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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 
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- 
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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Verslag 
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Seizoensstart 

Afstemavond

21 januari was onze jaarlijkse afstemavond van de weidevogelwerkgroep van de Stichting 
Werkgroep Groenbeheer Nootdorp-Leidschendam in de huiselijke omgeving bij Corrie van der
Helm. Dan wordt het afgelopen seizoen doorgenomen en wordt bekeken welke acties wij 
buiten de weidevogelbescherming om, extra kunnen vormgeven.

Start weidevogelseizoen 'De Groene Motor'

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, start het weidevogelseizoen met de door 'De Groene 
Motor' georganiseerde Weidevogeldag.
Dat was dit jaar op 29 februari in een mooie groene omgeving in het
Art Centre in Delft. 
Om 9:45 uur werden we ontvangen met een kop koffie met iets lekkers
waarna we aan 2 van de 4 workshops konden deelnemen

1. Het wel en wee van de Wilde Eend – door Erik Kleyheeg
2. Het veld in met de wet Natuurbescherming – door Roland-Jan

Buijs
3. Weidehelden Werven – door Babette van der Wijs
4. Winst en Weidevogels – door Carmen Versteeg

Om 12:30 werd er afgesloten met een heerlijke lunch waarna we om
13:30 uur de vooraf bestelde beschermingsmaterialen konden
ophalen. 
Deze seizoensstart is (als de coronaperikelen het toelaten) een echte
aanrader als hij in 2021 weer wordt georganiseerd.
WGNL was met 6 vrijwilligers vertegenwoordigd bij deze leerzame
workshops. Aan de vraag van Carmen Versteeg om gepredeerde eieren en of dode exemplaren 
van de grutto voor haar te bewaren voor onderzoek hebben wij niet kunnen voldoen maar 
zullen kijken of wij in 2021 wel onderzoeksmateriaal kunnen aanleveren.

Startavond

Op 3 maart konden wij, tijdens de inmiddels traditionele startavond bij de familie Van 
Leeuwen, die hun kantine hiervoor beschikbaar stelt, weer kennis maken met de nieuwe 
vrijwilligers en elkaar bijpraten over het afgelopen seizoen 2019. 
Er waren 21 personen aanwezig waaronder Wout van der Slikke van De Groene Motor. 
Vicky van der Krogt gaf een presentatie over haar plannen omtrent de aanleg van een 
natuurboerderij (Buitenplaats Molenwei) aan de Stompwijkseweg 27. Vicky wees ons ook op 
de film die in ons gebied is gemaakt. De titel is 'Boeren tussen Steden' en is te zien op Midvliet 
TV en op https://www.facebook.com/Boerentussensteden
Corrie van de Helm stopt na 15 jaar de nestcontrole van de Groene Klaver. Koos zal deze 
werkzaamheden voor zijn rekening nemen. De stokken en nestbeschermers blijven gewoon 
bij haar opgeslagen.
Verder de terugblik over het afgelopen seizoen en tips voor het aankomende weidevogel-
seizoen door Martin.
We keken met plezier terug op het weidevogelseizoen 2019 waarin veel weidevogels vliegvlug
zijn geworden, dat gaf een goed gevoel.
Wim sluit om 22.01 uur de startavond.
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Tegenvaller

Helaas kregen we op 9 maart te maken met de coronacrisis. De contacten werden
bevroren en het opleiden van nieuwe vrijwilligers werd meer op afstand zodat er
van feitelijke inwerking van de nieuwe vrijwilligers niet veel terecht is gekomen. Hopelijk 
kunnen we dat in 2021 weer oppakken.
Ook de geplande Weidesafari op 25 april en de Polderdag op 21 mei konden om die reden 
helaas niet doorgaan.

Het weer 

Februari 2020
Op 9 februari kregen we te maken met een langdurige natte periode die tot de 24e duurde.
 
Maart 2020
Maart was vrij zacht. De eerste veertien dagen was het nat en de meeste dagen lag de 
temperatuur boven normaal. De maand was echter kouder dan de voorgaande februari 
maand. Vanaf de 15e veranderde het weerbeeld en kregen hogedrukgebieden de overhand. 

