
Alstublieft, het Weidevogelpact Midden-Delfland doet u deze weide-
vogelspecial cadeau. Midden-Delfland is in het voorjaar het thuis van deze 
bijzondere, oer-Hollandse poldervogels, waarvan sommige meer dan 6000 
kilometer vliegen om hier te kunnen broeden. Daar kunnen wij met open oren 

en ogen van genieten. Wellicht weet u ook dat de aantallen weidevogels
 de afgelopen decennia enorm achteruit zijn gegaan, ook in onze 

polders. Er worden in Nederland te weinig kuikentjes 
volwassen om de populaties op peil te houden. De 

grutto bijvoorbeeld broedt voornamelijk in 
Nederland en is in 2015 uitgeroepen tot onze 

nationale vogel. Als het hen hier niet meer lukt 
om hun jongen ‘vliegvlug’ te krijgen dreigt deze 

weidevogel uit te sterven. Dat mag niet gebeuren! 

Alle krachten bundelen!
In Midden-Delfland zetten veel boeren zich al jaren in voor de bescherming 
van grutto, kievit, veldleeuwerik en andere vogelsoorten die in het weiland 
broeden. Inmiddels verenigd in het Agrarisch Collectief Midden-Delfland, 
nemen boeren verschillende maatregelen op hun land, waar de provincie een 
vergoeding voor beschikbaar stelt. 
In 2014 is daarnaast het samenwerkingsverband Weidevogelpact Midden-
Delfland van start gegaan. Een bijzondere samenwerking, die in lang niet alle 
weidevogelgebieden in Nederland vanzelfsprekend is. LTO Noord afdeling 
Delflands Groen, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, KNNV afdeling 
Delfland, Natuurmonumenten en Vogelwerkgroep Midden-Delfland sloegen 
de handen ineen om de natuurcompensatiegelden van de doorgetrokken A4 
zo in te zetten dat de aantallen weidevogels in Midden-Delfland niet verder af-
nemen. De gemeente Midden-Delfland, provincie Zuid-Holland en Hoogheem-
raadschap van Delfland ondersteunen de Pact-partijen en werken intensief 

mee. Ook met de Wildbeheereenheid Delfland en het Agrarisch Collectief 
wordt nauw contact onderhouden. 

Aan de Pact-tafel wordt veel gesproken en goed nagedacht 
over wat er nodig is om het tij te keren voor 
deze polderbroeders. Het voortbestaan van 
de weidevogels in Midden-Delfland wordt 
bepaald door een samenhang van verschil-
lende factoren. Daarom zet het Weidevo-
gelpact breed in, zoals het weiland inzaaien 
met kruiden die insecten aantrekken voor 
de kuikens, bepaalde plekken voorzien van 
elektrisch raster om de vossen buiten te 
houden en het opleiden van vrijwilligers. De 
projecten en maatregelen van het Weide-
vogelpact staan beschreven in het Uitvoe-
ringsplan. Op www.vockestaert.nl/weide
vogelpact leest u hier meer over en vindt u 
contactgegevens voor eventuele vragen. 

De Pact-partijen wensen u veel leesplezier 
en hopen dat u dit voorjaar weer geniet 
van deze mooie weidevogels. 

De Weidevogels van 
Midden-Delfland
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Even voorstellen
Michel Kuijpers & Ferry van der Lans

De veldleeuwerik
In tegenstelling tot de primaire weidevogels (bij ons de kievit, grutto, 
tureluur en scholekster) die tot de steltlopers behoren, is de veldleeuwe-
rik een zangvogel. En dat is dan ook één van de meest opvallende ken-
merken van dit kleine bruine vogeltje; zijn fantastische, jubelende zang, 
hoog boven het weiland (alleen de mannetjes zingen). Vroeger overal te 
horen, tegenwoordig een zorgenkindje waar we erg ons best voor moe-
ten doen om ze te behouden. De populatie van de veldleeuwerik is sinds 
pakweg 1960 met 95% afgenomen. Voornaamste oorzaken hiervoor 
zijn gelijk aan die welke de overige weidevogels parten spelen: droge, 
eenzijdige graslanden met minder insecten, die vroeg gemaaid worden. 
Maar op enkele plekken in Midden-Delfland zien we een voorzichtige 
toename. Door goede samenwerking met de boeren en gericht beheer, 
kunt u hier zijn lyrische zang in het voorjaar weer horen!

