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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. 
Bovendien werkt agrarisch collectief De Groene Klaver samen met de boeren in
de polder aan een steeds beter weidevogelbeheer. 

In dit rapport behandelt DNatuur de weidevogelsituatie 2018-2022 in het 
Teylings deel van de polder (met soms een blik over de zuidgrens met de 
gemeente Leiderdorp) en geeft adviezen met betrekking tot beheer van de 
polder. 

In bijlage 2 en 3 zijn korte aanvullende analyses te vinden betreffende specifek 
de percelen van de provincie en de gemeente Teylingen.

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. 
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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 groeiend aantal 
gevallen agrarisch natuurbeheer gecontracteerd via agrarische 
natuurvereniging VAN Ade/agrarisch collectief De Groene Klaver. Soms betreft 
het de bescherming van nesten, maar in een steeds groter aantal gevallen gaat 
het om rustperioden in het broedseizoen en er is een plas-dras (water op het 
land) perceel aanwezig.

In het 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. 

In de zuidwesthoek ligt een plas- dras perceel in wording, eigendom van de 
provincie Zuid-Holland. 
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Weidevogels: 2018-2022

Bij DNatuur zijn weidevogelgegevens bekend van 2018, 2019, 2020, 2021, en 
2022. Mogelijk zijn er eerder ook tellingen in het gebied uitgevoerd, maar deze
zijn niet in de database NDFF of Avimap opgenomen.

'Klassieke' weidevogels
Over het algemeen vertonen de aantallen weidevogels in het gebied een 
stijgende lijn (afb. 1). Van 117 naar 164 weidevogelterritoria is een mooie 
toename van 40% in 5 jaar, terwijl de trend in Nederland voor deze soorten 
meestal teruglopende aantallen zijn. 

Kijken we naar de verschillende soorten in afbeelding 1, dan wordt duidelijk dat
de stijgende lijn vooral wordt veroorzaakt door de kievit en de tureluur, twee 
oppertunistische (zich makkelijk aanpassende) soorten van vochtig grasland. 

De scholekster lijkt in 2019 af zijn genomen in het gebied en niet meer hersteld.
De meeste eendensoorten zijn min of meer stabiel in aantal. 

Opvallende gelijkblijver in het gebied is de grutto. De laatste 3 jaren is het 
aantal territoria 25. Dat is niet slecht, gezien de landelijke afname. Maar 
evenwijdig aan het toenemend aantal kieviten en tureluurs zou het te 
verwachten zijn als ook de grutto zou toenemen in aantal, ook omdat het 
beheer ten gunste van grutto verbeterd is in de afgelopen 5 jaar.

De oorzaak van de achterblijvende toename is nog niet helemaal duidelijk, er 
spelen een aantal factoren: 

– De grutto past zich maar langzaam aan bij veranderingen, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld de kievit

– De grutto profteert van de aanwezige aantallen kieviten, maar het is 
niet bekend bij welke aantallen (dichtheden) concurrentie optreedt

– door de aard van de uitgevoerde BMP-tellingen is niet helemaal 
duidelijk hoeveel grutto's ook jongen grootbrengen (BTS, Bruto 
Territoriaal Succes). Een langdurig lage BTS leidt tot achteruitgang van 
een populatie omdat er geen verse aanwas is

– het gebied is niet nauwkeurig onderzocht op optimale abiotiosche 
omstandigheden voor de grutto, denk aan grondwaterstand, 
bodemleven, kruidenrijkdom en insectenrijkdom

– agrarisch beheer -ook buiten het broedseizoen- kan van invloed zijn op 
de kwaliteit van het gebied voor grutto's

Om deze factoren in beeld te brengen zal onderzoek nodig zijn. 
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Afbeelding 1: Aantalsontwikkelingen weidevogels Polder Boterhuis Noord 2018-2022 
(aantallen van 2018 zijn een verwerking van een inventarisatie door Van der Goes en Groot)

2018 2019 2020 2021 2022
bergeend 5 5 7 6 7
grutto 24 18 25 25 25

35 27 43 51 65
5 2 0

13 13 7 9 14
5 2 2 3 6

17 11 12 12 13
5 2 5 3 9

13 15 17 25 25
1 0 0 0

2 1 0
117 96 125 137 164

polder
boterhuis

kievit
kluut
krakeend
kuifeend
scholekster
slobeend
tureluur
veldleeuwerik
visdief
totaal 
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Overige vogels