April 2020
Zeer zacht, zeer droog en record zonnig.
De eerste dagen van de maand hadden we te maken met maxima rond 10°C en op uitgebreide 
schaal lichte vorst. In de nachten was het vrij koud voor de tijd van het jaar. 
Op 4 april werd er duidelijk warmere lucht aangevoerd. Tussen 8 en 12 april werd het zomers 
warm maar op tweede Paasdag (13 april) kwam het maximum nauwelijks boven de 10 °C en 
viel er af en toe een bui. Van 16 tot en met 23 april scheen de zon dagenlang uitbundig. Dat 
veranderde in de laatste dagen van de maand, toen bewolking en regen ons weer gingen 
domineren.

Mei 2020
Zeer zonnig, zeer droog en
een normale temperatuur.
Van 14 tot 21 mei een
zonnige en droge periode
waarbij het zomers warm
werd. Daarna werd het
onstabiel met enkele
buien. Vanaf de 25e werd
het weer zonnig en droog.
Mei was een zeer droge
maand. 

Juni 2020
Zeer warm, zeer zonnig en nat
Juni was duidelijk natter dan normaal. Van 4 tot en met 7 juni werd het nergens warmer dan 
20 graden. Ondanks de natte maand was het neerslagtekort vrijwel overal nog duidelijk groter
dan normaal. De neerslag viel vrijwel geheel in de periode van 4 t/m 19 juni en in de laatste 
vijf dagen van de maand. Na de 22e werd het zeer warm en zonnig zomerweer. Op 26 juni 
werd de eerste tropische dag van het zomerseizoen genoteerd. De laatste drie dagen van de 
maand verliepen wisselvallig met temperaturen rond of iets onder normaal. 
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De eerste nestvondsten

Fred en Pieter waren dit jaar de vinders van het eerste kievitsei bij
Maatschap Van Vliet/Van Wissen. Fred markeerde dit nest met zijn
nieuwe weidewachterspet. De muts die alle weidewachters hebben ontvangen 
van 'De Groene Motor' was die dag niet nodig. Voor de nieuwe weidewachters is 
er ook nog een muts en pet beschikbaar op de startavond.
Het eerste gruttonest werd gevonden bij Kees Olsthoorn op 14 maart.

Resultaten

Tabel 1
In totaal zijn er 672 nesten beschermd. Van 512 nesten is het resultaat bekend wat resulteert 
in een uitkomstpercentage van 64,7%. Van de 35% niet uitgekomen nesten is 26,4% 
gepredeerd. Van 4,3% is het resultaat onbekend maar daarvan mogen we aannemen dat er ten
minste ook 26.4% is gepredeerd zodat de totale nestpredatie ongeveer 27,5% bedraagt.

Het merendeel van de nesten is op grasland
beschermd met een uitkomstpercentage van 75,5%.
Op de maispercelen zijn 210 nesten beschermd. Het
uitkomstpercentage is daar met 50,3% beduidend
lager dit jaar.
Op de braakliggende percelen zijn 129 nesten
beschermd met een uitkomstpercentage van 65,2%

Tabel 2
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Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Werk.
Canadese gans 5 4 2 2 50.00 2 0 0 0 0 0
Gele kwikstaart 3 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0
Grauwe gans 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0
Grutto 43 35 26 9 74.29 8 0 0 1 0 0
Kievit 478 380 243 137 63.95 96 0 14 9 0 18
Kleine plevier 16 5 5 0 100.00 0 0 0 0 0 0
Kluut 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Krakeend 4 4 3 1 75.00 1 0 0 0 0 0
Kuifeend 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0
Meerkoet 21 20 14 6 70.00 6 0 0 0 0 0
Patrijs 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Scholekster 77 49 28 21 57.14 18 0 0 0 0 3
Slobeend 3 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0
Tureluur 13 6 5 1 83.33 0 0 0 0 0 1
Wilde eend 5 4 0 4 0.00 4 0 0 0 0 0
Subtotaal 672 512 331 181 64.65 135 0 14 10 0 22

64,7 35,4 26,4 0,0 2,7 2,0 0,0 4,3

Pred. Bew. Verl. Ov. Onb.