De tureluur
Tureluurs zijn meestal onopvallend aanwezig in de oevers van slootkan-
ten, greppels en plasdras gebieden. Het meest opvallende aan de ture-
luur zijn de rode pootjes en dan moet je nog goed kijken, want tureluurs 
zijn best klein. Als je eenmaal een tureluur in beeld hebt, zo in de periode 
maart - juli, dan merk je dat het eigenlijk hele drukke vogeltjes zijn. Vaak 
roepen, veel fladderen en als ze kuikens hebben, zijn ze niet meer te 
houden. Op korte afstand vliegen ze scheldend om je heen om je weg 
te leiden van hun kostbare kindertjes. Tureluurs word je ervan. Hun nest 
maken ze goed verstopt in het gras in de buurt van de grotere en sterkere 
kieviten, op wie ze vertrouwen in de strijd tegen roofdieren. 
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De kievit
Kieviten zijn een vertrouwd beeld in onze polders het hele jaar door. 
Alleen als het keihard vriest of sneeuwt vertrekken de kieviten uit ons 
gebied. Buiten de broedtijd vertoeven ze in grote groepen van enkele 
honderden vogels. Van begin maart tot in juli zijn de kieviten met hun 
nageslacht bezig. Kieviten zijn te vinden op plekken met kort gras, langs 
plassen, bij koeien en op kale akkers. De mannetjes met hun prachtige, 
buitelende baltsvluchten en opzwepende roep zijn een oer-Hollandse 
voorjaarsbode, als begin maart de weiden nog berijpt zijn. Wanneer de 
kieviten hun nest of kuikens beschermen, zijn ze nergens bang voor, 
en vallen ze iedere roofvogel of kraai aan die te dicht in de buurt komt. 
Half april komen de kuikens tevoorschijn en zij volgen dan het liefst de 
koeien die weer naar buiten gaan want onder zo’n koe lopen geeft extra 
bescherming. Vroeger waren er zoveel kieviten dat hun eieren werden 
opgegeten. Het was een wedstrijd om het eerste ei te vinden.  
De koningin kreeg altijd het eerste kievitsei aangeboden.

Foto Jouke Altenburg

Foto Tiny van der Meer

Foto Tiny van der Meer



De grutto
Na de kieviten komen eind maart de grutto’s de polders in om te 
broeden. Zij hebben hun winter in Afrika doorgebracht, waar ze ook bij 
boeren verblijven, maar dan in rijstvelden. Baltsende mannetjesgrutto’s 
vliegen hoog door de lucht en doorkruisen hele polders, terwijl ze 
hun eigen naam roepen. Uiteindelijk landen ze, terwijl ze hun vleugels 
omhoog houden, op de plek die hen het mooiste lijkt om te zorgen voor 
de komende generaties. Ze leven in lang gras, zodat je de kuikens maar 
zelden ziet. Het gedrag van de ouders is wel opvallend, met constant 
geroep om contact met de jongen te houden. Grutto’s vliegen waanzin-
nig snel, veel sneller dan welke kraai, meeuw of buizerd dan ook, en het is 
prachtig om te zien hoe grutto’s de aanval inzetten op bedreigingen voor 
hun kroost. Alleen voor de snelste vogel ter wereld, de slechtvalk, zijn ze 
bang. Grutto’s zijn van eind maart tot begin juni aanwezig en sommige 
vliegen dan in drie dagen terug naar Senegal. Een hoogvlieger dus, onze 
nationale vogel.
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De slobeend
Hoewel de slobeend niet altijd tot de weidevogels gerekend wordt, 
broedt ook deze mooie eend in onze weilanden. Omdat de eend rela-
tief laat begint met broeden, is deze nog niet uitgebroed wanneer er 
gemaaid moet worden. Bovendien zit het eendje erg goed verborgen 
en ‘muurvast’ op de eieren en wordt daardoor slecht gevonden door de 
vrijwilligers, die zijn nest zouden kunnen markeren zodat het niet tijdens 
het maaien verloren gaat. Het grote voordeel van eenden boven de 
andere weidevogels is dat direct na het uitkomen van de eieren de eend 
het water opzoekt, en daar dus veilig is, tenminste voor maaiwerkzaam-
heden. Uiteraard niet voor reigers, snoeken en andere liefhebbers van 
jonge eendjes. Maar daarom legt de eend ook acht tot twaalf eieren. De 
slobeend broedt bij ons niet in grote aantallen, maar in het voorjaar kunt 
u toch vaak meerdere mannetjes achter één vrouwtje aan zien vliegen. 

