
25 jaar weidevogelwacht 
Schipluiden en Maasland



Gegevens: Archief weidevogelwacht Schipluiden 
en bewerkt door Aad van Paassen

Teksten: Nico van Paassen, Aad van Paassen, Niek Praagman
Redactie: Niek Praagman

Omslag: Logo gebruikt in de eerste verslagen van de vereniging
(Ontwerp: Hans Schrumpf)

Foto’s omslag: Jasper Koorevaar
Vormgeving: Véronique Vaessen

Druk: Alevo Delft
Oplage: 500 

Schipluiden, maart 2008



Inhoud

Ten geleide ................................................................................................5

Voorwoord ................................................................................................7

1. Inleiding .............................................................................................9

2. De historie van de KE-polder ............................................................13

3. Ontstaan en ontwikkeling van de weidevogelwacht 
 Schipluiden e.o. ................................................................................17

4. Ruimtelijke ontwikkelingen ..............................................................25

5. Agrarische ontwikkelingen in de KE-polder ......................................29

6. Resultaten weidevogelbescherming in de KE-polder 
 1982-2007 ........................................................................................33

7. Tot slot .............................................................................................45

Literatuur ................................................................................................47





Ten geleide

Midden-Delfland: een bijzonder gebied
Midden-Delfland is een kleine gemeente met een grote opgave. Het gebied 
wordt gezien als de ‘binnentuin’ voor de omliggend steden: een oase van 
rust en ruimte middenin de Zuidvleugel van de Randstad. Een eeuwenoud 
agrarisch cultuurlandschap met belangrijke waarden op het gebied van cul-
tuurhistorie, landschap en natuur. Dát is wat Midden-Delfland mens en dier 
te bieden heeft. Het landschap wordt dan ook erg gewaardeerd. Door de 
inwoners van Midden-Delfland en van de steden eromheen. Maar ook door 
de weidevogels die er broeden en voedsel zoeken.

Voor het behoud van het landschap is kwaliteit heel belangrijk. Opmerkelijk 
is, dat de gemeente de grutto gebruikt als graadmeter voor deze kwaliteit. 
Deze prachtige weidevogel houdt van rust en ruimte in een agrarische omge-
ving. Net als de mens. Midden-Delfland is daarmee waarschijnlijk de enige 
gemeente met een weidevogel als beleidsindicator! 

Ik ben daarom blij dat de weidevogelwacht de weidevogels een handje helpt 
bij het beschermen van hun nesten. Zo levert de weidevogelwacht een grote 
bijdrage aan de weidevogelstand en daarmee aan de kwaliteit van het land-
schap. Maar ik zie de weidevogelwacht ook als een verbindende factor tussen 
stad en (platte-)land, tussen boer en stedeling. 

Tot slot dank ik iedereen die bij het beschermen van weidevogels betrokken 
is hartelijk voor hun inzet. De weidevogelwacht en de boeren kunnen trots 
zijn op hun werk: het eerste gebied (buiten Friesland), dat werk maakte van 
weidevogelbescherming is nog steeds een heel waardevol weidevogelgebied.  
En dat mag je best bijzonder noemen!

Arnoud Rodenburg
Burgemeester gemeente Midden-Delfland
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Voorwoord

In mei 1982 richtten enkele enthousiaste, voormalige, kievitseierenzoekers de 
weidevogelwacht Schipluiden e.o. op. De vereniging, die inmiddels meer dan 
25 jaar bestaat, bezit door de gedetailleerde jaarverslagen een gedegen en om-
vangrijk gegevensdepot met daarin de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. 
Het aantal gevonden nesten in het Midden-Delfland gebied, de uitkomstdata, 
de uitkomstresultaten, de trends in de tijd en diverse wetenswaardigheden zijn 
opgetekend. In dit boekje, geschreven en uitgegeven ter ere van die 25 jaar 
besteden we aandacht aan de verschillende aspecten van de weidevogelbescher-
ming en presenteren we een aantal voor het gebied geldende getallen.
De vereniging is grote dank verschuldigd aan diegenen die in de loop van 
die ruim 25 jaar mee hebben geholpen de weidevogelstand van Midden-
Delfland op peil te houden en zoals uit de cijfers van dit boekje blijkt, in een 
aantal gevallen zelfs te doen groeien.

Tenslotte bedanken wij alle mensen die op welke wijze dan ook, hebben mee-
geholpen dit boekje tot stand te laten komen, en de gemeente Midden Delf-
land, het Fonds 1818 en de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert voor 
hun geldelijke steun!

Aad van Paassen, Nico van Paassen en Niek Praagman

Uitwerken van de resultaten na een veldsessie. Op de foto vier oprichters van de weidevogelwacht: 
Aad van Paassen, Koos Roessen, Hans Vermeulen en Sam Berkhout. (foto: Ria van Paassen)
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1. Inleiding

De in 1982 opgerichte weidevogelvereniging Schipluiden e.o. bestaat inmid-
dels meer dan vijfentwintig jaar. Ooit begonnen als een kleine enthousiaste 
groep in de Klaas Engelbrechtspolder (in het vervolg vaak aangeduid door 
KE-polder) is de vereniging in de loop van die 25 jaar uitgegroeid tot een 
organisatie met circa 60 agrarische leden. Dat zijn boeren die aan weide-
vogelbescherming op hun bedrijf doen en ongeveer 90 vrijwilligers, veelal 
mensen uit de stad die zo goed mogelijk proberen nesten op te sporen en te 
beschermen. 
Omdat 25 jaar een mijlpaal is voor een vereniging, hebben we besloten tot 
de uitgave van dit boekje waarin we diverse kanten van het werk van de ver-
eniging beschrijven. 
In deze inleiding staan we kort stil bij de opzet van de weidevogelbescher-
ming waarna we in de volgende hoofdstukken achtergrondinformatie over 
het speciale gebied, vooral over het gebied van het eerste uur, de KE-polder 
in de gemeente Midden Delfland, geven. Daarna gaan we in op de eerste 
jaren van de vereniging en op de planologische veranderingen en ingrepen 
die overal in Nederland en ook in en rondom de KE-polder hebben plaats-
gevonden. Vervolgens kijken we kort naar de aanpassingen in de agrarische 
bedrijfsvoering en de consequenties hiervan voor de weidevogels. Tenslotte 
is er een uitvoerige rapportage over de aantallen nesten voor de verschillende 
soorten weidevogels in de loop van die vijfentwintig jaar. Het boekje eindigt 
met een aantal conclusies.

Weidevogelbescherming
De weidevogelbescherming steekt simpel in elkaar. Begin maart is de start-
avond waarop we vrijwilligers en boeren instrueren. Zo delen we stokjes 
uit om bij de nesten te zetten, formulieren voor vergunningen om in de 
polders te mogen lopen en notitieboekjes om de nestgegevens te noteren. De 
deelnemers krijgen op die avond ook nestregistratiekaarten die ze met een 
plattegrond van het betreffende gebied ophangen in de stal of schuur van de 
boerderij. Op deze kaart tekenen de vrijwilligers vervolgens gedurende het 
seizoen alle nesten aan en zo kan de boer zien waar de nesten liggen en er 
bij zijn bedrijfsvoering rekening mee houden. Tenslotte is er begin juli een  
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evaluatieavond: de deelnemers leveren de weidevogelgegevens in en we pra-
ten over het verloop van het broedseizoen. Het bestuur verwerkt de gegevens 
in de tweede helft van het jaar tot een jaarverslag, dat elke deelnemer het 
volgend jaar op de startavond in ontvangst kan nemen.

