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Inleiding 
 
Nederland raakt voller en voller. Steeds meer open ruimte moet wijken 
voor huizen, wegen of bedrijventerreinen.  De Randstad wordt meer en 
meer een echte, enorme stad, met Teylingen als onderdeel daarvan. 
 
Toch hebben we ook hier nog open gebieden, waar natuur geen kleine 
bijrol speelt en de mens tot rust komt. Bijna synoniem met het 
Nederlands platteland zijn onze weidevogels. Heel veel mensen 
genieten in de lente van het geluid van de leeuwerik, de buitelende 
kievit en de roepende grutto. Maar Nederland is ook belangrijk voor 
weidevogels: zo broedt minimaal 70% van alle grutto’s ter wereld in 
ons land.  
 
In het Groene Hart, maar zeker ook in de Duin- en Bollenstreek zijn 
nog aanzienlijke vogelpopulaties aanwezig. Deze staan echter onder 
druk, ook in de gemeente Teylingen. Veranderende landbouw, maar in 
de regio vooral woningbouw zorgt er voor dat er steeds minder geschikt 
leefgebied is voor soorten als grutto, kievit en veldleeuwerik.  
 

In het in 2018 verschenen rapport Biodivers en Duurzaam Teylingen 
werden daarom als kansen voor het verhogen van de gemeentelijk 
biodiversiteit genoemd :  
“ 

- Vorming van een weidevogelkerngebied rond de Kagerplassen. In dit 
gebied zijn veel kansen om afspraken te maken met 
terreinbeheerders (zowel SBB als particulieren en agrariërs) over 
vergaand gericht weidevogelgericht beheer. Denk hierbij aan grote 
oppervlakten kruidenrijk grasland waar minder wordt bemest, (tijdelijke) 
verhoging van waterpeilen, nauwgezet beheer van bomen die de openheid 
van gebieden verminderen. Op dit moment wordt vanuit de 
Landschapstafel een mogelijkheid tot weidevogelreservaat ten oosten van 
de Kagerplassen uitgewerkt. Verder zijn verschillende delen van de Kaag 
al in beheer bij Staatsbosbeheer. Mogelijke partners: Gemeente, 
Provincie, Waterschap, Collectief Groene Klaver, Staatsbosbeheer, 
grondeigenaren, weidevogelvrijwilligers. 
 
- Bollenland en weiland buiten bovengenoemd kerngebied: meer 
bescherming van boerenlandvogels door voorlichting, maar ook door 
coaching van agrariërs/telers, vrijwilligers. Op het gebied van 
boerenlandvogels is het nodig dat met behulp van beschikbare gegevens 
kerngebieden worden geselecteerd, waar de vogels extra bescherming 
gaan genieten, in samenwerking met de agrarische sector. 
Momenteel wordt dit deels al uitgevoerd door ANV Geestgrond, 
vogelclub Noordwijk en vrijwilligers. In 2017 is vastgesteld dat de 
bollenvogels in aantal gelijk blijven, maar dat de lage aantallen zorgelijk 
zijn. Lage aantallen zijn kwetsbaar, mogelijk kan de gemeente 
Teylingen een rol spelen in de bescherming van de vogels door de ANV te 
steunen bij de beschermingsactiviteiten. 

“ 
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In 2018 is een deel van de Teylingse polders geïnventariseerd. Naar 
aanleiding van de soms verrassende uitkomsten hiervan is in 2019 
nogmaals een inventarisatie uitgevoerd door DNatuur. Een klein aantal 
gebieden is daarbij voor de tweede maal onderzocht, maar er zijn ook 
een aantal nieuwe gebieden bekeken. Daarmee is nu een aanzienlijk 
deel van het Teylings landbouwgebied geïnventariseerd (maar nog niet 
alles).  
 
Dit rapport bevat de gegevens van de inventarisatie van 2019, maar ook 
(in bijlagen en gebiedsoverzichten) data van 2018. 
 
De boerenlandvogelanalyses van 2018 en 2019 zijn met steun van 
de Provincie Zuid Holland uitgevoerd om meer kennis te verkrijgen 
over kansen voor het versterken van weide- en bollenvogelgebied in 
Teylingen. 
 

 
   

Advies naar aanleiding van deze analyse:  
 
erken het belang van gebieden voor bollen- en weidevogels voor 
de streek en voer gericht beleid uit om minimaal 2 
(agrarische)vogelreservaten in de gemeente te realiseren, waar 
ook het publiek de waarde van weidevogelbeheer kan ervaren. 
Denk hierbij aan een aantal polders rond de Kagerplassen en de 
polders Elsgeest en Hogeweg. 
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Gebruikte methode 
 
Om een duidelijk en onderbouwd overzicht te hebben van de vogels in 
het gebied, is gebruik gemaakt van de BMP-W (Broedvogel 
Monitoring Project-Weidevogels)methode. Deze door Sovon 
ontwikkelde methode is sinds de jaren ’90 de standaard voor 
vogeltellingen.  
 
Deze methode gaat uit van 5 bezoeken in de periode maart (laatste 
week) tot half juni, met minimaal 10 dagen tussen de bezoeken. In de 
verschillende inventarisatieronden zijn de vogels (met gedrag) op kaart 
genoteerd met behulp van Avimap op een tablet. De veldbezoeken 
vinden plaats in geschikt weer (met name veel regen en wind maakt dat 
de vogels zich minder goed laten zien) en in relatief ‘hard’ (door wegen, 
water of bebouwing) begrensde gebieden. Meestal betreft het een 
polder. In het veld wordt gebruik gemaakt van een verrekijker en een 
telescoop. De inventarisaties zijn uitgevoerd door ervaren DNatuur 
tellers: Marleen van der Lee en Arjan van Duijvenboden. 
 
Het is bij de BMP-W methode gebruikelijk dat vanaf de 
gebiedsgrenzen en openbaar toegankelijke plaatsen wordt 
geïnventariseerd, de percelen zijn niet betreden.  
 