Buiten de klassieke lijst weidevogels broeden in het gebied meer vogels. 
Omdat de focus vooral op soorten als grutto kievit tureluur en dergelijke ligt 
werden andere soorten in het verleden soms minder intensief geteld als de 
weidevogels (met name de veel voorkomende soorten, zoals knobbelzwaan, 
meerkoet, wilde eend zijn niet altijd genoteerd), maar de laatste jaren komt er 
meer aandacht voor deze soorten. Zo kunnen ganzensoorten in grote 
hoeveelheden invloed hebben op het grasland en zijn sommige soorten (vooral
grote canadese gans en nijlgans) erg territoriaal waardoor het mogelijk is dat ze
invloed hebben op de vestiging van andere vogels. 

Soorten als gele kwikstaart en kleine plevier
hebben geen (mogelijke) negatieve invloed op
de andere vogels en zijn juist een indicatie van
een rijk weidegebied.

In 2022 zijn alle territoriale soorten in het
boerenland genoteerd (afb. 2).
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Afbeelding 2: Overige soorten die
tijdens 2022 in het gebied een 
territorium hadden. 

soort
gele kwikstaart 2
brandgans 4
fuut 2
grauwe gans 27
canadese gans 14
kleine plevier 1
knobbelzwaan 2
nijlgans 6
witte kwikstaart 1
kleine plevier 1
knobbelzwaan 2
meerkoet 60
wilde eend 24

aantal
territoria
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Vogels op kaart 2019-2022

Naast een getalsmatige benadering van het gebied als geheel is het goed 
om ook naar de locatie van de vogelterritoria te kijken. De vogels geven 
immers zelf aan welke plaats voor hen het meest geschikt was. 

We gebruiken daarvoor hotspotkaarten: in GIS-software gegenereerde 
'buienradarkaarten' van de aantallen weidevogels. Hoe meer territoria, hoe 
donkerder de vlek op de kaart. Het is duidelijk dat met de grotere aantallen 
vogels de territoria zich ook meer over de polder verspreiden: de hotspots 
worden groter in aantal en omvang in de loop der jaren. 

Op de kaarten (afb. 3-6, nummering is door elkaar maar volgorde kaarten op 
basis van jaartallen klopt) is duidelijk het effect van de verschillende plas-dras 
percelen te zien: 

• In 2019 was alleen het plas-dras van Bert van Leeuwen nog echt 
effectief

• In 2020 begon ook het noordelijke plas dras van Fernand Willigen 
(percelen eigendom gemeente Teylingen) een rol te spelen, die in de 
jaren daarna sterker werd

• In 2021 werd door de familie Mul ook een plas dras aangelegd, wat een
duidelijke toename van vogels in het midden van het gebied 
betekende. Deels leidde dit tot een afname van vogels aan de westrand
van het gebied

• In 2022 is op initiatief van de provincie ZH een plas dras aangelegd in 
de zuidwesthoek van het gebied. Deze bleek door fysieke 
omstandigheden nog niet goed te werken, zichtbaar aan in de kaart van
2022 door het nog lage aantal territoria in de zuidwesthoek (bij de 
Boterhuismolen; bij het fetspad was een hotspot te zien door een 
aantal ganzenterritoria). Toch was het aantal territoria in deze hoek van 
de polder al groter dan voorgaande jaren

• In alle kaarten, maar vooral in 2022 is duidelijk het ontbreken van 
territoria in de directe (50m.) omgeving van het noordelijke fetspad 
gedurende het broedseizoen zichtbaar. Zie voor meer informatie en 
overwegingen DNatuur rapport 211202: Boerenlandvogels van de 
Boterhuispolder 2021

Opvallend is ook het toenemend aantal territoria in het meest noordelijke 
puntje van de polder. 

Over het algemeen is de toename van het aantal weidevogels ook goed te zien 
in de spreiding en grootte van de hotspots. 

