
                                                                                 

    Rivierduintje(4) 
 
Zo eindelijk weer een rondje 
gemaakt door het 
Rivierduingbied, nou ja ik 
heb eerder ook al wel eens 
rond gekeken, maar er moet 
wel wat te melden zijn. 
Nu dat is er nu wel, want het 
voorjaar zit er aan te komen. 
Het was nog wel wat fris, 
maar met het zonnetje erbij 
is het goed te doen. 
 

Wat was er eerder de kievit of het ei, niemand die hierop het juiste antwoord heeft, mooi is 
dat toch, de mens kan veel, maar heeft geen antwoord op de soms meest simpele dingen. 
Nou ja simpel, eigenlijk is het gewoon ingewikkeld. 
De kievit is er al wel in het Rivierduingebied maar het eerste ei is nog niet gevonden. 
 
Als de wind uit het noordoosten blaast, is er geen kievit die over het land raast. 
Dat zelfde zou kunnen gelden voor de koeien; 
Als de wind uit het noordoosten blaast, is er geen koe die in de wei graast. 
Maar wat schetst mijn verbazing, er grazen wel degelijk koeien, namelijk die van de fam de 
Kuiper aan de Visvijverweg. 
 

 
 
Dus kunnen we de vraag nogmaals stellen, wie was er het eerst de kievit of de koe. 
Prachtig mooi tafereel, de koe in de wei, nog niks teveel gras, maar toch al grazen. 
Terwijl in heel Nederland door veehouders de discussie wordt gevoerd,of de koeien 
verplicht of niet in de wei moeten lopen, doet de fam de Kuiper hier niet aan mee, maar 
doet de koeien gewoon als bijna eerste in Nederland naar buiten. 
 
Het zal dan ook niet lang meer duren, voordat er in het Rivierduingbied meer koeien naar 
buiten gaan, als er één koe in de wei loopt volgen er meer. 
Wat dat betreft zijn we in het Rivierduingebied nog redelijk goed bedeeld, er zijn nog een 
aantal bedrijven meer die hieraan meedoen. 
En dan nu maar wachten op het eerste kievitsei. 
Voorlopig heeft de koe gewonnen. 
 
De Rivierduinman. 
 


