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Inleiding

Het gaat landelijk niet goed met onze grutto, kievit en andere 
boerenlandvogels. Door intensievere landbouw, woningbouw, recreatie en 
toegenomen aantallen roofdieren wordt het weiland steeds leger. Zonder 
maatregelen zullen de kinderen van nu als volwassene nog amper een grutto 
zien in het weiland. 

Om de snelle achteruitgang van de aantallen weidevogels te stoppen, zijn naast
algemene beschermingsmaatregelen een groot aantal topgebieden nodig, 
waar in (een deel van) de polder specifeke maatregelen worden genomen die 
niet zozeer de agrarische productie dienen, maar vooral de 'productie' van 
jonge weidevogels. 

In polder Boterhuis zijn door de gemeente Teylingen een aantal percelen 
ingericht en beheerd om een optimaal weidevogelbiotoop te realiseren. Dit 
rapport behandelt de weidevogelsituatie in het Teylings deel van de polder en 
geeft adviezen met betrekking tot beheer van de polder. 
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Gebied 
Polder Boterhuis is oud. Het is zelfs een van de oudste polders van Nederland 
en heeft een verkaveling van rond het jaar 800, de Karolingische tijd. Het actief 
leegmalen van het gebied stamt van omstreeks 1634, toen de eerste 
boterhuismolen wordt geplaatst. In al die jaren is de polder in feite niet zo veel 
veranderd, op een aantal paden en kleine wegen na. Dit in tegenstelling tot de 
omgeving, waar de stad Leiden in de jaren '70 dichtbij kwam in de vorm van de 
Merenwijk en de Zwanburgerpolder grotendeels werd afgegraven en 
veranderde in een meer: 't Joppe. Tegenwoordig is de oude verkaveling zoals 
deze ook te zien is op kaarten uit 1850 nog vrijwel geheel aanwezig. Van 
oudsher wordt de polder bewoond door boeren, koeien en finke aantallen 
weidevogels. 

In de laatste decennia zijn door de gemeente Teylingen, maar ook door de 
gemeente Leiderdorp verschillende maatregelen genomen om het gebied 
beleefbaar te maken. Er zijn een aantal paden aangelegd, waardoor meer 
fetsers en wandelaars van het gebied kunnen genieten. Ook werden 
maatregelen genomen ten behoeve van biodiversiteit, met name weidevogels. 

Polder Boterhuis als onderdeel van het Groene hart
Weidevogels houden zich niet aan grenzen, dus ook niet aan poldergrenzen. 
Boterhuis ligt aan de rand van het Groene Hart, een oer-Hollands landschap 
van weilanden. Ook in de omgeving zijn heel veel weilanden aanwezig. 
Sommige met een gezonde weidevogel populatie, sommige vrijwel zonder 
vogels. In DNatuur rapportage 200501 (te vinden op dnatuur.nl) is een 
overzicht opgenomen van de gehele gemeente Teylingen, inclusief polder 
Boterhuis. Maar ook de oostelijk gelegen polders (buiten de gemeente 
Teylingen) bevatten soms goede weidevogelpopulaties, tot aan de stad Utrecht
toe. 

Waarom is polder Boterhuis relevant, als het grenst aan een gebied met heel 
veel -op het oog niet zo verschillende- polders? De reden voor het belang van 
het gebied ligt (voor weidevogelbescherming) op de volgende vlakken:

– het gebied wordt vrij extensief gebruik door agrariërs: zo zijn er geen 
bedrijven met honderden koeien

– het gebied kent een oude, wat minder effciënte verkaveling. Dit werkt 
maatwerk en extensief beheer in de hand, wat vaak positief uitpakt op 
weidevogels 

– de polder ligt dicht bij de stad en het is door de verschillende vormen 
van recreatieve verbindingen een belangrijk uitloopgebied voor met 
name Leiden en Leiderdorp. Het komt niet vaak voor dat een open 
weidevogelgebied zo gemakkelijk met de fets of lopend kan worden 
bezocht. Daardoor is polder Boterhuis een goede 'ambassadeur' voor 
het Groene Hart
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Recreatie in de polder
Dat (ook) in de drukke randstad behoefte is aan ruimte en natuur, blijkt uit de 
nieuwsberichten van 2020 en 2021, waarin vaak de extreme drukte in 
natuurgebieden wordt genoemd. Ook in polder Boterhuis is het zichtbaar 
drukker dan in
voorgaande jaren.
Voor mensen is dat
prima, maar
weidevogels houden
van nature afstand van
mensen. Een weg,
fetspad, wandelpad en
in mindere mate
kanoroute zorgt dus
voor een verkleining
van het geschikt
broed- en leefgebied.
De invloed van paden
en wegen kan tot
200m afstand effect
hebben, maar is
gelukkig te verzachten
door de aanwezigheid
van sloten en de
gewenning van
weidevogels aan
mensen, als duidelijk is
dat deze niet in het
broedgebied komen. 