Na afloop van (en in beperkte mate ook wel tijdens) het veldseizoen 
worden de gegevens gecontroleerd en bevestigd in de Avimap database.  
Vervolgens worden de waarnemingen van vogels geclusterd tot 
territoria. Een territorium geeft een leefgebied van 1 vogelpaar 
weer.  

Inventarisatiegebied 
Het inventarisatiegebied bestaat uit een aantal telgebieden binnen (en 
in een enkel geval iets buiten) de gemeente Teylingen. De polders 
waarin in 2019 is geïnventariseerd, zijn zichtbaar in afbeelding 1 en de 
betreffende oppervlakten in tabel 1. 
 
 
Gebied Nummer Oppervlakte 

Elsgeesterpolder z en polder Hogeweg excl. Noordwijks deel 8 300 

Roodemolenpolder 2 56 

Elsgeesterpolder n 10 32 

Polder Boekhorst 4 77 

Polder Boterhuis n 7 154 

Polder Oosteinde Warmond 3 53 

Poelpolder z 5 86 

Totaal 2019 
 

758 
Tabel 1: De in 2019 geïnventariseerde gebieden, met oppervlakte. Aansluitend zijn ook in 
de gemeente Noordwijk enkele gebieden geïnventariseerd. Gebiedsnummers corresponderen 
met afbeelding 1. 
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Aansluitend op het 
Teylingse deel zijn ook in 
Noordwijk gebieden 
geïnventariseerd. Het 
betreft de gebieden 6 (De 
Klei) en 9 (Hogeweg). 
De resultaten van deze 
telling worden in een 
aparte rapportage 
behandeld, en in de 
conclusie, aanbevelingen 
en bijlagen kort samen 
met de Teylingse 
gegevens samengevat. In 
bijlage 2 en 3 is een 
overzicht van de in 2018 
en 2019 getelde gebieden 
opgenomen.  
  
 

Afbeeld ing  1: ove rzicht g eïnventaris eerde gebi eden, waarb ij de gebieden  6 en 9  binnen de gemeente Noordwijk  va l len en grotendeel s  in een  andere 
rapportage worden  behande ld.   
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Bodem en landgebruik 
 
Het grootste deel van de geïnventariseerde gebieden bestaat uit weide- 
en bollenland op veen, klei of zand. In de weilanden wordt op meer of 
minder intensieve wijze vee gehouden, zowel melkvee als vleesvee, 
paarden en schapen. 
 
Een redelijk deel van het telgebied is bollenland. Met name in gebied 3, 
6, 8 en 9 vormt de bollenteelt in wisselende verhoudingen een 
landschappelijke mix met de veeteelt. 
 
In veel telgebieden is zichtbaar dat er naast agrarisch gebruik steeds 
meer bedrijvigheid, recreatief en particulier gebruik plaatsvindt: 
gebieden ‘groeien dicht’. Vaak is dit nadelig voor weide- en 
bollenvogels, die een mate van openheid en rust nodig hebben om te 
kunnen leven.  
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Gebiedsbrede resultaten 
 
De onderzochte gebieden zijn zeer verschillend in grootte, ligging en 
gebruik. Daardoor verschilt ook de weidevogelstand per polder 
aanzienlijk. In dit hoofdstuk wordt –met tabel 2 als basis- een overzicht 
gegeven van alle getelde gebieden. 
 
gebied oppervlakte totaal terr dichtheid/100Ha 
Elsgeesterpolder Z (Teylingen) en Polder 
Hogeweg  300 96 32 

Roodemolenpolder 56 16 29 

Elsgeesterpolder N 32 24 75 

Polder Boekhorst 77 17 22 

Polder boterhuis N 154 102 66 

Polder oosteinde Warmond 53 14 26 

Poelpolder Z 86 28 33 

Totaal 2019 geteld gebied Teylingen 758 297 39 
Tabel 2: gegevens per polder en voor alle getelde gebieden. Niet alleen de oppervlakte is 
weergegeven, maar ook het absolute aantal territoria, de dichtheid van alle soorten per 
100Ha. 

Absolute aantallen territoria en dichtheid per 100Ha 
 
In de telgebieden zijn zeer verschillende aantallen territoria 
waargenomen (afb. 2 ). In bijlage 2 zijn alle aantallen per telgebied en 
per soort opgenomen. De aantallen territoria zijn erg verschillend, van 
4 tot 150 territoria per telgebied. De oorzaken hiervan zijn divers, maar 
uiteraard speelt de oppervlakte van een telgebied mee: een groot gebied 
kan meer vogels huisvesten. Om deze ‘ongelijkheid’ op te vangen, is het 
gebruikelijk om naast het absolute aantal ook een gestandaardiseerde 
maat aan te houden. Bij weidevogels is dit doorgaans “aantal territoria 
per 100Ha”. Als we de absolute aantallen hier naar omrekenen, krijgen 
we een iets ander beeld van de onderzoeksgebieden (afbeelding 3). Alle 
gebieden van 2019 samen: 39 terr./100Ha. 
 
Toch is het niet zo dat de dichtheid per 100 Ha als enige maat gebruikt 
kan worden: een groot gebied als Elsgeesterpolder Z/Polder Hogeweg 
herbergt een relatief groot deel (96 territoria) van de vogels in de regio 
en heeft door het grote oppervlak een dichtheid/100Ha van 32, terwijl 
de Roodemolenpolder met maar 16 territoria een veel kleinere 
regionale rol speelt, hoewel de dichtheid per 100Ha bijna even hoog is 
(29).  
 
In afbeelding 2 zijn de absolute aantallen territoria uitgezet tegen de 
dichtheid/100Ha. Hierin is te zien dat met name in kleine gebieden 
een verrassend hoge dichtheid kan optreden, zoals bijvoorbeeld in 
Elsgeesterpolder N, met een dichtheid van 75 territoria/100Ha.  
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Dichtheid doelsoorten per 100 Ha 
 
De provincie Zuid Holland vermeldt in haar Natuur Beheer Plan 2020 
een aantal soorten, waarop weidevogelbeheer in Zuid- Holland gericht 
zou moeten zijn.  
 