De scholekster
Vroeger was de scholekster een echte kustvogel. Tegenwoordig broe-
den ze ook vaak in weilanden en zelfs op grinddaken. Dit laatste is een 
kunstje wat van alle weidevogels alleen de scholekster kan. De kuikens 
worden gevoerd door de oudervogels. Zij komen het voedsel bij hun 
jongen brengen, zodat deze toch op de relatief kale daken kunnen op-
groeien. Bij de overige weidevogels moeten de kuikens na het verlaten 
van het ei meteen hun eigen kostje bij elkaar scharrelen. Scholeksters 
kunnen heel oud worden, wel 30 tot 40 jaar, en zijn erg trouw aan hun 
territorium. Vaak broeden ze op precies dezelfde plaats als het jaar 
ervoor. De scholekster verdedigt eieren en jongen bijzonder fel en weet 
vaak predatoren op een afstand te houden. Vooral in het voorjaar kunt u 
het vrolijke tepiet-tepiet van de scholekster horen, wat hem de bijnaam 
Bonte Piet heeft opgeleverd.

Foto Tiny van der Meer

Foto Tiny van der Meer

Foto Jouke Altenburg



Kaartgegevens: © OpenStreetMap-auteurs, CC BY-SA / Kaartbewerking: Frank van der Knaap / Route: Vogelwerkgroep Midden-Delfland
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Stap op de fiets en geniet van de weidevogels in 
Midden-Delfland. Respecteer hun rust en be-
treed de weilanden niet. Op de aangege-
ven locaties zijn weidevogels vanaf 
de verharde weg goed te zien 
van maart tot en met juni. 
Vergeet uw verrekijker 
niet!

Westelijke route
1 Griendplas - Wollebrand: februari en 

maart etende grutto’s ter voorberei-
ding op broedseizoen

2 Woudse Waterberging: broeden veel 
weidevogels 

3 Klaas Engelbrechtspolder: veel wei-
devogels, in midden van de polder 
eilandjes met visdieven en kluten 

4a en 4b Duifpolder: zeer vogelrijke 
polder, langs de weg zingende veld-
leeuweriken, eilandjes met broedende 
visdieven, kokmeeuwen, soms schol-
ekster en kievit

5 De Vlietlanden: ook hier broeden wei-
devogels, kokmeeuwen en visdieven. 
Met een beetje geluk ziet u ze boven 
het riet uitkomen  

6 Commandeurspolder: veel weidevo-
gels in deze hoek van de polder, zeer 
waarschijnlijk wordt hier een Weide-
vogelkerngebied ingericht

7 Dijkpolder: het weiland achter de 
volière is nattig, in het voorjaar wei-
devogels en in de winter soms grote 
groepen wulpen

8 Kralingerpolder: dit hoekje is een klein 
weidevogelparadijsje

9 Kraaiennest: mogelijk wordt deze plas 
in de toekomst ingericht net als de 
Griendplas en komen hier ook weer 
grutto’s opvetten in het voorjaar

10 Eilandje Dorppolder: een nieuw gere-
aliseerd broedgebied voor kieviten en 
kluten

Fiets langs de Weidevogels 
van Midden-Delfland 
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Oostelijke route
11 Bieslandsepolder: op de plasdras veel vogels, zoals kluut 

en kleine plevier 
12 Zuidpolder van Delfgauw: uitkijktoren bij plas met  

kolonie visdieven, kluten en kokmeeuwen 
13 Vogeluitkijktoren ‘de Tureluur’ met blik op de Acker-

dijkse Plassen, soms kemphaan 
14 Kijkhut met kolonie kokmeeuw en kluut. Langs dit fiets-

pad soms kemphaan en zomertaling
15 Bergboezem: veel weidevogels in deze waterberging, 

waaronder veldleeuwerik en gele kwikstaart 
16 Polder Schieveen: soms grutto’s met jongen dicht langs 

de weg
17 Polder Noord-Kethel: vanaf de Bult goed zicht op het 

weidevogelreservaat  
18 Plasdras met kieviten, grutto’s en tureluurs
19 Lage Abtswoudse Polder: kleine populatie weidevogels



