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Van de voorzitter
Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief van ons collectief. 
Het is weer voorjaar en als we door de polders lopen of 
fietsen, horen we de weidevogels. Wat is het geweldig 
om die geluiden te horen, te midden van alle dingen die 
gaande zijn in de wereld om ons heen. Dan denken we 
in eerste instantie aan de oorlog in Oekraïne. Die houdt 
ook vele Nederlanders bezig, we denken dan vooral aan 
de vluchtelingen die hier een veilig heenkomen zoeken. 
Ook van onze kant wensen we deze mensen een veilige 
tijd in Eemland.

Ontmoetingen
De coronatijd is achter ons en we mogen weer fysiek 
bij elkaar komen. Daar wordt gretig gebruik van 
gemaakt en dus zijn we weer voor vele bijeenkomsten 
uitgenodigd. We konden ook eindelijk weer bij elkaar 
komen tijdens de algemene ledenvergadering die op 4 
april werd gehouden in ‘De Plank’ in Hoogland. Ruim 
tachtig personen kwamen hier op af en we beleefden 
een mooie en gezellige ALV. 

Onmisbaar
Naast de gebruikelijke zaken op de ALV-agenda was 
er ook een afwijkend agendapunt namelijk een 
statutenwijziging. De oorzaak daarvan was dat onze 

penningmeester na drie perioden eigenlijk niet meer 
herkozen kon worden. Aangezien het bestuur René niet 
wil missen, is in overleg met Job Mendels - onze notaris 
en adviseur - een statutenwijziging aan de vergadering 
voorgelegd. Gelukkig namen jullie de wijziging aan 
en kan er een vierde termijn worden toegevoegd voor 
bestuursleden. Het is natuurlijk ook belangrijk dat er 
vernieuwing en verjonging plaatsvindt. Daarnaast 
is continuïteit heel belangrijk, mede omdat René 
penningmeester is. Als er onder jullie mensen zijn 
die zich in willen zetten voor ons bestuur, dan kun je 
altijd contact met ons opnemen om te kijken wat de 
mogelijkheden zijn. Er is altijd wat te doen! 

Sterk aan het werk
We hebben ook weer te maken met een nieuwe 
provinciale portefeuillehouder omdat Hanke Bruin 
Slot minister geworden is. We gaan haar zeker missen, 
omdat Hanke zeer betrokken was bij ons collectief en 
de weidevogels. In Mirjam Sterk hebben we een nieuwe 
gedeputeerde en we gaan weer met volle energie haar 
ons mooie Eemland laten zien. Een introductie heeft op 
18 mei plaatsgevonden, in deze nieuwsbrief staat daar 
een verslag van.

Veel te vertellen
In deze nieuwsbrief vinden jullie een in memoriam 
van oud-bestuurslid Rob Kole, die plotseling 
overleed december vorig jaar. Maar ook het nieuwe 
leven in de vorm van eerste legsels, een nieuw 
weidevogelkerngebied en beleef de lente door Simone. 
Gert-Jan Elbers weet alles te vertellen over het belang 
van het inmeten van de plas-dras en Wilhelm pronkt 
met onze nieuwe drones. En nog veel meer nieuws!

Ik wens jullie veel leesplezier en hoop namens allen dat 
er weer veel weidevogelkuikens uitvliegen dit jaar!
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In memoriam
Rob Kole 

Op 22 december 2021 overleed ons oud-bestuurslid Rob Kole. Rob is van 2002 
tot midden 2017 actief geweest bij Ark- en Eemlandschap en Collectief Eemland. 
Hij vervulde de rol van gebiedscoördinator. Ondanks dat hij niet uit de agrarische 
sector afkomstig was, was hij wel het aanspreekpunt voor meer dan honderd 
boeren in Eemland en Arkemheen. Ook zette hij tot 2017 vrijwel helemaal 
zelfstandig onze halfjaarlijkse nieuwsbrief in elkaar. Vanuit die functie speelde hij 
een grote rol voor het agrarisch natuurbeheer en vogelbescherming in Eemland.

Van 1990 tot 2007 was Rob voorzitter van Vogelwerkgroep ‘Het Gooi’, daar speelde hij een rol bij het 
organiseren van de vrijwillige legselbescherming. Sinds 2002 was hij ook eindredacteur van ‘Het Vogeljaar’, 
een tijdschrift voor vogelstudie en bescherming. Al deze activiteiten leverden een grote bijdrage aan het 
agrarische natuurbeheer zoals het er nu voor staat. Rob was er dan ook trots op dat juist Eemland landelijk 
bekend staat als één van de rijkste weidevogelgebieden.

