Weidevogels houden van de
Vosse- en Weerlaner polder
Tegen landelijke trends in nemen boerenlandvogels
zoals grutto en kievit, maar ook de schuwe slobeend in deze
Hillegomse polder sinds een aantal jaren flink in aantal toe.
Hoe zit dat? En waar houdt de groei op? Een korte
rapportage over de periode 2014-2020.

>

Tekst en foto’s; Arjan van Duijvenboden, 2020.
in opdracht van Stichting Het Zuid Hollands Landschap
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Weidevogels houden van de Vosse- en Weerlaner polder
Het gevoerde beheer bestaat uit jaarrond weidevogelbeheer. Belangrijkste troef van het gebied is het
hoogwaterdeel, waar van maart tot juli met behulp van
zonne-energie het slootwater zo hoog wordt gepompt
dat er altijd plassen op het land staan (afb. 2). Buiten
het broedseizoen wordt het land beweid, gemaaid
en licht bemest. Productie van gras is daarbij geen
doel, maar wel het realiseren en onderhouden van een
gevarieerd bloemrijk weidevogelgrasland. Weidevogels
en biodiversiteit dus.

Aantallen

De meeste weidevogels reageren vooral goed op de
aanleg van het tijdelijk hoog watergebied in 2016
(afb. 2). In afb. 3 is te zien dat vanaf dat jaar de
aantallen territoria stijgen.
Kijken we naar de belangrijkste soorten voor het gebied
(afb. 4), dan zien we over het algemeen ook stijgende
lijnen, hoewel in 2020 scholekster en tureluur iets in
aantal zijn afgenomen. In afb. 5 zijn alle territoria en
dichtheden van 2014-2020 weergegeven.
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Afbeelding 2: Met behulp van zonnepanelen en een pomp wordt in
het voorjaar een deel van het gebied nat gehouden.

Afbeelding 1: De Vosse- en Weerlanerpolder, met daarin in groen
de ongeveer 25 hectaren weiland en paden in beheer bij het ZHL.

In 2020 is, net als in voorgaande jaren, in juni alle
pitrus gemaaid waar dit mogelijk was zonder broedende
vogels te storen. Tijdens een inventarisatie met vrijwilligers werden vooral nog nesten van kuifeenden
gevonden in de te maaien percelen. Het maaien in juni
is nodig om te voorkomen dat pitrus in bloei komt en
zich nog sneller uitbreidt dan al het geval is.

Beheer

Inventarisatie methode

Het beheer wordt sinds 2014 uitgevoerd door Stichting
Het Zuid- Hollands Landschap (ZHL), met behulp
van vrijwilligers en locale ondernemers. Focus van het
beheer zijn vooral de weidevogels, maar ook algemene
biodiversiteit is een doelstelling. In afbeelding 1 is het
beheergebied van het ZHL weergeven.

DNatuur heeft in alle jaren tellingen op dezelfde wijze
uitgevoerd, volgens “BMP-W” methode: 6 telronden
in het gebied gedurende maart-juni, waarbij het gebied
beperkt wordt betreden. Alle onderzoek is op basis
van gedragswaarnemingen: er worden dus geen nesten
opgezocht en verstoring is minimaal. Met behulp van
het programma Avimap (Sovon) zijn de waarnemingen
verwerkt tot territoria.

