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1. Inleiding 

 
1.1 Aanleiding 

Aanleiding tot deze inventarisatie is de herinrichting van het gebied de Zuidrand van Midden-
Delfland. In de jaren 1990 is agrarisch gebied omgezet in recreatiegebied met 
natuurwaarden en natuurdoelen. Deze herinrichting is het gevolg van de Reconstructie; een 
plan uit 1979, waarin de grenzen van het stedelijk gebied worden vastgelegd, zodat er 
groene ruimte blijft bestaan tussen de steden en deze niet aan elkaar vastgroeien als één 
grote agglomeratie. 
 
1.2 Doel 

Deze onderzoeken (voorafgaand aan de broedvogelinventarisaties vonden reeds meerdere 
inventarisaties van andere soortgroepen plaats) zijn bedoeld om het beheer van het gebied 
te bepalen, waarbij het KNNV adviserend optreedt richting de verantwoordelijke instantie 
Groenservice Zuid-Holland (GZH) en Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, die het 
onderhoud uitvoert. 

2. Werkwijze 

Broedvogels inventariseren doet men door in de juiste periode van het jaar binnen een 
vastomlijnd gebied alle waarnemingen van vogels met hun gedrag te noteren. Deze 
waarnemingen worden geïnterpreteerd om het aantal territoria te bepalen. De combinatie 
van bepaalde gedragingen van de vogels en hun aanwezigheid op een bepaalde locatie over 
meerdere bezoeken leidt tot het al dan niet vast stellen van een territorium. 
 
2.1 Methode 

Er is geïnventariseerd volgens de gestandaardiseerde methode van SOVON voor 
broedvogelmonitoring (BMP), waarbij het gebied zeven maal bezocht is in de vroege ochtend 
tussen 18 maart en 15 juli. De rondes werden per fiets afgelegd en delen werden gelopen, 
waarbij steeds vanaf openbare wegen en paden geteld is. De interpretatie is zonder hulp van 
een computer programma uitgevoerd. 
 
2.2 Bezoeken 

De bezoeken vonden plaats in de vroege ochtend (meestal op zondag), van ongeveer een 
half uur voor zonopkomst tot twee uur na zonopkomst. De weersomstandigheden waren 
soms matig en een regenpak was wel eens nodig. 
 
Tabel 1: Uitgevoerde veldbezoeken 

Datum Activiteit Soortgroep Uitvoerende 

18 maart inventarisatie broedvogels F. van der Lans 

21 april inventarisatie broedvogels F. van der Lans 

5 mei inventarisatie broedvogels F. van der Lans 

22 mei inventarisatie broedvogels F. van der Lans 

16 juni inventarisatie broedvogels F. van der Lans 

30 juni inventarisatie broedvogels F. van der Lans 

15 juli inventarisatie broedvogels F. van der Lans 
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Tabel 2: Weersomstandigheden* 

Datum 
Temperatuur °C Windrichting + -

kracht  
Bewolking 

Neerslag 

(mm) min. max. 

18 maart 2,8 9,9 W 3 Zwaar bewolkt 0,7 

21 april 4,7 11,9 ZW 3 Zwaar bewolkt 1,2 

5 mei 6,8 10,1 NO 3 Geheel bewolkt 0,0 

22 mei 12,4 25,3 NW 2 Half bewolkt 0,0 

16 juni 14,0 19,2 ZW 4  Half bewolkt 3,2 

30 juni 14,6 22,8 ZW 3 Zwaar bewolkt 3,7 

15 juli 10,4 18,1 W 2 Zwaar bewolkt 10,4 

* Weersomstandigheden ter plaatse van weerstation Rotterdam (bron: KNMI) 
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3. Gebiedsbeschrijving 