Dat zijn de volgende soorten:  
grutto, kievit, scholekster, tureluur, slobeend, watersnip.  
 
Dit betekent niet dat andere soorten niet belangrijk zijn, maar door de 
gekozen doelsoorten zouden andere soorten meeliften op genomen 
beschermingsmaatregelen (bron: Natuurbeheerplan provincie ZH 
2020).  
 
De vraag is in hoeverre dit geldt voor de specifieke 
soortensamenstelling in de Duin- en Bollenstreek, waar bijvoorbeeld 
veldleeuwerik en gele kwikstaart veel vaker voorkomen dan in 
bijvoorbeeld het groene hart, en grutto weer minder. 
 

De dichtheid van de provinciale doelsoorten per 100Ha is weergegeven 
in afbeelding 4, voor alle in 2019 getelde gebieden samen is deze 23 
doelsoorten/100Ha.  
 

Gebied 
Doelsoorten NBP 
ZH 

Doelsoorten NBP ZH 
dichtheid/100ha 

Elsgeesterpolder z en polder Hogeweg 
Teylingen 50 17 

Roodemolenpolder 12 21 

Elsgeesterpolder n 13 41 

Polder Boekhorst 11 14 

Polder Boterhuis n 62 40 

Polder Oosteinde Warmond 5 9 

Poelpolder z 24 28 

Totaal 177 23 
Tabel 3: absoluut aantal doelsoorten en dichtheid per 100 Ha van doelsoorten uit het 
Natuurbeheerplan 2020 
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Afbeeld ing  4: d ichthe id doel soor ten  pZH 
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Gebiedsbrede resultaten op kaart 
 
Aantallen geven maar een deel van het weidevogelplaatje. Minstens zo 
belangrijk is de plaats waar de weidevogelterritoria zich bevinden. Daar 
moet immers het juiste beheer plaatsvinden om succesvol broeden 
mogelijk te maken. Andersom doen ruimtelijke ontwikkelingen op 
plaatsen waar doorgaans veel weidevogels broeden (vaak ongemerkt) 
veel schade aan de populaties.  
 
Hierbij moet opgemerkt worden dat veel weidevogels vrij conservatief 
zijn in de keuze van het broedgebied: ze komen in principe ieder jaar 
terug in dezelfde percelen. Als percelen ongeschikt worden, 
bijvoorbeeld door ruimtelijke ontwikkeling (bouw), schuiven de vogels 
niet zo maar op. Vaak verdwijnen ze geheel uit het gebied. De reden 
hiervoor is dat grote delen van polders ongeschikt zijn geworden voor 
weidevogels door te intensieve bemesting (hoog en kruidenarm gras), te 
diepe ontwatering (geen voedsel voor de oudervogels) of verstoring 
door paden, wegen, bebouwing of hoge bomen (waar roofvogels in 
kunnen zitten).  
 
Grote concentraties territoria worden vaak (maar niet altijd) 
veroorzaakt door drassige omstandigheden in het voorjaar. Vogelloze 
delen in gebieden kunnen een aantal oorzaken hebben, maar vaak zijn 
te intensieve bewerking en hoge bomen een factor.  
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Afbeeld ing  5: Alle weidevcogelte rritor ia 2019 op de kaart.  Een legenda is t e vinden  in bijlage  1 
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Hotspots 
 
Uit de kaart (afb. 5) met alle territoria is 
enigszins af te lezen voor welke delen van 
een polder de vogels blijkbaar een 
voorkeur hebben. Veel beter gaat dit door 
alle territoria op basis van hun afstand tot 
de ‘buurvogel’ om te zetten in een kaart 
met hotspots. Hierbij wordt de rode kleur 
intenser naarmate de territoria zich dichter 
bij elkaar bevinden (afb. 6). In bijlage 3 is 
een hotspotkaart opgenomen van alle in 
2018 en 2019 gemonitorde gebieden. 
 
Zo wordt veel duidelijker voor welke delen 
van het gebied de vogels een voorkeur 
hebben. Ook zijn verschillen tussen 
polders goed waarneembaar: hoe groter en 
donkerder het rode gebied, hoe meer 
weidevogels.  
 
Over het algemeen geldt: hoe groter en 
roder de hotspot, hoe sterker de 
weidevogelpopulatie.  

Afbeeld ing  6: De  vers chil lende te lgeb ieden ( rood omlijnd) met daarin  de  ho tspots  van a l le wedievogete rritor ia (hoe roder, hoe  gro ter de 
d ichtheid  weidevogel s)  
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Korte ruimtelijke analyses per 
telgebied 
 
Als we de verschillende gebieden apart bekijken, zien we dat de polders 
erg verschillend zijn, zowel in fysieke omstandigheden als in 
weidevogelsamenstelling. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de 
stippenkaarten kort geanalyseerd welke rol de polders spelen in het 
broedseizoen van weidevogels. 
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Boekhorstpolder 
 
Deze polder is opvallend ‘leeg’ als 
weidevogelgebied. Dit is ook aangestipt in de 
rapportage van 2018. Omdat er in 2019 ook 
is geteld, kunnen deze jaren met elkaar 
worden vergeleken (tabel 4).  
 
Hieruit blijkt dat de weidevogels in 2019 
(afb. 7) iets zijn toegenomen ten opzichte 
van 2018. Het gaat hierbij echter om soorten 
die met een reguliere BMP-W telling niet 
altijd goed worden waargenomen (meerkoet, 
torenvalk, patrijs). Opvallend is wel het 
‘nieuwe’ territorium van de grutto in 2019, 
en de 2 extra territoria van de gele kwikstaart. 
De veranderingen geven aan dat ook in deze 
polder toename van weidevogels mogelijk is, 
met de juiste inspanningen.  