Op weg naar de winkel voor een proefdruk van de foto 
hier rechts, met zijn geliefde Eemland als onderwerp, 
kreeg Rob een hersenbloeding, is daardoor gevallen met 
de fiets en vervolgens overleden. Rob stierf te vroeg en 
te plotseling, tot op het allerlaatst bezig met zijn passie, 
zoals we van hem gewend waren. Wij wensen Robs 
familie heel veel sterkte toe en danken hen voor hun 
betrokkenheid.

Marcel Vedder

Sterk aan het werk
Op 18 mei kwam Mirjam Sterk, onze gedeputeerde van de provincie Utrecht, op 
werkbezoek bij Collectief Eemland. Ze kwam samen met de ecoloog van de provincie: 
Frank Bos. Wij waren natuurlijk zeer content dat Sterk juist het buitengebied van 
Eemland uitkoos om te bezichtigen. 

Bij aankomst hebben we via een PowerPoint presentatie laten zien wat het Collectief 
allemaal doet en in welke gebieden we actief zijn. Natuurlijk lieten we ook trots de resultaten 
van alle deelnemers zien van de afgelopen jaren. Verder hebben we besproken tegen welke 
problemen we aanlopen, zoals de predatie door de vos en de vergoedingen die volgens ons 
niet kostendekkend zijn. 

Het tweede gedeelte van de middag gingen we op de fiets het gebied in. Op deze manier 
konden we mooi laten zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Het was supermooi weer 
en op de bezochte plekken - zoals onder andere de vogelkijkhut bij de ijsbaan van Hoolwerf - 
lieten veel vogels zich zien. We hopen dat we een goede indruk achtergelaten hebben bij onze 
gedeputeerde van het werk dat Collectief Eemland allemaal doet.

Gert-Jan de Jong
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In 2021 kochten we dankzij de POP3 subsidie één extra drone, naast de drone die we al hadden. In 2022 deden 
we nog eens een verzoek voor drie extra drones en dat werd ook gehonoreerd! We zijn dus nu in de luxe positie 
dat we vijf krachtige weidevogeldrones hebben. Voor deze drones hebben we twee warmtecamera’s voor infrarood 
beelden en drie camera’s die gewone foto’s maken ter beschikking. Met de warmtecamera’s sporen we in de vroege 
ochtenduren nesten op en eventueel ook jongen. 

De nieuwe camera’s die gewone foto’s maken zijn een investering in de toekomst. Hiermee kunnen we eieren opsporen met 
speciale software. Die eieren hoeven niet warm te zijn, dus ook nesten met 1, 2 of 3 eieren worden gevonden. Helaas is de software 
nog niet helemaal uitontwikkeld. We zijn dit seizoen al wel aan het testen met deze camera’s, maar het is nog niet honderd 
procent functioneel.

Om de drones te bedienen hebben we twintig mensen bereid gevonden om een drone-opleiding te volgen. Dit is overigens alleen 
een theorie-opleiding. Deze mensen kunnen in de vroege ochtenduren een voorgeprogrammeerd vliegplan inladen. Daarna zal 
de drone automatisch zijn baantjes vliegen en weer landen op de plek waar hij is opgestegen. Op kantoor worden dan de beelden 
met behulp van speciaal voor ons ontwikkelde software bekeken en worden eventuele nesten doorgegeven aan de zoekers en/of 
de boer. We zitten nog in de ontwikkelfase, niet alles is al optimaal, maar we zien een grote toekomst voor deze nieuwe techniek. 

We kunnen met deze camera’s en software nesten opsporen die anders niet gevonden zouden worden. Dat zijn de moeilijke 
nesten van tureluur en grutto die helemaal onder het gras zitten. Met onze drones ondersteunen we dus de eierzoekers, zodat er 
nog meer gevonden wordt!