De zuidrand is een 380 hectare groot gebied, dat delen van meerdere polders omsluit. Van 
west naar oost begint het ongeveer 5 kilometer lange traject bij de Vlaardingse vaart en gaat 
het via de Holierhoekse polder, Breeweg, Zouteveense polder, talud A4, Lage Abtswoudse 
polder, Harreweg, polder Noord-Kethel, Groeneweg tot aan de Kandelaar aan de Delftse 
Schie. De breedte van de Zuidrand bedraagt ongeveer een halve kilometer en wordt bepaald 
door de bebouwde kom van Vlaardingen, Schiedam en Kethel in het zuiden en door de 
Zwethsloot in het noorden. In het westen sluit de Zuidrand aan op natuurgebied de 
Vlaardingse vlietlanden, met haar mooie moerasflora en recreatiegebied de Broekpolder met 
voor onze omgeving groot, oud loofbos. In het oosten sluit de Zuidrand aan op natuurgebied 
de Ackerdijkse plassen, de toekomstige golfbaan in de Oost-Abtspolder en de landgoederen 
langs de Delftse Schie, terwijl naar het noorden de graslanden van Midden-Delfland 
beginnen. De gemene deler van het gebied is dat de Zuidrand is ingericht voor natuur en 
recreatie in de jaren 1990. Er is agrarisch gebied, bestaande uit weilanden voor 
melkveehouderij, omgezet in natuur- en recreatiegebied door de aanleg van paden, poelen, 
watergangen, bosplantsoenen en rietvelden. Ook is er nog steeds weiland aanwezig en er 
wordt geweid met schapen, rundvee en paarden, terwijl andere stukken gehooid worden. 
Aangezien er ruim 10 jaar verschil zit tussen de aanvang van de herinrichting in 
verschillende delen van de Zuidrand, zijn er bosaanplanten en rietopstanden van 
verschillende leeftijd aanwezig, waarbij de oudste aanplanten zo’n 18 jaar zijn. 
 
Begrenzing onderzoeksgebied: het onderzoeksgebied betreft de recreatiegebieden van de 
Zuidrand. Bestaande bebouwing en boerenerven zijn in principe niet meegeteld, net zo min 
als het zandlichaam van de A4, het parkje (voormalig opspuitterrein direct ten oosten van de 
A4), al oudere beplantingen langs rand bebouwing Kethel, de Poldervaart, de Zwethsloot, de 
Vlaardingse vaart, de Delftse Schie, de weilanden van polder Noord-Kethel en de 
Holierhoekse polder, de bebouwde kom Schiedam en Vlaardingen en de (toekomstige) 
golfbaan Oost-Abtspolder. In principe, want de aantallen broedvogels zijn niet meegeteld, 
maar het voorkomen daarvan wordt verderop wel vermeld (kwalitatief). Deze keuze is 
gemaakt omdat zo alleen het beheergebied van GZH/Vockestaert geïnventariseerd is. 
 

 
Afbeelding 1. Op broedvogels geïnventariseerd gebied de Zuidrand 2012 
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4. Resultaten 

 

4.1 Algemeen 

De Zuidrand is in het voorjaar van 2012 op broedvogels geïnventariseerd. Er zijn 664 
broedvogels in 58 soorten vastgesteld. Telt men daar nog een aantal soorten bij op, die op 
boerenerven binnen het gebied broeden (in tabel als Aanw gemerkt), dan komt men op 66 
soorten. Vermeldenswaardig zijn de zeldzame krekelzanger en buidelmezen, die het gebied 
dit voorjaar bezochten. Er kwamen vele spotters op af, maar de broedvogellijst hebben ze 
niet gehaald. 
 
 

Soort Aan- 
tal 
terri- 
toria 

Fuut 3 

Roerdomp 1 

Grauwe gans 19 

Nijlgans 9 

Grote Canadese 
gans 

15 

Knobbelzwaan 6 

Wilde eend 81 

Krakeend 15 

Kuifeend 9 

Bergeend 2 

Havik 1 

Buizerd 1 

Waterral 4 

Waterhoen 12 

Meerkoet 56 

Kievit 14 

Scholekster 4 

Grutto 1 

Tureluur 7 

Kleine karekiet 45 

Bosrietzanger 26 

Rietzanger 23 

Sprinkhaanzan- 
ger 

8 

Snor 1 

Roodborst 5 

Blauwborst 11 

Roodborsttapuit 1 

Merel 22 

Zanglijster 10 

Grasmus 15 

Tuinfluiter 11 

Zwartkop 20 

Spotvogel 2 

Tjiftjaf 22 

Fits 37 

Winterkoning 40 

Heggenmus 4 

Koolmees 5 

Pimpelmees 2 

Staartmees 2 

Boomkruiper 2 

Grote bonte 2 

specht 

Zwarte kraai  6 

Gaai 2 

Ekster 7 

Spreeuw 2 

Ringmus 2 

Huismus Aanw 

Vink 1 

Groenling 3 

Kneu 5 

Putter 8 

Rietgors 29 

Houtduif 8 

Holenduif 1 

Turkse tortel Aanw 

Steenuil Aanw  

Boerenzwaluw Aanw 

Huiszwaluw Aanw 

Witte kwikstaart Aanw 

Koekoek 5 

Halsbandparkiet 2 

Fazant 9 

Torenvalk Aanw 

Grote lijster Aanw 

Tabel 3. * Aanw = vogel broedt binnen het gebied de Zuidrand op boerenerf en daarom niet 
in totalen opgenomen. 
 