8



DNatuur 220802 Weidevogels in polder Boterhuis Noord 2022

9

Afbeelding 3: Hotspots en alle territoria 2019

Afbeelding 6: Hotspots en alle territoria in 2022Afbeelding 4: Hotspots en territoria 2021 in de Boterhuispolder

Afbeelding 5: Hotspots en alle territoria 2020
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Seizoen 2022

Het weer
Het voorjaarsweer van 2022 kenmerkt zich door een vrij zachte en droge start in
maart die er voor zorgde dat vogels die al voldoende sterk waren konden gaan 
broeden. De maand werd echter afgesloten met sneeuw op 31 maart en 1 april.
De maand april was vervolgens koel en nat, pas in de tweede helft van april 
werd het weer geschikter voor broedende vogels. 

Die tweede helft van april en de eerste helft van mei verliepen droog, pas in de 
tweede helft van mei viel er weer regen, deels in hevige stortbuien. 

Opvallend bij dit nogal wisselende maar vaak droge weer was de grote 
hoeveelheid zonneschijn, landelijk wel 30% meer uren zon als in gemiddelde 
jaren. Deze grote hoeveelheid zon zorgt er voor dat er -via grond en planten- 
extra veel water verdampt. De droge oostenwind heeft hier ook aan bij 
gedragen. De grond was in veel percelen dan ook kurkdroog en bovendien 
werd de kleiige bovengrond steenhard. Een ramp voor veel weidevogels, die 
hun voedsel uit een vochtige bovenlaag moeten verzamelen. 

In deze droge periode waren vooral de percelen waar zich veel water in bevond
belangrijk voor de vogels. Dat zijn in de praktijk de plas- dras percelen 
geweest .
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De vogels
Het voorjaarsweer heeft een grote invloed op weidevogels, zowel direct 
(voorbeeld: regen en kou, maar ook droogte kunnen het broedseizoen nadelig 
beïnvloeden) als indirect (voorbeeld: warm, niet te droog weer zorgt dat het 
gras goed groeit waardoor het ongeschikt raakt voor weidevogelkuikens).

De aantallen territoriale waarnemingen (afb. 7@@) zeggen iets over het verloop 
van een seizoen. Van een aantal soorten zullen we hier eens naar kijken: 

Grutto: het grootste aantal territoriale waarnemingen was op 5 april: 43. Na 2 
weken waren hier op 21 april nog 24 territoria van over, die waarschijnlijk toen 
broedden. Dit aantal bleef ongeveer gelijk tot 11 mei (27), waarna er op 31 mei 
nog maar 14 territoria over waren. Dit wijst op het volgende:

– de grote aantallen territoriale grutto's begin april, waarvan een deel 
verdwijnt, geeft aan dat een deel van de grutto's naar een andere 
polder verdwijnt, waarschijnlijk omdat ze daar altijd al broedden. De 
plas dras percelen hebben dus een rol voor een groter gebied dan 
alleen de Boterhuispolder

– Idealiter zouden 6 weken na 21 april (24 territoria) nog evenveel 
territoria over zijn, omdat de grutto ruim drie weken broedt en het ook 
ruim drie weken duurt voordat de jongen vliegen. Op 31 mei waren er 
nog slechts 14 territoria. Mogelijk is dus de helft van de grutto's de 
jongen kwijt. In juni zakt dit aantal nog verder naar 4, terwijl half juni 
doorgaans een periode is dat veel grutto's jongen hebben. 

Kievit: de aantallen kievit lijken zich normaal te ontwikkelen tijdens het 
broedseizoen. Door herbroed is het lastig hier veel over te zeggen, mogelijk 
hebben de vroege broeders meer succes gehad dan de late broeders.

Kluut: wordt door de software dit jaar niet aangemerkt als broedvogel, maar 
door de aanwezigheid lijkt dit toch wel met 1 of 2 paar aanwezig. 

Scholekster: lijkt ondanks de jaarlijkse afname toch een redelijk succesvol 
seizoen te hebben gehad.

Slobeend: deze soort is een vrij late broeder, maar de aantallen nemen 
halverwege het broedseizoen fink af. Mogelijk broedt deze soort te vaak op 
percelen die gemaaid worden.

