
Weidevogels 2008 

 

Kijkend in de artikelen van de weidevogelcoördinator van Gelderland staat dat 2006 een 

goed jaar was voor de weidevogel door het koele en regenachtige weer vooral in mei.  

U weet het nog, 2008 had een minder nat en koud voorjaar, de regen en de koelte kwam 

pas in de zomer. Inderdaad blijkt ook bij ons 2006 een bovengemiddeld jaar te zijn 

geweest. 

Het voorjaar begint altijd aarzelend. Zelf woon ik in een gebied dat niet rijk is aan 

weidevogels, echter nadat er in 2006 een kikkerpoel op een paar honderd meter van 

mijn huis gegraven is, hoor ik vanaf februari veelvuldig weidevogels. Helaas zal dit wel 

weer overgaan als de poel ruiger begroeid raakt. Nu worden er zelfs kieviten uitgebroed 

op een plek waar je ze zeker niet zou verwachten maar waar ze wel rust vinden. 

Doorgaans word het eerste kievitsei van Nederland gevonden in de eerste of tweede 

week van maart. Het afgelopen jaar was dit al op 3 maart in Eemnes (Utrecht) 

Wij gaan doorgaans vanaf half maart het veld in als er agrarische activiteiten te 

verwachten zijn en de kans op een nest reëel. Daarna gaat het snel met de natuur en is 

het echt genieten. Steeds meer vogels melden zich, ook doortrekkers en steeds weer 

vinden we nieuwe nesten. Helaas verandert dat florissante beeld na half april als zowel 

de agrarische activiteiten als ook de predatiedruk toenemen. Steeds meer kruisjes 

verschijnen er dan in de notitieboeken. Weer een aantal weken voor niets gebroed! Ruim 

vierentwintig dagen broeden op intensief bewerkte grond is ook onmogelijk lang. Zo zijn 

er steeds meer gebieden waar ondanks alle intensieve samenwerking tussen vrijwilliger 

en landbouwer de weidevogel schaars aan het worden is. 

Wie ontwikkelt na de uilenkast, de torenvalkast, de vleermuizenkast, het 

zwaluwenkunstnest enz. eindelijk een nestkast voor de weidevogels?  
 
Namens de weidevogelgroep Borculo-Neede, 
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