Het is opvallend (afbeelding 1, 6 en 12) dat juist door de delen van de polder 
met de meeste potentie als gruttogebied fetspaden lopen. Ook is een 
laarzenpad te zien door het centrum van de polder, net als een kanoroute 
(kanoroutes zijn doorgaans jaarrond geopend). Een weg of pad dat over een 
perceel ligt, zorgt er doorgaans voor dat het hele perceel ongeschikt is als 
broedgebied. Om deze reden zijn de meeste fets- en wandelpaden in het 
gebied gedurende het broedseizoen afgesloten. Dit geldt niet voor de 
noordelijke fets/wandelroute en de kanoroute. 

5

Afbeelding 1: Recreatieve kaart van polder Boterhuis. Het Noordelijke
fets/wandelpad is hier nog net op weergegeven/



Inrichtingsmaatregelen

De gemeente Teylingen heeft in het noordoostelijk deel een aantal 
maatregelen genomen ter verbetering van de weidevogelbiotoop (2018). Het 
betreft de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het mogelijk maken van 
tijdelijk hoog waterpeil. 

Daarnaast is een fets/wandelpad door het noordelijke deel aangelegd, langs 
de twee plas-dras gebieden in de polder. 

Beheer 
Het grootste gedeelte van de polder wordt als weiland beheerd, ten behoeve 
van melkproductie. Op deze 'gangbare' percelen is in een aantal gevallen 
agrarisch natuurbeheer gecontracteerd via agrarische natuurvereniging VAN 
Ade/coöperatie De Groene Klaver. In de meeste gevallen betreft het de 
bescherming van nesten, maar in een aantal gevallen gaat het om rustperioden 
in het broedseizoen en er is een plas-dras (water op het land) perceel aanwezig.

In het meest noordelijk deel zijn geen contracten met De Groene Klaver 
afgesloten: de percelen worden daar onder een aantal voorwaarden verpacht 
door de gemeente Teylingen. Zo wordt er in een aantal percelen een 
hoogwatersituatie gerealiseerd gedurende het voorjaar, zijn er percelen met 
een rustperiode in het broedseizoen en vindt er extensieve begrazing plaats. 
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Potentie van het gebied 

Rondlopend in het gebied valt de openheid op, de hoeveelheid sloten, maar 
ook de nabijheid van woonwijken en bebouwing. In de zomer valt op dat het 
rondom de polder druk is, maar er binnen relatief rustig, hoewel het fetspad 
met name in deze 'Corona-tijd' steeds drukker wordt. 

We gaan er vaak van uit dat vooral rust en ruimte belangrijk zijn voor 
weidevogels. Als het zo makkelijk zou zijn, zouden we in Nederland niet zo'n 
moeite hebben om de grutto en de kievit te behouden en waren we niet allang 
de kemphaan (grotendeels) kwijt geraakt als broedvogel. 

Er zijn dus veel meer factoren die invloed hebben op een weidevogelbiotoop. 
Wageningen Universiteit and Research centre (WUR) heeft software 
ontwikkeld om de verschillende componenten van een weidevogelbiotoop in 
beeld te brengen. Op deze manier kan gestuurd worden in het 
weidevogelbeheer: maatregelen voor weidevogels hebben immers het 
meeste zin als die plek al grotendeels geschikt is voor weidevogel . 