Tureluur: lijkt een prima broedseizoen te hebben gehad.
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Telgebied 54896, boterhuispolder noord

Jaar 2022

22 maart  5 april 21 april 11 mei 31 mei 13 juni

1 2 3 4 5 6

Bezoektype dag dag ochtend ochtend dag dag

Bergeend 8 (1) 12 (2) 7 7 6 5 (1)

Blauwe Reiger 1 1 3 1

Bonte Strandloper 2

Brandgans 5 1 2 5 1 (1)

Bruine Kiekendief 2 1 1

Buizerd 1 (1) 2  (1) 1 1

Fuut 2 2 (1) 1  (1)

Gele Kwikstaart 4 (1) 1 (1) 2

Grauwe Gans 15 28 (17) 29 (18) 41 (14) 3

Grote Canadese Gans 7 11 (1) 12 (2) 14 (3) 10 1

Gruto 11 (4) 43 (17) 24 (9) 27 (17) 14 4

Kemphaan 1

Kievit 58 (26) 65 (5) 78 (18) 47 (9) 23 (7) 24 (3)

Kleine Mantelmeeuw 3  (1)

Kleine Plevier 4 1 1 1 1

Kluut 2 1

Knobbelzwaan 1 (2) 2 (5) 3 (2) 2 (1) 2 3

Kokmeeuw 53 2

Kolgans 2

Krakeend 35 (1) 29 (7) 55 (7) 12 (3) 11 3

Kuifeend 11 (2) 2 (2)  (1) 4 (1) 6 2

Lepelaar  (1) 1

Meerkoet 24 (2) 41 (12) 73 (9) 60 (8) 6 8 (1)

Nijlgans 2 (2) 6 7 6 (1) 1 (1) 3 (1)

Ooievaar 2

Pijlstaart 2

Scholekster 11 (6) 11 (7) 19 (7) 14 (5) 7 (3) 6 (1)

Slobeend 12 (1) 12 (1) 9 (2) 4 (1) 4 1

Smient 1 1

Stormmeeuw 1

Tafeleend 2

Tapuit 1 (1)

Torenvalk 1

Tureluur 23 40 (1) 29 (4) 33 25 19

Veldleeuwerik 1

Visdief 1 1

Watersnip 4 1 2

Wilde Eend 12 (1) 24 (5) 24 (6) 23 (3) 3 3

Wintertaling 16 (1) 24 8 (2)

Wite Kwikstaart 4 2 1 (1)

Wulp 1

bezoeknr

Afbeelding 7: Alle aantallen territoriale waarnemingen (dus niet absolute aantallen 
vogels, een territoriale waarneming kan bestaan uit een paartje vogels) gedurende 
de inventarisatie van voorjaar 2022. De getallen tussen haakjes betreffen niet-
territoriale waarnemingen, bijvoorbeeld een etend of rustend dier.

Jaar 2022

22 maart  5 april 21 april 11 mei 31 mei 13 juni

1 2 3 4 5 6

Bezoektype dag dag ochtend ochtend dag dag

Zomertaling 1

Boerenzwaluw 1

Bokje 2

Ekster  (3) 2 (1) 4 2 (4) 1

Fazant 1

Gaai  (1)

Groenpootruiter 1

Holenduif 1

Kauw  (30)

Smelleken 1

Waterhoen 1 2 (1)  (1)

Witgat 1

Zwarte Kraai 2 (2)  (1) 7 (1) 1 2 1

Zwarte Ruiter 1

bezoeknr
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Hotspots broedseizoen 2022
Als we kijken naar de hotspots gedurende het broedseizoen van 2022 
(gebaseerd op territoria) dan zien we duidelijk dat de vogels zich in maart 
verzamelen bij de drie belangrijkste plas dras gebieden. Deze plas dras 
gebieden blijven populair tot half juni, wanneer vrijwel uitsluitend op de plas 
dras percelen nog vogels te vinden zijn. 

Tot 11 mei verspreiden de vogels zich door het gebied, waarbij het plas dras 
perceel van de provincie pas op 11 mei een echte hotspot laat zien. 

Op 31 mei krimpt het aantal en de oppervlakte van de hotspots weer, bijna al 
naar de 3 belangrijke plas dras percelen en directe omgeving. Waarschijnlijk 
speelt maaibeheer een rol in de zuidwesthoek van de polder. 

