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4) 
Vragen 
Hoe maak je het niet maaien van slootkanten praktisch? Boeren verliezen hierdoor land. 
Martin: 1. Je kan het altijd vragen. 2. Er ligt slootvuil langs de kanten en daarom maaien 
boeren er vaak niet. Er zijn vergoedingen mogelijk, dat geldt voor 4 jaar. Contract met Groene 
Klaver (agrarisch collectief) voor slootkantbeheer. Geldt ook voor kuikenland (contract 2 weken 
(plus 2) als je uitgesteld maaibeheer doet voor kuikenrijke percelen). Contact is nu Koos 
Pennings, heeft dit van Corrie van der Helm overgenomen. Je kan ook geld krijgen via 
Campina (centen). 
Is er een overzicht van de mogelijkheden voor boeren? Ja, die is er. Gaat via beheerpakketten, 
de Groene Klaver regelt dat. Koos Pennings is contact. Maar gaat niet via WGNL. Martin wil 
niets met de vergoedingen van doen hebben. Wij zijn vrijwilligers voor weidevogels. Boeren 
enthousiasmeren voor kuikenland is bijvoorbeeld zinnig bij kuikenrijke percelen. Verwijs hen 
door naar de Groene Klaver. 
Er is nieuwsgierigheid naar de hoogte van de vergoedingen. 
Eigenlijk mededeling: Krijn koopt producten direct van de boer (rechtstreeks.nl). Van harte 
aanbevolen, zijn mooie producten. 
Kieviten trekken zich niets aan van vocht? Nat voorseizoen is gunstig, dan gaan ze op de 
droge plekken zitten. Beter dan een seizoen waar het vocht later komt. 
Driemanspolder: zitten enorm veel kieviten en scholeksters. Zullen op termijn vertrekken. 
Iedereen wil mee met Martin om de Driemanspolder te bekijken. Is eigenlijk verboden terrein. 
Gem Leidschendam wil in de Geerpolder windmolens plaatsen. 150 m hoog, met 150 m 
wieken. Worden grote gevaartes. Stuk tussen vogelplas en A4. Wordt lastig. 
Vicky: Documentaire: “boeren tussen steden”, komt dit weekend online (Midvliet TV, woensdag 
om 19.00). Link wordt doorgemaild. Ook leuk voor op de website. Vicky zoekt eigenlijk mensen 
die foto’ s en kunst irt weidevogels voor exposities. Zie berichtje hieronder. 
5) 
Afsluiting 
Wim sluit de startavond om 22.01, Martin applaus voor je enthousiaste toelichting. 
Meer informatie Vicky van der Krogt 
De documentaire Boeren tussen Steden start deze week online met uitzenden van 9 afleveringen op de 
Facebookpagina Boeren tussen Steden en het YouTube kanaal Boeren tussen Steden. 
https://www.facebook.com/Boerentussensteden 
https://youtu.be/ynI5fea9XHw 
- trailer 
https://youtu.be/kS51bCUbtiM 
Negen weken lang delen 9 agrarische families uit Leidschendam en Stompwijk hun verhaal, wie zij zijn, wat 
zij doen en hoe zij hun toekomst zien in het weidegebied wat onder druk staat door o.a. de verstedelijking en 
de druk op de sector. 
Komende seizoen bij 
www.buitenplaatsmolenwei.nl 
/ zie ook 
thttps://www.facebook.com/pg/BuitenplaatsMolenwei/events 
28 maart Weidese Wilgendag met Workshop 
Leer van de Knotploeg het wilgenplanten en volop inspiratie met groen door Ludy Feyen 
Op 9 mei organiseren we op Buitenplaats Molenwei het Molenfestival, aandacht voor het gebied, buitenleven 
en cultureel erfgoed. 
op 21 mei organiseren we op Buitenplaats Molenwei de Polderdag met activiteiten voor jong en oud. 
Indien WGNL iets wil doen hoor ik het graag. 
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Via WGNL mag een oproep worden gedaan voor fotografen en kunstenaars die komende maanden mei en 
juni willen exposeren in de weekenden met thema's die aansluiten bij het landschap en de agri sector.
- 
Vraag: verzamel (in een plastic zakje) dode grutto’s, niet uitgekomen eieren en dode kuikens. 
Carmen Versteeg van Louis Bolk heeft deze nodig voor een onderzoek naar 
bestrijdingsmiddelen in vogels. Neem contact op met Martin als je wat hebt. 
- 
Er zijn nieuwe formulieren van de Groene Motor voor dit seizoen. Let even op waar je je 
naam invult voordat je deze meeneemt naar het startgesprek met de boer. Je hebt per boer 
1 ontheffing nodig. Daarnaast hebben we petten en mutsen gekregen van de Groene 
Motor. 
- 
Vroegste kievitsei (27/02) is duidelijk vroeger dan normaal. Bij ons ligt dit normaal rond 19 
maart. 
Cijfers 2019 
- 
Kievit: na een dalende trend nemen aantallen sinds 2016 weer toe. 
- 
Tureluur: erg lastig te vinden, daarom cijfers niet zo betrouwbaar. 
- 
Predatie laatste 3 jaar constant; relatie met activiteit WBE. Vossen gebruiken de 
wildviaducten. 
- 
Aantal legsels per jaar: neergaande lijn voor kievit is doorbroken. Grutto al een tijd laag maar 
constant (laatste 2-3 jaar weer wat meer). 
- 
Mogelijke relatie: sterke stijging weidevogels Zoetermeerse Meerpolder; komt omdat er nu 
een boer met veel vogels is geworven. Grote Drooggemaakte polder ook forse stijging. 
Gerelateerd aan enthousiaste weidevogelaars. Drooggemaakte Geer- en Blankaardpolder 
geeft een wat rommeliger beeld. Meeslouwerpolder geen enkele kievit in 2019; 
vermoedelijk vanwege predatie door vossen. 
- 
Trends bij kievits zijn sterker, omdat je die nesten makkelijke vindt. En kievits bouwen sneller 
weer een nest na predatie. 
- 
Scholekster: gelijkmatig, geringe afname. Geldt ook voor tureluur. 
- 
2019 was al met al een heel leuk jaar; er zijn veel jongen groot gekomen. 
Andere nieuwtjes 
- 
Terugmeldingen van scholeksters van Terschelling tot Noord-Frankrijk en Thames in Londen. 
En het dak van de TU. 
- 
Op kaartjes van waarneming.nl is mooi de intrek van Grutto’ s te volgen. Met een paar 
hotspots. 
- 
Je kan in PZH bij Marleen van der Lee, coördinator weidevogels PZH, 06 207 019 34 (SBNL) 
het eerste ei melden. Via Martin werkt ook. Staat ook op de website. Als je een eerste ei 
van 1 van de soorten vindt, dan melden bij Martin en Michel. Graag met foto en GPS 
coördinaten. 
Tips en opmerkingen seizoen 2020 
- 
Voer vogels met QBN in voordat je het veld inloopt. 
- 
Week 16: gezinstelling. 
- 
Week 20: kuikentelling. 
- 
Probeer nesten zo min mogelijk te bezoeken; probeer bij 1, 2 of 3 eieren te berekenen 
wanneer het nest zal uitkomen. Reken met 25 dagen broedtijd. 
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op 21 mei organiseren we op Buitenplaats Molenwei de Polderdag met activiteiten voor jong en oud. 
Indien WGNL iets wil doen hoor ik het graag. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Seizoensstart 