% van bekend 
resultaat

Gewastype Totaal % Uit % Niet uit
Gras 315 75.49 24.51
Mais 210 50.28 49.72
Braak 129 65.22 34.78
Overig 15 28.57 71.43
Onb. 2 0.00 0.00



Resultaten per gebied van de afgelopen 4 jaar

Tabel 3

Soortbespreking per gebied

Kievit
In tabel 3 is te zien dat de kievit vanaf 2017 een behoorlijke
toename laat zien. Van 265 naar 476 gevonden nesten, een
toename van 80%. Dat wil niet zeggen dat het nu plotseling goed
gaat met de kieviten, er is landelijk nog steeds een afname te
zien. Zie tabel 4 uit 'Broedvogels in Nederland 2018' . 

           Tabel 4
Voor de toename zijn een aantal redenen aan te geven.
1) De toevoeging van een maisperceel in de Zoetermeerse Meerpolder Oost hebben in 
2019 en 2020 bijgedragen aan de toename van het aantal kieviten. Ook het vergroten van een 
ander maisperceel in 2020 resulteerde in meer kieviten.
2) Hier tegenover staat dat er ook maispercelen zijn waar de kieviten in het voorjaar niet 
meer terugkeren omdat er Italiaans raaigras wordt ingezaaid. Uit een proef blijkt echter dat de
kieviten weer terugkeren als er vlak voor het broedseizoen een strook van ten minste 6 meter 
wordt gefreesd. Als de percelen te laat in het seizoen bewerkt worden voor het inzaaien van 
mais blijken de kieviten geen interesse meer in te hebben en zoeken andere broedplaatsen.
3) Door de intensieve grondverplaatsingen in de Nieuwe
Driemanspolder is er voor de pionierssoorten een goed biotoop
ontstaan en mede door het afstemmen van de werkzaamheden
op de broedlocaties was hier in 2019 en 2020 een toename te
zien van de kievit. De kieviten (gele pointer) en de scholeksters

(blauwe pointers). Hoewel het
centrale deel van het gebied in 2021
is afgesloten voor honden zal
waarschijnlijk maar een klein deel
van de broedvogels een broedplaats
kunnen veroveren. Ook de toenemende begroeiing zal er voor 
zorgen dat de broedvogels van 2020 zich waarschijnlijk niet meer
zullen vestigen in het gebied tenzij het beheer zodanig wordt 
uitgevoerd dat de biotoop aantrekkelijk blijft. De broedvogels van
2020 zijn individueel herkenbaar en we zullen monitoren wat ze 
gaan doen in 2021.

4) Ook de Droogemaakte Grote Polder laat de laatste 2 jaar een behoorlijke toename van 
de kievitstand zien. Sinds er een nieuwe vrijwilliger actief is in een deel van de polder, blijken 
er beduidend meer weidevogels aanwezig te zijn dat tot dusver bekend was.
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Gevonden legsels per jaar / gebied Kievit Grutto Scholekster Tureluur
2020 2019 2018 2017 2020 2019 2018 2017 2020 2019 2018 2017 2020 2019 2018 2017

Oostvlietpolder 5 4 11 4 1 1 3 5 3 1 1 1
Drooggemaakte Grote Polder 133 138 110 91 31 32 15 28 22 30 29 18 7 10 9 12
Meeslouwerpolder 3 1 2 11 1 1 1 1 2 4 2 1
Zoetermeerse Meerpolder West 38 15 5 5 9 5 2
Zoetermeerse Meerpolder Oost 186 173 90 96 3 2 3 2 14 18 6 12 1
Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder 10 6 7 4 2 1 1 2 5 4 3 3 4 1 4
Nieuwe Driemanspolder 101 41 64 59 5 4 21 5 30 10 2 1 1

476 378 284 265 43 41 26 37 76 67 75 46 13 14 12 18

Nieuwe Driemanspolder

Kievit met kleurring



5) De toename van 2019 naar 2020 van 378 naar 476 heeft ook te maken met de
hogere predatie in 2020. Zie hiervoor het hoofdstuk predatie.
6) Bij een hoge predatie zijn er vooral bij de kievit meer vervolglegsels. Dat geldt
ook voor de scholekster. 