Afbeeld ing  8: wein ig  t erito ria in  de Boekhors tpolder 2019 Afbeeld ing  7: Boekhorstpolder 2019 
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Soort	 Territoria	2018	 Territoria	2019	

Gele	Kwikstaart	 		 2	

Grutto	 0	 1	

Kievit	 8	 6	

Krakeend	 1	 1	

Meerkoet	 3	 		

Patrijs	 		 1	

Scholekster	 2	 3	

Torenvalk	 		 1	

Tureluur	 0	 1	

Veldleeuwerik	 		 1	

totaal	 14	 17	
Tabel 4: vergelijking van aantallen territoria boekhorstpolder 2018 en 2019

Kansrijkdom Boekhorstpolder als weidevogelgebied 
(advies vrijwel gelijk aan 2018)  
De Boekhorsterpolder is op dit moment niet in trek bij weidevogels (in 
2019 is het aantal territoria iets toegenomen). Dat betekent niet dat 
deze er ook niet zullen komen (waarschijnlijk hebben er in het verleden 
meer vogels gebroed), maar wel dat er relatief veel maatregelen nodig 
zijn als er voor zou worden gekozen dit gebied een weidevogeldoel te 
geven. Denk daarbij aan de volgende zaken: 
 
- verhoging waterpeil in (een deel van) de polder tot 20-30cm onder 
maaiveld in het voorjaar.  
- verlaging mestgift in een groot deel van de polder 
- grotere diversiteit in beheer (maaien en weiden) 
- rust in de broedperiode 

- aanbrengen van plas-dras percelen (percelen waar in het vroege 
voorjaar water op wordt gepompt) om weidevogels een goede 
voedselsituatie te bieden en zo vogels naar het gebied te lokken (in de 
praktijk blijkt dit een heel belangrijke beheermaatregel om de 
weidevogelstand te verbeteren). 
 
Al met al is dit niet de meest voor de hand liggende polder om de 
weidevogelstand in de gemeente te verbeteren, maar het is zeker niet 
onmogelijk.  
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Roodemolenpolder 
 
In de Roodemolenpolder valt 
op dat de weidevogels zich in 
2018 concentreerden in twee 
kleine gebieden te weten 
tussen het spoor en de 
Oosthoutlaan (7 territoria) en 
iets ten noorden van de 
Oosthoutlaan (11 territoria, 
afb. 9). 
 
Het is waarschijnlijk dat de 
twee kernen relicten zijn van 
een vroeger grotere 
weidevogelpopulatie. Tot 
begin jaren ’90 was hier sprake 
van een groot weidegebied 
tussen Voorhout en 
Sassenheim. De –vaak plaats 
trouwe- vogels zijn 
grotendeels verdwenen uit het 
gebied en de blijvers hebben 
zich gegroepeerd in de beste 
percelen. In de 
Roodemolenpolder zijn dit de 

Afbeeld ing  9: Roodemolenpo lder  2019 
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laagste percelen, waar zowel grutto, tureluur als kievit voedsel kunnen 
vinden. Aan beide zijden is de bebouwde kom met hoge bomen en de 
daarin broedende kraaien en andere rovers dichtbij. Bovendien bevindt 
de grootste kern zich direct naast een hoogspanningsleiding. De palen 
hiervan dienen vaak als nest- of uitkijkpost voor roofvogels zoals 
Buizerd, Havik en Slechtvalk maar ook Ooievaar.  
 

 
Afbeelding 10: roodemolenpolder 2018 

Kansrijkdom Roodemolenpolder als weidevogelgebied 
 
De kansrijkdom van de Roodemolenpolder voor weidevogels is vrij 
laag. Op zich is ook in een klein gebied best een goede weidevogelstand 
te realiseren door een hoge waterstand en een lage agrarische 
gebruiksintensiteit, maar de aanwezigheid van de hoogspanningsleiding 
maakt de kans op broedsucces en een duurzame weidevogelpopulatie 
klein.  
Als er voor zou worden gekozen de weidevogels in deze polders te 
behouden, zouden er weidevogelkernen (hoog water, kruidenrijk gras, 
rust) moeten worden gerealiseerd op de plaatsen midden tussen de 
hoogspanningskabel en bebouwing. Ook zou verhinderd moeten 
worden dat huisdieren vanuit de bebouwde kom het gebied in kunnen.  
De zuidelijke kleine kern is erg ingesloten door bedrijfsgebouwen, die 
ook een goede uitkijkpost vormen voor rovers.  
 
Als niets wordt gedaan, is het waarschijnlijk dat weidevogels hier vrijwel 
verdwijnen. Het noordelijk deel van de polder is leeg door de grotere 
ontwatering en wijze van beheer, maar ook de toegankelijkheid van de 
percelen voor katten vanuit de naastgelegen wijk kan heel goed een rol 
spelen. Katten jagen vaak op jonge vogels. 
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Elsgeesterpolder noord 
 
Deze polder was in de inventarisatie in 2018 een 
verrassing met een vrij grote weidevogelpopulatie dicht 
tegen de bomen en gebouwen van de Sikkens verffabriek 
aan.  
 
Door de ingeslotenheid van de polder tussen wegen, 
bomen, spoordijk en bedrijven lijkt deze niet heel 
geschikt voor weidevogels.  
 
Toch is hier een gezonde, maar kwetsbare populatie 
weidevogels aanwezig. Kwetsbaar, omdat de vogels in 
een beperkt aantal percelen broeden. Een bewerking van 
het land op het verkeerde moment kan er toe leiden dat 
een deel van de nesten vernield wordt. Dit is mogelijk in 
2019 gebeurd (waarneming DNatuur). Grutto, kievit en 
tureluur zijn dit jaar in aantal afgenomen, het totaal 
aantal territoria is van 32 in 2018 (afb. 12) gezakt naar 
24 in 2019. Afspraken over het beheer zijn hier erg 
belangrijk.   
 

