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Eerste kievitsei 2014 in Zuid-Holland gevonden in Giessenburg
Het eerste kievitsei in Zuid-Holland is dit jaar gevonden op 11 maart om 11.06 uur op het bedrijf van
Louis de Groot van de Heihoeve in Giessenburg. Het nestje met 2 eieren is gevonden door André
Hornstra. Hij is als vrijwilliger aangesloten bij weidevogelgroep Alblasserwaard. De melding is
gecontroleerd en goedgekeurd door Landschap en Erfgoed Zuid-Holland.
Vrijwilliger André Hornstra loopt nu 3 jaar op de Heihoeve, een van de grote bedrijven in polder De Hei. Op een deel van het
bedrijf is de bedrijfsvoering aangepast aan de weidevogels. Zo is er een deel met uitgestelde maaidatum en wordt er ruige mest
uitgereden om de vogels te lokken. “Van de een op de andere dag veranderen de weilanden hier in een waar vogelparadijs. De
kieviten en grutto’s dartelen je om de oren. Die eerste dagen van het voorjaar, daar gaat mijn bloed sneller van stromen” vertelt
André Hornstra. Ieder jaar probeert hij het eerste ei te vinden en te voorspellen wanneer dat zou kunnen. Hornstra “Ieder
voorjaar is anders, maar met het mooie weer van de laatste tijd, had ik het eerste Zuid-Hollandse ei al eerder verwacht. Het is
toch een leuke sport om de eerste te zijn.”

Veilig voor de grasmaaier
De vondst van het eerste kievitsei is de start van het nieuwe weidevogelbroedseizoen. Vanaf dit moment gaan vrijwilligers op
zoek naar broedplaatsen van de vogels op het boerenland. In de provincie Zuid-Holland zijn meer dan 1350
weidevogelvrijwilligers actief. Ze zoeken naar de nesten van onder andere de grutto’s, kieviten en tureluurs, om zo tellingen te
kunnen doen. Er wordt vooral gekeken naar het gedrag van vogels, zodat de nesten niet worden verstoord. De vrijwillige
weidevogelbeschermers werken goed samen met honderden boerenbedrijven. De gedragsgegevens worden door agrariërs
gebruikt om het maaibeheer op aan te passen, zodat zoveel mogelijk weidevogelkuikens kunnen uitgroeien tot ‘vliegvlugge’
jongen. Vanaf dat moment zijn ze groot genoeg om zelfstandig te kunnen uitwijken voor de grasmaaier. Gemiddeld 80% van de
beschermde eieren komt uiteindelijk uit.

Eerste ei in Nederland in Zaltbommel
Het vinden van het eerste kievitsei is een bijzonder moment, omdat de kievit de eerste weidevogel is die eieren legt en begint
met broeden. Andere weidevogels zoals de grutto en de tureluur volgen enkele weken later. Het eerste ei van Nederland werd
gevonden op 5 maart, om 11.29 tussen de maïsstoppels op een akker in Zaltbommel.

Over Landschap en Erfgoed Zuid-Holland
Erfgoedhuis Zuid-Holland en het Zuid-Hollands Landschap hebben elkaar gevonden in een gemeenschappelijke ambitie: samen
gaan voor beter behoud en meer beleving van natuur, erfgoed en landschap in de provincie Zuid-Holland. Vanuit een gezamenlijk
onderkomen in het historische Delft, werken wij aan deze ambitie onder de naam Landschap & Erfgoed Zuid-Holland.
Noten voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Landschap en Erfgoed Zuid-Holland,
Marleen van der Lee: 015 215 4363 / 06 -138 14 367 of e-mail: m.vanderlee@landschaperfgoedzh.nl
of Ron van Wetten: 015- 215 4373 of e-mail r.vanwetten@landschaperfgoedzh.nl
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