Het programma Beheer op Maat (WUR) geeft voor polder Boterhuis een 
overzicht van de volgende waarden:

1. Drooglegging
2. Openheid
3. Zwaarte gewas
4. Verstoring

Op basis van deze waarden wordt onder andere een 

5. Grutto geschiktheidskaart 

samengesteld, deze wordt als laatste in dit hoofdstuk behandeld. (bron voor 
deze 5 kaarten: https://beheeropmaat.wenr.wur.nl/bom/
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1. Drooglegging 

De drooglegging- en daarmee de doordringbaarheid van de bodem en de 
beschikbaarheid van bv wormen- is in polder Boterhuis vrij homogeen, met 
iets drogere omstandigheden in het westelijk deel van de polder. Opvallend 
is het bruin gekleurde perceel in het noordwesten van de polder, dit is een 
hoog, bol liggend perceel. Voor de grutto is een drooglegging van 20-30 cm 
onder het maaiveld ideaal, met uitschieters naar 0cm onder maaiveld, dus 
plas-dras (afb.2). 

2. Openheid

De meeste weidevogels zijn dieren van open vlakten en worden onrustig als 
er veel hoge landschapselementen in de buurt zijn: hier kunnen kraaien, 
buizerd en andere rovers op de uitkijk zitten. Het is dan ook duidelijk dat 
delen van de polder met bomen of dicht bij huizen minder geschikt zijn voor 
weidevogels. Het maakt dat in theorie het zuidelijk (vnl. Leiderdorps) deel van 
de polder minder geschikt is voor weidevogels (afb. 3).
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Afbeelding 2: Drooglegging. Grutto's hebben een grondwaterpeil rond 20-
30 cm onder het maaiveld nodig. Hoe groener de kaart, hoe beter de 
omstandigheden op dit vlak.

Afbeelding 3: Drooglegging. Grutto's hebben een zeer open landschap nodig. 
Hoe groener de kaart, hoe beter de omstandigheden op dit vlak.



3. Zwaarte gewas
Weidevogels hebben gras nodig om voedsel in te vinden, maar ook voor 
dekking voor ouders, jongen en nest. Door zeer voedselrijke bodems in 
Nederland (voornamelijk door bemesting) en de gekozen grasmengsels groeit 
het gras zo snel en dicht dat het voor weidevogels in een groot aantal gevallen 
onmogelijk is om een nest groot te brengen (vocht en kou onder grote 
pakketten gras) en is het dichte, hoge gras niet meer doorloopbaar voor 
oudervogels en jongen. Daarnaast is in dichte, hoge grasmatten vrijwel geen 
voedsel te vinden voor de weidevogels (afb. 4). 

4. Verstorende landschapselementen
Naast verstoring door hoge bomen kunnen weidevogels ook last hebben van 
andere elementen waar mogelijke vijanden zich bevinden. Denk daarbij aan 
losse bomen in het landschap, maar ook boerderijen en schuurtjes (afb. 5). 
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Afbeelding 4: Grutto's hebben gras nodig dat niet te snel of te dicht groeit 
in het voorjaar. Hoe groener in deze kaart, hoe beter de omstandigheden 
zijn.

Afbeelding 5: Grutto's broeden niet bij landschapselementen waar roofdieren 
kunnen huizen. Hoe groener in deze kaart, hoe beter de omstandigheden zijn.



5. Gruttogeschiktheidskaart
Op basis van de bovengenoemde kaarten is een kaart Gruttogeschiktheidskaart
te maken, welke de verschillende (abiotische) factoren samenvat. In afbeelding 
6 geldt: hoe groener, hoe geschikter die plaats in de polder voor grutto's. Op 
die plaatsen zou dus weidevogelbescherming in de zwaarste vorm plaats 
moeten vinden. Ruwweg dus in een strook iets ten oosten van het midden. (afb.
6).
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Afbeelding 6: Door de kaarten uit afbeeldingen 2-5 samen te voegen ontstaat de 
gruttogeschiktheidskaart: welke plaatsen in het gebied zijn het meest geschikt voor grutto's? 
Hoe groener in deze kaart, hoe beter de omstandigheden zijn.



Veldindrukken 2020
1. In het Teylings polderdeel zijn rond de plas-dras gebieden vrij veel 

vogels aanwezig, maar ook in het Leiderdorps deel broedt een 
gezonde populatie grutto's (zie ook afbeelding 10, hotspots). De vogels
broeden in 3 min of meer van elkaar gescheiden hotspots, met 
daartussen gangbaar agrarisch land (soms met nestbescherming) of 
een zone met recreatie. Deze versnipperde populatie is kwetsbaar, 
veranderingen van beheer of predatie kunnen te gemakkelijk het 
broedsucces verminderen. 