Afstemavond

27 januari was de jaarlijkse afstemavond van de Kerngroep weidevogels van de Stichting 
Werkgroep Groenbeheer Nootdorp-Leidschendam. (WGNL) Niet in een huislijke omgeving
maar door de coronaperikelen via een Zoom meting van achter de pc.
Daarbij is het afgelopen seizoen 2020 doorgenomen en wordt bekeken welke acties wij, 
buiten de weidevogelbescherming om, extra kunnen vormgeven.

Plasdras

Op 23 februari is de zonnepomp bij de plasdraslocatie in de Zoetermeerse Meerpolder 
West geplaatst

Weidevogelberaad

Op 26 februari is er deelgenomen aan het weidevogelberaad. In het Weidevogelberaad 
zijn de regionale en lokale natuurorganisaties uit Zuid-Holland verenigd die zich inzetten 
voor de natuur in het agrarisch gebied. 

Overleg De Groene Klaver 

De Groene Klaver (DGK) is een overkoepelende Agrarische natuurcoöperatie waarbij de 
meeste van onze agrariërs, waar wij actief zijn, zijn aangesloten. Ten minste een maal per 
jaar is er een overleg tussen de DGK en de coördinatoren van de weidevogelgroepen die 
binnen het gebied van DGK vallen. Het overleg is digitaal gehouden op 3 maart via Zoom. 
Als weidevogelwerkgroep hebben we regelmatig contact met de veldmedewerker van 
DGK. Tot voor kort was dat Corrie van der Helm. Op dit moment is dat Sjaak de Jong 06-
18678268 uit Zoeterwoude die de werkzaamheden van Corrie heeft overgenomen. Meer 
weten over DGK volg dan de link:  
https://www.degroeneklaver.nl/wp-content/uploads/jaarverslag-2020-web.pdf

Start weidevogelseizoen 'De Groene Motor'

Ook dit jaarlijkse evenement is door de coronaperikelen niet tot stand gekomen. Wel is er 
een bijpraatmoment met de coördinatoren gehouden op 16 maart om 20.00 uur via Teams.