Afbeeld ing  11: Elsg ees terpo lder  Noord 2019 
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soort Territoria 2018 Territoria 2019 

Bergeend 1 
 

Grauwe Gans 2 
 Grote Canadese Gans 1 1 

Grutto 6 4 

Kievit 10 8 

Krakeend 3 3 

Kuifeend 1 
 Nijlgans 0 1 

Ooievaar 0 
 Scholekster 5 5 

Slobeend 1 
 Tureluur 2 1 

Veldleeuwerik 0 1 

totaal 32 24 
Tabel 5: vergelijking van territoria 2018 en 2019 

Afbeeld ing  12: Elsg ees terpo lder  Noord 2018 
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Kansrijkdom Elsgeesterpolder N als weidevogelgebied 
 
Hoewel de polder nog veel weidevogels een plaats biedt, zijn deze 
afhankelijk van een klein aantal percelen die genoeg rust en voedsel 
bieden. Als het agrarisch gebruik van deze percelen wordt 
geïntensiveerd (bijvoorbeeld door verandering van eigenaar), zal de 
weidevogelpopulatie hier snel verdwijnen.  
 
Behoud van de weidevogelpopulatie is goed mogelijk, mits het huidige 
weidevogelvriendelijk beheer in de polder wordt behouden en indien 
mogelijk uitgebreid. Een omvangrijker weidevogelmozaïek maakt het 
gebied minder afhankelijk van het beheer van enkele percelen.  
 
Door de ligging dicht bij de dorpskern kan langs de Tweede 
Elsgeesterweg heel goed voorlichting plaatsvinden over de weidevogels, 
waardoor het draagvlak voor deze bedreigde soorten wordt verbreed. 
Door zeer geschikte percelen te realiseren op korte afstand van deze 
kleine weg zullen de vogels ook dicht daar bij komen eten, wat de 
zichtbaarheid vergroot.  
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Poelpolder zuid 
 
In deze polder is een redelijk aantal 
weidevogels aanwezig. Opvallend is het 
relatief grote aantal kieviten. Ook het 
feit dat de territoria verspreid zijn over 
het gebied en niet heel duidelijk bij 
elkaar liggen in kolonies valt op. 
Mogelijk is in het gebied weinig 
predatie en hoeven de vogels zich niet 
vaak te verdedigen tegen bijvoorbeeld 
kraaien.  
 
Opvallend in afbeelding 13 is de ‘leegte’ 
tegen de A44 aan. Hierin spelen de 
hoge bomen langs deze weg een rol, 
waar vaak roofvogels een goed zicht 
hebben op het weiland. 
 
Aan de noordkant is sprake van een 
klein weggetje als gebiedsgrens: vogels 
zullen dit niet als gebiedsgrens zien, ook 
niet met jongen. Er is dus uitwisseling 
mogelijk met het noordelijk deel van de 
Poelpolder. 
 

Afbeeld ing  13: Poelpolde r Zuid  2019 
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Kansrijkdom voor weidevogels 
 
Poelpolder zuid heeft een vrij goede kievitenstand. Dit biedt kansen 
voor uitbreiding van de weidevogelstand door realisatie van 
bijvoorbeeld een klein plas-dras perceel met daar omheen percelen waar 
afspraken zijn gemaakt over gebruik van (vaste) mest en rustperiodes in 
het voorjaar. Het is wel nodig dat het gebied niet los gezien wordt met 
poelpolder noord. Samen vormen deze gebieden een Poelpolder met 
weidevogelpotentie.  
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Polder Oosteinde 
 
Deze polder kent vrijwel geen 
weidevogels, ondanks de grote 
variatie in grondgebruik (afb. 14) 
 

Kansrijkdom 
 
De kans op een succesvolle 
soortenrijke weidevogel populatie is 
klein. Dit gebied is behoorlijk 
ingesloten door een spoordijk met 
ruigte en veel bos en hoge bomen. 
Ook is zeer dichtbij een bewoonde 
ooievaarspaal aanwezig. 
 
Wel zijn er kansen voor vogels van 
bollenland en een gevarieerd 
landschap, zoals gele en witte 
kwikstaart, patrijs en enkele 
veldleeuweriken. Ook kan het gebied 
kansen bieden aan bijvoorbeeld 
groene specht. 
 

 
Afbeeld ing  14: Po lder  Oos teinde  2019 
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Polder Boterhuis N oord 
 
In deze polder zijn een aantal 
maatregelen toegepast die veel 
weidevogels aantrekken, en dat is te 
zien aan de dichtheden en 
concentraties van territoria.  
 
Toch zijn de aantallen ten opzichte 
van 2018 aanzienlijk omlaag 
gegaan, zoals te zien in tabel 6. 
Deze tabel is gemaakt met de 
resultaten van DNatuur 2019 en 
met de data van G&G rapport 
2018-35 (Van der Goes en Groot 
2018). Hierbij zijn de territoria van 
enkele soorten in de kaart van 2018 
handmatig geteld, omdat deze een 
groter gebied beslaat.  

Afbeeld ing  15: Bo terhuispo lde r 2019 
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Er is een afname van bijna 20% zichtbaar, met name bij grutto, kievit 
en scholekster. Vergeleken met 2009 is de achteruitgang nog veel 
groter: G&G rapport 2018-35 spreekt al van een achteruitgang grutto’s 
van 40% ten opzichte van 2009. In 2019 is deze achteruitgang nog niet 
gestopt.  

 
 

 
 

Tabel 6: vergelijking van telgegevens 2019 met de uit G&G rapport 2018-35 beschikbare 
gegevens, waarbij alleen de territoria in het overlappende gebied zijn geteld. 

Polder Boterhuis 2019 2018 (bron: G&G rapport 2018-35) 

Bergeend 5 5 

Grutto 18 24 

Kievit 27 35 
Krakeend 13 13 

Kuifeend 2 5 

Scholekster 11 17 

Slobeend 2 5 

Tureluur 15 13 

Veldleeuwerik 1 
 

Visdief 2 
 

totaal aantal territoria weidevogels 96 117 
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Geschiktheid van het gebied voor weidevogels 
 
Polder boterhuis Noord (het in 2019 gemonitorde gebied) is erg 
geschikt voor weidevogels: er is voldoende open ruimte, er is variatie in 
het gebied, en er zijn plas-dras delen. Toch neemt de weidevogelstand 
nog steeds aanzienlijk af.  
 
Er is dus iets aan de hand in het gebied waardoor de vogels niet 
succesvol genoeg zijn. Hier zal onderzoek naar moeten worden gedaan.  
 