2. In grote delen van de polder was het gras in 2020 in mei al vrij 'zwaar': 
lang en dicht. Hierdoor kunnen jonge weidevogels er niet doorheen 
lopen en is er meestal maar weinig voedsel te vinden. De vogels 
trekken dan naar de plas-dras gebieden. Bijkomend effect van te zwaar 
gras is dat er vrij vroeg in het jaar gemaaid moet worden om te 
voorkomen dat het gras minder geschikt wordt voor de veeteelt. 

3. Mede door Coronagerelateerde effecten (meer mensen in de natuur), 
maar ook door het ontdekken van de polder door recreanten, was het 
fets/wandelpad vaak druk. De aanwonende agrariërs meldden 
verschillende malen mensen uit het weiland te hebben gehaald, 
onaangelijnde honden te hebben gezien, net als brommers. Door mij 
(DNatuur) is waargenomen dat het zuidelijke fetspad (Leiderdorp) niet 
goed was afgesloten (hekken aan twee zijden zouden tijdens 
broedseizoen dicht zijn) waardoor er hardlopers en fetsers door de 
zuidelijke weidevogelkern gingen, met alarmerende reacties van de 
vogels. Verder nam ik een modelvliegtuig waar wat vanaf een in de 
polder liggend weiland werd bestuurd, en wandelaars op de dijk naast 
het noordelijk plas dras. Voornamelijk verstoringen door mensen die 
zich niet aan de regels houden dus. 

4. In de zuidelijke Teylingse delen van het gebied werd in mei gemaaid. 
Zonder nestbescherming zijn hier mogelijk veel nesten/vogels verloren 
gegaan. 

5. Het westelijk deel van het gebied kent lage weidevogeldichtheden. 
Deels komt dit door de ligging: dicht bij boerderijen en bomen. Maar 
mogelijk spelen ook predatie (vaak ook door huiskatten) een rol en 
intensiever landgebruik een rol. 

6. Veel percelen waren in 2020 droog: deels komt dit door het droge 
voorjaar, maar ook de vrij diepe ontwatering (vaak lag het slootpeil 
meer dan 50 cm onder maaiveld) is hier de oorzaak van. Voor 
volwassen weidevogels is een peil van 20-30cm onder maaiveld ideaal 
om voedsel te zoeken en te broeden. 

7. De meeste door de gemeente Teylingen aangelegde 
natuurvriendelijke oevers lagen droog, ongeveer 20 cm boven 
slootpeil. 

8. De peilen van het noordelijke plas dras lijken wat aan de lage kant te 
liggen om een optimale aantrekkingskracht op vogels te hebben.

9. Er leken maar weinig vogels te broeden op de percelen waar het 
noordelijk fets/wandelpad overheen loopt.

Veldindrukken 2021, aanvullend op 2020
1. Het voorjaar van 2021 was erg nat, waardoor de grasgroei traag was en 

in april en mei door regen vrijwel niet werd gemaaid. In heel Nederland
wordt dit positief genoemd voor de weidevogels, mogelijk heeft dit ook
een positief effect gehad op de vogels van de Boterhuispolder.

2. Mogelijk door Corona, maar wellicht ook door het 'ontdekken' van de 
fetsroute door de polder was het ook in 2021 duidelijk druk met 
fetsers, wandelaars en skeelers in en rond de polder. Een korte 
steekproef op 30-3 van 14.00 tot 15.00 leverde 137 gebruikers op van 
het noordelijke polderfetspad. In het late voorjaar/zomer en in het 
weekend zal dit aantal verveelvoudigen.
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Weidevogels in recente jaren

Een theoretische gruttogeschiktheidskaart zoals in een vorig hoofdstuk is nuttig
om de beste ligging van weidevogelbeheer te bepalen. Echter, in de praktijk 
maken vogels soms de keuze om in theoretisch minder geschikte delen van een
polder te gaan broeden. Die keuze wordt vooral gestuurd door de 
omstandigheden aan het begin van het broedseizoen. Vaste mest of plas-dras 
bijvoorbeeld werken als een 'weidevogelmagneet', ook als het perceel later in 
het broedseizoen volkomen ongeschikt zal worden. Het is daarom belangrijk 
om in de eerste plaats het weidevogelvriendelijk beheer zoals verlate maaidata 
aan te passen aan de locaties van de vogels.  