4.2 Soorten van de Rode Lijst 

Er zijn 11 soorten van de Rode Lijst in het gebied aanwezig. Op de Rode Lijst worden de 
volgende broedvogels vermeld, die zijn aangetroffen in de Zuidrand: roerdomp, grutto, 
tureluur, ringmus, spotvogel, snor, koekoek en kneu. Dit zijn 8 soorten. Op boerenerven in 
het gebied zijn de volgende aanvullende Rode Lijst-soorten vastgesteld: steenuil, 
huiszwaluw, boerenzwaluw. Totaal komen 11 soorten van de Rode Lijst voor in het gebied. 
Recent verdwenen zijn acht (8!) broedvogels van de Rode Lijst als grauwe vliegenvanger (tot 
2011), ransuil (tot 2011), patrijs, veldleeuwerik, boomvalk, graspieper, slobeend en mogelijk 
gele kwikstaart. De groene specht is een broedvogel van de Rode Lijst die binnenkort 
verwacht wordt in het gebied. Als niet-broedvogel komt de grote zilverreiger in de winter voor 
in het gebied. 
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Roerdomp 1 

Grutto 1 

Tureluur 7 

Snor 1 

Koekoek 5 

Kneu 5 

Spotvogel 2 

Steenuil Aanw   

Boerenzwaluw Aanw 

Huiszwaluw Aanw 

Ringmus 2 

totaal  

Tabel 4. Rode lijstsoorten 
 

 
Afbeelding 2. Territoria Rode Lijstsoorten en roodborsttapuit. Grutto en tureluur staan op 
afbeelding 4. 
  Koekoek huiszwaluw    boerenzwaluw spotvogel roerdomp 
  Ringmus kneu     snor                        roodborsttapuit 
 
4.3 Watervogels 

De watervogels zijn prominent aanwezig met 226 territoria in het gebied. Er is dan ook 
geschikt habitat aanwezig in de vorm van drie gegraven grotere waterpartijen, een 
helofytenfilter, kleine rietlandjes, twee plasdrasgebiedjes en het bestaande slootpatroon van 
de weilanden, dat uit tientallen sloten bestaat, waarvan er meerdere niet meer geschoond 
worden, zodat ze dicht begroeid zijn met soorten als grote egelskop. Met name soorten die 
algemeen voorkomen in deze omgeving, zijn ook talrijk in de Zuidrand en eenden als de 
wilde eend, krakeend en kuifeend behoren tot de algemeenste soorten in het gebied. Ook de 
bergeend broedt er, maar slobeend en zomertaling en andere eendensoorten, die in deze 
omgeving verwacht kunnen worden (zoals incidenteel wintertaling, tafeleend en rosse 
stekelstaart) ontbreken. Het talrijk voorkomen van algemene soorten en het ontbreken van 
kritische soorten is deels toe te wijzen aan de hoge mate van verstoring die het gebied kent. 
Anderzijds zijn de kritische soorten bekend om hun specifieke habitateisen, die in de 
Zuidrand op te kleine oppervlakte of gewoon helemaal niet vinden zijn. De ganzen en 
zwanen zijn goed vertegenwoordigd. De knobbelzwaan is erg territoriaal en er zit al snel een 
limiet op het aantal broedparen, dat in de Zuidrand vermoedelijk al gehaald wordt. De 
Canadese gans, Nijlgans en grauwe gans zijn in de Zuidrand duidelijk talrijker (meer 
geconcentreerd) dan in de wijde omgeving, wat aangeeft dat ze hier geschikt broedterrein en 
opgroeigebied vinden. Ook voor (met name grauwe) ganzen speelt een rustige broedplaats 
een belangrijke rol en deze wordt gevonden in de rietlandjes in het gebied tussen Harreweg 
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en Groeneweg en in de oevers van de Zwethsloot. Fysieke afstand tot mensen (en honden 
en vossen) is daarbij minder belangrijk dan fysische onbereikbaarheid door water. Net als de 
andere vegetariërs (eenden, ganzen, zwanen) zijn meerkoet en waterhoen algemeen, maar 
vooral waterhoen is altijd onopvallend (en daarom onderschat).  
 

   
 
Viseters zijn zeldzamer, niet in de laatste plaats omdat veel viseters koloniebroeders zijn met 
een select aantal locaties. Visdief en blauwe reiger broeden op de vlietlanden, aalscholvers 
op Ackerdijk. De fuut is slechts met drie paartjes aanwezig en de dodaars ontbreekt. De fuut 
is in Midden-Delfland en ook in de Zuidrand een broedvogel van watergangen breder dan 
een kleine tien meter en waterpartijen van flink formaat, zodat het maximum aantal mogelijk 
al is bereikt. De dodaars broedt in (ook kleine) vegetatierijke waterpartijen, zoals in de nabij 
gelegen moeraszone onder de toekomstige golfbaan in de Oost-Abtspolder, maar is niet in 
de Zuidrand vastgesteld, ondanks potentieel broedterrein. 
 