Tegenvaller

Helaas hadden we bij aanvang van het weidevogelseizoen nog steeds de beperkingen ten
aanzien van de corona.
Geen startavond dus. Gelukkig konden we wel met nieuwe vrijwilligers aan de slag, al was
het maar beperkt. Dus max. twee personen en dan nog op gepaste afstand.
Ook de geplande Weidesafari en Polderdag konden helaas niet doorgaan.
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Het weer 

Februari 
Zonnig, droog en aan de zachte kant
Het was wisselvallig en (vrij) zacht. In de avond van 6 februari een kou-inval tot ruim onder
het vriespunt en veel wind en sneeuw. Code rood (naam Darcy). Er werden 
minimumtemperaturen gemeten van -10 °C). De laatste vier dagen van de winterse 
periode werd volop geschaatst. De dooi viel in op15 februari. Vanaf 19 februari werd het 
zelfs 15°C. Februari was een droge maand.

Maart 
Normale temperatuur, vrij droog en vrij zonnig
Overdag was het zonnig met nachttemperaturen net boven of rond het vriespunt. Vanaf de
4e werd het ook overdag kouder. Vanaf 8 tot 16 maart was het wisselvallig. Daarna werd 
het het opnieuw rustig weer. Overdag een graad of 8, ’s nachts rond het vriespunt. 

April
Vrij zonnig en bijzonder koud
Het warme einde van maart kende geen voortzetting in april. Het was fris met maxima van 
8 à 9 °C en weinig zon, wel bleef het op de meeste plaatsen droog. Langs de kust 
kwamen soms zware windstoten voor. Op de 6e bleef het kwik steken op circa 5 °C. In de 
nacht koelde het af tot rond het vriespunt waardoor de hagel en sneeuw tijdelijk bleven 
liggen. Vanaf 12 april kwam de temperatuur geleidelijk boven de 10 °C, in de nachten 
vroor het licht. Op 29 april regende het overvloedig.

Mei 2021
Zeer koud, zeer nat en vrij somber
Derde koude maand op een rij met veel neerslag en wind. Vooral op 4 mei waaide het 
hard, met een stormachtige wind en zware windstoten tot ca. 90 km/uur.
De maximumtemperatuur kwam nauwelijks nog boven de 10 °C. Vanaf de 10e hadden we 
een onstabiele lucht, waarin zonnige perioden en stevige onweersbuien elkaar 
afwisselden. Plaatselijk veel neerslag, tussendoor ook zon. Middagtemperaturen van ca. 
18 °C maakten geleidelijk plaats voor maxima rond 14 °C. Mei telde slechts drie warme 
dagen en geen zomerse dagen bovendien was het een zeer natte maand, 

Juni
Zeer warm, nat en zonnig
De maand begon met de eerste officiële zomerse dag maar ging gepaard met flinke 
onweersbuien. Daarna werd het rustig en droog zomerweer. Medio juni liep de 
temperatuur flink op en beleefden we de eerste tropische dag maar al snel kwam er weer 
onweer bij. Op 18 juni code oranje voor onweersbuien met hagel en zeer zware 
windstoten. Op 21 juni regende het langdurig en ook daarna bleef het koeler en bewolkt. 
Op 21 juni bleven onweersbuien lange tijd boven dezelfde plek hangen en zorgden lokaal 
voor grote hoeveelheden neerslag en overstromingen. 

Juli 
Aan de koele en sombere kant, met de normale hoeveelheid neerslag
De eerste dag was grijs en koel met een temperatuur van (ruim) onder 20 °C. Daarna 
meer zon en werd het warmer. Het weer was licht wisselvallig met regelmatig zon en af en 
toe een bui. Grote wateroverlast in Zuid-Limburg. De middagtemperatuur kwam niet of 
nauwelijks boven de 20 °C uit. Medio juli werd het zonnig en droog, de temperaturen 
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bleven achter. De laatste twee dagen van de maand kregen we te maken met
buien en een stevige zuidwestenwind het was somber en koeler weer. Juli
kenmerkte zich door het veelvuldig voorkomen van zware buien die plaatselijk veel
neerslag in korte tijd loslieten.  (Bron: KNMI)

Zoals in de grafiek is te zien, was er voorafgaand aan het broedseizoen een redelijk droge 
periode. Dit stelde de agrariërs in staat om al vrij vroeg in het seizoen de slootranden te 
frezen, te bemesten en te slepen. De weidevogels konden dus ongestoord starten met het 
broedseizoen.
De eerste grasoogsten zijn afhankelijk van het seizoen maar regelmatig rond begin mei. 
Zoals in de grafiek is te zien viel er juist in die periode veel regen. Er waren enkele 
agrariërs die vlak voor die periode hun eerste snede binnenhaalden maar niet overal stond
het gras al hoog genoeg. De nachtvorst hield tot 23 april aan. Om het gras te oogsten zijn 
ten minste vijf aaneengesloten droge dagen nodig. 

