
VLAGGETJESPROJECT: 
niet erg succesvol bij kievitsonderzoek

Bij twee boeren mochten we, op nog 
niet ingezaaide maïsakkers, pullen van 
ringen en vlaggetjes voorzien.De kievit 
is een vroege broeder en op beide ak-
kers lag een behoorlijk aantal kievits- 
nesten.Helaas brak er op 13 april een 
hevig noodweer los boven de Noord- en 
de Maatpolder. De volgende dag lagen 
aangepikte eieren en pullen in het water.

Door Frank Majoor van Sovon zijn een 
paar pullen geringd, maar niet meer 
terug gezien. De vervolglegsels heb-
ben het ook zwaar te verduren ge-

had door hevige buien. Door Harry de 
Rooij zi jn drie pullen van verschillen-
de leeftijd geringd. Een aantal keren 
is met de telescoop geobserveerd, 
ook daarbij is geen pul terug gezien.

Een aantal boeren heeft goed meege-
werkt. Hier is gemonitord. Er mag niet 
gezocht worden, want de wei in lopen 
leidt tot teveel verstoring. Deze perce-
len liggend naast de plasdras gebieden 
zijn optimaal voor de kievit en andere 
weidevogelsoorten. Het zijn kruidenrij-
ke weilanden met een open structuur 

en de uitgestrooide, ruige mest zit vol 
rode wormen.In 114 hectare grasland, 
met uitgestelde maaidatum tot 15 
juni, zijn later toch veel kievitskuikens 
vliegvlug geworden. Van 228 gevonden 
kievitslegsels zijn er 183 uitgekomen.

Conclusie: Dit jaar was een bijzonder 
seizoen en uiteindelijk toch een goed 
jaar voor de weidevogels, ondanks 
het mislukte vlaggetjesonderzoek. 
De Eempolders blijven ook in 2016 
een belangrijk broedgebied voor de in 
Nederland verblijvende de kieviten..

Het ‘vlaggetjesproject’ is door het natte en koude voorjaar min of meer mislukt door kou en hevige regenval half 
april. De opzet was om pullen te voorzien van een vlaggetje aan de poot, om ze daarna beter te kunnen volgen. 
Met alleen een ring zijn er minder terugmeldingen. De onderzoeksvraag was: ‘Op welke ondergrond zijn de beste 
broedresultaten te bereiken: broeden in het weiland, of met nest in een akker’.
In de plasdrasgebieden is het later dit voorjaar, ook door uitgesteld maaien, toch nog een goed kievitsjaar gewor-
den met veel pulen, alleen zonder vlaggetjes aan de poten.
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