Onderzoek
In de loop der jaren is de bereidheid om mee te werken aan de weidevogel-
bescherming zowel bij de boeren als bij de burgers toegenomen. Dit blijkt 
niet alleen uit de toename van het aantal leden maar ook uit de lange lijst 
van onderzoeken, gericht op de instandhouding van weidevogels, waaraan 
de boeren in die tijd hebben meegedaan. Zonder de pretentie te hebben 
volledig te zijn hierbij een lijst van onderzoeken waaraan boeren in de KE-
polder tussen 1982 en 2007 hebben meegewerkt:
- 1984-1986: Effectiviteit van nestbescherming olv Piet van de Meer 

(RU Leiden)
- 2003-2005: Mozaïekbeheer voor weidevogels olv Gerrit Gerritsen/ 

Andre Duiven (Nederland Gruttoland) en Hans Schekkerman (Al-
terra)

- 2006: Verbetering Mozaïekbeheer olv Aad van Paassen (Landschaps-
beheer Nederland)

- 2007: Nederland weidevogelrijk olv Gerard van Drooge (Natuurlijk 
Platteland Nederland)

De grutto
Ondanks alle inspanningen voor de weidevogels gaat het met name voor 
de grutto al een tijdje niet goed in Nederland. Daarom startte in 2003 het 
project Nederland Gruttoland. Met geld van de Postcodeloterij werd in zes 
“goede”gruttogebieden gestart met mozaïekbeheer op maat. De KE-polder 
was één van deze zes gebieden. Met name werd gekeken naar de effecten 
van maaien in maaitrappen en het maaien na 1, 8 of 15 juni. Afwisseling 
van beweid land, gemaaid land en percelen met langer gras, lijkt de beste 
optie voor de weidevogels. Inmiddels hebben ook de overheid (LNV) en 
het Groenfonds Midden Delfland geld beschikbaar gesteld voor mozaïek-
beheer. 
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Plas-Dras
Een andere recente actie in het gebied, waar vooral de grutto veel voordeel 
van lijkt te hebben, is het creëren van Plas-Dras gebiedjes. Wanneer de grut-
to’s in het voorjaar terugkeren uit Afrika, moeten ze na de lange reis de vet-
reserves aanvullen. Om met hun snavels gemakkelijk de grond in te kunnen 
komen, hebben ze op dat moment een voorkeur voor drassig grasland. In 
diverse polders van het Midden-Delfland gebied, helpen de boeren de vogels 
daarom door een stuk grasland tijdelijk onder water te zetten. Wormen trek-
ken dankzij het water naar de buitenkant van het perceel en op de plas zelf 
vinden de grutto’s rust en veiligheid, met name tegen de steeds verder opruk-
kende vossen. Het plas-dras zetten gebeurt nu sinds enige tijd in de Dorp-
polder bij het Kraaiennest, in de Klaas Engelbrechtspolder en in de Woudse 
Polder. In maart staan daar vaak tientallen en soms zelfs enkele honderden 
grutto’s in en rond het water. 

Bord geplaatst aan de Woudseweg. (Foto: Ria van Paassen)
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Als de plas later droog wordt gemaakt, is het een prima plek om jongen groot 
te brengen. In het midden, waar het water stond, is het gras in het begin nog 
kort en is het gemakkelijk voedsel zoeken, terwijl aan de buitenkanten het gras 
voldoende lang is om de jongen bescherming te bieden. Een ideale opgroei-
ruimte voor gruttopullen! Lokale sponsors en de overheid stellen de boeren, 
die hun land gedurende deze periode niet kunnen gebruiken, schadeloos.

Toekomst
We hopen door deze publicatie het enthousiasme voor de weidevogels dat 
op vele plaatsen in de Nederlandse samenleving bestaat, te vergroten. Maar 
het is niet alleen idealisme dat onze leden drijft: het is ook een voorrecht om 
nesten te mogen zoeken en te beschermen. Hoe prettig is het om door het 
graslandgebied rond Schipluiden en Maasland in het prachtige open veen-
weidelandschap te lopen. Terwijl vogelwachters hun plicht doen, genieten ze 
immers van een prachtige natuur, die nog volop aanwezig is. Een boeiende 
natuur die we moeten koesteren temidden van de alom, zowel hoorbaar als 
zichtbaar, aanwezige randstad. Het mes van de weidevogelbescherming snijdt 
dus aan twee kanten!

Plas-dras in de KE-polder. (Foto: Henk Groenendaal)
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2. De historie van de KE-polder 

De KE-polder is de bakermat van de weidevogelwacht Schipluiden en Maas-
land. Van deze polder zijn daarom de meeste gegevens over de weidevogels 
bekend en ook zijn, in jaren gemeten, de langste reeksen beschikbaar. De pol-
der is daarmee het voorbeeld van de ontwikkeling van de vereniging en zij zal 
daarom in de volgende hoofdstukken centraal staan bij de beschrijving van 
de ontwikkelingen en resultaten van de vrijwillige weidevogelbescherming. 
In dit hoofdstuk eerst wat karakteristieke eigenschappen van deze polder 
ontleend aan een recente (2007) publicatie. Voor geïnteresseerden verwijzen 
we naar het boekje “Historie en Landschap van de Klaas Engelbrechtspol-
der” uitgegeven door de vereniging “Midden-Delfland is mensenwerk”. (Zie 
E.Bult e.a.)

In de KE-polder is een prachtige flora, hier een zwanenbloem. (Foto: Jaap Pieters)

De Klaas Engelbrechtspolder, die ligt tussen Schipluiden en het kerkdorpje 
‘t Woudt is open naar alle zijden: er loopt een verharde weg rondom de 
hele polder. Als je op deze weg fietst of loopt, heb je vrijwel steeds een goed 
uitzicht op het open binnengebied. Alleen aan de Oost-Zuidzijde waar de 
meeste boerderijen en daarmee ook de nodige grote en nogal hoge bomen 
staan, is het zicht wat minder. Sinds enkele jaren is dwars door de polder het 
oude kerkenpad “de Voddijk” heropend. Buiten het broedseizoen, dat loopt 
van 15 maart tot en met 15 juli, kan elke wandelaar de rust van de polder en 
van het open veenweidelandschap van binnenuit ervaren.
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Uit onderzoek blijkt dat het gebied van de polder al in de Romeinse tijd 
bewoond werd. Omstreeks de twaalfde eeuw is de polder definitief ontgon-
nen. De bewoners vormden kavels en maakten sloten voor de afwatering. De 
afwatering gebeurde op de grotere wateren de Gaag en de Zijde die aan de 
west- en de zuidzijde van de polder liggen. Door de recente aanleg van het 
tracé van de A4 met het aquaduct onder de Gaag is een kleine hoek van de 
polder afgesneden waardoor niet de Ommedijk maar de Klaas Engelbrechts-
weg nu een soort grens vormt aan de Oostzijde. Door de ontwatering is 
de polder op veel plaatsen ingeklonken en ligt het binnengebied inmiddels 
aanzienlijk lager dan de omringende wateren: we hebben dus te maken met 
een typisch Nederlandse polder.

De KE-polder is een “Open gebied”. (Foto: Henk Groenendaal)

In de polder liggen enkele idyllische plaatsjes waarbij zeker de twee kerk-
hoven moeten worden genoemd: het oudere kerkhof achter het onlangs 
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gerestaureerde kerkje van Hodenpijl en het nieuwe kerkhof in de punt bij 
Schipluiden. Bovendien hebben vijf van de in totaal veertien boerderijen in 
de polder de status van Rijksmonument.

Over de naamgeving van de polder zegt het boekje nog: “Aanvankelijk was de 
naam Klaas Engelbrecht – vermoedelijk een schout van het ambacht Maas-
land, waaronder Schipluiden tot 1570 viel – alleen verbonden met het pol-
derdeel dat direct aan het dorp Schipluiden grensde. De rest van de polder 
droeg de naam Hodenpijlsepolder. Rond 1900 werden beide namen door 
elkaar gebruikt. In het begin van de twintigste eeuw ging het Hoogheem-
raadschap van Delfland de naam van het kleinste deel van de polder voor de 
gehele polder gebruiken.”