De eerste nestvondsten

De eerste nestvondsten kunnen gemeld worden bij Martin van de Reep op 06-54758950 
maar graag ook op de website melden via https://www.wgnl.nl/Contactform%20eimelden/

Onderstaand een samenvatting van de meldingen.

Kievit
Landelijk: Mijdrecht (Utr)
door: Otwin Nonnekes

05 maart 15:45
Graslandperceel.
Nest met 1 ei.

Kievit
Zuid-Holland:Hoogblokland
door: André Hornstra

07 maart 15:46
Graslandperceel.
Nest met 1 ei.

Kievit
WGNL-1e-: Stompwijk,
door: Johan van Gestel

16 maart
11:27

Graslandperceel, Gert-Jan de Jong.
Nest (3 st) met resp. 1, 2 en 3 ei.

Kievit
WGNL-2e-: Stompwijk
door: José van der Voort

16 maart 13:55
Grasland perceel 6, Hubert van Santen.
Drooggem. Gr. Polder. Nest met 2 ei.
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Grutto
Landelijk: Rijpwetering (ZH) 
door: Peter Akerboom.

29-03-22 12:34
Graslandperceel
Blauwe polder. Nest met 1 ei.

Grutto
Zuidholland: Rijpwetering
door: Peter Akerboom.

29-03-22 12:34
Graslandperceel
Baluwe polder. Nest met 1 ei.

Grutto
WGNL-1e-: Leidschendam
door: Lida van den Akker.

03-04-22 15:41 Graslandperceel 25 en 26, v.d. Akker,
Drooggem. Gr. Polder. Wilsveen.
2x Nest met 1 resp 2 ei.

Grutto
WGNL-2e-: Stompwijk
door: Martin van de Reep.

04 april 14:57
Graslandperceel G. Ammerlaan.
Zoetermeerse Meerpolder. Nest 2 ei.

Tureluur
Landelijk: Wijdewormer (NH) 
door: Sjirk de Boer.

30-03-22 17:06
Graslandperceel.
Nest met 1 ei.

Tureluur Zuidholland: Waddinxveen
door: Hans Boere & Ron 
Versluis.

09 april –.–
Graslandperceel.
Nest met 2 ei.

Tureluur
WGNL-1e-: Leidschendam
door: Aletta Boele.

14-04-22 13:58
Graslandperceel MTS v.Vliet- v. Wissen, 
2x nest met 1 ei, resp. 2 ei.

Tureluur
WGNL-2e- Stompwijk
door: José van der Voort.

13-05-22 13:15
Graslandperceel 10, Oudshoorn.
Drooggem. Gr. Polder. Nest met 4 ei.

Scholekster
Landelijk: Alkmaar (NH)
door: Willem Overweg.

24-03-22 16:24
Graslandperceel Oterlekerpolder.
Nest met 2 ei.

Scholekster
Zuidholland: Streefkerk
door: Hennie & Teuni Roest.

29-03-22 16:09
Plasdrasperceel bij Streefkerk
Nest met 4 ei.

Scholekster
WGNL-1e-: Leidschendam
door: Martin van de Reep.

14-04-22 14:33
Graslandperceel 6, Johannushoeve,
Nest met 1 ei.

Scholekster
WGNL-2e-:Stompwijk
door: José van der Voort.

24 april 10:35
Graslandperceel 8, Oudshoorn.
Drooggem. Gr. Polder. Nest met 1 ei.

Meerkoet
WGNL: Stompwijk
door: José van der Voort.

03 april 12:30
Graslandperceel 3 voor, H. v. Santen.
Nest met 7 ei.

Wilde eend
WGNL: Stompwijk
door: José van der Voort.

03 april 12:15
Graslandperceel 2 midden, H. v. Santen.
Nest met 4 ei.

Krakeend
WGNL: Stompwijk
door: José van der Voort.

13 mei 10:40
Graslandperceel 14 , Oudshoorn.
Drooggem. Gr. Polder. Nest met ?? ei.

Kuifeend
WGNL: Stompwijk
door: José van der Voort.

23 mei 11:30
Graslandperceel 11 , Oudshoorn.
Drooggem. Gr. Polder. Nest met 9 ei.