Ik word altijd blij van vogels!
Hoe maakte u kennis met de weide-
vogelwacht?
‘Ik was lid van de bomenknotgroep 
bij boer Nico van Paassen in ‘t 
Woudt. Nico is een hartstochtelijk 
vogelliefhebber. Hij vertelde over 
weidevogelbescherming en zei dat 
ze altijd mensen kunnen gebruiken. 
Ik wist helemaal niet dat zoiets be-
stond. Ik heb een keertje meegelo-
pen en ik was meteen verkocht.’

Wat maakt het zo bijzonder?
‘Behalve dat het fijn is om de na-
tuur van nabij mee te maken, geeft 
het een goed gevoel om vogels 
te helpen overleven. Weidevogels 
zijn niet alleen prachtig om te zien. 
Ze zijn onderdeel van een groter 
geheel waar mensen ook bij horen. 
Op dat ecosysteem moeten we heel 
zuinig zijn.’

Hoeveel tijd bent u ermee kwijt?
‘Dat valt reuze mee. Het broedsei-
zoen begint in maart en eindigt in 
mei. Gedurende die drie maanden 
ga je elke week één ochtend het 
weiland in. 
Begin maart is er een bespreking 
vooraf en tegen het einde van de 
zomer evalueren we het afgelopen 

seizoen. Dat zijn gezellige bijeen-
komsten met boeren en vrijwil-
ligers.’

Wat doet een weidevogelbescher-
mer precies?
‘Op het land dat jou is toegewezen 
probeer je broedende paren kievie-
ten, grutto’s, tureluurs en andere 
soorten op te sporen. Vroeger liepen 
we kriskras door het weiland om 
nesten te zoeken. Daarmee werkten 
we in de hand dat roofdieren eieren 
stalen. Vossen bijvoorbeeld hoefden 
alleen maar onze sporen te volgen 
om de nesten te vinden. Tegen-
woordig lopen we langs de randen 
en geven we op een kaart nauwkeu-
rig de plaatsen aan waar we vogels 
zien opvliegen. Aan hun gedrag zie 
je al gauw of ze op een nest zitten of 
jongen hebben.’

U loopt alleen?
‘Meestal zijn we met z’n tweeën. 
Samen zie je meer. Het liefst ga ik 
met jonge mensen het veld in. Zij 
hebben betere ogen.’

U werkt natuurlijk ook samen met 
de boer. 
‘Ja, de boer spoort ook nesten op als 

Jos Aarden (68) uit Maassluis sloot 
zich in 2013 aan bij de vrijwillige 
weidevogelwacht in Midden-
Delfland. Ieder voorjaar struint zij 
met de verrekijker in de hand door 
de Aalkeet-Buitenpolder om de 
vogels in kaart te brengen die in het 
weiland van boer Jeroen van der 
Kooij nestelen. ‘Het is heerlijk om 
buiten te zijn tussen de vogels en 
de koeien’, zegt de gepensioneerde 
muziektherapeute. ‘Het is heel 
rustgevend en ik doe ook nog eens 
nuttig werk. Ik kan het iedereen van 
harte aanbevelen.’

Linksboven: Jos Aarden in het veld. 
Foto Martin van Holsteijn.

hij in het weiland werkt. Hij verge-
lijkt zijn gegevens met de onze en 
probeert de nesten te sparen bij het 
maaien. Hij laat ook stroken hoger 
gras staan om de pullen (niet-vlieg-
vlugge kuikens, red.) bescherming 
te bieden tegen roofdieren.’

Welke weidevogel is uw favoriet?
‘Ik vind ze eigenlijk allemaal even 
mooi. De kievit om zijn fantastische 
kleuren, de grutto om zijn roep, de 
veldleeuwerik omdat die zo prachtig 
kan zingen. Het maakt me eigenlijk 
niet uit welke soort ik in de kijker 
heb. Ik word altijd blij van vogels.’

Peter de Lange
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Van boven naar beneden:
Weidevogelvrijwilligers worden over de
sloot geholpen met de kraan. Foto Floor

Koornneef.
Nest met kievitseieren.