Fuut 3 

Grauwe gans 19 

Nijlgans 9 

Grote 
Canadese gans 

15 

Knobbelzwaan 6 

Wilde eend 81 

Krakeend 15 

Kuifeend 9 

Bergeend 2 

Waterhoen 12 

Meerkoet 56 

Totaal 226 

Tabel 5. Watervogels 
 

 
 
Afbeelding 3. Belangrijkste gebieden voor watervogels: 
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1. Kandelaarplas en helofytenfilter 

2. Rietlandjes en plasdrasgebiedje Vockestaert 

3. Rietlandjes en weilanden Woudweg 

4. Zwethsloot en aangrenzend plasdrasgebiedje 

 

4.4 Weidevogels 

Voor de aanleg van de Zuidrand bestond het hele gebied uit weiland. De weidevogels zijn 
daarmee de enige groep die erop achteruit is gegaan qua habitat. Met de aanleg van de 
Zuidrand zijn toentertijd twee mooie populaties verdwenen; te weten direct ten oosten van de 
Breeweg en in het huidige plasdrasgebied aan de Zwethsloot ten westen van de Breeweg. 
De andere gebieden van de zuidrand zijn nooit erg goed geweest voor weidevogels. De 
uitstraling van de boomaanplant heeft een negatief effect op de populatie in polder Noord-
Kethel. 
 

   
 
Toch zijn er nog weidevogels broedend aanwezig op een aantal plekken verspreid door de 
Zuidrand. Hierbij valt op dat in het grootste weidecomplex, direct ten oosten van de Breeweg, 
waar voorheen een populatie weidevogels aanwezig was, nu in het geheel geen weidevogels 
meer aanwezig zijn. De andere locatie waar vroeger een populatie zat, langs de Zwethsloot 
in de Holierhoekse polder, is nu een plasdrasgebiedje aanwezig, waar nog steeds 
weidevogels tot broeden komen. De overige plekken waar weidevogels broeden zijn hoeken 
met zeer nat grasland met extensieve beweiding van rundvee. Dit is meteen het belangrijkste 
verschil met het weidegebied ten oosten van de Breeweg, dat niet zo nat is en waar veel met 
schapen geweid wordt in plaats van rundvee. Daarnaast is opvallend dat de broedende 
weidevogels alleen kievit, scholekster en tureluur omvatten en de kritische soorten grutto 
(heeft niet gebroed, maar mag op basis van kartering als 1 territorium geteld worden), 
veldleeuwerik, graspieper, gele kwikstaart, patrijs, zomertaling en slobeend ontbreken door 
een combinatie van grotere gevoeligheid voor verstoring en specifieke eisen aan  het habitat. 
Genoemde soorten zijn in de aangrenzende gebieden nog wel aanwezig. 
 

Kievit 14 

Scholekster 4 

Grutto 1 

Tureluur 7 

Totaal 26 territoria 

Tabel 6. Weidevogels 
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Afbeelding 4. Belangrijkste gebieden voor weidevogels 
1. Natte weitjes: 5 kievit, 3 tureluur, 1 scholekster 

