
Wat heeft het stelsel ons 
opgeleverd?

Het Agrarisch Collectief Midden Delfland is 
koud twee jaar op stoom en de druk staat 
er al aardig op. Wat gaat er goed en wat 
kan er beter?

Het overleg tussen de gebiedspartijen is 
intensiever geworden. Er lopen vele initia-
tieven, waarvan  inmiddels ook enkele met 
daadwerkelijk resultaat.
We noemen de waterberging in de Woud-
sepolder, waar in samenwerking met het 
Hoogheemraadschap, de boeren, het Wei-
devogelpact en het Collectief een prachtig 
weidevogelgebied is ontstaan. Hier is de 
dijk in het voorjaar regelmatig bezet door 
de vogelwerkgroep, die daar enthousiaste 
vrijwilligers opleidt voor het herkennen 
van gedrag in het veld. Het gebied is ook 
voor de gewone wandelaar bereikbaar via 
de bruggen, die daartoe zijn geslagen.
Natuurmonumenten en de boeren hebben 
onlangs concrete stappen gezet om elkaars 
weidevogelbeheer te versterken. Er zijn in 
het Collectief nieuwe pakketten ontwik-
keld om ook de intensieve boer meer bij het 
beheer te kunnen betrekken en er wordt 
zwaarder ingezet op de ontwikkeling van 
greppelplasdras en ontwikkeling van krui-
denrijk grasland in het agrarisch gebied.
Hard wordt er aan gewerkt om landschaps-
elementen, die in en rond het gebied liggen, 
beter geschikt te maken voor foerageer-, 

broed- of opgroeigebied. Veel succes is be-
haald met de braakliggende terreinen in de 
Harnaschpolder, waaruit de patrijs zich in-
middels ook weer in het agrarisch gebied 
begint te vestigen. Dan nog de wandjes 
voor de oeverzwaluwen en eilandjes voor 
de visdiefjes die een grote aantrekkings-
kracht op het publiek uitoefenen.  
Hoge verwachtingen zijn er van het herin-
richten van verwilderde gebiedjes van bijv. 
Staatsbosbeheer en het geschikt maken van 
de kleine plas in het Kraaiennest als foera-
geer- opgroeigebied (in samenwerking met 
het Weidevogelpact en het Hoogheemraad-
schap van Delfland). Nog kort geleden zijn 
gesprekken gestart met meerdere gemeen-
tes, provincie en andere organen, die be-
langen in het gebied hebben, om tot meer 
focus te komen.
De vogelwerkgroep heeft een stormach-
tige ontwikkeling doorgemaakt, getuige 
het aantal aanmeldingen voor de cursussen 
die zij, met ondersteuning van het weide-
vogelpact, de afgelopen jaren heeft gege-
ven.  De komende jaren zal zij de verdie-
ping gaan zoeken en zich focussen op de 
begeleiding van vrijwilligers bij het actief 
zoeken van nesten en helpen beschermen 
bij werkzaamheden (m.n. sleepslangbe-
mesting). 
De deelnemingsgraad van de boeren aan 
het collectief is sterker geworden met een 
uitbreiding van 1953 naar 2036 hectares en 
deze lijn zal zich naar verwachting ook in 
2018 gaan doorzetten.
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Hoe doen de weidevogels het?

Cijfers moeten hier in eerste instantie het ant-
woord geven. Zij bepalen de ontwikkeling en 
trends. De trendreeks, die in het verleden is 
opgebouwd rond de legselbescherming, is met 
het ingaan van het ANLb doorbroken en omge-
turnd naar een systeem, waarbij de  “bezet-
tingsgraad” op percelen wordt bepaald. In een 
3-tal rondes wordt het gehele gebied gemo-
nitord op het voorkomen en gedrag van wei-
devogels. De rondes 1 (rond 1 mei) en ronde 
2 (rond 1 juni) zijn maatgevend. Dit is het 2e 
jaar waarin dit systeem draait en de resultaten 
over 2017 stemmen positief. Om het beeld over 
het seizoen nog te verbeteren zijn we dit jaar 
gestart met een extra ronde 0 (rond 1 april).
Het aantal broedterritoria van de weidevo-
gels (blauw gekleurd in het overzicht) per 
hectare in het onder het ANLb gebracht ge-
bied is stabiel gebleven en ligt voor 2017 op 
het zelfde getal als dat van 2016.