Afbeelding 3: Dichtheden vogelterritoria per 100 hectaren en
absolute aantallen territoria binnen het telgebied sinds 2014,
voor alle vogels en alle Zuidhollandse doelsoorten (kievit,
grutto, scholekster, slobeend en tureluur).
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De Vosse- en Weerlaner polder is bij natuurliefhebbers
rond Hillegom inmiddels een bekend gebied. Na een
decennialange overgangsfase van agrarisch gebied
naar diverse andere bestemmingen werd in
2013 begonnen aan de herinrichting van het gebied.
Een deel van het gebied werd bebouwd ten bate van
een manege en in een deel van het gebied werden
maatregelen genomen om de biodiversiteit en ook
recreatie te bevorderen. In 2018 bleek dat de provincie
de polder als optie zag voor de aanleg van een weg.
Dit plan is inmiddels van tafel. Op dit moment heerst
er -voor zover DNatuur bekend- rust in de polder,
en dat is precies wat vogels nodig hebben.
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Afbeelding 4: Aantallen territoria doelsoorten Natuurbeleidsplan ZH - grutto, kievit, tureluur,
scholekster, slobeend en veldleeuwerik (deze laatste broedt niet in het gebied) - in het telgebied
(25 hectare) van 2014 tot 2020.

Afbeelding 5: Alle territoria en dichtheden/100Ha. Grauwe gans, grote canadese gans, meerkoet,
nijlgans en wilde eend zijn niet alle jaren genoteerd.
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Afbeelding 6: territoria van weidevogels VWP2020. De rode kleur geeft de mate
van concentratie aan.

Algemene legenda
weidevogels

Afbeelding 7: Alle waargenomen vogels van 2020 geven een goed beeld van de
geografische voorkeuren van de vogels.
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Weidevogelvragen

De waarnemingen en gebiedsopbouw werpen een aantal vragen op, die deels gaan over de polder als geheel.
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Aan de noordzijde van de Leek zijn maar weinig
broedvogels te vinden. Wat is hiervan de oorzaak?
Op het eerste gezicht lijken de percelen ten noorden
van de Leek geschikt voor weidevogels. Toch is dit
land nu blijkbaar niet in trek: de vogels kiezen voor het
natter en wellicht rustiger land aan de zuidzijde van de
Leek. Het zou goed zijn als ook de percelen direct ten
noorden van de kern met een weidevogeldoel worden
beheerd. Vaste mest en rust gedurende het voorjaar zou
al veel kunnen schelen, maar een plas-dras perceel zou
zeker vogels naar het noordelijk deel van de polder
trekken.
De percelen tussen het ZHL terrein en de manege
bevatten oorspronkelijk redelijke aantallen vogels.
Waarom zijn de vogels hier weggetrokken?
Voor een deel ligt dit aan het feit dat de percelen in
2013 zijn opgehoogd en daarmee minder geschikt voor
weidevogels. Daarna is een manege gebouwd, wat
de omliggende percelen minder geschikt maakt voor
weidevogels. Vervolgens heeft de manege de gronden

geschikt gemaakt voor paarden en daar ook het beheer
op aangepast. In de laatste voorjaren heeft er ook in het
broedseizoen beheer plaatsgevonden. Sommige soorten
zoals grutto reageren pas in de loop van jaren op zulke
veranderingen en zijn dus pas nu echt weg uit dit deel
van het gebied.
Kan het succes van het weidevogelgebied Vosse- en
Weerlanerpolder een positieve regionale uitwerking
hebben op omliggende gebieden?
Dat kan, mogelijk zelfs tot in de verre omgeving. Als
het te druk wordt in de VWP zullen vogels niet alleen
in de directe omgeving gaan broeden, maar ook verder
weg. Er moeten dan wel geschikte omstandigheden
zijn, zoals bijvoorbeeld plas-dras land en rust in het
voorjaar. De Oosteindepolder zou geografisch geschikt
zijn om voort te borduren op het weidevogelsucces.