2. Plasdrasgebiedje Vockestaert: 1 kievit, 1 tureluur 

3. Nat weilandje: 1 kievit, 1 tureluur, 1 scholekster. 

4. Plasdrasgebiedje zwethsloot: 3 kievit, 1 scholekster, 1 tureluur 

5. Vochtige weitjes: 3 kievit, 1 scholekster, 1 tureluur, 1 grutto 

4.5 Roofvogels en uilen 

In 2012 broedde de havik succesvol in de bossen bij de Kandelaar, na een eerdere poging in 
2011 (pers obs). Er vlogen minimaal twee jongen uit. De aanwezigheid van deze toppredator 
in het gebied ging ten koste van broedgevallen van ransuil en sperwer, die in de voorgaande 
jaren met ieder 1 paar als broedvogel aanwezig waren in diezelfde bossen. De ransuil is 
vrijwel constant broedvogel geweest in het gebied en 2012 is het eerste jaar dat ik geen 
broedgeval heb vastgesteld. Een winterverzamelplaats aan het parkje direct ten oosten van 
A4, ten zuiden van de Woudweg is de laatste jaren niet meer bezet en ook de 
winterverblijfplaats op begraafplaats Hofwijk is in 2011/2012 voor de eerste maal geheel niet 
meer bezocht door ransuilen. In het nabij gelegen gebied tussen Ackerdijk, Schieveen, Oude 
Leede, Rodenrijs en Zestienhoven zitten nog wel veel ransuilen (minimaal 11 paar in 2012). 
De buizerd broedde wel weer bij de Kandelaar, maar er zijn geen uitgevlogen jongen gezien. 
Mogelijk vanwege het slechte weer deden de buizerds het overal slecht (weinig uitgevlogen 
jongen) in de omgeving. De torenvalk broedt met drie paar in de directe omgeving en 
bebouwing (waar de nestkasten staan) van de Zuidrand en is vaak jagend aanwezig, waarbij 
later in het jaar juvenielen aanwezig waren. De boomvalk is vaak aanwezig in het gebied, 
maar broedde, zoals gebruikelijk, op begraafplaats Hofwijk, waar drie jongen uitvlogen. De 
steenuil broedt op een boerenerf aan de Woudweg. 
 

Havik 1 

Buizerd 1 

Torenvalk (3) 

Steenuil (1) 

Totaal 2 

Tabel 7. Roofvogels 
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Afbeelding 5. Territoria roofvogels 
1. Havik 

2. Buizerd 

3. Steenuil 

4.6 Rietvogels 

Rietvogels behoren tot de grote winnaars sinds de herinrichting, aangezien er voor die tijd 
geen rietmoeras aanwezig was. De rietvogels zijn geconcentreerd in de rietgebieden in het 
deel bij de Kandelaar (helofytenfilter, rietgebied ten zuiden Kandelaarplas) en tussen de 
Harreweg en de Groeneweg. Kleine karekiet, rietzanger en rietgors zitten ook in rietkragen 
langs waterpartijen in de Holierhoekse polder en direct ten westen van de Harreweg, waar 
ook een waterral zat. Rietzanger werd ook aangetroffen in jonge boomaanplant ten westen 
van de A4, terwijl de rietgors ook in ruigtes voorkomt zoals langs het fietspad naar de 
Kandelaar. Bosrietzanger en sprinkhaanzanger zijn daar ook te vinden en verder op de 
overgang van rietmoeras naar ruigte. De buidelmees moet toch even genoemd worden. 
Hiervan waren van januari tot maart enkele exemplaren aanwezig in de rietlandjes tussen de 
Harreweg en Groeneweg. Topper is natuurlijk de roerdomp die wekenlang zat te roepen in 
het helofytenfilter en soms, vermoedelijk dezelfde, in het rietstrookje onder de toekomstige 
golfbaan in de Oost-Abtspolder. 
 

Kleine karekiet 45 

Bosrietzanger 26 

Rietzanger 23 

Sprinkhaanzanger 8 

Waterral 4 

Rietgors 29 

Blauwborst 11 

Snor 1 

Roerdomp 1 

Totaal 128 

Tabel 8. rietvogels 
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Afbeelding 6. Belangrijkste gebieden voor moerasvogels 
1. Rietgebied ten zuiden kandelaarplas (kleine kar, rietgors, rietzanger, bosrietzanger) 

2. Helofytenfilter (alle soorten, wo roerdomp) 

3. Ruigte langs fietspad naar Kandelaar (sprinkhaanzanger, rietgors, bosrietzanger, 

roodborsttapuit) 

4. Rietlandjes tussen Groeneweg en Harreweg (alle soorten w.o. snor en 6 paar 

blauwborst) 

5. Rietkragen, ruig grasland direct ten westen Harreweg (waterral, blauwborst en de 

gewone) 

6. Olsthoornplas en omgeving (alleen gewone soorten, incl. blauwborst en 

bosrietzanger) 

7. Rietstrook langs A4 (niet meegenomen in telling, alleen gewone soorten) 

8. Rietstrook Oost-Abtspolder (niet meegenomen in telling, o.a. dodaars, grauwe gans 

e.a.) 

4.7 Bosvogels 

De bospercelen zijn tussen de tien en de twintig jaar oud en bestaan voor een groot deel uit 
schietwilg, gewone es en zwarte els met lokaal zomereik, Spaanse aak en Canadese 
populier en in de meeste aanplanten zomen met meidoorn en sleedoorn. Het Kandelaar bos 
is het oudste bos en daarmee het rijkste aan broedvogels. In het populierenbos ten zuiden 
van de Kandelaar plas broeden grote bonte spechten en boomkruipers, net als in de 
schietwilgen tegen de Schie aan, bij de Poldervaart. De roofvogels zitten in het rustige bos 
ten zuiden van het fietspad naar de kandelaar. Het talrijkste zijn echter de zangvogels met 
winterkoning, tjiftjaf, zwartkop, merel, zanglijster, roodborst, vink in oudere opstanden en 
grasmus, bosrietzanger, fitis, tuinfluiter, kneu, spotvogel in de jongste opstanden. 
 