Wilhem Bos

Vijf weidevogeldrones 
met twintig vrijwilligers

Even voorstellen
Ik ben Lars Dubbeldam, 27 jaar en ik woon samen met mijn 
vriendin in Huizen. Ik heb een grote passie voor de natuur. 
In mijn vrije tijd ben ik vaak in de natuur te vinden met een 
camera of hengel in mijn hand, op zoek naar dat mooie 
plaatje of die hele grote karper. Ik ben actief als vrijwilliger 
voor het collectief en dit voorjaar doe ik hier mijn stage 
voor de studie toegepaste biologie. Tijdens mijn stage ga 
ik dronedata verwerken en de plasdras-situaties in kaart 
brengen met de drone. Ik vind het fantastisch om te zien 
hoeveel passie er in Eemland is voor het beschermen van 
onder andere de weidevogels en hoop tijdens mijn stage veel 
ervaring op te doen en mijn steentje bij te dragen. 
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Op 9 maart 2022 werd het eerste kievitsei 
van Nederland gevonden in Overijssel. 
Op 17 maart vond Ralf van Soest het 
eerste kievitsei van Eemland bij de familie 
Huurdeman in Hoogland. Dit was op 
precies dezelfde dag als het eerste kievitsei 
van 2021. Enkele ogenblikken later werd er 
ook één gevonden bij de familie van Gulik 
in Bunschoten.

Op 26 maart meldde Bort-Harmen 
Koelewijn het eerste grutto-ei van Eemland 
aan de Vinkenweg in Bunschoten. Vlak na 
zijn medling kwam er nog een melding 
binnen over hetzelfde nest. Kennelijk 
was iedereen flink actief om de eerste te 
vinden. Ditmaal was het ook het eerste 
grutto-ei van de provincie Utrecht.

1e legsels

Vanaf 2007 is de website beleefdelente.nl van Vogelbescherming Nederland online. Tussen 1 
maart en 1 juli, het broedseizoen, kan je op deze site vogels live volgen via webcams. In nesten van 
kerkuilen, ooievaars, scholeksters, merels, de zeearend en talloze andere grote en kleine vogels kun 
je meegluren zonder hen te storen. Dit jaar zijn aan de lange rij vogelsoorten de boerenlandvogels 
toegevoegd, een idee van Wilhelm Bos, onze gebiedscoördinator. In overleg met Vogelbescherming  

Nederland is een kar gemaakt met een camera erop, die dichtbij een nest gezet kan worden.

Nadat de kar geplaatst was, werd het nog spannend 
of het ging lukken met het plaatsen van een camera 
zo dicht bij het nest van een kievit. We hebben eerst 
een wildcamera neergezet om te wennen. Na een 
paar dagen konden we online. Gelukt! Een kievit 
met een nestje van vier eieren hebben we dag en 
nacht kunnen volgen. Alle werkzaamheden op het 
maïsland werden rondom het nestje gedaan. Twee 
eieren zijn uitgekomen en die jongen bivakkeren nu 
bij de plasdras-situatie.

Tot onze grote verrassing 
ging een grutto broeden 
heel dichtbij het 
uitgekomen kievitsnest. 
We hebben de camera 
verplaatst en ook dit 
nest was goed te zien. 
De grutto had vier 
eieren, die allemaal goed 
uitkwamen. 

We hadden de kuikens uitstekend in beeld. Nadat 
het gruttonestje uit was, verplaatsten we de 
camera naar de plasdras-situatie. Hier zie je hoeveel 
verschillende vogels er gebruik van maken. Na een 
week plasdras-beelden hebben we de camera 
opnieuw verplaatst naar een scholeksternest met 
drie eieren. Als deze uit zijn gekomen gaat de 
camera terug naar de plasdras-situatie.

Op de site staan kleine filmpjes van de hoogte-
punten, zie ‘mooiste momenten’. Als je deze bekijkt 
zie je hoeveel vogels en andere beesten langs of 
bijna op de nesten zitten van de weidevogels. 
We hebben geluk gehad dat de vos niet langs is 
geweest, deze loopt namelijk wel in de buurt. 
Verder staan er op de site leuke blogs van Marcel 
Vedder, die goed uitlegt wat er allemaal gaande is 
in de polder. Er worden veel vragen gesteld door 
mensen die dit letterlijk dag en nacht volgen. En 
ik betrap mijzelf er ook op om steeds weer even te 
kijken hoe het gaat met de vogels!

Simone Eggenkamp

Op 9 april werd in de nattigheid het eerste scholekster-
nest gevonden bij de familie Hilhorst in Baarn. Ook hier 
komt de eer toe aan Ralf van Soest.