Een grafiek die iets zegt over de fase waarin vogels
jongen hebben is voor een aantal soorten weergegeven
in afb. 8. Hierin is te zien dat vooral het aantal kieviten
in het gebied snel afneemt na 6 mei. Dat is vrij vroeg
in het seizoen, mogelijk hebben de jongen de droogte
en daardoor mogelijke insectenschaarste niet goed
overleefd. Over het algemeen is het niet zo dat de
aantallen waarnemingen van doelsoorten schrikbarend
dalen, dus de reproductie van het gebied zal redelijk zijn.
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Samen met de soms hoge percentages gruttogezinnen in
mei in eerdere jaren geeft dit aan dat er voor de meeste
soorten voldoende tot goede kuikenoverleving is.
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Zal het aantal weidevogels in de VWP nog verder
stijgen?
Naar verwachting wel. Veel soorten zijn afhankelijk
van de kievit als eerste verdediging tegen predatoren.
De aantallen kievit in het weidevogeldeel van de VWP
lijken te stabiliseren rond de 35 broedparen.
Zo veel kieviten op een klein oppervlak geven een
sterke ‘luchtmacht’ en ook veel andere soorten vertonen
stijgende aantallen. Dit zet waarschijnlijk nog door.
Is er wel voldoende kuikenoverleving?
Dat is eigenlijk niet goed bekend. Kuikens zijn klein
en meesters in het verstoppen, dus het is ondoenlijk
om door observatie te zien hoeveel kuikens van een
alle nesten overleven. Er zijn indirecte methoden,
waaronder het tellen van oudervogels met jongen.
Dit kan eigenlijk alleen bij grutto.
Afbeelding 8: aantallen waarnemingen van doelsoorten ZH
per inventarisatieronde, 2020.
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Waarom is het zuidwestelijke wandelpad
een grens voor de weidevogels?
Op het eerste gezicht lijkt het in afb. 6 alsof het pad zelf
een fysieke grens is voor weidevogels, bijvoorbeeld
door de aanwezigheid van mensen. Toch zie je dat de
vogels vanuit de kern zeer dicht bij het pad komen,
met jongen maar er zijn ook nesten aangetroffen, 20
meter van het wandelpad. Het is daarom waarschijnlijk
dat niet het pad, maar de staat van de percelen (vocht,
grasmat, betreding, beheer, aanwezigheid van katten) er
voor zorgt dat weidevogels nauwelijks het wandelpad
oversteken. Of bovenstaande veronderstelling klopt,
is te testen door (een deel van) het wandelpad tussen
maart en juli af te sluiten.

DNATUUR | WEIDEVOGELS VAN DE VOSSE- EN WEERLANERPOLDER

Is er nog plaats voor meer biodiversiteit dan alleen
weidevogels?
Weidevogels maken deel uit van een biologisch
syteem waarin allerlei waardevolle soorten van
gevarieerd open grasland een rol spelen. Als dit
systeem niet volledig is, zullend de weidevogels
verdwijnen. Van grutto tot regenworm, emelt,
muggelarf en ruige zegge, allen hebben een
belangrijke plaats in waardevol grasland.

De sloten van het gebied zijn op dit moment vol bagger
en zonder veel soorten. Vooral karper bezoekt de
sloten. Deze soort maakt het water zo troebel dat er niet
veel andere soorten kunnen leven. Daarnaast versnelt
de karper door haar eetgedrag de erosie van kanten,
een toenemend probleem in het gebied. Baggeren
van de sloten met een baggerpomp, aanbrengen van
vooroeverbeschoeiing en weren van grote karpers uit
sloten kan een oplossing bieden.