Belangrijk is de vraag: worden er voldoende jonge 
weidevogels groot in Polder Boterhuis?  
 
Maar ook: hoe was de waterstand, hoe is de voedselbeschikbaarheid 
voor ouders en jongen? Ook predatie of verstoring door het fietspad 
kunnen een rol spelen, hoewel de kaarten dit laatste niet aannemelijk 
maken. Het noordelijke fietspad was gedurende het broedseizoen open, 
maar in dit deel zijn de meeste vogels aanwezig (door de hogere 
waterstanden). In het zuidelijk deel van het gebied was juist een 
fietspad afgesloten, hier waren desondanks bijna geen weidevogels 
aanwezig.  
 

Door DNatuur werd waargenomen (indruk) dat grote delen van het 
gebied een vrij hoge en zware grasgroei hadden. Mogelijk kan meer 
voorbeweiding, hogere waterstand (2019 kende een droog voorjaar 
waardoor veel volwassen grutto’s niet tot broeden kwamen) en minder 
bemesting een gevarieerder en geschikter weidevogelbiotoop bieden in 
het gehele gebied.  
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Elsgeesterpolder zuid en 
Hogeweg polder 
 
Dit telgebied ligt binnen de 
gemeenten Teylingen ( 
(Gebiedsnummer 8, grootste agrarisch 
deel), Noordwijk (Gebiedsnummer 
9), Oegstgeest (zuidoostelijk deel 8) 
en Katwijk (zuid en midden 8).  
 
Het gebied is erg gevarieerd, waarbij 
met name tegen de a4 (zuidoostzijde) 
vooral veeteelt plaatsvindt en in het 
overige een combinatie van grasland 
en bollenteelt aanwezig is. Aan de 
randen en langs wegen vindt op een 
aantal plaatsen woningbouw plaats. 
Hierdoor wordt het geschikt 
weide/bollenvogelgebied steeds een 
beetje kleiner.  
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Opvallend in het gebied is de grote hoeveelheid veldleeuweriken. Deze 
broeden vaak in bollenland, maar eten zelf insecten die vooral op vee en 
kruiden af komen. De veldleeuwerik staat in dit gebied dan ook voor 
de variatie van het gebied. Ook de andere weidevogels zoals grutto, 
kievit en scholekster komen in het gebied nog voor, maar met name 
grutto staat op het punt te verdwijnen uit het gebied. Tijdens deze 
telling zijn geen patrijzen waargenomen, maar deze soort heeft een iets 
andere telmethode nodig dan de toegepaste BMP-W. Het is gezien het 
landschap niet uitgesloten dat de patrijs hier wel voorkomt.  
 

Geschiktheid van het gebied voor weidevogels 
 
Door de variatie is het gebied erg geschikt voor weidevogels in een 
typische “bollenstreeksamenstelling”: veel weide- en akkerzangvogels, 
maar ook steltlopers. De aantallen vogels die voorkomen in het gebied 
zijn bemoedigend, maar vooral oprukkende bebouwing kan het gebied 
ongeschikt maken voor vogels die van open ruimte houden.  
 
Daarnaast ontbreekt het in het gebied aan echte ‘hotspots’, plaatsen 
waar duidelijk meer weidevogels voorkomen dan elders in het gebied. 
De vogels zijn daardoor iets minder goed in staat om zich te verdedigen 
tegen rovers. Bovendien is in gebieden met een grote spreiding een 
afname in aantallen door veranderd landgebruik veel moeilijker te zien 
zonder gerichte tellingen.  
 
Een punt van zorg in het gebied is de geplaatste ooievaarspaal dicht bij 
molen Hoop Doet Leven. Dit nest werd in 2019 niet bebroed (voor 

zover waargenomen), maar er was wel een stelletje ooievaars aanwezig. 
De ooievaar is een slimme jager. Meerdere malen is door DNatuur 
waargenomen dat een ooievaar in weidevogelgebied met grote paniek 
werd ontvangen. Weidevogels hebben hier een reden voor: een ooievaar 
is erg geduldig en vangt plaatselijk jonge weidevogels. Een negatief 
effect op weidevogels is nog niet uit landelijke cijfers gebleken omdat 
de invloed meestal lokaal is, maar de ooievaar neemt snel in aantal toe 
en in de bollenstreek worden veel nestpalen opgericht. Het zou 
verstandig zijn om niet te gokken met de kwetsbare 
weidevogelpopulatie, en de paal op een plaats te zetten waar minder 
weidevogels voorkomen. 
Een deel van het telgebied (in telgebied 9, Noordwijks grondgebied) is 
in eigendom van de provincie ZH. Hier vindt gericht weidevogelbeheer 
plaats.  
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Synthese  
 
De gemeente Teylingen heeft een aanzienlijke hoeveelheid hectaren 
agrarische grond binnen haar grenzen. Het gebruik hiervan is zeer 
divers. Niet alleen in soort landbouw (meestal bollenteelt of veeteelt), 
maar ook in de intensiteit. Iedere vorm van landgebruik kent een aantal 
soorten dieren en planten die zich er minder of meer thuis voelen. 
Gecombineerd met de omgevingsfactoren zoals bomen, 
grondwaterstand en rust maakt dit een natuurlijke leefomgeving tot wat 
het is.   
 
Zo is het ook met weide- en bollenvogels, die jaarlijks een afweging 
maken of het (nog) loont om in een gebied te gaan broeden. Helaas 
kunnen ook vogels niet in de toekomst zien en wat in het vroege 
voorjaar een prachtig land is om een nest te bouwen, kan een maand 
later toch dodelijk blijken door de maaimachine, ploeg of andere 
bewerking. Door deze ‘val’ krijgen vogels niet voldoende nakomelingen 
en sterven ze uit. In verschillende gebieden leek dit het geval. 
 