Grutto
Het aantal grutto's lijkt constant te blijven. Gruttonesten zijn vrij lastig op te sporen en lang 
niet alle nesten worden dan ook gevonden. De grutto's uit de Nieuwe Driemanspolder zijn 
vermoedelijk over ons gebied verdeeld. Er is geen duidelijk beeld van het aantal grutto's dat 
voor 2019 in de Zoetermeersemeerpolder heeft gebroed. Wel wordt opgemerkt dat er dit jaar 
ook zeker 3 paar grutto's naast het nieuwe plasdrasgebied hebben gebroed. Er zijn daar 
minimaal 3 paar grutto's met vliegvlugge jongen gezien.
Scholekster
Het aantal scholeksters lijkt vrij stabiel. Veel van de scholeksters die in de Nieuwe 
Driemanspolder hebben gebroed zijn voorzien van kleurringen en het aankomende jaar zal 
gekeken worden waar de vogels hun territorium gaan kiezen. Blijven ze in de Nieuwe 
Driemanspolder broeden of zullen ze kiezen voor een andere polder.  Opvallend was dat er in 
de Kleine Geer- en Blankaardpolder veel vliegvlugge jongen zijn waargenomen en dat het 
aantal jongen in de andere polders verhoudingsgewijs veel lager was.
Tureluur
Ook deze soort lijkt stabiel te blijven. Het is een soort die meestal bij toeval wordt gevonden. 
Het zoeken vraagt nog meer inspanning dan het vinden van een gruttonest. Er broeden dan 
ook veel meer tureluurs in de polders dan uit de nestvondsten blijkt.

Heel jammer dat er dus door andere oorzaken onvoldoende jongen groot zijn geworden dit 
jaar. Verderop gaan we op de oorzaak in. 

Predatie

In tabel 5 zijn de nestverliezen weergegeven en in tabel 6 vind u de verklaring van de 
afkortingen.

Tabel 5

Tabel 6 rechts

Zoals in tabel 1 al was af te lezen is 35,4% (181) van de nesten in de broedfase verloren 
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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

Soort ON P PHW PK PO PV V W WB WM WO WPE Totaal
Canadese gans 2 2
Grutto 1 6 1 1 9
Kievit 18 60 4 13 7 12 9 5 1 1 2 5 137
Krakeend 1 1
Meerkoet 6 6
Scholekster 3 8 5 3 2 21
Tureluur 1 1
Wilde eend 4 4
Totaal 22 70 10 31 10 14 10 5 1 1 2 5 181
% van totaal 12,2 38,7 5,5 17,1 5,5 7,7 5,5 2,8 0,6 0,6 1,1 2,8



gegaan. We proberen zoveel mogelijk de oorzaak vast te stellen maar dat is lastig. Als
we een vermoeden hebben en de predatie lokaal is plaatsen we soms een camera om
te controleren of 
ons vermoeden juist is. Dat lukt niet altijd maar onderstaand even een bewijsplaatje.
Dit was een heel bijzondere waarneming. Meestal halen de vossen de eieren een voor een uit 
het nest en begraven ze de eieren op korte afstand. Soms worden
ze direct ter plaatse opgegeten. Deze vos is heel verstandig. Hij at
twee eieren op en de andere twee eieren zijn normaal
uitgekomen. Héél uitzonderlijk!! Zoals gezegd een unieke
waarneming want veelal gaat het totale nest verloren of staken
de vogels het broeden.

Het is niet allen de vos maar vooral
ook de hermelijn die het afgelopen
jaar huis heeft gehouden in onze
polders. Zo waren er in de Grote Drooggemaakte Polder 4 
territoria van deze bruine rakkers. Bij een van de bedrijven 
kwamen 8 paar grutto's zelfs niet aan broeden toe. De nesten 
werden al geplunderd voordat de legsels compleet waren. De 
grutto's hebben zelfs geen vervolglegsels geproduceerd maar 

waren binnen enkele weken uit het gebied vertrokken. Hopelijk hebben ze in naburige polders
nog een tweede broedsel groot kunnen brengen.