Op 15 april was het Wouter Koelewijn die het eerste 
tureluurei vond bij de familie Huygen in Eemdijk. Ook 
dit betrof een eerste vondst in de provincie Utrecht. Op 
dezelfde dag vond ook Gert-Jan de Jong een tureluurnest. 
Het komt dus best wel eens voor dat op één dag meerdere 
eerste legsels worden gemeld. 

Het tijdstip waarop iemand iets vindt kunnen we 
nauwelijks controleren. Het tijdstip van melden echter 
wel. Als je dus van de eeuwige roem wilt genieten, is 
het zaak om je vondst zo snel mogelijk te melden bij de 
polderregisseur of een bestuurslid. Namens het bestuur 
de hartelijke felicitaties aan de eerste vinders van 2022!

Marcel Vedder
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Kernzaken
In 2016 zijn we gestart met het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 
(ANLb). De provincie heeft in die tijd een telling van het aantal grutto’s 
uitgevoerd in Eemland. Op basis daarvan is een kerngebied bepaald. In dat 
kerngebied - groen op de kaart 2016-2022 - konden we contracten met 
boeren afsluiten voor weidevogelbeheer. In 2019 vond opnieuw een telling 
plaats, het kerngebied werd uitgebreid en er kwam een zogenaamde 
kerngebiedrandzone bij - roze op de kaart 2016-2022. In die randzone 
mochten we ook contracten afsluiten, maar de eisen voor uitgesteld 
maaibeheer en plasdras-situaties waren wat lichter.

In 2021 werd een derde telling uitgevoerd en toen bleek dat Eemland het 
heel goed doet en er veel meer vogels in de polder zaten dan in 2016! De 
provincie besloot daarop het kerngebied uit te breiden, wat te zien is op de 
kaart 2023-2028. De randzone (roze) is daarbij wel verdwenen, omdat er in 
sommige gebieden echt geen vogels zitten. Daar kan dus geen beheer meer 
worden afgesloten. Maar het collectief is blij dat al onze inspanningen van 
de afgelopen jaren ertoe geleid hebben dat de boeren in de randzone niet 
na vier jaar weer moeten afhaken: ze zitten nu in het kerngebied!

Wilhelm Bos

1e legsels

2016-2022

2023-2028

Openheid polder
Vanuit de POP3 hebben we subsidie gekregen om de openheid van de polder te verbeteren. Daarmee kunnen we mogelijke 
nestplaatsen of uitkijkposten van kraaien en buizerds verwijderen. Eén van de grote knelpunten waren de hoge bomen met 
onderbegroeiing bij de brug tussen de Slaagseweg en de Neerzeldertseweg. Een perfecte schuilplaats voor predatoren. Door een 
landschapsarchitect is een plan gemaakt om ervoor te zorgen dat een nieuwe inrichting na kap past in het gebied. Na heel veel 
overleg met de gemeente Amersfoort, ecologen en de buren werd besloten om maar een deel van de bomen te verwijderen en te 
vervangen door knotbomen langs het water. De overige bomen zijn oude populieren die aan het eind van hun leven zijn en essen 
die helaas essentaksterfte hebben. Ook deze bomen zullen in de loop van de komende jaren gekapt moeten worden. Tijdens een 
recente storm is er al een aantal van deze bomen omgewaaid en zelfs afgeknapt! De brede berm is ingezaaid met kruiden zodat 
het in de zomer een fraai gezicht wordt met bloemen. We hopen zo een deel van de polder weer aantrekkelijk te hebben gemaakt 
voor zowel de weidevogels als de wandelaars, fietsers en andere recreanten.

Wilhelm Bos
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Plasdras-situaties zijn één van de belangrijkste 
pijlers onder het beheer van de weidevogels 
binnen het werkgebied van het Collectief. Sinds 
een aantal jaren zijn de plasdras-situaties niet 
meer weg te denken in ons werkgebied. Nog 
elk jaar komen er meer bij. Dit seizoen zijn er 
in totaal honderd gerealiseerd. Dat betekent 
zelfs dat we nu meer plasdras-situaties hebben 
dan deelnemers, omdat sommige deelnemers 
meerdere plasdras-situaties hebben. 