Al met al mag het duidelijk zijn dat deze fraaie polder niet alleen in de be-
langstelling staat vanwege de weidevogels!
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3. Ontstaan en ontwikkeling van de weidevogelwacht Schipluiden e.o.

Ontstaan
In de loop van de jaren tachtig van de vorige eeuw werd duidelijk dat land-
bouwactiviteiten een zeer belangrijke factor waren bij de achteruitgang van 
weidevogels. De schijnwerper werd daarbij vooral gericht op het sneuve-
len van legsels als gevolg van landbouwkundige activiteiten, zoals beweiden, 
maaien, rollen, slepen en mest uitrijden, en in het geval van bouwland ac-
tiviteiten als ploegen, eggen en inzaaien. Het beschermen van legsels door 
boeren en vrijwilligers, onder de noemer vrijwillige weidevogelbescherming, 
was een goede werkwijze om het verlies van nesten en jongen te beperken. 
Daarom besloot Landschapsbeheer Zuid Holland in 1981 om vrijwillige 
weidevogelbescherming te stimuleren in de provincie. Men richtte de werk-
groep Weidevogels op en ondersteunde lokale groepen door voorlichtings- 
en beschermingsmateriaal ter beschikking te stellen. 

Aad van Paassen, boerenzoon en geboren in de Klaas Engelbrechtspolder en 
in 1981 lid geworden van de werkgroep Weidevogels van Landschapsbeheer 
Zuid Holland genaamd LBZH, belegde in het winterseizoen van 1981/1982 
een bijeenkomst met Fred van der Lans, Koos Roessen, Hans Vermeulen 
en Sam Berkhout. Aad had tijdens zijn studie onderzoek aan weidevogels 
gedaan in Friesland en daarbij gezien hoe de weidevogelbescherming, vooral 
met betrekking tot nazorg, daar was georganiseerd. Hij deed zijn onderzoek 
bij de weidevogelwacht Stiens (onder leiding van wijlen Sjoerd Span, toen 
voorzitter van de BFVW, Bond van Friese Vogelwachten). De samenwerking 
per bedrijf tussen enkele vrijwilligers en de boer leek ook voor Zuid Holland 
een goede opzet. Onder het motto “Wat Friezen kunnen, moeten een paar 
Zuid Hollanders toch ook kunnen” werd door de vijf in 1982 besloten de 
“weidevogelwacht Klaas Engelbrechtspolder” op te richten. Alle boeren in 
de polder bleken direct bereid mee te werken. Bovendien vonden de vijf ook 
nog voldoende vrijwilligers om de nesten te lokaliseren. 

Ontwikkeling
Daarmee was de KE-polder volgens de Ecologische atlas van de Nederlandse 
weidevogels (Beintema et al 1995, blz. 187) het eerste gebied buiten Friesland  
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waar vrijwilligers en boeren georganiseerd aan nestbescherming deden. He-
lemaal waar is dat niet. Diverse Friezen en andere (ex)kievitseierenzoekers 
beschermden elders in Nederland al langer, maar individueel, weidevogel-
nesten. Uniek was wel dat in de KE-polder direct een gebiedsdekkende vorm 
van weidevogelbescherming in een door wegen en wateren omgrensd gebied 
van circa 300 ha werd gerealiseerd. Sterk punt was ook dat ze in de KE-pol-
der alle legsels zochten en dat ze de lotgevallen van die legsels, de uitgevoerde 
landbouwkundige activiteiten en het weersverloop nauwkeurig bijhielden. 
Dat leverde elk jaar een jaarverslag op met tekeningen van Ferrie van der 
Lans en een uitgebreide weerbeschrijving van Sam Berkhout, de eigen weer-
man. Naderhand bleek de coördinatie van weidevogelbescherming in Zuid-
Holland het beginpunt te zijn van een sterke groei van de georganiseerde 
nestbescherming buiten Friesland. Die nam, buiten Friesland, toe van 760 
ha in 1982 tot 220.000 ha in 2007. De bestaande langdurige cijferreeksen 
van legsels, uitkomstdata en landbouwgegevens van de KE-polder geven een 
boeiend inzicht in de ontwikkelingen van zowel de landbouw als van een 
weidevogelpopulatie in een bijzonder fraaie Zuid Hollandse polder. 

Werkwijze
De werkwijze bij het beschermen in Schipluiden is steeds grotendeels gelijk 
geweest aan die van de weidevogelwachten in Friesland. Basis is samenwer-
king tussen boer en vrijwilliger(s) en de frequentie van eens per week zoeken 
van half maart tot half juni. Per bedrijf werken één of enkele vaste vrijwil-
ligers samen met de boer bij het zoeken en beschermen van legsels. Elk jaar 
dezelfde vrijwilligers bij dezelfde boer zorgt voor een goed contact en een 
groeiend vertrouwen in elkaar. De kern van de weidevogelwacht bestond in 
het begin vooral uit vrijwilligers die hun ervaring met weidevogels hadden 
opgedaan als kievitseierenzoeker. Via nestbescherming was het mogelijk om 
het hele voorjaar van dichtbij intens te genieten van weidevogels. En het 
blijft een zeer zinnige activiteit! 
In het eerste jaar ondersteunde Landschapsbeheer Zuid-Holland de vereni-
ging financieel door een startsubsidie van 100 gulden. In de jaren daarna 
zorgden, vrijwillige, bijdragen van vrijwilligers, sympathisanten, donateurs 
én boeren voor voldoende middelen. Penningmeester Jan Huismans hield de 
financiën in de gaten . Sinds 1995 heeft de weidevogelwacht sponsors weten 
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te vinden in het lokale bedrijfsleven. In de eerste jaren waren er bijeenkom-
sten in het schuurtje achter het huis van de familie Roessen in Den Hoorn. 
Vele avonden brachten de vogelwachters hier door met het voorbereiden van 
een nieuw seizoen en met het plakken van symboolstickers voor weidevogel-
legsels op de kaarten voor de jaarverslagen. Dat was priegelwerk maar het 
leverde wel een mooi overzichtelijk beeld op. Daarna verhuisden de jaarlijkse 
bijeenkomsten achtereenvolgens naar café De Vergulde Valk in Schipluiden 
en het theehuis De Hooiberg in ’t Woudt om tenslotte aan te landen in de 
uitspanning “Onder ons” in de Kerkpolder onder de rook van Delft. 

Ondersteuning
De ondersteuning door Landschapsbeheer Zuid Holland in de beginjaren 
was, en is nog steeds, zeer welkom. Elk jaar gingen vertegenwoordigers van 
Schipluiden in februari/maart naar “t Brandpunt” in Gouda (en later naar 
“De Brug” in Reeuwijk) voor uitwisseling van ervaringen met andere groepen 
uit de Krimpenerwaard (Rudi Terlouw e.a.), Koudekerk Hazerswoude (Ko 
Katsman e.a.), Oud Ade (Fred Tussenbroek e.a.), Nootdorp-Leidschendam 
(Ron Opstal e.a.). Iedereen bracht een grote kaart mee van het eigen gebied 
met daarop de gevonden legsels, maar ook mooie foto’s en niet te vergeten 
geschreven teksten met de jaarlijkse ervaringen. Op zo’n bijeenkomst was er 
een pauze van anderhalf uur om voldoende gelegenheid te hebben voor het 
uitwisselen van de diverse wederwaardigheden. Het waren zeer geanimeerde 
en stimulerende bijeenkomsten. Diverse leden gingen ook enkele keren met 
Dick van den Dool van Landschapsbeheer Zuid Holland met een grote bus 
op excursie naar Friesland om daar collega beschermers te ontmoeten. 