Bij DNatuur zijn weidevogelgegevens bekend van 2018, 2019, 2020 en 2021. 
Mogelijk zijn er eerder ook tellingen in het gebied uitgevoerd, maar deze zijn 
niet in de database NDFF opgenomen.

In deze polder zijn in 2020 43 paar kievit en 25 paar grutto te vinden. In 2020 
zijn meer territoria geteld dan in de jaren er voor (afb. 9 en 10 en tabel 1). In 
2021 zijn dit weer (ongeveer 10%) meer vogels. 

Polder Boterhuis 2021 2020 2019

2018 (bron: 
G&G rapport 
2018-35)

Bergeend 6 7 5 5
Grutto 25 25 18 24
Kievit 51 43 27 35
Kluut 2 5
Krakeend 9 7 13 13
Kuifeend 3 2 2 5
Scholekster 12 12 11 17
Slobeend 3 5 2 5
Tureluur 25 17 15 13

Veldleeuwerik 0 0 1

Visdief 1 2
totaal 137 125 96 117

Tabel 1 De talrijkste vogelsoorten per jaar in Polder Boterhuis (noord, het Teylings deel) in 
verschillende inventarisatiejaren

In tabel1 zien we dat 2019 het slechtste jaar van 3 was voor de weidevogels. 
Buiten de gangbare lokale variatie waren 2018 tot 2020 de voorjaren droog. 
Het is mogelijk dat het effect van de extreme droogte van 2018 sterker 
zichtbaar is in 2019. Ook is het goed mogelijk dat er variaties waren in beheer, 
of dat de vogels het plas-dras 'ontdekken'. Het komt namelijk in meer nieuwe 
natuurgebieden voor dat de aantallen doelsoorten langzaam oplopen. 

Waar in 2020 de totale aantallen al licht opliepen, gebeurt dit in 2021 met weer 
een stap. De plaatsvaste grutto blijft gelijk in aantal, maar opportunistische 
soorten zoals kievit en tureluur nemen behoorlijk toe. 
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Vogels op kaart.

Meer wordt duidelijk als we de vogelkaarten van het gebied bekijken. We 
gebruiken daarvoor drie keer twee kaarten (2019, 2020,2021): 

1. alle waarnemingen in 5 ronden, dus meer stippen dan er vogels in het 
gebied zijn geweest. Het zijn de opgetelde resultaten van 5 telronden. 
Deze kaart dient om een beeld te krijgen van het landgebruik door de 
vogels in het hele broedseizoen. Op deze kaart zijn waarnemingen in 
en buiten het gebied zichtbaar

2. Een kaart met daarop de digitaal gegenereerde territoria, gebaseerd 
op de waarnemingen gedurende de vijf telronden. Je zou dus kunnen 
zeggen dat met kaart 1 met toepassing van een aantal ecologische 
regels kaart 2 wordt gemaakt. Op deze kaart worden alleen territoria 
binnen het telgebied (Teylings deel polder Boterhuis) weergegeven.

Een vergelijking tussen 2019 en 2020 laat zien dat er niet alleen meer 
waarnemingen en meer territoria zijn, maar ook een grotere spreiding van de 
vogels. De kaarten (afb. 7-12) zijn redelijk synchroon met de 
Gruttogeschiktheidskaart. In beide kaarten van 2020 is overigens redelijk goed 
de afwezigheid van vogels rond het noordelijk fets/wandelpad te zien. 

In 2021 zien we dat de vogels zich verder uitbreiden in de polder: de 
Waarnemingenkaart (afb. 11) geeft waarnemingen over bijna de hele polder. 
De kaart met territoria laat zien dat de weidevogelhotspots sterker worden en 
dat de territoria zich uitbreiden, bijvoorbeeld naar het noordelijke puntje van 
de polder. 
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Afbeelding 7: Alle in 5 telronden waargenomen vogels 2019

Afbeelding 8: Alle territoria 2019

Afbeelding 9: Alle in 5 telronden waargenomen vogels 2020

Afbeelding 10: Alle territoria 2020
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Afbeelding 11: Alle waarnemingen van het voorjaar 2021 in de Boterhuispolder Afbeelding 12: Alle gegenereerde territoria van het voorjaar 2021 in de Boterhuispolder



Hotspots
Hotspots zijn de plaatsen waar een duidelijke concentratie van weidevogels is 
in een polder. Hotspots zijn belangrijk voor weidevogels: niet alleen geven ze 
aan dat er ter plaatse genoeg voedsel en rust is, maar broeden in een hotspot 
maakt weidevogels ook weerbaarder tegen rovers. 