Zomertaling WGNL: Stompwijk door:
Martin vd Reep & Jeannette v 
Kan.

28 april 12:58
Grasl-perceel 2 MTS v.Vliet- v. Wissen, 
Nest met 6 ei.

Canadese 
gans

WGNL: Stompwijk
door: José van der Voort.

03 april 14:08
Graslandperceel 14, Oudshoorn.
Drooggem. Gr. Polder. Nest met 5 ei.
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Resultaten gevonden nesten

Tabel 1
In totaal zijn er 542 (672) nesten beschermd. Van 487 nesten is het resultaat bekend wat 
resulteert in een uitkomstpercentage van 79,26 % (64,7%). Van de 20,7 % (35%) niet 
uitgekomen nesten is 10,1 % (26,4%) gepredeerd. Van 4,72% (4,3%) is het resultaat 
onbekend maar daarvan mogen we aannemen dat er ten minste ook 10,1% is gepredeerd 
zodat de totale nestpredatie ongeveer 21,2% (27,5%) bedraagt. (de resultaten van 2020)

Het merendeel van de nesten is op grasland beschermd met een uitkomstpercentage van 
79,6%. Op de maispercelen zijn 153 (210
vorig jaar) nesten beschermd. Het
uitkomstpercentage is daar met 74,8% niet
veel lager dit jaar.
Alleen de uitkomstpercentage van het
gewastype aardappelen wijkt iets af maar
die liggen dan ook wat 
kwetsbaarder boven op de aardenruggen. Tabel 2

Resultaten per gebied van de afgelopen 5 jaar

Soortbespreking per gebied

Kievit
We zien in  de tabel op bladzijde 6 dat het aantal kieviten in 
'ons' gebied is teruggelopen van 476 naar 357. Daarbij moet 
worden aangetekend dat we niet meer actief aan 
nestbescherming doen in de N3MP. Daar broeden echter nog 
wel kieviten die nu dus buiten de tabel vallen. Dat zullen er 
echter minder zijn dan 81. Als we naar Boerenlandvogels 
Nederland (BN) kijken zijn er dit jaar bijzonder veel 
kievitsnesten gevonden ten opzichte van voorgaande jaren. 

(Zie blauwe lijn in de grafiek linksboven).  
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Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Werk.
Canadese gans 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0
Gele kwikstaart 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0
Grauwe gans 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Grutto 64 62 57 5 91.94 2 0 0 2 0 1
Kievit 383 345 268 77 77.68 33 4 3 15 3 19
Knobbelzwaan 1 1 0 1 0.00 1 0 0 0 0 0
Krakeend 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0
Kuifeend 2 2 1 1 50.00 1 0 0 0 0 0
Meerkoet 13 13 10 3 76.92 3 0 0 0 0 0
Scholekster 40 32 23 9 71.88 5 0 0 1 0 3
Slobeend 4 3 2 1 66.67 1 0 0 0 0 0
Tureluur 22 17 16 1 94.12 1 0 0 0 0 0
Wilde eend 5 5 3 2 60.00 2 0 0 0 0 0
Zomertaling 1 1 0 1 0.00 0 0 0 1 0 0
Subtotaal 542 487 386 101 79.26 49 4 3 19 3 23
% van bekend resultaat 79.26 20.74 10,06 0,82 0,62 3,9 0,62 4,72

Pred. Bew. Verl. Ov. Onb.

Gewastype Totaal % Uit % Niet uit
Gras 313 79,6 20,4
Mais 153 74,8 20,2
Braak 50 78,7 21,3
Aardappelen 26 73,1 26,9
Totaal 542 79,3 20,7



Het is dus aannemelijk dat een deel
van 'onze' kieviten is verplaatst naar
andere polders. Zo zien we in de
Drooggemaakte Grote Polder een toename 
van 23 nestvondsten en ook in 
Zoeterwoude was een toename te zien. Dat
positieve effect wordt echter teniet gedaan 
door een afname van 29 nesten in de 
Zoetermeerse Meerpolder. Vooral bij één 

maisperceel. Het kan mogelijk ook veroorzaakt zijn doordat er minder herlegsels waren. 
Bij de teeltwisseling van mais naar aardappelen bleef het aantal beschermde nesten 
gelijk.

In de grafiek hierboven zien we de afname van het aantal broedparen van de kievit van 
2020 naar 2021 aangegeven. Maar wat ook opvalt is dat sinds de start van de aanleg van 
de N3MP het aantal broedparen van de kievit enorm is toegenomen.
De kieviten kende dit jaar een slechte start met veel dode kuikens van enkele dagen oud 
in of vlak naast het nest. Voedselgebrek en kou in april zijn de vermoedelijke oorzaak. 
Toch verliep het seizoen door de late maaidatum goed voor de kievit. Er werden in de loop
van het seizoen, vooral op percelen waar vee aanwezig was, veel jongen waargenomen 
waaronder ook redelijk wat vliegvlugge jongen. Hopelijk komen ze goed de winter door en 
keren ze in 2022 terug in ons gebied.