Andere polders
Al vanaf de eerste jaren was de vereniging ook, al was het beperkt, actief in 
andere polders dan de KE-polder. Toen Aad in 1993 verhuisde nam broer 
Nico (boer in de KE-polder) zijn taak als coördinator met veel daadkracht 
over. Dat leidde tot een sterke groei in omvang van vrijwilligers en boeren. 
Belangrijk markeerpunt is ook de oprichting van de agrarische natuurver-
eniging Vockestaert in 1998. Dat gaf een nieuwe stimulans aan weidevogel-
bescherming én weidevogelbeheer. Langzamerhand werd het duidelijk, dat 
alleen nesten beschermen niet voldoende was. De landbouw ontwikkelde 
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zich verder: er kwamen grotere en snellere machines, er werd meer kunst-
mest gebruikt en in 1994 deed de emissiearme mestaanwending zijn intrede. 
Succesvol opgroeien van jonge weidevogels vereist dat een deel van het land 
juist niet wordt bemest en pas in juni wordt gemaaid. De aansluiting van 
de, ook al sinds 1983 actieve, weidevogelwacht Maasland, zorgde er in 2003 
voor dat zich een grote sprong in omvang van het werkgebied en in het aan-
tal vrijwilligers voordeed. 

Anekdote
Uit de oude doos een leuke herinnering. In 1989 was van alle 21 toen mee-
werkende boeren op een rij gezet wat de dichtheid aan weidevogels was op 
hun bedrijf. Die dichtheid werd berekend als gemiddelde over de jaren van 
deelname. Daarbij was er, zoals gebruikelijk op zo’n avond, aan het begin een 
stevig geroezemoes omdat iedereen wel wat te vertellen had. Maar toen de 
top drie aan de beurt kwam, was het muisstil in de zaal. Wie zou het hoogst 
scoren? Dat sprak toch iedere boer en vrijwilliger aan. Winnaar werd Piet 
Arkesteijn met 1,25 nest per ha van kievit, grutto, tureluur en scholekster. 
Presteren is kennelijk altijd leuk, ook op weidevogelgebied. Wat jammer dat 
dit mooie weidevogelgebied, gelegen in de Kerkpolder aan de oostzijde van 
het dorp Schipluiden, is opgeofferd aan sportterreinen en een golfbaan! 

Uit de beginperiode zijn ook vele getypte verslagen beschikbaar. Door de 
komst van PC met tekstverwerking en allerlei kopieerapparaten is het tegen-
woordig een stuk eenvoudiger om een verslag in nette vorm te laten verschij-
nen. In de beginjaren kostte dat uiteraard aanzienlijk meer moeite. Overi-
gens blijft het verzamelen en verwerken van de gegevens ook met moderne 
middelen elk jaar een hele klus!

De vereniging was met Ferry van der Lans en Peter Tetteroo in het gelukkige 
“bezit” van tekenaars die de verschillende anekdotes op treffende wijze in 
beeld konden brengen. Op de volgende pagina een tekening uit de begin-
periode van een gemotoriseerde nestcontrole. Er moest zo voor en na nog 
wel wat geleerd worden!
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Nestcontrole door boer per tractor (waar gebeurd in 1982). (Tekening: Peter Tetteroo)



22

Tenslotte nog een verhaal van Fred van der Lans, één van de pioniers uit de 
beginperiode:

Fred van der Lans, één van de “oprichters” kijkend naar jonge uil. (Foto: John Kleijweg)

“Als ik het stuk over het ontstaan lees, dan herleven oude tijden. Ik denk dan aan de 
eerste zoekdag in de KE-polder, toen nog vrijwel onbekend voor ons. Super gemotiveerd 
na onze bijeenkomst in het clubhuis van de familie Roessen de avond ervoor wilden 
we wel wat vinden. Koos en ik zochten bij de gebroeders van ’t Hoog aan de westkant 
van de polder. We hadden geluk en vonden 3 eentjes en 1 tweetje. Sam en Hans waren 
midden in de polder aan het zoeken en elkaar spreken of zelfs toeschreeuwen was niet 
haalbaar, maar we wilden wel laten zien hoe succesvol we waren. Dus door gebarentaal, 
vingers en hand op te steken probeerden wij hen duidelijk te maken hoeveel we er hadden 
opgespoord terwijl zij ons door de verrekijker observeerden. Later toen we hen spraken 
vertelden zij ons dat ze ons niet geloofden: 15 eieren zeker!? Dat was onmogelijk. Zij 
hadden niets gevonden. En het gevoel van het niet meer kunnen vinden bekroop hen. 
Wij schenen dus nogal enthousiast met onze handen te hebben gezwaaid en 5 was te be-
grijpen. Maar toch! En later bleek dat de kieviten midden in de polder op het veen altijd 
later begonnen met leggen van eieren dan op de hoger gelegen kleistukken.”

Fred van der Lans
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Omvang gebied met nestbescherming in hectares
De oppervlakte waarop de leden van de vereniging aan nestbescherming 
doen, is opgelopen van 293 ha in 1982 tot bijna 1.600 ha in 2007. 

Oppervlakte nestbescherming in hectares in de periode 1982 - 2007.

Na de start in 1982 blijft, zoals uit bovenstaande figuur blijkt, de oppervlakte 
waarop nestbescherming plaatsvindt, vrij stabiel tot 1995. In dat jaar vindt 
een eerste aanmerkelijke uitbreiding plaats. De uitbreiding zet zich daarna 
geleidelijk door, mede gestimuleerd door de oprichting van de agrarische 
natuurvereniging Vockestaert en de (eerst nog tijdelijke) Subsidieregeling 
Agrarisch Natuurbeheer in 1998. De toename in 2003 is te danken aan de 
samenvoeging met de Weidevogelwacht Maasland, die vanaf 1983 actief is. 

Aantallen vrijwilligers en bedrijven
Het aantal actieve vrijwilligers, groen in de volgende figuur, is ook sterk 
toegenomen. Van 13 in 1982 tot 93 in 2007. Het is opvallend dat de toe-
name vooral plaatsvindt vanaf 1992. Hierbij spelen de activiteiten van het 
nieuw opgerichte coördinatiegroepje onder leiding van Nico van Paassen 
een belangrijke rol. Sinds 1982 zijn er in totaal 76 vrijwilligers gestopt. De 
voornaamste redenen daarvoor zijn het nemen van een andere hobby of het 
verhuizen naar een andere stad. Bovendien blijkt dat nesten zoeken toch een 
redelijk inspannende bezigheid is, zeker als mensen ouder worden.
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Aantal meewerkende agrariërs en vrijwilligers in de periode 1982 – 2007.

Ook het aantal meewerkende bedrijven, blauw in dezelfde figuur, is opgelo-
pen: van 15 in 1982 tot 65 in 2007. Ook hier dus een gestage toename maar 
vooral vanaf 1995. De stijging in 2003 komt natuurlijk weer door de samen-
voeging met de Weidevogelwacht Maasland. Sinds 1982 zijn 16 bedrijven 
afgevallen. De belangrijkste reden voor het stoppen is het verplaatsen van het 
bedrijf naar een andere polder in Midden Delfland, naar een ander deel van 
Nederland of, in een enkel geval, emigratie naar een ander land. 

Ook de stand van de tureluur is in Midden-Delfland de laatste jaren niet achteruitgegaan.
(Foto: Mark Kras)

Aantal agrariërs en vrijwilligers



25

4. Ruimtelijke ontwikkelingen rondom en in de KE-polder

In de loop van die vijfentwintig jaar is er toch wel het een en ander veranderd 
en vooral aan de randen van de Klaas Engelbrechtspolder. Onderstaand een 
overzichtskaart met de voor weidevogels belangrijkste ruimtelijke verande-
ringen sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw in diverse kleuren. 

KE-polder met de wijzigingen sinds de start van de weidevogelvereniging in 1982.