In 2019 is te zien dat de weidevogelterritoria zich met name concentreren in het
zuidoostelijke plas dras (rechts onder in afbeelding 8). Een groot deel van de 
polder lijkt vrijwel leeg. In 2020 zien we twee duidelijke hotspots (afb. 10) aan 
de oostzijde, beide plaatsen liggen vrij dicht bij bebouwing, fetspad en weg, 
maar zijn nat door plas-drasbeheer. Het lijkt er op dat na aanleg in 2018 pas in 

2020 het noordoostelijke plas-dras vogels aantrok. Ook in de rest van de 
polder zijn meer vogelwaarnemingen en territoria (afb. 7 en 9), de oorzaak 
hiervan kan liggen in de aantrekkende werking van de plas-drasgebieden, maar
kan ook een gevolg zijn van beter weidevogelbeheer in de rest van de polder. 

In afbeelding 12 is te zien waar zich in 2021 de territoria bevonden binnen de 
polder, en in afb. 11 zijn weer alle waarnemingen van het voorjaar van 2021 te 
zien. Opvallend is de uitbreiding naar 5 hotspots.

Afb. 13 laat zien dat de gemeentelijke gronden in het noorden van de 
Boterhuispolder een belangrijke rol spelen voor de robuustheid van de 
vogelpopulatie in de polder. Echter, er zijn meer hotspots in de polder. 
Samenwerking in het gebied is dus erg belangrijk. 
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Afbeelding 13: Hotspots weidevogelterritoria 2021 (rood) in relatie tot het gebied in eigendom 
van de gemeente (groen gearceerd).



Conclusie

Heel voorzichtig kunnen we zeggen dat het steeds beter gaat in de 
Boterhuispolder. Allicht waren er in vroeger tijden meer vogels, maar de 
vestiging van steeds meer kieviten maakt het gebied interessanter voor 
grutto's. Het is dan ook afwachten of deze en andere soorten ook in aantal gaan
toenemen. Dat hang niet alleen van vestiging af, maar ook van kuikens die 
groot worden en uitvliegen. En dat hangt weer af van een goed weidevogel 
mozaïek. 

We mogen dus gematigd positief zijn, maar het gebied is nog niet optimaal 
voor weidevogels en de ervaring leert dat het voorjaarsweer gevoelige klappen
kan uitdelen aan een populatie met een niet optimale biotoop.
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Kansen voor weidevogels
Polder Boterhuis is een goed weidevogelgebied. Er worden wel een aantal 
gebiedsfuncties gecombineerd, die mogelijk een optimale weidevogelstand 
verhinderen en waar dus kansen liggen: 

1. In het gebied liggen drie plas-dras gebieden met in het voorjaar een 
hoge waterstand, waar vogels naar toe worden getrokken: de Hotspots.
Deze gebieden liggen relatief dicht bij bebouwing en verhogingen in 
het landschap (bomen en een dijk): geen goede elementen in 
weidevogelgebied. Daarnaast zijn beide plas-dras gebieden vrij dicht te
naderen voor wandelaars en honden. Het zou verstandig zijn om een 
van de plas dras gebieden te vergroten of te verplaatsen, zodat het 
meer naar het midden van de polder komt te liggen.

2. Het noordelijke fetspad loopt tussen de weidevogelkernen door (afb. 
14). Dat heeft een belangrijke educatieve en recreatieve functie, maar 
het verstoort wel de weidevogels, die -zoals te zien is op de kaart- vaak 
wegblijven van de percelen waar de mogelijkheid bestaat dat mensen 
het perceel betreden. Het is het overwegen waard om het fetspad 
gedurende de maanden maart-juni af te sluiten, of om het fetspad 
duidelijker te begrenzen door sloten. De vogels ontdekken dan snel dat
mensen niet op de broedpercelen komen. 

3. In een groot deel van de polder is het gras eind april/mei hoog en 
zwaar. Dit geldt deels ook voor de gemeentelijke gronden. Het is dan 
niet meer geschikt voor weidevogels. Het verdient aanbeveling om 
minimaal met gemeentelijk pachter maar liever alle grondgebruikers en
het agrarisch collectief te overleggen en een meer gevarieerd beheer 
mozaïek te realiseren. Soms is tijdelijk verschralingsbeheer met vroeg 
maaien nodig om een perceel geschikter te maken voor weidevogels. 