Grutto
Het aantal gevonden gruttonesten was over de voorgaande 8 
jaar gemiddeld 39. Dit jaar staat de teller op 64! Een 
supergoed jaar dus. Het grote verschil is vermoedelijk toe te 
delen aan de voorverzamelplaats in de N3MP die een enorme 
aantrekkende werking heeft op de uit het zuiden terugkerende 
grutto's. Ook landelijk zijn er beduidend meer gruttonesten 
gevonden. Ook de plasdras in de Zoetermeerse Meerpolder 
West trok veel grutto's aan. Toch gaat het met zowel de kievit 

als de grutto niet goed. 
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Gevonden legsels per jaar / gebied Kievit

2021 2020 2019 2018 2017

5 4 11 4

Drooggemaakte Grote Polder 156 133 138 110 91

Meeslouwerpolder 1 3 1 2 11

Zoetermeerse Meerpolder West 36 38 15

Zoetermeerse Meerpolder Oost 157 186 173 90 96

Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder 7 10 6 7 4

0 101 41 64 59

357 476 378 284 265

Oostvlietpolder (geen beschermingsactiviteit meer na 2020)

Nieuwe Driemanspolder (is nu piekberging)



Maar landelijk zal het effect toch waarschijnlijk komen door de tragere grasgroei in
het begin van het seizoen. Omdat de groeispurt van het gras laat op gang kwam
waren de nesten van de grutto ook makkelijker te vinden over een langere
periode.

Verder heeft ook de grutto veel profijt gehad
van de late maaidatum. Er zijn veel 
vliegvlugge jongen waargenomen. 
Landelijk gezien was dat toch te weinig om 
er een superjaar van te maken voor de 
grutto. Wel bleek uit BTS tellingen in het 
noorden dat aan de ondergrens voor een 
stabiele populatie is voldaan. We gaan dat 
niet direct merken omdat de jonge grutto's 

niet het jaar daarop terugkeren om te broeden.

Scholekster
Het aantal gevonden scholeksternesten is dramatisch 
gedaald. Ook zijn er weinig vliegvlugge jongen gezien in de 
polders. Er broeden nog wel scholeksters in de N3MP die niet 
in de tabel staan opgenomen maar dat maakt het verschil van 
38 niet gevonden nesten niet goed.
Wel kunnen er
een aantal
broedende
scholeksters
gemist zijn
omdat de
vogels in vrij
hoog gras zaten
te broeden en
pas laat opvlogen. Soms pas op 2 meter afstand.

Links camera shot van broedende scholekster tijdens het bemesten na de eerste snede.

Tureluur
We zien bij deze soort ook duidelijk een landelijke toename 
van het aantal gevonden nesten. Ook in ons werkgebied is 
een duidelijke
toename te zien
van het aantal
gevonden
nesten. Nu
grenst deze

polder direct aan de N3MP er is dus
mogelijk een overflow maar ook de al
eerder aangehaalde trage grasgroei in de
nestfase kan hier een rol in hebben gespeeld. Hopelijk behouden we volgend jaar deze 
trend.
Ook van deze soort zijn veel kuikens en vliegvlugge jongen waargenomen. Hopelijk zien 
we die terug als broedvogel in ons gebied.
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Gevonden legsels per jaar / gebied Grutto

2021 2020 2019 2018 2017

1 1

Drooggemaakte Grote Polder 50 31 32 15 28

0 1 1 1 1

Zoetermeerse Meerpolder West 9 5 5

Zoetermeerse Meerpolder Oost 1 3 2 3 2

Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder 4 2 1 1 2

5 4

64 43 41 26 37

Oostvlietpolder (geen beschermingsactiviteit meer na 2020)

Meeslouwerpolder

Nieuwe Driemanspolder (is nu piekberging)

Gevonden legsels per jaar / gebied Scholekster

2021 2020 2019 2018 2017

3 5 3 1

Drooggemaakte Grote Polder 22 22 30 29 18

0 2 4 2

Zoetermeerse Meerpolder West 8 9 5

Zoetermeerse Meerpolder Oost 6 14 18 6 12

Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder 2 5 4 3 3

0 21 5 30 10

38 76 67 75 46

Oostvlietpolder (geen beschermingsactiviteit meer na 2020)

Meeslouwerpolder

Nieuwe Driemanspolder (is nu piekberging)