Midden Delfland
De totale oppervlakte open weidegebied in Midden Delfland bedroeg in 1979 
circa 7.500 ha. Dat is in 2002 teruggelopen tot circa 5.000 ha. In het kader van 
de reconstructie van Midden Delfland en andere ontwikkelingen is in 25 jaar dus 
circa 2.500 ha open weidegebied omgezet in recreatiegebied, bos, waterplassen,  

A4 met brede berm en rondweg:
- 7 ha

Moerasje met riet en bos:
- 2 ha

Kassen verdwenen:
+ 1,5 ha

Rondweg:
- 1 ha

Wijk Rozemarijn:
- 10 ha

Nieuwe begraafplaats:
- 1 ha

Nieuwe weg:
- 1 ha

Kerkenpad

Recreatiegebiedje:
- 1 ha

Kassen-
bouw geeft 
gebiedsverlies 
(emigratiegebied) 
en lichtverstoring

Kassenbouw:
- 8 ha
- en lichtverstoring
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bedrijventerrein en woonwijken. Vrijwel al deze maatregelen hebben een nega-
tieve invloed op de stand van de weidevogels. De vraag blijft natuurlijk: hoe-
veel.

Klaas Engelbrechtspolder
De KE-polder had in 1980 een oppervlakte van 305 ha weidegebied. Dat 
is in ruim 25 jaar met 39 ha afgenomen tot 266 ha. Onderstaand een op-
somming van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden en de gevolgen 
daarvan voor de weidevogels (zie ook de aanduidingen in de figuur):

1. Kassenbouw in de Galghoek ten westen van de KE-polder (1970-1990): 
De kassenbouw heeft niet geleid tot verlies aan oppervlakte maar de weide-
vogels wel gedwongen te verhuizen naar meer centraal in de polder gelegen 
percelen. Zo broedden er op de percelen direct langs de Monsterwetering, 
vroeger Zijde, nogal wat tureluurs maar door de kassen en door verlaging 
van het slootwaterpeil, sindsdien zo goed als niet één meer. Een ander ef-
fect was dat de Galghoek niet meer kon worden gebruikt als gebied waar 
vogels met hun jongen vanuit de KE-polder naartoe verhuisden. Het was 
een voor weidevogels, vooral tureluurs en grutto’s, aantrekkelijke polder met 
extensieve beweiding. Op 16 mei 1983 constateerden we dat jonge tureluurs 
zonder schroom op weg naar de Galghoek de Monsterwetering overstaken. 
De vernieuwing van de beschoeiing in de winter van 1982/1983 maakte het 
de jongen echter onmogelijk om die overtocht nog succesvol te maken. De 
hoge oever bleek voor de jonge tureluurs een te groot obstakel. 

2. Het aanleggen van de woonwijk Rozemarijn en de rondweg om het dorp 
Schipluiden (1975-1980): 
De aanleg van de wijk en de weg heeft geleid tot een verlies aan oppervlakte 
van circa 10 ha. Bovendien moesten weidevogels afstand houden van huizen 
en bomen in en rond de wijk vanwege de aanwezigheid van predatoren zoals 
eksters en kraaien. Aangezien dit deel van de polder niet erg weidevogelrijk 
was, is dit voor weidevogels geen onoverkomelijk probleem geweest. 

3. Kassenbouw in de KE-polder zelf (1980): 
De kassenbouw zorgde voor circa 8 ha oppervlakteverlies en maakte de  
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omliggende percelen minder aantrekkelijk voor weidevogels. In het begin was 
dat vooral omdat de kassen fungeerden als uitkijkposten voor vliegende preda-
toren. Met de intrede van nachtelijke belichting moesten de weidevogels ook 
meer afstand nemen van de kassen. Door het verduisteren met zijschermen en 
verandering van teelt is dat nadeel sindsdien weer wat kleiner geworden.

4. Aanleg A4 (1993-2000): 
De aanleg van de A4 heeft geleid tot een oppervlakteverlies van circa 7 ha. 
De brede bermen blijken aantrekkelijk te zijn voor kievit en scholekster. De 
medewerkers van RWS waren niet ongevoelig voor de broedende vogels zoals 
bleek in 1997 uit de na het afgraven achterblijvende pilaren en ruggen van 
zand met daarop broedende weidevogels. Maar de weg moest er komen en 
daarom was dit vooral tijdelijk een leuk gebaar. 

5. Aanleg nieuwe weg naar Dorppolder, begraafplaats en recreatiegebiedje 
(1997-2000): 
De nieuwe weg heeft geleid tot een oppervlakte verlies van circa 3 ha. Dit 
gedeelte van de polder was niet erg weidevogelrijk, maar de beplanting van 
het recreatiegebiedje dwingt weidevogels wel weer iets meer centraal de pol-
der in. 

6. Omzetten grasland in moerasje met bos (2000):
Bij het vertrek van Niek Ammerlaan (KE-polder) naar een boerderij in 
Frankrijk is een deel van het land opgekocht door een niet-agrariër. In het 
begin bleven de percelen evenwel in agrarisch gebruik. Na enkele jaren is 
een deel weer doorverkocht aan een boer en een ander deel langzaam maar 
zeker omgezet in een plas met riet en bosjes. Dit betekende een oppervlakte-
vermindering met 2 ha. 

7. Herstel van het oude kerkenpad met de naam Voddijkpad (2004):
Het in ere herstellen van het Voddijkpad pad heeft niet geleid tot oppervlak-
teverlies. Recreanten verstoren het gebied natuurlijk wel en dat kan negatief 
uitpakken voor weidevogels en boeren. Om dat te beperken is het pad geslo-
ten tijdens het broedseizoen van weidevogels van 15 maart tot 15 juli. 
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8. Verdwijnen van kassen (2003): 
Door gemeentelijk beleid is een klein kassengebied van 1,5 ha omgezet in 
grasland. Aangezien de percelen helemaal aan de rand van de polder liggen 
tussen boerenerven zal dit voor weidevogels geen effectieve uitbreiding van 
het weidegebied zijn. Maar voor het zicht op de polder is het wel degelijk 
een winstpunt.
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5. Agrarische ontwikkelingen in de KE-polder

Veranderingen in aantal en omvang van bedrijven
Zoals overal elders is ook in de KE-polder het aantal landbouwbedrijven 
sterk afgenomen: van 15 in 1982 naar 9 in 2007. De totale oppervlakte is 
met circa 40 ha verminderd, maar de gemiddelde oppervlakte per bedrijf is 
met meer dan 50% toegenomen van 20 ha tot ruim 30 ha per bedrijf. Op-
vallend maar ook in lijn met de landelijke trend is dat het totaal aantal stuks 
melkvee is afgenomen met 341 (ruim 40%) maar het gemiddeld aantal per 
bedrijf is gestegen van 54 naar 58. 

 1980 2007

Aantal melkveebedrijven 15 8
Opfokbedrijf jongvee met schapen 0 1
Oppervlakte landbouwgrond 305 266
Gemiddelde oppervlakte per bedrijf 20 30
Aantal (melk)koeien 807 466
Gemiddeld aantal koeien per bedrijf 54 58

Bron: Enquête onder boeren van de KE-polder door Henk van Paassen in het 
kader van de Midden Delfland ontwikkelingen (1981) en mondelinge medede-
ling door Nico van Paassen (2007).