Afbeelding 7. Belangrijkste gebieden voor bosvogels 
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1. Bos ten zuiden Kandelaarplas: grote bonte specht, halsbandparkiet 

2. Bospercelen Kandelaar: havik, grote bonte specht, boomkruiper, vink 

3. Harreweg en jong bos: spotvogel, bosrietzanger 

4. Bospercelen Holierhoek: putter, zwarte kraai, holenduif, spreeuw, ringmus 

 

 
Afbeelding 8. Territoria holenbroeders (oude bomen) 

1. Grote bonte specht, halsbandparkiet, koolmees, pimpelmees, boomkruiper 

2. Spreeuw, grote bonte specht, boomkruiper, koolmees 

3. Pestbosje: ringmus, spreeuw, holenduif 

 

Merel 22 

Zanglijster 10 

Grote lijster 1 

Grasmus 15 

Tuinfluiter 11 

Zwartkop 20 

Spotvogel 1 

Tjiftjaf 22 

Fits 37 

Winterkoning 40 

Heggenmus 4 

Koolmees 5 

Pimpelmees 2 

Staartmees 2 

Boomkruiper 2 

Grote bonte 
specht 

2 

Zwarte kraai  6 

Gaai 2 

Ekster 7 

Spreeuw 2 

Ringmus 2 

Vink 1 

Groenling 3 

Kneu 5 

Putter 8 

Rietgors 29 

Houtduif 8 

Holenduif 1 

Roodborst 5 

Totaal 253 

Tabel 9. Bosvogels 
 
 



5. Evaluatie 

 

5.1 Vergelijking met het verleden 

De Zuidrand bestond in het verleden geheel uit weiland met als aanvullende biotopen 
boerenerven, pestbosjes, een rietkraag langs de A4, het voormalig opspuitterreintje langs de 
A4, de beplanting langs de Harreweg en Groeneweg en de jonge boomaanplant in Polder 
Noord-Kethel. Michel Klemann telde de broedvogels in Midden-Delfland voor SOVON 2002. 
Zijn telling betrof niet alle soorten, maar 26 soorten die vergeleken kunnen worden (zie tabel 
10). In 2002 kwamen 21 van de 26 soorten voor in het gebied, in 2012 24 soorten. Een 
toename van meer dan 10%. Het aantal territoria steeg van 311 in 2002 naar 367 in 2012, 
een toename van 20%. Qua soortensamenstelling zijn de verschillen te verwachten: de 
weidevogels gingen van 130 paar in 2002 naar 26 paar in 2012, een aderlating van 80% 
afname. Veldleeuwerik, graspieper en slobeend zijn geheel verdwenen. Scholekster en 
tureluur zijn het minste afgenomen. Daar tegenover stegen de rietzangers van 14 in 2002 
naar 106 in 2012, 90% toename. De watervogels hebben ook geprofiteerd, hoewel de fuut 
nauwelijks is toegenomen (weinig nieuw groter oppervlakte water), de ganzen spectaculair 
zijn toegenomen en vooral opvallend: waterhoen en wilde eend zijn juist afgenomen. 
Bosvogels zijn in de inventarisatie van Klemann niet meegenomen, maar de toename 
daarvan is tegen de 100%, aangezien er in 2002 geen bos bestond en boerenerven niet in 
de telling betrokken zijn. De patrijs scoort 0 in beide inventarisaties, maar ik heb gehoord dat 
er in ieder geval in 2011 nog een koppel aanwezig was langs de A4, Zuidrand. 
 

Soort 2002 2012 Trend 

Fuut 2 3 Toename 

Grauwe gans 0 19 Toename 

Nijlgans 7 9 Toename 

Grote Canadese gans 3 15 Toename 

Knobbelzwaan 4 6 Toename 

Wilde eend 92 81 Afname 

Krakeend 2 15 Toename 

Kuifeend 3 9 Toename 

Bergeend 1 2 Toename 

Waterhoen 18 12 Afname 

Meerkoet 51 56 Toename 

Kievit 70 14 Afname 

Scholekster 6 4 Afname 

Grutto 29 1 Afname 

Tureluur 16 7 Afname 

Veldleeuwerik 8 0 Afname 

Graspieper 1 0 Afname 

Kleine karekiet 9 45 Toename 

Bosrietzanger 4 26 Toename 

Rietzanger 0 23 Toename 

Snor 0 1 Toename 

Blauwborst 1 11 Toename 

Torenvalk 1 3 Toename 

Buizerd 0 1 Toename 

Roerdomp 0 1 Toename 

Patrijs 0 0  

Aantal soorten 21 24 toename 

Totaal territoria 311 367 toename 

Tabel 10. Vergelijking met tien jaar geleden 
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5.2 Vergelijking met omliggende gebieden 