De in 2018 en 2019 uitgevoerde monitoring geeft een goed (maar nog 
niet compleet) beeld van de vogelvriendelijkheid van het Teylings 
buitengebied. Uiteraard betreft het een momentopname en zaken 
kunnen snel veranderen. DNatuur heeft de nu gemonitorde gebieden 
op rij gezet naar ‘weidevogeldichtheid’. Daarbij vallen een aantal zaken 
op: 
 

 

Polder 
Inventarisatie 
jaar 

Geïnventariseerde 
oppervlakte (ha) 

Aantal 
territoria 

Aantal 
territoria/ 
100ha 

Lakerpolder 2018 28 50 179 

Zwanburgerpolder 2018 91 95 104 

Elsgeesterpolder noord 2018 35 33 94 

Elsgeesterpolder noord 2019 32 24 75 

Boterhuispolder 2019 154 101 66 
Hof/klein en Groot 
Hemmerpolder 2018 128 73 57 

Sweilandpolder 2018 132 75 57 

Roodemolenpolder 2018 58 28 48 
Elsgeesterpolder Z 
(Noordwijks deel) 2019 132 54 41 

Kooi/ Vrouwenpolder 2018 110 39 35 
Elsgeesterpolder Z 
Teylings deel 2019 300 98 33 

Poelpolder Z 2019 86 28 33 

Roodemolenpolder 2019 58 16 28 

Polder Oosteinde 2019 53 14 26 

Boekhorstpolder 2019 77 16 21 

Boekhorstpolder 2018 63 11 17 

De Klei (Noordwijk) 2019 54 4 7 

Hellegatspolder 2018 16 0 0 

Tabel 7: Alle in 2018 en 2019 geïnventariseerde gebieden (incl. 2 Noordwijkse), gesorteerd 
op weidevogeldichtheid 
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• reservaat Lakerpolder (Staatsbosbeheer) steekt in 
weidevogeldichtheid ver boven de andere gebieden uit. Het 
betreft een gebied wat beheerd wordt voor de weidevogels. 
Helaas is het gebied te klein om werkelijk grote aantallen vogels 
te herbergen. De rol van het gebied zou dan ook moeten zijn 
dat in de Lakerpolder meer jongen geboren worden dan er 
vogels kunnen broeden: het gebied moet ‘overlopen’. De vogels 
die hier wel zijn geboren maar niet kunnen broeden, zullen een 
nieuw gebied gaan zoeken (zoals de ook uitstekend scorende 
Swanburgerpolder) en zo de weidevogelstand in de regio 
aanvullen. 

 
• de andere gebieden met een hoge weidevogeldichtheid zijn vrij 

divers, maar meestal veeteeltgebieden.  
 

• Elsgeesterpolder Zuid scoort op het gebied van dichtheid niet 
zo heel hoog, maar het gaat om een groot gebied met een heel 
divers grondgebruik. De samenstelling van de vogelsoorten is 
bijzonder: een combinatie van bollen- en weidevogels. Een deel 
van het gebied (op Noordwijks grondgebied) is eigendom van 
de provincie ZH en dient als weidevogelcompensatie. In de rest 
van het gebied is (voor zover bij DNatuur bekend) geen gericht 
weidevogelbeheer. Met gerichte actie en goede afspraken m.b.t. 
beheer zou dit een bijzonder weide- en bollenvogelgebied 
kunnen worden. 

 
 

• grote delen van de telgebieden ten westen van de Kagerplassen 
vallen niet onder gecontracteerd agrarisch of ander 
natuurbeheer. Deze telgebieden zijn daarmee kwetsbaar voor 
invloeden op de weidevogels door veranderingen (bijvoorbeeld 
bij veranderingen van eigendom, pacht of bedrijfsvoering). 
Denk daarbij aan bijvoorbeeld Elsgeesterpolder noord en zuid, 
Hof/Klein en Groot Hemmer polder.  
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Conclusie 
 
Hoewel nog niet alle gebieden binnen de gemeentegrenzen gemonitord 
zijn, is wel duidelijk dat de gemeente diverse waardevolle weide- en 
bollenvogelgebieden kent. Voor een deel betreft het gebieden waar 
gericht weidevogelbeheer plaatsvindt, maar het grootste deel van de 
gebieden kent geen contractuele afspraken m.b.t. weidevogelbeheer. En 
dat maakt de weidevogels extra kwetsbaar. Verandering van eigendom, 
bedrijfsvoering of toeval kan met name in kleine gebieden zoals 
Poelpolder en Elsgeest Noord betekenen dat een complete kolonie 
weidevogels verdwijnt.  
 
De waarde van de gebieden ligt vaak niet zo zeer in hoge aantallen 
territoria. Over het algemeen kan dan voor een heel telgebied ook niet 
aan de norm voor weidevogel-doelsoorten in veenweidegebied van 50 
broedparen/Ha worden voldaan waar de provincie naar streeft in haar 
natuurbeheerplan 2020. Echter, de gemeente kent maar weinig echt 
uitgestrekte gebieden en de samenstelling van de populaties is vaak 
anders dan in bijvoorbeeld het Groene Hart.  
 
Met name de grotere gebieden (100 Ha en meer) hebben potentie om 
zich te (her)ontwikkelen tot waardevol vogelgebied. 
 

Aanbevelingen 
 
Om de weidevogels voor de gemeente Teylingen te behouden, is een 
aantal stappen denkbaar, die deels al in DNatuur rapport 701802 zijn 
genoemd:  
 
Belangrijkste advies is: erken het belang van gebieden voor bollen- 
en weidevogels voor de streek en voer gericht beleid uit om 
minimaal 2 weidevogelreservaten in de gemeente te realiseren, waar 
ook het publiek de waarde van weidevogelbeheer kan ervaren. 
Denk hierbij aan een aantal polders rond de Kagerplassen en de 
polders Elsgeest en Hogeweg. 
 
Om dit te bereiken kan worden gedacht aan de volgende stappen: 
 

• Overleg deze rapportage met de verschillende 
belanghebbenden, zoals het agrarisch collectief Groene Klaver, 
waterschap, terrein beherende organisaties en 
natuurbeschermingsorganisaties met als insteek: ‘wat kunnen 
we doen om de weidevogels voor Teylingen te behouden?’ 