Ook in de Zoetermeerse Meerpolder gingen veel nesten verloren door de hermelijnen.
Heel jammer was ook de vondst van 3 dode scholeksters die tijdens het broeden ten prooi zijn 
gevallen aan de hermelijnen. Een vierde broedpaar werd op het nest verrast door een buizerd 
(camera waarneming).
 Ook de torenvalk richtte zich dit jaar meer op jonge weidevogels.

Conclusie
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Als we terugkijken naar naar 2019 zien we dat de predatie laag was. Er waren dat jaar
héél veel muizen beschikbaar. We merkten dat aan de lage predatie maar ook aan een
verdrievoudiging van het aantal kerkuilbroedparen in ons gebied. In 2019 zijn er dan ook
veel jonge weidevogels vliegvlug geworden. Voor de predatoren was het dus niet nodig om de strijd
aan te gaan met weidevogels die nesten en jongen te verdedigen hadden.
Het overvloedige aanbod van veldmuizen heeft er in 2019 ook voor gezorgd dat het goed ging 
met de aanwas van de predatoren. Tel daarbij op dat de eerste 5 weken van 2020 bijzonder 
nat waren waardoor de eerste generatie en mogelijk ook de tweede generatie veldmuizen het 
niet heeft overleefd. Op basis van deze twee voorgaande waarnemingen/constateringen was 
het dus min of meer voorspelbaar dat 2020 een slecht weidevogeljaar zou worden.
Het voedselgebrek was zelfs zo nijpend dat er dit jaar kerkuilbroedparen aanwezig waren die 
niet tot broeden zijn overgegaan en torenvalken die door de havik werden gepredeerd.

Camerabeelden

Links de man op het nest. Let op de lange door de wind omgekrulde kuif rechts de vrouw met een 
kortere naar achter gerichte kuif.

Acties

 Omdat is gebleken dat de
koeien héél regelmatig even
aan de nestbeschermer
komen snuffelen gaan we
volgend jaar een
experimentje uitvoeren om te
kijken of we dit kunnen
beperken. Op percelen waar

het nest niet met schrikdraad beschermd kan worden en waar de dichtheden per 
perceel hoog zijn moet de broedende vogel namelijk het broeden heel regelmatig 
onderbreken. Ook de camera wordt regelmatig besnuffeld gezien de scheefstand.

 Bedrijven stimuleren om bij aanvang van het broedseizoen percelen waar Italiaans 
raaigras als groenbemester is ingezaaid geschikt te maken voor de kieviten door een 
brede strook door te frezen om de kieviten voor deze percelen als broedvogel te 
behouden.

 Te adviseren om bij diepe/lange percelen met een grote drooglegging, behalve het 
toegangspad naar dat maisperceel, een tweede verbinding te maken naar een 
graslandperceel.  Kievitkuikens die sloten met een grote drooglegging over willen 
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steken lukt het namelijk niet om de hoge slootkanten te beklimmen. Ze raken
dan uitgeput en verdrinken bij de poging om de oever te beklimmen.

 Onderzoeksmateriaal zoals uitgekomen eieren en dode jongen of adulten verzamelen 
van grutto's voor dna-onderzoek.

 Bedrijven stimuleren om gebruik te maken van de mogelijkheid om in de 
kuikenperiode op percelen waar veel kuikens lopen een contractje af te sluiten om 2-3 
weken later te maaien.

 Bedrijven stimuleren om percelen voor te beweiden zodat er nieuwe aantrekkelijk 
plekken komen voor een tweede legsel en de opgroei van de eerste jonge weidevogels.

Bijzondere waarnemingen

Altijd weer een bijzondere waarneming
om een zomertaling te zien. Helaas is
het vinden van de nestenlocatie een
toevalstreffer dus hoop je maar dat ze
een broedplek in een perceel met
uitgestelde maaidatum hebben
gevonden.

Ook een soort als de kemphaan is een
toevalstreffer. Dit exemplaar zat tussen
een groep grutto's op een van onze
plasdras percelen. Hopelijk gaan we ze
vaker zien maar broeden zal wel iets
teveel gevraagd zijn.