4. Het gebied is belangrijk voor weidevogels, maar ook heel toegankelijk. 
Door op een goede plaats (bv bij een plas-dras perceel een 
vogelkijkwand te realiseren wordt verstoring door mensen iets beperkt 
en door voorlichting ter plaatse vindt educatie van recreanten plaats. 
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Afbeelding 14: Alle waarnemingen 2021 rondom het noordelijke fets/wandelpad (rode lijn) en de 
percelen waar directe toegang is voor mensen vanaf het fetspad (oranje percelen)



Hoe verder?
Het lijkt de goede kant op te gaan met de aantallen weidevogels in polder 
Boterhuis en het gebied heeft de potentie een belangrijk weidevogelgebied te 
worden in de streek. Er zijn echter wel een aantal zaken die verdere 
ontwikkeling tot belangrijk weidevogelgebied in de weg kunnen staan en die 
aandacht verdienen: 

Korte termijn (2022)
Het beheer en de resultaten van de gemeentelijke percelen moet tegen het 
licht worden gehouden. Om een vergelijk tussen jaren en de gemeentelijke 
eigendommen met de rest van de polder mogelijk te maken en een 
gebiedsgerichte aanpak te kunnen toepassen, raadt DNatuur aan:

– Meten= weten. Blijf de weidevogelstand van het gebied (inclusief het 
Leiderdorps deel) monitoren totdat de situatie stabiel lijkt. Als dit niet 
gebeurt, kunnen effecten van het beheer niet worden getoetst. 

– Volg hoe het de jonge grutto's vergaat: worden ze wel groot en 
vliegvlug? Dat kan bijvoorbeeld met alarmtellingen.

– Een samenwerking tussen de gemeenten Teylingen, Leiderdorp, het 
agrarisch collectief en eventuele overige gebiedseigenaren is van groot
belang. Bevorder deze samenwerking door een polderoverleg te 
organiseren.

– In het polderdeel dat eigendom is van de gemeente Teylingen vindt op
alle percelen een vorm van weidevogelbeheer plaats. Hier kan een 
optimalisatie plaatsvinden door optimalisatie van de (tijdelijke) 
vernatting van percelen. In percelen waar het gras te dicht en te lang 
wordt in het broedseizoen zal gedacht moeten worden over verdere 
verschraling door juist vroeger in het voorjaar te maaien, uiteraard na 
controle op en sparen van aanwezige nesten. 

Middellange termijn (2022-2026)
Op de middellange termijn moet worden gewerkt naar een stabiele 
weidevogelpopulatie. De verschillende hotspots moeten daarom met elkaar 
worden verbonden middels geschikt weidevogelbeheer 

– als het beheer van de gemeentelijke gronden op orde is, moet worden 
bekeken of het wenselijk is dat het noordelijke pad open blijft 
gedurende het broedseizoen. Het is niet ondenkbaar dat dit pad de 
verbetering van de weidevogelstand in de weg gaat staan. Ook 
onderzoek waardig is het graven van sloten langs het pad, waardoor de
vogels zich veiliger voelen en dichter bij het pad broeden. 

– Uiteindeljk kan het hele midden van de polder een hotspot voor 
weidevogels worden. Om dit te bereiken moet er goed samenwerking 
zijn tussen de verschillende belanghebbenden en moet een brede zone
van weidevogel gericht beheer (plas dras zones met daar omheen 
kruidenrijk grasland en voorjaarsrust, gecombineerd met extensieve 
begrazing) plaatsvinden. 

– Het is belangrijk te blijven monitoren of predatie een rol speelt in het 
gebied. Met enige regelmaat vliegen vanuit het bos/moeras op 
Koudenhoorn en andere plaatsen roofvogels over het gebied. 

– Rond en in het gebied zijn verschillende woningen. Het is van belang 
dat de bewoners op de hoogte zijn van de kwetsbare weidevogels en 
dat wordt voorkomen dat huisdieren in het voorjaar in het land komen.

– Indien mogelijk moeten hoge bomen in en rond het gebied worden 
afgezet, zodat er minder uitkijkplaatsen zijn voor roofvogels. 
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Bijlage: legenda weidevogelkaarten
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