Scholeksterkuiken.

Foto’s Tiny van der Meer.



Met de boer op zoek naar weidevogels 

Er zijn zes weidevogeltochten op drie verschillende locaties in Midden-Delf-
land en het Rotterdams platteland. Zo kun je met boer Arie van den Berg 
mee door de Ackerdijkse Polder (za 24 maart en zo 25 maart 14.00 -16.00 u). 
Boer Jeroen van der Kooij neemt je mee door het weidevogelgebied in de 

Aalkeet-Buitenpolder (za 28 april en za 12 mei 10.00-12.00 u). 
Voor Polder Schieveen kun terecht bij boer Jan-Dirk Roden-
burg (za 28 april en za 12 mei 10.00-12.00 u).
Meld je vooraf aan op www.natuurmonumenten.nl/agenda 

Spring op de boerenkar en ga op zoek naar weidevogels in 

het boerenland. Vanaf de hoge wagen kun je de nesten in het 

grasland van Midden-Delfland met eigen ogen zien. Je ontdekt 

alles over de wondere wereld van de weidevogel. Deze tocht is 

leuk voor het hele gezin!

U leest al deze verhalen 

en vraagt zich misschien 

af: Kan ik iets doen voor 

de weidevogels? Het 

antwoord is JA! 

Doe mee!
Word weidevogelvrijwilliger
Houdt u van buitenlucht en steekt 
u graag de handen uit de mouwen, 
word dan weidevogelvrijwilliger. 
Bij de Vogelwerkgroep Midden-
Delfland ondersteunen vrijwilligers 
de boeren bij de bescherming van 
weidevogels. Ze zoeken nesten op 
als deze beschermd moeten worden 
tijdens het bemesten of maaien. 
Ze plaatsen op een aantal locaties 
stroomdraad om te voorkomen dat 
vossen en katten de vogels aanval-
len. Bovendien helpen ze boeren 
bij het installeren en onderhouden 
van zonnepompen waarmee grep-
pels vol water worden gezet zodat 
kuikens beter naar voedsel kunnen 
zoeken. De weidevogels worden 
elk voorjaar ook meerdere malen 
geteld. Hun broedlocatie wordt op 
kaart ingetekend. Zo weten boeren 
waar ze rekening kunnen houden 
met de vogels. Zowel via de Vogel-
werkgroep als via Natuurmonumen-

ten, tellen vrijwilligers om te zie hoe 
de weidevogelstand zich ontwikkelt. 
Vrijwilligersgroepen van Natuurmo-
numenten en KNNV zorgen er ook 
voor dat geriefhoutbosjes worden 
geknot en het landschap open 
blijft. Kortom, veel verschillende 
manieren om mee te helpen. Kijk 
voor meer informatie en aanmelden 
op de websites van de genoemde 
organisaties. 

Gun de weidevogel rust
Wandelt u graag over paden dwars 
door het weiland, kies dan tussen 1 
maart en 15 juni een andere route. 
Weidevogels durven geen nest te 
maken als er steeds mensen langs 
lopen. Ook schrikken de vogels van 
honden en katten en vliegen dan 
van hun nest. De eieren koelen zo 
steeds af en hierdoor groeien de 
kuikens in het ei minder. Hoe langer 
de oudervogel op het nest kan 
blijven zitten, hoe warmer de eieren 
blijven. De kuikens groeien zo beter 
en komen uiteindelijk sterker uit het 
ei. Grote, fitte kuikens hebben uit-

eindelijk meer kans om te overleven 
en ‘vliegvlug’ te worden. Houd uw 
hond dus uit het weiland en uw kat 
tijdens het broedseizoen binnen.

Koop weidevogelproducten
Ook bij het boodschappen doen 
kunt u de weidevogels helpen. 
Vogelbescherming Nederland heeft 
afgelopen jaren met verschillende 
zuivelmerken afspraken gemaakt 
over de inzet voor weidevogels. 
Boeren krijgen zo via het melkgeld 
waardering voor de natuur die zij 
maken. Meer informatie over de 
merken en waar deze te koop zijn is 
te lezen op www.redderijkeweide.
nl/producten. Niet elk supermarkt-
filiaal verkoopt het nog, vraag er 
daarom speciaal naar en vertel het 
verhaal van de weidevogel. Hoe 
meer mensen hun verhaal kennen, 
hoe groter de kans dat we ze in de 
polder blijven zien. 