We zien de laatste tijd redelijk wat gele-
kwikstaartjes maar het vinden van een
nestje is toch vaak een toevalstreffer

Deze scholekster redde het vege lijf door 2 minuten voordat de vos bij het nest was aangeland,
het nest te verlaten.
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Coördinatorenoverleg

Op 8 juli is er een coördinatorenoverleg gehouden op Geerweg 5 te Zoeterwoude. Dit
is een overleg van coördinatoren van de verschillende weidevoelgroepen binnen De
Groene Klaver.
Agendapunte waren:
-     Kennismaking met de nieuwe gebiedscoördinator Willy Kempen van Veen.
-     Stand van zaken weidevogelbeheer 2020.
-     Verwerking legselgegevens. Zijn alle legselgegevens verwerkt in 
boerenlandvogels of op andere wijze bekend bij de gebiedscoördinator. 
-     Verwerking monitoringsgegevens. Zijn alle monitoringsgegevens 
verwerkt in Boerenlandvogels.
-     Aanpassing mozaïeken. Zijn er verbeteringen mogelijk in de invulling 
van beheerpakketten en wat is ervoor nodig om die uit te kunnen voeren.
-     Concept predatiebeheerplan. Het op papier krijgen van een concept.
predatiebeheerplan heeft bureau Ecologic meer tijd gekost dan van te 
voren was voorzien. Maatregelen die uitvoerbaar zijn voor het 
volgende seizoen bespreken. 

Vrijwilligers

Helaas is het aantal vrijwilligers dit jaar behoorlijk afgenomen. Deels door een andere hobby, 
een andere baan of omdat de leeftijd een rol ging spelen zijn er dit jaar 6 vrijwilligers 
afgevallen. Gelukkig hebben zich ook weer 3 nieuwe weidewachters aangemeld en beschikken
we op dit moment over 27 actieve vrijwilligers waarvan er 3 in de Bieslandsepolder actief zijn.
Maar spijtig voor de nieuwe vrijwilligers viel het inwerken net na de start van de maatregelen.
We hopen nu maar dat de maatregelen in 2021 niet meer van kracht zijn zodat we het 
inwerken een goed vervolg kunnen geven. Nieuwe weidewachters zoeken is dan ook de 
uitdaging van nu. 

Areaal

Op dit moment ondersteunen wij bij 28 bedrijven de
weidevogelbescherming waaronder ook een tweetal
braakliggende terreinen.
Door onze activiteiten in de Zoetermeerse Meerpolder West is
het beschermingsgebied behoorlijk vergroot. De agrariërs in dit
gebied doen op vrijwillige basis mee aan nestbescherming maar
hebben geen contracten bij De Groene Klaver. Ook zijn we actief
bij het plasdrasgebiedje in deze polder waar we al héél leuke
soorten en een groep van 46 grutto's hebben waargenomen.

Afsluitavond

Gelet op de coronaperikelen was er dit jaar geen afsluitavond gepland. Veel vrijwilligers gaven 
aan dat zij het toch op prijs zouden stellen als er wel een afsluitavond zou komen. Toen Lida 
van den Akker aanbood om de afsluitavond bij hun op het bedrijf te houden in de open 
wagenloods was de keuze snel gemaakt. De gebruikelijke PowerPoint presentatie hebben we 
niet kunnen vertonen omdat er nog teveel daglicht was. De anderhalvemeter regel was 
ruimschoots te halen. Iedereen deed mee aan de royale discussie over het weidevogelbeheer. 
Het was een gezellige afsluiting van een bijzonder seizoen. 
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Vlietvoorde



Onder
dankzegging
voor zijn inzet
hebben we na zeven jaar 
afscheid moeten nemen 
van Pieter van der 
Kerkhoff omdat hij gaat 
verhuizen naar het oosten 
des lands. Harm Bosgraaf 
presenteerde zich als 
nieuwe secretaris en we 
namen onder 
dankzeggingen afscheid 
van Harm Gerrits die deze 
functie jarenlang op een 
super goede manier heeft 
vervuld.

Dank

Tot slot bedanken we alle agrarisch, 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 2021.

Website: www.wgnl.nl
Coördinator: 
Martin van de Reep
reepos@casema.nl
06 547 589 50
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Niet alle deelnemers in beeld in de pauze maar toch een mooie indruk van de 
afsluitavond