Doordat de plasdras-situaties (ecologisch gezien) 
goed zijn verdeeld over het werkgebied vormen ze 
een prima alternatief voor de hogere waterstand 
in het voorjaar die de weidevogels fijn vinden. Een 
hogere waterstand in het hele gebied zou een 
grote negatieve invloed hebben op de moderne 
melkveehouderij. Om een positieve invloed te 
hebben, is de minimale norm 1,5 hectare plasdras 
per honderd hectare weidevogelgebied. Binnen 
het werkgebied van het Collectief Eemland redden 
we dat ruimschoots. 

Weidevogels vragen om vochtige situaties, omdat 
daarin het bodemleven naar boven komt en 
gemakkelijker te bereiken is. In het voorjaar vetten 
de oudere vogels op rond de plasdras-situaties en 
later zien we veel jongen voedsel zoeken langs de 
slikranden. De waarde van de plasdras-situaties 
heeft zich in de afgelopen droge voorjaren 
bewezen, wat te zien is als we onze resultaten 
vergelijken met gebieden met minder of geen 
plasdras-situaties.

Aan het begin van het seizoen spreken we af 
hoeveel vierkante meter elke deelnemer gaat 
realiseren. In de loop van het seizoen meten we de 
plasdras-situaties op met een GPS. De deelnemers 
krijgen betaald naar het aantal vierkante meters 
dat uiteindelijk wordt gerealiseerd. Het plasdras-
pakket is het duurste beheerpakket dat we hebben, 
we keren 2400 euro uit per hectare plasdras. Die 
vergoeding is gebaseerd op het opbrengstverlies 
aan gras. Met meerdere vrijwilligers meten we op 
uniforme wijze de plasdras-situaties in. Een hele 
klus want uiteindelijk, als alles is opgemeten, is er 
zo’n 120 km gelopen!

In combinatie met het kruidenrijk grasland rond de 
plasdras en uitgesteld maaibeheer op nabijgelegen 
percelen realiseren we parels voor weidevogels. 
Deze gebieden dragen in hoge mate bij aan onze 
successen van de afgelopen jaren!

Gert-Jan Elbers
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POP3 project
In elke nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte over 
de voortgang van het POP3 project. Landelijk gezien was 
er bij de start negen miljoen subsidie beschikbaar voor 
de ontwikkeling van het platteland. Collectief Eemland 
haalde met een doordacht plan maar liefst 1,2 miljoen 
hiervan binnen. 

1e openstelling
De deadline voor de eerste openstelling van de POP3-subsidie 
liep eind 2021 ten einde. We hebben ons best gedaan om 
alle activiteiten te realiseren en dat is gelukt! We hebben 
inmiddels ook een vaststellingsbesluit ontvangen. Hiermee 
is de eerste openstelling definitief afgerond met een mooie 
impuls voor de weidevogels in Eemland.

2e openstelling
In de tweede openstelling hebben we geïnventariseerd 
hoeveel deelnemers interesse hebben in het optimaliseren 
van kruidenrijk grasland. Hieruit bleek dat het niet zou 
lukken om alle hectares te realiseren. Er is wel animo om 
meer erfbeplanting weg te laten halen. Ook hebben we 
in 2022 weer uitbreiding in het aantal plasdras-situaties. 
Dat betekent dat we tien extra pompen nodig hadden. 
We dienden daarom een wijzigingsverzoek bij RVO in, dat 
gelukkig vrij snel werd goedgekeurd. 

Dit alles maakte dat we nog flink wat activiteiten 
konden uitvoeren de afgelopen maanden. Door goede 
weersomstandigheden is eind maart bijna 5,5 hectare 
kruidenrijk grasland ingezaaid en zijn er 367 bomen rond 

erven weggehaald. 

Gerwout Netjesaangevraagd gewijzigd gerealiseerd

drone 1 + 4 4

plas-dras pompen 21 + 10 31

vossenrasters 68 km - 48 km 20 km

solitaire bomen 21 + 72 93

bosjes weghalen 3 0 3

kruidenrijk inzaaien 186 ha -51 20,9 ha

plas-dras pompen 10 + 10 20

bomen erfbeplanting 537 + 505 794

infoborden op de hekken 400 0 400

Beschermen tegen de sleepslang
Ook dit jaar werden sommige percelen bemest met een sleepslang-
bemester. Een methode die er onder andere voor zorgt dat er niet 
steeds heen en weer gereden hoeft te worden naar de boerderij om 
de mesttank te vullen. De sleepslang komt bijna overal, het is dus van 
groot belang om de nesten te beschermen, anders blijft er niet veel heel. 
Collectief Eemland heeft dit jaar geïnvesteerd in de aanschaf van twintig 
sleepslangbeschermers. Zo’n beschermer bestaat uit een ronde stalen 
kap met vier poten. Die wordt over het nest in de grond gedrukt, zodat de 
slang over de eitjes glijdt zonder de boel te beschadigen.