Heeft u deze special uit, geef hem 
dan door aan iemand anders! 
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Tureluurs in het weiland. Foto Tiny van der Meer.



Voor weidevogels gaat het hier niet simpel om genieten, voor hen is het een 
absolute voorwaarde om zich er thuis te voelen. De meeste weidevogels heb-
ben zich door de eeuwen heen zo ontwikkeld dat ze afhankelijk zijn gewor-
den van open terrein om zich te kunnen handhaven.

Baltsvluchten  
Om een partner aan te trekken voeren veel weidevogels spectaculaire balts-
vluchten uit hoog in de lucht. Kievitmannetjes zijn hier een ster in. Zij moeten 
wel van veraf zichtbaar zijn voor de dames. Rijen bomen en hoge gebouwen 
belemmeren het zicht en zorgen ervoor dat hun kunstig uitgevoerde lucht-
dans niet wordt opgemerkt door de potentiële partner. Alle moeite voor niks. 
Daarom kiezen weidevogels ervoor om te broeden in grote open polders, ver 
van hagen, bomen en gebouwen. Alhoewel, dit is geen vrijwillige keuze. Het 
zit in hun genen ingebakken, in nabijheid van bomen broed je niet. 

Roofdieren 
Het landschap in de polders is veranderd en daarmee geschikter geworden 
voor predatoren (roofdieren) van weidevogeleieren en kuikens. Waar het 
eerst open en vlak was, bieden hoge bomen roofvogels nu een uitkijkpost 
van waaruit de polder eenvoudig kan worden afgezocht om iets eetbaars te 
vinden. Dichte bosjes en struikgewas zijn weer een goede schuilplek voor 
harige roofdieren, zoals vossen en wezels. Deze relatief nieuwe landschaps-

Openheid als uitgangspunt
Eén van de kenmerken van het mooie Midden-

Delfland is de openheid van ons landschap. Niet 

alleen fietsers, wandelaars en andere recreanten 

genieten van deze openheid, maar ook kleine 

polderbewoners. 

elementen maken het voor predatoren makkelijker om 
hun voedsel bij elkaar te scharrelen. Dit geeft extra druk 
op de steeds kleiner wordende weidevogelpopulatie. 

Landschapsinrichting
Inmiddels weten we veel meer over weidevogels, wat 
ze nodig hebben en wat de oorzaak is van hun achter-
uitgang. Wanneer we dit inzicht eerder hadden gehad, 
waren er misschien andere keuzes gemaakt qua land-
schapsinrichting en graslandbeheer. Weidevogelkuikens 
moeten vanaf de prille start zelf hun kostje bij elkaar 
scharrelen. Ze hebben vochtig, kruidenrijk grasland no-
dig waar ze goed doorheen kunnen lopen en makkelijk 
insecten kunnen vinden. Als voedsel zoeken te veel ener-
gie kost, verzwakken de kuikens en worden ze eerder 
gepakt door bijvoorbeeld een vos, kraai of kat.  

Hoge eisen
Weidevogels zijn dus kritische vogels, die hoge eisen 
stellen aan hun leefgebied. Wil je ze tevreden houden, 
dan houd je het hakhout kort en plant je geen nieuwe 
bosjes aan. Een goede balans in flora en fauna is voor 
weidevogels van groot belang. Genoeg te eten hebben 
en niet te vaak zelf gegeten worden, luidt het credo. 
Een zekere mate van predatiebeheer en regulering in 
boomaanplant , is daarom wenselijk. Bomen, gras, water 
en rust, het hangt allemaal met elkaar samen.  

Meer info:
www.vockestaert.nl
www.ltodelflandsgroen.nl
www.knnv.nl/afdelingDelfland
www.natuurmonumenten.nl/natuur
gebieden/midden-delfland
www.facebook.com/vogelsmidden
delfland
Twitter: @Weidevogels_MD
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Uitgave Weidevogelpact Midden-Delfland m.m.v. Midden-Delfkrant.
Teksten Floor Koornneef tenzij anders vermeld.

De Duifpolder, open en stil in de ochtend.  
Foto Floor Koornneef.