Vergeleken met aangrenzende gebieden, die ik 2011 geteld heb, maar grotendeels 
agrarisch gebleven zijn heeft de Zuidrand de meeste soorten, een vergelijkbaar aantal 
soorten van de Rode Lijst, maar meer territoria. Dit is resultaat van de zogenoemde 
verparking van het landschap, die ten koste gaat van kenmerkend Hollands landschap met 
de bijhorende kritische soorten en zorgt voor een broedvogelpopulatie die bestaat uit een 
gevarieerd aanbod van algemene soorten. De minkant van de Zuidrand zijn de weidevogels, 
die grotendeels verdwenen zijn, maar als pluspunt zijn er de rietvogels, met Rode lijst 
soorten als roerdomp en snor. 
Het tevens voor de Reconstructie aangelegde Abtswoudse Bos-west is goed te vergelijken, 
omdat het dezelfde periode van aanleg kent en min of meer dezelfde recreatiedruk en 
biotopen heeft, met als belangrijkste verschil dat het een kleinere oppervlakte bestrijkt dan 
de Zuidrand. Hierbij steekt de Zuidrand positief af. De Ackerdijkse plassen zijn een 
natuurgebied waar rust gegarandeerd wordt en interessantere biotopen (grotere plassen, 
meer plasdras, eilandjes, oudere bomen) te vinden zijn dan in de Zuidrand. Wellicht een 
gebied om als voorbeeld te gebruiken.  
 

Gebied Aantal soorten Rode lijst 
soorten 

Totaal territoria 

Zuidrand (2012) 66 11 664 

Schieveen (2011) 61 15 755 

Polder Noord-Kethel (2011) 41 9 180 

Abtswoudse bos-west (2011) 41 3 359 

Ackerdijkse plassen (2011) 71 13 1127 

Tabel 11. Vergelijking andere gebieden.  
 
5.3 Relatie met de omgeving 

De Zuidrand wordt door enkele vogels uit de omgeving gebruikt, terwijl ze niet, of nauwelijks 
broeden in de Zuidrand. Soorten die uit de stad komen zijn de kauw, de gierzwaluw en de 
spreeuw. Ze broeden in huizen in de omgeving, maar zoeken hun voedsel vaak in de 
Zuidrand. Omgekeerd komt de halsbandparkiet in de broedtijd naar het platteland, op zoek 
naar holen in bomen, zoals die van de grote bonte specht. De ooievaars van de 
Rotterdamse weg en mogelijk die uit Blijdorp zijn hier veelvuldig te vinden, net als de blauwe 
reigers van de Tempel en de vlietlanden en de visdieven en bruine kiekendief vanaf de 
vlietlanden. De plasdrasgebieden trekken in het voorjaar weidevogels aan, die in de 
omgeving gaan broeden of verder trekken. 
 

   
 
5.4 Beheer en broedvogels 

De Zuidrand wordt beheerd door middel van begrazing met schapen, koeien en paarden, 
door te maaien in diverse regiems, door te sloten, of door niet in te grijpen. De combinatie 
van hoog waterpeil en extensieve beweiding met rundvee op 5 kleine locaties (maximaal 15 
ha totaal) vormt het laatste broedgebied van weidevogels binnen de zuidrand. Opvallend is, 
dat het grootste weidecomplex (langs de Woudweg tussen de Breeweg en de A4) niet 
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gebruikt wordt door weidevogels, terwijl hier voor aanleg van de zuidrand wel veel 
weidevogels zaten. Deze weiden zijn minder nat en worden voor een groot deel met 
schapen beweid, wat dit verschil ten dele kan verklaren. Dat hier vrij vroeg gemaaid werd, is 
geen probleem, aangezien er geen vogels zaten. 
Tijdens de vorstperiode in januari 2012 zijn er delen van de rietlandjes en natte ruigte 
gemaaid. Dit was mogelijk vanwege de vorst en een aantal plaatsen was al in geen jaren 
gemaaid. Er is selectief gemaaid, waarbij steeds stroken riet zijn blijven staan. Er werd 
geprotesteerd uit de vogelaarshoek, omdat er op dat moment buidelmezen in het gebied 
verbleven. Deze vogels zijn naar het Abtswoudse bos verplaatst. Het maaien lijkt geen groot 
negatief effect gehad te hebben op de stand van de rietvogels (vergelijkbare aantallen met 
2011, F. v.d. Lans pers obs). Tijdens het broedseizoen zijn geen uitwassen geregistreerd 
met maaien. Langs het fietspad tussen de Groeneweg en het tunneltje onder het spoor ging 
1 territorium van een bosrietzanger verloren door maaien eind juni. 
Het feit dat veel watergangen niet of hooguit periodiek worden geschoond zorgt voor rijke 
oevervegetatie, wat gunstig is voor de watervogels en moerasvogels. 
Bospercelen worden grotendeels met rust gelaten, maar op een paar locaties is 
geëxperimenteerd met bosbeweiding. De resultaten zullen over langere termijn interessanter 
worden en er bestaan mooie voorbeelden van bosbeweiding met rijke flora en fauna. Hier in 
de Zuidrand heeft het tot nu toe een negatief effect op het aantal soorten broedvogels en het 
aantal territoria. Algemene soorten als winterkoning, zwartkop, bosrietzanger en wilde eend 
ontbreken. Verder schaarse soorten als putter en zwarte kraai kwamen er juist weer wel 
voor. Door bospercelen met veel ondergroei van braam en borders van meidoorn uit te 
kiezen voor bosbeweiding kunnen bovengenoemde ontbrekende soorten behouden blijven.  
 