Veranderingen in gras- en hooiwinning
Het winnen van gras als ruwvoer voor koeien in de winter heeft de afge-
lopen 25 jaar een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Het maaien is sterk 
vervroegd in de periode 1982 -1992. We moeten de verklaring zoeken in 
een samenloop van ontwikkelingen. Aanvankelijk maaiden de boeren met de 
messenbalk om daarna te hooien in de polder. Met de komst van de cyclo-
maaier verliep het maaien steeds sneller. Het inkuilen van gras in plaats van 
hooien maakte het mogelijk om eerder in het jaar te maaien. Hieraan droeg 
ook bij dat er steeds meer werd gekuild op rijplaten en niet meer in silo’s. 
Deze trend van vroeger en massaler maaien heeft zich waarschijnlijk nog 
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verder doorgezet door de komst van grotere tractoren, dubbele cyclomaaiers, 
grotere schudders en de inzet van loonwerkers met steeds grotere opraap-
wagens. Desondanks blijft het weer de belangrijkste factor voor de start en 
voor het verloop van het maaien ten behoeve van ruwvoerwinning. Maar als 
het tegenwoordig maar even mooi weer is, zijn boeren in staat om dankzij 
andere graswinningstechnieken en grotere machines in een kortere tijd een 
veel grotere oppervlakte te maaien dan 25 jaar geleden. Daat staat tegenover 
dat zij nu op veel bedrijven het gras in ronde of vierkante balen inkuilen. Dit 
maakt het gemakkelijker om maaitrappen te maken wat weer in het voordeel 
van de weidevogels werkt.

Aanpassing van het waterpeil
Door waterpeilverlaging, uitgevoerd in het kader van de reconstructie van 
het Midden Delfland gebied, en mogelijk ook door klimaatsverandering, 
kunnen de boeren vroeger het land op en eerder met hun werkzaamheden 
beginnen. Het gevolg is dat de vogels eerder en meer worden verstoord en 
dat nestbescherming juist hard nodig is. 

Graslandverbetering
Op verschillende bedrijven is drainage aangelegd en is het grasland opnieuw 
ingezaaid. Ook dit heeft tot gevolg dat boeren eerder het land opkunnen en 
de aanplant van nieuwe dichtere soorten gras maakt het voor pullen moei-
lijker voedsel te vinden en te overleven. Voor de jonge vogels is het dus gras-
landverslechtering.

Maïsteelt
Er zijn in de polder twee bedrijven die snijmaïs telen. Deze stukken land 
zorgen voor een verhoogde concentratie van kieviten. Voor de kieviten is dit 
een goede zaak omdat zij op deze wijze van elkaars nabijheid profiteren als 
er predatoren in de buurt komen. Maar voor de grutto en tureluur die op 
grasland vaak profiteren van de felheid van de aanwezige kieviten is deze kie-
vitentrek naar het maïsland een slechte zaak. Grutto en tureluur zijn zonder 
de hulp van de kieviten kwetsbaarder geworden.
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Grutto kwetsbaarder door ontbreken kieviten in de omgeving. (Foto: Mark Kras)
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6. Resultaten weidevogelbescherming 1982-2007

Op basis van de door vrijwilligers en boeren verzamelde gegevens presenteren 
we in dit hoofdstuk een beeld van de aantallen gevonden legsels van steltlopers, 
eenden, zangvogels en overige soorten weidevogels. Ook uitkomstresultaten en 
verliesoorzaken passeren de revue. Het gaat in totaal over 26 jaar en we geven 
de resultaten per jaar. Ook tonen we de aantallen van broedpaartellingen door 
professionele tellers (Klemann. M. 2002), bij de grutto nog aangevuld met 
broedparen berekend in het kader van alarmtellingen. In de jaren met alarm-
tellingen ontbreken de broedpaaraantallen van andere soorten.

Aantal gevonden legsels en aantal broedparen van steltlopers (kievit, grutto, tu-
reluur en scholekster)
Het aantal gevonden legsels is gestegen bij alle vier de steltlopersoorten, zo-
wel in absolute aantallen als in het aantal legsels per ha. Ook de aantallen 
broedparen zijn gestegen. Met name voor de grutto is dit tegen de lande-
lijke trend in. Een gedeeltelijke verklaring kan zijn dat het aantal legsels op 
peil is gebleven door de toestroom van broedparen van elders uit Midden 
Delfland. Daar is immers weidevogelgebied verloren gegaan door kassen-
bouw, huizenbouw en de aanleg van recreatiegebieden en plassen. Het blijkt 
echter dat deze vier soorten in heel Midden-Delfland zijn toegenomen de 
afgelopen 25 jaar. Het lijkt, vooral op basis van de uitkomstresultaten en de 
alarmtellingen, meer dan aannemelijk dat de weidevogels in de KE-polder 
de afgelopen 25 jaar ook zelf voldoende broedsucces hebben gehad om de 
populatie tenminste op peil te houden. Dat is waarschijnlijk mede te danken 
geweest aan het feit dat de landbouw in de KE-polder (en heel Midden Delf-
land) vanwege de Reconstructie (nog?!) niet die intensiveringsslag (slootpeil 
aanpassingen, graslandvernieuwing) heeft doorgemaakt die in veel andere 
weidevogel/landbouwgebieden in Nederland wel heeft plaatsgevonden.

Kievit
Het aantal gevonden legsels van de kievit is 196 in 1982 en 215 in 2007. 
De trend is licht toenemend maar variatie tussen de jaren is groot, van een 
minimum van 167 legsels in 1990 tot een maximum van 267 legsels in 
1999. De grote verschillen per jaar worden verklaard door de variaties in het 
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broed- en opgroeisucces van de vogels. Sneuvelen er in april weinig nesten 
en jongen, dan zijn er weinig vervolglegsels in mei. Sneuvelen er veel, dan 
zijn er veel vervolglegsels in mei en is er, als gevolg daarvan, ook een hoog 
aantal legsels dat jaar. Het aantal broedpaar stijgt van 95 tot maar liefst 177 
in 2007, hoewel we achter dit laatste jaar een vraagteken zetten, omdat het 
aantal gevonden legsels maar 215 bedraagt. Er zouden voor de kievit dan 
zeer weinig vervolglegsels zijn geweest. 

Grutto
Het aantal gevonden legsels van de grutto is 51 in 1982 en 80 in 2007. 
Ook hier is de trend licht toenemend en dat is een prima resultaat gezien de 
landelijke trend die vanaf 1990 continu dalend is. Het aantal gruttoparen 
stijgt van 50 in 1972 naar 88 in 2007. Ook het aantal gruttoparen in heel 
Midden Delfland is tussen 1979 en 2002, op een in beide jaren vergelijkbare 
oppervlakte van 4.075 ha, gestegen: van 463 naar 559 paar. 

Scholekster
Het aantal gevonden legsels van de scholekster is 29 in 1982 en 43 in 2007. 
In 2000 werden maar liefst 72 legsels gevonden. Opnieuw een licht toe-
nemende trend. Het aantal broedpaar neemt toe van 6 in 1972 naar 59 in 
2006. De scholekster doet het blijkbaar prima in de KE-polder. Landelijk is 
de stand sinds 1990 echter met 50% afgenomen.

Tureluur
Het aantal gevonden legsels van de tureluur is 16 legsels in 1982 en 37 legsels 
in 2007. Het maximum (47 legsels) is gevonden in 1998, 2002 en 2003. 
De ruime verdubbeling lijkt geen gevolg van beter zoeken. Ook op basis 
van broedpaartellingen is duidelijk dat er sprake is van een daadwerkelijke 
toename van het aantal tureluurs in de KE-polder. Ook dat is afwijkend van 
de landelijke trend maar wordt in het veenweidegebied wel gemeld uit meer 
polders. 
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Aantal gevonden legsels van steltlopers in de KE-polder in de periode 1982-2007. 

Aantal broedparen steltlopers in de KE-polder in de periode 1972-2007.

Gevonden legsels van steltlopers in de KE polder 1982-2007

Broedparen weidevogels in de KE polder 1972-2007
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Eendensoorten: slobeend, zomertaling, kuifeend, krakeend en mandarijneend
Het aantal gevonden legsels van de slobeend is sterk wisselend: van 1 in 1986 
tot 13 in 1989. Over de hele periode bezien lijkt een afname plaats te vinden. 
Het aantal gevonden legsels van de zomertaling ligt de hele periode op een laag 
niveau. Dat komt mede door de moeilijke vindbaarheid van de legsels. Maar 
de soort is nog wel aanwezig. Het aantal legsels van de kuifeend is wisselend 
maar ook hier zijn niet alle legsels gevonden. Er lijkt echter geen sprake van 
een toename terwijl die op landelijk niveau wel gevonden wordt. Het aantal 
gevonden legsels van de krakeend neemt licht maar gestaag toe. Van 1 in 1993 
tot 4 in 2007. Landelijk zit de soort sterk in de lift. De vondst van twee legsels 
van de mandarijneend was het gevolg van een ontsnapping uit een collectie. 