Op de foto’s zien we de bemester in actie bij onze deelnemer Gerard 
Rigter. De dag voor de werkzaamheden zijn met de drone nog de nodige 
nesten gevonden en voorzien van stokken. Daarna zijn de nesten door 
vrijwilligers voorzien van sleepslangbeschermers. Na het bemesten zijn 
de beschermers uiteraard weggehaald en de nesten op rieten mandjes 
geplaatst, zodat ze gemakkelijk kunnen worden verplaatst bij de volgende 
werkzaamheden op het land. Weer een mooi stukje samenwerking tussen 
boer, dronepiloten, vrijwillige eierzoekers en de loonwerker!

Wilhelm Bos
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Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de vereniging Collectief Eemland, 
een agrarische natuurvereniging van agrariërs en burgers die zich 
inzet voor het behoud van de landschappelijke waarden van Eemland. 
De vereniging is gecertificeerd als collectief in het kader van het 
subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Bestuur: Stef Huijgen (voorzitter), Gert-Jan de Jong (vice-voorzitter), 
Wilhelm Bos (secretaris), René Stalenhoef (penningmeester) en de 
bestuursleden: Simone Eggenkamp, Gerwout Netjes en Marcel Vedder.

Projectcoördinator: Gert-Jan Elbers, Postbus 512, 3750 GM 
Bunschoten, 033 246 22 79/06 532 324 15, info@collectiefeemland.nl

Gebiedscoördinator ANLb: Wilhelm Bos, Postbus 512, 3750 GM 
Bunschoten, 06 218 856 95, wilhelm.bos@collectiefeemland.nl

Kopij voor de nieuwsbrief kunt u sturen naar:
Postbus 512, 3750 GM Bunschoten, info@collectiefeemland.nl

Weidewinst.nl
Op de site weidewinst.nl is 
veel kennis beschikbaar om 
de biodiversiteit op je bedrijf 
te vergroten. Dit gaat over 
verschillende thema’s zoals 
bemesting, beweiding, kruiden 
en beheer. Ook kan je je hier 
aanmelden op de nieuwsbrief 
van de weidevogelman. De 
weidevogelman geeft via een 
column interessante inzichten op het gebied van biodiversiteit.

Het bestuur heeft besloten Gert 
Bieshaar te benoemen tot weidevogelheld 
2022. Hij is al dertig jaar enthousiast 
vrijwillig weidevogelbeschermer, die 
uitstekende contacten heeft met 
deelnemende veehouders in zijn 
werkgebied. Samen met de bijbehorende 
oorkonde, een beeldje van een grutto, 
een Spakenburgs hart en een bos 
bloemen voor zijn vrouw, ontving Gert 
een daverend applaus op de ALV.

Van de wal in de sloot?

Allen,

Onlangs is aan de Noord Ervenweg een kievitsnest ontdekt met maar liefst 6 eieren. Normaal zijn het 4 eieren en soms wel eens 5 eieren. Maar 6 eieren is uitzonderlijk. De vraag is gerezen of dit dan wel van 1 kievitspaar is of dat er door een andere kievit in het nest ei of eieren zijn bijgelegd. Frank Majoor, onderzoeker bij SOVON, heeft ons met een goed advies geholpen om dit vast te stellen.

De eieren zijn alle kort in het water gehouden en er bleven 4 eieren drijven en 2 eieren zonken. Deze laatste 2 eieren zijn dan nog niet voldoende bebroed en zijn dan afkomstig van een latere bijlegging van een andere kievit. Deze 2 eieren zijn op aanraden van Frank Majoor uit het nest verwijderd, daar anders de grote kans ontstaat dat er van alle eieren niets terechtkomt.
Dus een leerzaam geheel! Met vriendelijke groeten,Gert Bieshaar en Ger-Jan van Loenen
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