 
 

Verantwoording 

 
Auteur: Ferry van der Lans 
Afbeeldingen en tabellen: Ferry van der Lans 
Adviezen: Ferry van der Lans 
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Contactgezocht 

 
Stuur deze pagina op naar KNNV afdeling Delfland Postbus 133, 2600 AC  DELFT; of stuur 
een email aan: afdelingDelfland@knnv.nl 
 
Ik heb de volgende mening over deze uitgave 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Bijgaand treffen jullie aan 

0 ervaringen in en rond de Zuidrand 
0 foto’s van de Zuidrand 
0 oude krantenknipsels 
0 oude en huidige natuurwaarnemingen 

 
 

0 houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen rond de Zuidrand 
0 stuur mij meer informatie over de KNNV 
0 Ik heb de volgende vraag: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
en stuur mij 
0 …. ex posters voor het jaarthema  
0 …. ex waarnemingskaarten voor het jaarthema 
0 een uitnodiging voor jullie openbare activiteiten 
0 Ik heb de volgende vraag: 
……………………………………………………………………………. 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres: ……………….……………….……………….……………….………………………………. 
 
Woonplaats: ……………………………..……………………………..……………………………… 
 
Telefoon: ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Email: ……………………………………………………………………………………………….. 
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Korte samenvatting 

 
Dit rapport is geschreven in opdracht van het Natuur- en Recreatieschap Midden-Delfland 
om zicht te krijgen op de ontwikkeling van de broedvogels in de Zuidrand van Midden-
Delfland. 
 
Er zijn 664 broedvogels in 58 soorten vastgesteld (66 soorten inclusief boerenerven). 
 
Er zijn 8 soorten van de Rode Lijst in het gebied aanwezig (roerdomp, grutto, tureluur, 
ringmus, spotvogel, snor, koekoek en kneu) en 3 soorten op de boerenerven (steenuil, 
huiszwaluw, boerenzwaluw). Recent verdwenen zijn 8 broedvogels van de Rode Lijst 
(grauwe vliegenvanger, ransuil, patrijs, veldleeuwerik, boomvalk, graspieper, slobeend en 
mogelijk gele kwikstaart). De groene specht wordt binnenkort verwacht. Als niet-broedvogel 
komt de grote zilverreiger in de winter voor in het gebied. 
 
Vergeleken met aangrenzende gebieden die grotendeels agrarisch gebleven zijn heeft de 
Zuidrand de meeste soorten, een vergelijkbaar aantal soorten van de Rode Lijst, maar meer 
territoria. De minkant van de Zuidrand zijn de weidevogels (-80%), die grotendeels 
verdwenen zijn, maar als pluspunt zijn er de rietvogels (+90%), met Rode lijst-soorten als 
roerdomp en snor en de bosvogels (+100%). 
 

Gebied Aantal soorten Rode lijst 
soorten 

Totaal territoria 

Zuidrand (2012) 66 11 664 

Schieveen (2011) 61 15 755 

Polder Noord-Kethel (2011) 41 9 180 

Abtswoudse bos-west (2011) 41 3 359 

Ackerdijkse plassen (2011) 71 13 1127 

Tabel: Vergelijking andere gebieden.  
 
 
 
 
De KNNV, de natuurvereniging voor Delfland. 
De KNNV opent je ogen en hart voor de natuur. Met elkaar komen we op voor de belangen 
van die natuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