Aantal legsels per 100 ha in de KE-polder in de periode 1982-2007.

Zangvogels: veldleeuwerik, graspieper, gele kwikstaart
Dit zijn drie soorten waarvan elk jaar slechts een beperkt aantal legsels wordt 
gevonden. Bij de veldleeuwerik is desondanks sprake van een zeer sterke 
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afname van de stand gezien de resultaten van de broedpaartellingen in de 
verschillende jaren. Bij de graspieper lijkt er een lichte toename te zijn van 
het aantal legsels, maar dat is schijn door de toevallige vondst van enkele 
legsels in de afgelopen jaren. Bij de gele kwikstaart is er een laag en vrij con-
stant aantal waargenomen paren. Ook in 2007 zijn weer twee broedparen 
vastgesteld. 

Overige (weide)vogels: meerkoet, waterhoen, fazant en patrijs
Legsels van deze soorten zijn niet elk jaar even goed opgezocht en genoteerd, 
daarom is er geen hard bewijs voor toe- of afname van het aantal aanwezige 
legsels, dan wel paren als resultaat van de weidevogelbescherming. Bij de 
meerkoet lijkt wel sprake van een toename van aantal gevonden legsels, ter-
wijl bij de waterhoen een lichte afname is van het aantal gevonden legsels. 
De soort is echter niet verdwenen ondanks de concurrentie van de meerkoet 
met name in de open poldersloten. Van de fazant zijn maar weinig legsels 
gevonden, maar de soort is wel gestaag talrijker geworden in de afgelopen 25 
jaar. Bij de patrijs is sprake van een laag aantal gevonden legsels. Het aantal 
waargenomen paren is ook altijd laag maar wel constant op dat lage niveau: 
van 3 tot maximaal 5 paar in de hele polder. 

Nieuwe weidevogel: Canadese gans
In 2005 en 2006 is ook een legsel van de Canadese gans gevonden. Foerage-
rend worden al jaren steeds meer Nijlganzen, ook buiten het winterseizoen, 
aangetroffen in de polder. Elders in Midden Delfland is de opmars van gan-
zensoorten als broedvogel al een opmerkelijk feit. 

Uitkomstresultaten en verliesoorzaken:totaal aantal gevonden legsels 1982 t/m 
2007 
In de afgelopen 26 jaar zijn in de KE-polder ruim 11.600 legsels gevonden. 
Dat is circa 446 per jaar en ongeveer 1,5 per ha. Van bijna alle legsels is 
het uitkomstresultaat bekend: ruim 75% is met succes uitgekomen. Verlie-
zen door predatie bedragen gemiddeld 11,5% en verliezen door agrarische 
activiteiten bedragen, mede dankzij de nestbescherming, gemiddeld slechts 
3,1%. 
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Soort Totaal Beknd Uit Niet U Perc Pred Bw Wk Ov Onb

Canadese gans 2 2 2 0 100 0 0 0 0 0

Fazant 85 83 32 51 39 11 0 19 6 15

Gele kwikstaart 7 4 4 0 100 0 0 0 0 0

Graspieper 4 3 1 2 33 0 0 0 2 0

Grutto 1.785 1.762 1.338 424 76 224 16 24 66 94

Kievit 5.537 5.479 4.205 1.274 77 624 94 43 164 349

Kleine plevier 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0

Knobbelzwaan 9 9 8 1 89 1 0 0 0 0

Krakeend 11 10 2 8 20 3 0 3 0 2

Kuifeend 103 101 78 23 77 15 0 6 2 0

Meerkoet 564 523 457 66 87 38 1 1 7 19

Nijlgans 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Patrijs 38 38 20 18 53 5 0 5 0 4

Scholekster 1.257 1.232 934 298 76 152 28 15 27 76

Slobeend 180 176 99 77 56 19 4 20 27 7

Tureluur 780 768 572 196 74 99 16 10 51 20

Veldleeuwerik 57 47 35 12 74 2 3 0 4 3

Visdief 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1

Waterhoen 178 156 140 16 90 9 1 2 0 4

Wilde eend 1.014 893 605 288 68 98 2 26 29 133

Zomertaling 19 19 7 12 37 1 1 7 2 1

11.633 11.307 8.539 2.768 1.301 166 181 392 728

Percentage Tot 97,2 75,5 24,5 11,5 1,5 1,6 3,4 6,4

De betekenis van de kolommen is als volgt:
Totaal: Het totaal aantal gevonden nesten
Beknd: Het aantal nesten waarvan het uitkomstresultaat bekend is
Uit: Het aantal nesten waarvan tenminste één ei is uitgekomen
Niet U: Het aantal nesten dat niet tot uit behoort en dat wel “bekend” is
Perc: Het percentage dat volgt uit Uit/Bekend * 100 %
Pred: Verliesoorzaak is predatie
Bw: Verliesoorzaak is beweiding
Wk: Verliesoorzaak zijn werkzaamheden
Ov: Verzameling overige verliesoorzaken, hoofdzakelijk verlaten van het nest 
Onb: Geen idee waarom het nest niet is uitgekomen
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Uitkomstresultaat en predatie per jaar
Het percentage uitgekomen legsels loopt uiteen van ruim 60% in 1982 en 
bijna 65% in 2007 tot ruim 80% in 1991, 1992 en 2004. De verliezen door 
landbouwkundige activiteiten (beweiding en werkzaamheden) zijn dankzij 
nestbescherming minder dan 5% en lijken licht dalend. Het percentage pre-
datie ligt op 20% in 1982 (onwennigheid van de nestenzoekers?) en daarna 
tot 2000 onder of net boven de 10%. Vanaf 2000 treedt een doorgaande 
stijging op tot 30% in 2007. 

Hieronder zijn verlies door predatie en verlies door landbouwkundige acti-
viteiten nog eens in een grafiek uitgezet en vergeleken met het percentage 
uitgekomen nesten.

Uitkomstresultaat en predatie van weidevogellegsels en verliezen door landbouwkundige  
activiteiten in de KE-polder periode 1982-2007.
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Verloop predatie in KE-polder en landelijk 1988 - 2007
De verliezen door predatie lopen de afgelopen 20 jaar grotendeels gelijk 
aan de landelijke trend: licht oplopend van 6% in 1988 tot 15% in 2002. 
Daarna loopt de predatie in de KE-polder echter sterk op tot 30% in 2007 
terwijl het landelijke cijfer tussen de 15% en 17% blijft variëren. De stijging 
in de KE-polder komt overeen met andere weidevogelgebieden in Nederland 
waar sprake is van toename van de vos in het gebied. Daarmee vergeleken 
is de predatie in de KE-polder relatief zelfs laag. In gebieden met een hoge 
predatiedruk door de vos kan de predatie oplopen tot meer dan 90% van alle 
aanwezige legsels. Dat is één van de redenen geweest voor het ministerie van 
LNV om de vos op de landelijke vrijstellingslijst te zetten. Daardoor wordt 
ook in de KE-polder de vos weer bejaagd.