6

Toch is de biodiversiteit van weiland niet zo heel
groot, omdat het grote eenheden van dezelde soort
biotoop bevat. De waarde van weiland moet dan ook
niet zo zeer in aantallen soorten gezocht worden,
maar in de compleetheid van het biotoop.
Wel kan aan de randen van het gebied een veel grotere
biodiversiteit worden bereikt door bijvoorbeeld
bloem/insectvriendelijk bermheheer en het behouden
van hagen, ruigtes en nestplaatsen voor bijvoorbeeld
huismus en zwaluw. In het gebied komt de
rugstreeppad voor, welke als specifieke broedbiotoop
droogvallende poelen heeft.
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Hoe kan de VWP nog beter functioneren voor
weidevogels?
Het is duidelijk dat met name het tijdelijk hoogwater
in de sloten een positief effect heeft gehad op de
weidevogelstand. Het is daarom verstandig dit
in groter gebied uit te voeren. Daarnaast vindt in
het gebied een toename van pitrus plaats. Deze
plantensoort zorgt voor een landschap met minder
openheid voor weidevogels, waardoor deze in de
toekomst mogelijk wegblijven. Bovendien is pitrus
een goede broedplaats voor verschillende ganzen
soorten waarvan sommige erg territoriaal zijn, met
mogelijk een negatief effect op doelsoorten van
het gebied. Er moet komende jaren flink worden
ingezet op bestrijding van pitrus. Waarschijnlijk
zal intensiever beheer buiten het broedseizoen
helpen, naast gericht maaien van pollen pitrus in het
broedseizoen. Het is ook nodig dat de ontwikkeling
van pitrus in het gebied wordt gevolgd. Tot slot zal
ook de directe omgeving van het weidevogelreservaat
in enige mate moeten gaan meewerken aan het
behoud van de vogels in het gebied: het beheer van
buur-percelen kan nader worden bekeken, bomen
kunnen worden gekapt om meer openheid te creëren.
Op regionaal niveau zouden er meer hotspots zoals
de Vosse- en Weerlaner polder moeten komen om de
toekomst van weidevogels in dit westelijke deel van
Nederland te behouden.

DNATUUR | WEIDEVOGELS VAN DE VOSSE- EN WEERLANERPOLDER

Gaat het goed met de weidevogels in de Vosse en Weerlaner polder?
Het korte antwoord is: ja, nog steeds.
Een langer antwoord:

In afb. 6 is te zien dat de territoria niet alleen maar
in of direct naast het hoogwaterdeel te vinden zijn.
Dat indiceert dat het gebied mogelijk ‘vol’ raakt met
broedvogels.
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Tegelijk blijkt de directe omgeving van het door
wandelpad, Leek en Haarlemmertrekvaart
begrensde kerngebied steeds minder aantrekkelijk
voor weidevogels. Dat blijkt niet alleen uit de ligging
van de territoria, maar ook een kaart met alle
waarnemingen van 2020 (afb. 7) geeft dit beeld.
Het gaat dus nog steeds goed met de weidevogels in
de Vosse- en Weerlaner polder, maar het succes is
kwetsbaar doordat het een zeer klein gebied betreft.
Naast de door het ZHL ingezette -succesvollemaatregelen en de maatregelen die in de nabije
toekomst worden genomen (meer hoogwatergebied
binnen weidevogeldeel) is het erg belangrijk dat in de
omgeving meer geschikt broedgebied voor weidevogels
komt.
Duijvenboden Natuur, 2020.
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Het is duidelijk dat het in 2016 gerealiseerde
hoogwaterdeel in de polder veel weidevogels naar
het gebied heeft getrokken. Jaarlijks nemen aantallen
(over het algemeen) nog toe. Dat geldt voor de
klassieke weidevogelsoorten kievit, grutto en tureluur
(trendmatig), maar ook voor specifieke soorten van de
Bollenstreek zoals gele kwikstaart en kleine plevier.
Alle eenden zijn ook broeders van het grasland en
nemen over het algemeen ook toe, met als icoonsoort
de schuwe slobeend, van 2 territoria in 2016 naar 10
in 2020. Echter, ook de nijlgans, canadese gans en de
grauwe gans nemen in aantal toe, een gevolg van de
uitbreiding van de oppervlakte pitrus in het gebied.
Het is niet ondenkbaar dat zonder gericht beheer de
toename van pitrus er uiteindelijk voor zorgt dat het
gebied geschikter wordt voor ganzen en moerasvogels
en minder voor weidevogels. Ook de oevererosie door
wind, watervogels en karpers zorgen er voor dat het
gebied minder geschikt wordt voor weidevogels.
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