Bergeend 15 19 14 0,74 0,93 0,69

Canadese gans 3 0 0 0,15 0,00 0,00

Gele kwikstaart 1 5 3 0,05 0,25 0,15

Graspieper 15 19 16 0,74 0,93 0,79

Grutto 268 328 278 13,16 16,11 13,65

Kievit 385 413 428 18,91 20,28 21,02

Kleine plevier 1 1 0 0,05 0,05 0,00

Kluut 5 5 10 0,25 0,25 0,49

Knobbelzwaan 3 0 0 0,15 0,00 0,00

Krakeend 86 123 120 4,22 6,04 5,89

Kuifeend 22 42 44 1,08 2,06 2,16

Meerkoet 4 2 1 0,20 0,10 0,05

Scholekster 136 167 143 6,68 8,20 7,02 

Slobeend 41 38 53 2,01 1,87 2,60

Tureluur 150 186 168 7,37 9,13 8,25

Veldleeuwerik 17 31 37 0,83 1,52 1,82

Visdief 3 14 6 0,15 0,69 0,29

Wilde eend 12 1 10 0,59 0,05 0,49

Wulp 0 1 0 0,00 0,05 0,00

Zomertaling 3 2 6 0,15 0,10 0,29

2015 2016

De gegevens in de tabel zijn  betrokken op 
het beheergebied van 2017. 
Cijfers kunnen echter niet zonder onderbou-
wing en ervaring vanuit het veld. Zoomen we 
hier mee in, dan zien we toch wel problemen: 
De overleving van kieviten op de maispercelen 
en ook het behouden van uitgesteld maaien 
percelen voor de grutto blijven zorgenkind. 
Alhoewel het broedsucces dus redelijk is 
moeten we blijven zoeken naar geschikte 
manieren om het broedsucces te verbeteren.

2017 2015 2016 2017Soort
Ontwikkeling 1e ronde Aantal Dichtheid / 100ha

Kievit



Scholekster

Hoe staat het met onze plannen en ambities

• Uit de grafiekjes kunnen we concluderen 
dat de kievit en de tureluur het in 2017 re-
delijk hebben gedaan. 
• De scholekster geeft een wisselend beeld 
maar de aantallen in de 2e ronde zijn stabiel.

Tureluur

Grutto

Veldleeuwerik

In het eerste deel zijn al resultaten van 
onze plannen en ambities aangestipt. Het 
streven naar realisatie van kleine kernge-
bieden in elke polder, van waaruit de wei-
devogel kansen in het omliggend gebied 
kan benutten, blijft een lang gekoesterde 
wens, waar vol op ingezet zal worden. 
Verdieping van alle maatregelen is het ko-
mende jaar speerpunt. We noemen:
• Het (door)ontwikkelen van kansen op ge-
schikte percelen in combinatie met de be-
schikbare pakketten en voorlichting aan de 
boer omtrent de mogelijkheden en flexibi-
liteit daarbij. Op korte termijn worden er 
al lichtere pakketvarianten uitgerold. Plas 

dras en kruidenrijk grasland zijn nog volop 
in ontwikkeling in samenwerking met LTO 
en Pact. We hopen dat de weidevogels hier 
op niet al te lange termijn ook van kunnen 
gaan profiteren.
• Het verhogen van de participatiegraad 
van de boeren in het gebied.
• Het intensiveren van de bescherming van 
de eerste nesten in het vroege voorjaar bij 
het (slang)bemesten in zowel mais als gras-
landpercelen. We hopen hiermee de eerste 
legsels te behoeden voor verlies en daar-
mee de kans op een zo kort en succesvol 
mogelijk broedseizoen voor meer vogels te 
vergroten. 

• Een soort waar het steeds beter mee gaat 
is de veldleeuwerik, die vooral in de Duifpol-
der op de kruidenrijke percelen zich in toe-
nemende mate laat zien. 



vogelwerkgroep

Midden-Delfland
In opdracht van:
Agrarisch collectief Midden-Delfland

Onderzoek en rapportage:
Vogelwerkgroep Midden-Delfland
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