• Leg de waardevolle weidevogelgebieden vast in beleid, zoals de 
omgevingsvisie. Daarmee krijgen de waardevolle gebieden een 
status.  

• Bied de agrariërs begeleiding in weidevogelbeheer, het is helaas 
(nog) geen vak op de landbouwscholen. 
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• Maak een inventarisatie van gemeentelijke en provinciale 
eigendommen. In het landelijk gebied zijn deze vaak in normale 
pacht uitgegeven, zonder beperkingen. Ga na of de 
eigendommen in een weidevogel hotspot liggen. Zo ja, dan 
kunnen er bij nieuwe pacht beheereisen worden gesteld. Zo 
nee, dan kunnen de gronden wellicht gebruikt worden als 
compensatiegrond voor elders door agrariërs uitgevoerde 
weidevogelvriendelijk beheer.  

• Gebruik voorlichting ter plaatse en in media om mensen 
bewust te maken van weidevogels in de gemeente. Onbekend 
maakt onbemind. Zo kan een “Gruttopad” met 
voorlichtingsborden de weidevogels in polder Elsgeest noord 
onder de aandacht brengen. 

• Agrarische reservaten zijn een goed middel om weidevogels, 
landschap en boerenstand in een gebied te behouden. Naast de 
verschillende gebieden rond de Kagerplassen is ook het gebied 
Elsgeesterpolder/polder Hogeweg hier erg geschikt voor.  

• Er is meer onderzoek nodig om de weidevogels op de juiste 
manier te kunnen beschermen. Denk hierbij aan onderzoek 
naar predatie door diverse roofdieren, een analyse van 
gebiedseigenschappen (bijvoorbeeld de grondsoort en 
grondwatertrap) en beheer. Ook is het verstandig om 
onderzoek te doen naar de uiteindelijke werkelijke reproductie 
van de vogels (‘hoeveel jongen vliegen uiteindelijk uit?’). 

 
Het behouden van de weidevogels is in de gemeente Teylingen 
goed mogelijk, maar intensivering en ruimtelijke ontwikkelingen 

hebben de potentie om de weidevogels in korte tijd uit de gemeente 
te laten verdwijnen.  
 
Er is dan ook een combinatie van onderzoek, beleid en praktische 
uitvoering nodig, uitgevoerd door de verschillende gebiedspartijen. 
De gemeente kan hier een initiërende rol in spelen. 
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Bijlage 1: Legenda bij de kaarten 
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Bijlage 2: Gegevens per gebied en per soort 

 2018 Sweilandpolder Zwanburgerpolder Lakerpolder 

Hof/klein en 
groot 
Hemmerpolder Kooi/vrouwenpolder Hellegatspolder Roodemolenpolder 

Elsgeesterpolder 
noord Boekhorsterpolder 

Bergeend 1 8 1 3 1 0   1   

Gele Kwikstaart       1           

Grauwe Gans     2 1     1 2   

grote Canadese gans   2 3         1   

Grutto 21 17 9 12 5   3 6   

Kievit 27 36 11 31 19   10 10 8 

Krakeend 1 3 3 1 2     3 1 

Kuifeend 1 2 6         1   

Nijlgans     1   1         

Scholekster 16 14 2 13 9   9 5 2 

Slobeend 2 1 5 1       1   

Tureluur 6 12 7 10 2   4 2   

Zwarte Kraai               1   
totaal aantal territoria 
weidevogels 75 95 50 73 39 0 28 33 11 
oppervlakte gebied (Ha)) 132 91 28 128 110 16 58 35 63 
dichtheid territoria per 100Ha 57 104 179 57 35 0 48 94 17 
N doelsoorten NBP ZH 72 80 34 67 35 0 26 24 10 
dichtheid doelsoorten per 
100Ha 55 88 121 52 32 0 45 69 16 
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 2019 Roodemolenpolder 
Elsgeesterpolder 
noord Boekhorstpolder Boterhuispolder Polder oosteinde Poelpolder z 

Polder Hogeweg 
( NW) De Klei (NW) 

Elsgeesterpolder Z 
en Hogeweg deel 
Teylingen) 

Bergeend       5         2 

Gele Kwikstaart     2   4       7 

graspieper 1       1 1     1 

Grauwe Gans       1           

grote Canadees   1   1         2 

Grutto 2 4 1 18   4 4   3 

Kievit 5 8 6 27 4 13 25   29 
Kneu                 1 

Kleine Plevier         1         

Knobbelzwaan       3           

Krakeend 3 3 1 13 1 3 8   3 

Kuifeend       2 1       1 

Nijlgans   1             2 

Ooievaar                 1 

Patrijs     1   1         

Scholekster 3 5 3 11   4 4 1 12 

Slobeend       2     1   1 

Tureluur 2 1 1 15   3 6   5 

Veldleeuwerik   1 1 1 1   6 3 28 

Visdief       2           

Zwarte Kraai                   
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 2019 vervolg Roodemolenpolder 
Elsgeesterpolder 
noord Boekhorstpolder Boterhuispolder Polder oosteinde Poelpolder z 

Polder Hogeweg 
( NW) De klei (NW) 

Elsgeesterpolder Z 
en Hogeweg deel 
Teylingen) 

totaal aantal territoria 
weidevogels 16 24 16 101 14 28 54 4 98 

oppervlakte gebied (Ha)) 58 32 77 154 53 86 132 54 300 

dichtheid territoria per 100Ha 28 75 21 66 26 33 41 7 33 

N doelsoorten NBP ZH 12 18 11 73 4 24 40 1 50 
dichtheid doelsoorten per 
100Ha 21 56 14 47 8 28 30 2 17 

Tabel: Alle tijdens de BMP-W inventarisatie waargenomen soorten. Sommige soorten zijn wel waargenomen maar hebben geen territorium. Deze staan wel in de tabel maar het aantal territoria komt op 0.  
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Bijlage	3:	alle	vogels	op	kaart	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit beeld zijn alle telgebieden 2018 (blauw), telgebieden 2019 (rood), territoria en hotspots weergegeven  
 