Gevonden legsels per jaar / gebied Tureluur

2021 2020 2019 2018 2017

1 1

Drooggemaakte Grote Polder 16 7 10 9 12

Meeslouwerpolder 0 1

Zoetermeerse Meerpolder West 3 2

Zoetermeerse Meerpolder Oost 1 1

Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder 2 4 1 4

0 2 1 1

22 13 14 12 18

Oostvlietpolder (geen beschermingsactiviteit meer na 2020)

Nieuwe Driemanspolder (is nu piekberging)



Predatie

In tabel 5 zijn de nestverliezen weergegeven en in tabel 6 vind u de verklaring van de 
afkortingen.
Soort BM BS ON OV P PHW PK PM V W WZP Totaal

Grutto 1 2 2 5

Kievit 3 1 19 3 27 4 2 15 1 2 77

Knobbelzwaan 1 1

Kuifeend 1 1

Meerkoet 3 3

Scholekster 3 2 2 1 1 9

Slobeend 1 1

Tureluur 1 1

Wilde eend 1 1 2

Zomertaling 1 1

Totaal 3 1 23 3 34 6 8 1 19 1 2 101

% van totaal 2.97 0.99 22.77 2.97 33.66 5.94 7.92 0.99 18.81 0.99 1.98

Tabel 5

Tabel 6 rechts

Hoewel er wel predatoren in het
veld zijn gezien, zijn de verliezen
met 10% door predatie dit jaar op
het laagste niveau ooit. Het blijft
lastig om aan de hand van
nestcontroles vast te stellen wie de
predator is geweest.

Dit jaar zijn ook weer verschillende
camera's geplaatst en daarbij is de
hermelijn weer regelmatig als
nestpredator gezien. Met enige regelmaat bezoekt hij kort de nesten soms een eitje 
pikkend maar meestal vindt de predatie plaats in de fase dat de kuikens 1 á 2 dagen oud 
zijn, dus vlak voor het moment dat zij het nest verlaten. Vooral de scholeksters hebben 
veel last van predatie.
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Legenda:
ON:    Volledig onduidelijk welke oorzaak V: Verlaten  
P:        Soort niet bekend  W:     Soort niet bekend  
PHW: Door hermelijn/wezel WB:  Door bemesten
PK:     Door vogel bijv. kraai of meeuw  WM:  Door maaien  
PO:     Door overige dieren  WO:   Door overige werkzaamheden  
PV:     Door vos  WPE: Door ploegen/eggen



Beschermingsactiviteiten

In bovenstaande tabel is
aangegeven dat er van de 542
legsels 133 legsels zijn beschermd.

Bij last minute beheer zijn dat 26
nesten, bij bemesten 20 nesten bij
ploegen en eggen 18, enz. Bij
omheenmaaien een gering aantal in
vergelijking met andere jaren maar dat was inherent aan de late maaidatum.
Op zich lijkt dit een laag aantal maar daarbij moet worden opgemerkt dat helaas niet altijd 
de beschermingsactiviteit in het systeem wordt ingevoerd.
Verder waren al veel activiteiten zoals het schonen van de slootkanten, het bemesten, het 
eggen al voor de eerste legsels uitgevoerd.

Conclusie

Als we terugkijken naar naar 2021 kunnen we spreken van een lastig seizoen door de 
beperkingen van de coronapandemie, een koud en droog voorjaar, vroege bemesting, een
trage grasgroei, een super nat broedseizoen, slecht begaanbare akkers, een maand latere
grasoogst en toch veel jonge weidevogels met een beperkte predatie. Helaas wordt er nog
steeds op de maisakkers veel groenbemesters toegepast waardoor ze voor de 
terugkerende kieviten minder interessant zijn als broedplaats.
Hopelijk overleven veel jongen de winter van 2021/2022 en keren ze terug naar hun 
geboorteplaats om deel te nemen aan het broedseizoen. 

Notities en bijzonderheden

5 maart 1e kievitsei in de ronde venen
Gelukkig zijn al veel agrariërs bezig met bemesten en frezen
van de slootkanten. Ook op maisland wordt al mest uitgereden

en is de sleepslang actief.
19 maart het leek iets opgedroogd
in de polder maar dat pakte slecht
uit. De hulptroepen moesten
ondersteuning verlenen.
Tot 23 maart slecht weidevogelweer door lage dagtemperatuur
max 11 graden en lage nachttemperatuur in combinatie met 
veel wind en hoge luchtvochtigheid. We spotten een hermelijn 

die zijn winterjas nog aan heeft.
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Soort AA BM GB LM MW NB NIM OM OV PE RS VR WC ZP Totaal
Grutto 2 1 1 1 5
Kievit 20 13 23 9 13 1 17 2 98
Krakeend 2 2
Kuifeend 2 2
Meerkoet 3 3
Scholekster 3 4 3 1 1 6 18
Tureluur 1 1 1 3
Wilde eend 2 2
Subtotaal 0 20 16 26 1 15 16 11 1 18 0 0 9 0 0 133

