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Weidevogelspecial cadeau bij Midden-Delfkrant
Het weide- en polderlandschap van Midden-Delfland is weer het thuis van grutto, kievit,
tureluur, scholekster en veldleeuwerik. De Midden-Delfland Vereniging is trots op de
samenwerking met het Weidevogelpact Midden-Delfland dat acht weidevogelpagina’s
cadeau doet aan de lezers van de nieuwe Midden-Delfkrant. ‘Wij wensen iedereen veel
leesplezier en hopen net als de Pactpartijen dat iedereen dit voorjaar weer geniet van deze
mooie vogels’, aldus voorzitter Koos Karssen.
De bijlage bevat ‘(foto)portretten’ van vogelsoorten waarvan sommige meer dan 6000
kilometer vliegen om in de weilanden van Midden-Delfland te kunnen broeden. Van o.a.
scholekster (‘Bonte Piet’), tureluur (‘Tureluurs word je ervan’) en grutto (‘Een hoogvlieger,
onze nationale vogel’).
Weidevogelvrijwilliger
Aan het woord komt een weidevogelvrijwilliger. Ieder voorjaar struint zij met de verrekijker
in de hand door de Aalkeet-Buitenpolder om de vogels in kaart te brengen in het weiland
van boer Jeroen van der Kooij. ‘Het is heerlijk om buiten te zijn tussen de vogels en de
koeien.’
Op een speciale fietsroutekaart staan locaties waar je weidevogels vanaf de verharde weg
met verrekijker goed kunt zien van maart tot en met juni. Er is ook Informatie over leuke
weidevogeltochten voor het hele gezin (‘Met de boer op zoek…’), en over hoe je
weidevogelvrijwilliger kunt worden.
Weidevogelpact
LTO Noord afdeling Delflands Groen, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, KNNV
afdeling Delfland, Natuurmonumenten en Vogelwerkgroep Midden-Delfland sloegen in 2014
de handen ineen om ervoor te zorgen dat de aantallen weidevogels in Midden-Delfland niet
verder afnemen. ‘Aan de Pacttafel wordt veel gesproken en goed nagedacht over wat er
nodig is om het tij te keren voor deze polderbroeders,’ aldus projectleider Floor Koornneef.
Zij verzorgde samen met Pia van Oord en Katinka Buters van de Midden-Delfkrant de bijlage.
Als ‘extraatje’ is Michel Kuijpers van de vogelwerkgroep gastspreker (‘Ieder vogeltje zingt
zoals het gebekt is’) op de algemene ledenvergadering van de Midden-Delfland Vereniging
op woensdag 11 april. Collega John Kleijweg begeleidt zaterdag 7 april een vogelexcursie
naar de Duifpolder, georganiseerd door de werkgroep Paden van de vereniging. Meer
weten? Ga dan naar middendelflandvereniging.nl. Op vockestaert.nl/weidevogelpact is de
gehele cadeaubijlage te lezen!
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