Veranderingen in de aanwezigheid van en het omgaan met predatoren
Er hebben zich de afgelopen 25 jaar grote veranderingen voorgedaan in de 
aanwezigheid van en het omgaan met predatoren. Toename van aantallen 
heeft in ieder geval plaatsgevonden bij zwarte kraai, blauwe reiger, buizerd 
en vos. De stand van hermelijn en wezel is nooit goed geïnventariseerd maar 
hoogstwaarschijnlijk stabiel gebleven. Die stelling is met name gebaseerd op 
het aantal keren dat ‘wezelalarm’ is waargenomen in de polder, dat niet we-
zenlijk lijkt te zijn toe- of afgenomen. De stand van de ekster is vermoedelijk 
afgenomen zoals ook elders in het weidegebied. De stand van de torenvalk 
in Midden Delfland is na een aanvankelijk stijging tot eind jaren tachtig 
gestaag teruggelopen tot 50% van het oorspronkelijke aantal. 

Predatie van scholekstereieren door bruine kiekendief. (Ferry v/d Lans, 1988)
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Predatie landelijk en in de KE-polder van 1988-2007.

In het omgaan met predatoren is vooral bij de zwarte kraai het nodige ver-
anderd. In de jaren tachtig was het nog gewoon dat jagers in het voorjaar 
overgingen tot afschieten van, veelal broedende, kraaien op en bij het nest. 
Dat gebeurt tegenwoordig niet meer. Van 2002 tot 2005 is de zwarte kraai 
wettelijk beschermd geweest. Sinds de vogel in 2005 op de landelijke vrijstel-
lingslijst is geplaatst zijn op enkele plekken vangkooien in gebruik. Hiermee 
kunnen in een korte tijd veel zwarte kraaien worden gevangen. Daarnaast 
worden, mede vanwege het bederven van ruwvoer voor koeien, ook zwarte 
kraaien geschoten bij maïsbulten en opslagplekken van grasbalen omdat ze 
het plastic kapot pikken. 
Sinds 2005 wordt, zie boven, ook de vos bejaagd en zijn er in het gebied een 
aantal exemplaren geschoten. Er is voor zover bekend nog geen burcht met 
jongen in het gebied aanwezig geweest.

Predatie landelijk en in de KE-polder
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Vos in de KE-polder, voorjaar 2007. (Foto: Arianne van ’t Hoog)

Resultaten alarmtellingen 1993 - 2007
Vanaf 1993 vinden in de Klaas Engelbrechtspolder zogenaamde alarmtel-
lingen plaats (Nijland en van Paassen 2007). Tijdens deze tellingen noteren 
we die gruttoparen, en soms ook de tureluurparen, waarbij aan het gedrag 
van de paren te zien is dat ze op dat moment nog jongen hebben waarvoor 
zij zorgen. Deze tellingen vinden plaats op het moment dat de eerste jongen 
vliegvlug worden. Voor de KEP is dat de periode eind mei – begin juni. 
Door het aantal paren met jongen eind mei te vergelijken met het aantal aan-
wezige broedparen (gedeeltelijk afgeleid van het aantal gevonden legsels) krij-
gen we (een benadering van) het bruto territoriaal succes. Zo krijgen we een 
indicatie van het broedsucces van de grutto voor dat seizoen maar natuurlijk 
niet de zekerheid over hoeveel gruttojongen ook vliegvlug zijn geworden. 
Immers, eind mei zijn de jongen veelal nog niet vliegvlug en moeten ze soms 
nog enkele weken zien te overleven voor ze dat stadium bereiken. Om meer 
zekerheid te hebben zouden ouders en/of jongen gezenderd moeten worden 
en gedurende het seizoen gevolgd met peilapparatuur. Dat is echter duur en 
daardoor niet haalbaar.Het percentage gruttoparen met jongen rond eind 
mei varieert van 17% in 1993 tot bijna 70% in 1996. Het meerjarig gemid-
delde ligt op 45%. Dat lijkt hoog genoeg om voldoende jongen vliegvlug te 
krijgen en de populatie op peil te houden. Het aantal gevonden gruttolegsels 
en het aantal gevonden broedparen lijken dit te bevestigen. 
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Bruto territoriaal succes grutto afgezet tegen het aantal gruttoparen 1993-2007.

Let op in bovenstaande figuur is het aantal broedparen gedeeltelijk het resultaat 
van territoriumkarteringen (2002, 2003 en 2006) en gedeeltelijk afgeleid van 
het aantal gevonden legsels (overige jaren). 

Onduidelijk is echter in hoeverre toestroom van elders bijdraagt aan het op 
peil blijven van het aantal gevonden gruttolegsels. Dat dit niet onmogelijk is 
blijkt uit het volgende verhaal: 

De oude grutto is niet meer!!
In 2003 werd in het kader van het project Nederland Gruttoland in de Duifpolder een 
gruttoman gevangen die in 1985 als pul geringd was in Kethel in de Woudhoek. Dat 
is circa 10 km naar het zuidwesten, maar wel binnen Midden Delfland. Die polder is 
nu omgezet in recreatiegebied en woonwijken. De grutto werd gezenderd en van kleur-
ringen voorzien. Hij bleek dat jaar een partner en een nest met 4 eieren te hebben. 
Hiervan kwamen er twee uit maar deze jongen waren reeds na één dag overleden (niet 
vitaal volgens het onderzoeksrapport). Deze grutto werd ook in 2004 in de Duifpolder 
gezien. Op 2 mei 2006 werd de grutto dood gevonden in de Dorppolder, vlakbij zijn 
nest. Leeftijd dus 2006-1985: 21 jaar!!

Gruttoparen
Lineair (Gruttoparen)

Gevonden gruttolegsels
Lineair (Gevonden gruttolegsels)

Percentage alarmerende gruttoparen
Lineair (Percentage alarmerende gruttoparen)
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7. Tot slot

Op grond van de ervaringen van de afgelopen jaren komen we met betrek-
king tot weidevogelbescherming in de KE-polder en Midden Delfland tot 
de volgende conclusies:

- de weidevogelstand in de KE-polder (en eigenlijk in heel Midden Delf-
land) is al 25 jaar op een aanvaardbaar en redelijk stabiel peil (gezien 
waarnemingen in de KE-polder voorafgaand aan die 25 jaar is dat al 35 
jaar en waarschijnlijk nog veel langer)

- de landbouw in de KE-polder (en in Midden Delfland) is nu nog van 
een orde dat de weidevogels hun stand, met de extra geboden zorg van 
vrijwilligers en boeren (dankzij nestbescherming en beheerovereenkom-
sten) en de hulp van enkele weidevogelreservaten, op een aanvaardbaar 
peil blijken te kunnen houden

- er is in de KE-polder (en Midden Delfland) op dit moment een rede-
lijke zekerheid over de bereidheid van boeren om ook in de komende 
jaren weidevogels te beschermen

- er is veel waardering van burgers in de omringende dorpen, en iets ver-
der gelegen de grotere steden, voor het in stand houden van het ‘weide-
vogellandschap’ Midden Delfland met natuur- en zuivelproductie

- er is veel onzekerheid over wat de toekomst zal brengen, denk hierbij 
aan: hogere melkprijs, gevolgen van klimaatverandering voor vogels, be-
drijfsmatige ontwikkelingen bij de agrarische ondernemers, verlaging 
respectievelijk verhoging van slootpeil, wateropvanggebieden, verdich-
ting van het landschap, toename van aantallen predatoren, al of niet 
substantieel verhogen van beheervergoedingen

Essentieel is echter de constatering dat we, en dat is afhankelijk van onze in-
spanningen, uiteindelijk het landschap krijgen dat we verdienen. Wij hopen 
dat dat een landschap is dat ook voor onze kinderen en kleinkinderen niet 
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alleen tot woonplek en voedselproductie dient maar ook een landschap dat 
de gelegenheid biedt om te genieten van “verre” horizonten, baltsende wei-
devogels, bloeiende planten en natuurlijk vitale agrarische bedrijven. 
Daarom gaan we, met alle andere weidevogelbeschermers in Nederland, ook 
de komende jaren weer met veel enthousiasme de polder in. 

Pauze tijdens alarmtelling in de grasberm van de Klaas Engelbrechtsweg. 
(Foto: Aad van Paassen)
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