In de afbeeldingen 8-13 zien we ook ten zuiden (Leiderdorps gebied) van het 
telgebied hotspots. DNatuur heeft vanaf het fetspad ook hier vogels 
geïnventariseerd, maar niet met de intensiteit van het gele plangebied. De 
software Avimap behandelt deze waarnemingen buiten het plangebied niet als 
geldig voor clustering van territoria, daarom zijn territoria (afb. 3-6) alleen 
binnen het geel omkaderde telgebied te vinden. 

Het is duidelijk dat ook het Leiderdorps deel van de polder weidevogels een 
plek biedt. Opvallend is hier ook de leegloop na 11 mei. 
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Afbeelding 8: Hotspots 22 maart 2022 Afbeelding 9: Hotspots 5 april 2022 Afbeelding 12: Hotspots 21 april 2022

Afbeelding 10: Hotspots 11 mei 2022 Afbeelding 11: Hotspots 31 mei 2022 Afbeelding 13: Hotspots 13 juni 2022
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Conclusie

Over het algemeen gaat het goed met de weidevogels in de Boterhuispolder, 
dankzij het gericht beheer van de agrariërs, met hulp van de gemeente en het 
agrarisch collectief. Een toename van de belangrijkste soorten weidevogels met
40% is een mooi resultaat voor een weidevogelgebied. Dit is vooral te 
herleiden naar de kievit, die in vijf jaar toenam van 35 naar 65 territoria. De 
tureluur is in 5 jaar bijna verdubbeld in aantal, van 13 naar 25 territoria. 

Ook soorten die in lagere aantallen voorkomen zijn toegenomen in aantal, zoals
de slobeend, van 5 naar 9 territoria. Ook het regelmatige broeden van kluut, 
kleine plevier en gele kwikstaart duiden op een gezonde variatie in de polder, 
die wijst op een steeds groter wordende biodiversiteit.

Ondanks de toename van veel soorten in de polder blijft het aantal 
gruttoterritoria steken op 25. Aan de aantallen per telronde van 2022 (afb. 7) en
ook aan de kaarten (afb. 8-13) is te zien dat na 11 mei, als de meeste grutto's 
jongen zouden moeten hebben, het gebied 'leegloopt'. Rond half mei gaat er 
dus iets mis, waardoor de grutto waarschijnlijk te weinig jongen grootbrengt 
om de populatie te laten groeien. 

Aan de 3 functionerende plas dras-gebieden lijkt het niet te liggen, daar zijn de 
hele broedperiode veel territoria. 

De percelen die in de loop van het seizoen leger worden, zijn de percelen waar 
vee op komt of die gemaaid worden (zowel op gemeentelijk als particulier land)
en de percelen waar het fetspad ligt. Bovendien is er veel leegloop op de 
percelen in de zuidwesthoek, waar minder weidevogelbeheer plaatsvindt als in 
de noordelijke helft van het gebied. 

Ook 'over de grens' met Leiderdorp is een leegloop te zien in de loop van het 
seizoen, hoewel dit gebied niet in zijn geheel is geteld, maar meer als 'extra' 
ten opzichte van het Teylings deel. 

In bijlage 2 en 3 zijn conclusies te vinden betreffende specifek de percelen van 
de provincie en de gemeente Teylingen.
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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 (deels waren deze punten ook in de rapportage van 2021 
opgenomen : 

Korte termijn (2022/2023)
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. 

– Ga in overleg met de agrariërs over verdere optimalisatie van het 
weidevogelbeheer

– Het plas dras van de provincie kan in 2023 duurzamer en van hogere 
kwaliteit worden aangelegd

– Mogelijk is er predatie door marterachtigen of katten. Wildcamera's 
kunnen een beeld schetsen

– Overleg met de jagers over ganzenjacht: in 2022 waren er meldingen 
van jacht in het broedseizoen

– 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 regelmatig 
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 van de beweide percelen.