WV
J

Legenda:

aa: Bij aanaarden bm: Bij bemesten

gb: Bij gewasbescherming lm: Door last minute beheer

mw: Gemaaid met Wildredder nb: Bij beweiden

nim: Nest in mandje plaatsen om: Bij maaien

pe: Bij ploegen/eggen rs: Bij rollen/slepen

vr: Nest binnen een elektrisch vossenraster wc: Nest met wildcamera

wvj: Wildverjager predatie zp: Bij zaaien of poten



4 april 23 grutto's op plas-dras en 3 kemphanen.
5 en 6 april waren slechte dagen voor de weidevogels.
Hagel sneeuwbuien en windkracht 5 met rukwinden.
12 april de eerste jonge kieviten.
14 april buizerd pestbosje predeert jonge kieviten naast het 
nest. Redelijk veel dode jonge kieviten in of bij het nest 
mogelijk door de kou.
23 april pas naar 14 graden. Ondanks dat wel veel nesten 
uitgekomen. Hier en daar predatie door hermelijn. 
Ook hebben we vlak voor de bemesting met de sleepslang 
weer verschillende jonge haasjes kunnen redden. Bijna 
onzichtbaar en alleen door het
tellen van de witte oorpuntjes is
het aantal jongen in een leger vast
te stellen.

Ook een paartje zomertalingen (foto rechts), die dan ook nog
broeden in het gebied is een plezierige waarneming.
12 mei de eerste hoge percelen worden gemaaid, laat dus
door de vertraagde grasgroei!
24 mei nog steeds mondjesmaat de polder in 4 BF en regen alleen hoog gelegen percelen
in de ZMMO en langs fietspad 90 zijn gemaaid. Wel vliegvlugge kieviten nu in de polder. 
Door het lange gras nu geen grutto's gezien maar ze zijn er wel. Op mais nu weer volop 
scholeksters en kieviten maar het is te nat om in de percelen te lopen vanwege de modder

Kemphanen op 'onze' plasdras!
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Vrijwilligers

We zijn dit jaar met 24 actieve vrijwilligers bij 23 bedrijven actief geweest. Er zullen
beslist weer vrijwilligers afvallen maar hopen ook het komend jaar weer extra mensen te 
kunnen aantrekken. De doorstroming gaat eigenlijk wat te snel wat een behoorlijke 
belasting is voor de opleiding.

Afsluitavond

Met de ervaring van 2020 in het achterhoofd hebben we ook dit jaar ondanks de  
coronaperikelen weer een afsluitavond kunnen organiseren. De familie Van der Akker 
stelde de open wagenloods weer ter beschikking en zorgde voor een heerlijk kopje koffie. 
Leuke bijkomstigheid was dat er tijdens de vergadering een kerkuil door de wagenloods 
kwam vliegen.

2021 een bijzonder jaar

Lastige beperkingen door corona, veel droogte in het voorseizoen waardoor vertraagde 
grasgroei, vlak voor de grasoogst veel natte dagen, meer grutto's dan in voorgaande 
jaren, veel dode kuikens de eerste week na uitkomst, vertraging van de grasoogst van een
maand, goede opgroeimogelijkheden voor de kuikens door de late grasoogst, veel kuikens
die al aardig uit de voeten konden tijdens de grasoogst, veel vliegvlugge kuikens, minimale
predatie.
Ergo, een mindere grasoogst voor onze agrariërs maar een goed seizoen voor de 
weidevogels. Hopelijk resulteert dat in een stabilisatie van de aantallen weidevogels in 
2022.

Leuk om te lezen

Collums van de Weidevogelman zie https://weidewinst.nl/columns/

Dank

Tot slot bedanken we alle agrariërs, particulieren, gemeenten, bestuursleden van WGNL, 
De Groene Klaver en De Groene Motor, provincie en en natuurlijk niet te vergeten alle 
weidewachters, en de mensen die we vergeten zijn te benoemen, voor hun inzet om te 
doen wat nodig is om onze weidevogels te beschermen.
We hopen dan ook dat we weer op een ieder mogen rekenen voor het seizoen 2022.

Website: www.wgnl.nl
Coördinator: 
Martin van de Reep
reepos@casema.nl
06 547 589 50

Jaaroverzicht Weidevogelwerkgroep Nootdorp-Leidschendam 2021/WGNL                                             11