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 1: legenda weidevogelkaarten
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Bijlage 2: Percelen
provincie Zuid
Holland

Deze 2 percelen worden al een aantal
jaren niet bemest en pas laat gemaaid.
Toch waren er weinig territoria te vinden.
In 2022 is daarom op een van deze
percelen een greppel plasdras aangelegd.
Door de ligging van het perceel werd een
te klein deel van het perceel nat en niet in
alle perioden van het broedseizoen. We
zien daardoor dat er wel vogels een
territorium hadden, maar bij lange niet in
de aantallen van de andere plas dras
percelen. Mogelijk speelt hier ook de
nabijheid van bomen een rol, of predatie.
(Er zijn veel woonhuizen in de buurt, hier
vinden marterachtigen, buizerd of kraaien
soms een plek maar uit camerabeelden
van andere gebieden blijkt dat 's nachts in
veel polders veel huiskatten te vinden zijn).

Mogelijk speelt het beheer buiten het
broedseizoen een rol, schapen kunnen
een grasmat ongeschikter maken voor
weidevogels. Als er verder nooit koeien
komen (die meer variatie in de begroeiing brengen) kan het perceel ondanks 
greppel plas dras mogelijk toch ongeschikt blijven voor weidevogels. 

De percelen van de provincie zijn dus verbeterd ten opzichte van eerdere jaren,
maar hebben meer potentie. Er kan gewerkt worden aan de kwaliteit van het 
plas dras (meer water, constanter, groter oppervlak), het beheer jaarrond (ruige
mest en koeien) en de inrichting van het omliggend gebied (minder 
toegankelijk voor predatoren, verwijderen uitzichtpunten rovende vogels). 

20

Afbeelding 14: Alle waarnemingen van 6 telronden op 1 kaart in en rondom de provinciale percelen (bruin).
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Bijlage 3: Percelen gemeente Teijlingen

In het hoofdrapport hebben we gezien dat met name de plas-dras percelen van
de gemeente (uitgevoerd door agrariër Fernand Willigen) van belang zijn voor 
de weidevogels in en rond de Boterhuispolder (zichtbaar in afbeelding 16, 
rechter 3 percelen). Ook veel van de andere percelen zijn waardevol voor 
vogels, vaak op specifeke momenten in het broedseizoen. 

Dat geldt bijvoorbeeld voor de percelen langs de Zijldijk (meest linker percelen
in afbeelding 15). Vogels maken hier in het voorjaar gebruik van , waarschijnlijk 
door de aanwezigheid van ruige mest. Later trekken de meeste vogels hier weg
en lopen hier de koeien. Dit geldt ook bij de percelen rond de boerderij. 

Dat wegtrekken verdient aandacht: het is doorgaans beter als de jongen 
opgroeien op en rond de percelen waar ze uit het ei kwamen. Rondtrekken 
geeft meer kans op overlijden. Natuurlijk moet daarbij een gezond evenwicht 
worden gezocht tussen bedrijfsvoering en weidevogels. 

In de afbeeldingen 15-17 is duidelijk te zen dat ook in 2022 de percelen waar 
het fetspad is niet populair zijn. Dit is op te lossen door het pad af te sluiten in 
het voorjaar, maar dat verkleint het draagvlak voor vogels onder recreanten. 
Onzichtbare natuur laat zich op de lange termijn moeilijker beschermen.

Een tussenoplossing zou gezocht kunnen worden in het minder toegankelijk 
maken van het pad, door het (deels) onverhard te maken en/of door in 
verschillende percelen een sloot te graven direct langs het fetspad. 
Weidevogels weten dat mensen niet over de sloot zullen komen. 
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Afbeelding 15: Alle waarnemingen in 6 telronden op percelen van de gemeente Teylingen (groen gebied).
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Afbeelding 16: Alle waarnemingen in 6 telronden op percelen van de gemeente Teylingen (groen gebied).
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Afbeelding 17: Alle waarnemingen in 6 telronden op percelen van de gemeente Teylingen (groen gebied).


	Inleiding
	Gebied
	Inrichtingsmaatregelen
	Beheer
	Weidevogels: 2018-2022
	'Klassieke' weidevogels
	Overige vogels
	Vogels op kaart 2019-2022

	Seizoen 2022
	Het weer
	De vogels
	Hotspots broedseizoen 2022

	Conclusie
	Hoe verder?
	Korte termijn (2022/2023)
	Middellange termijn (2022-2026)

	Bijlage 1: legenda weidevogelkaarten
	Bijlage 2: Percelen provincie Zuid Holland
	Bijlage 3: Percelen gemeente Teijlingen

