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1.  Inleiding 
 

Ferry van der Lans heeft van het Hoogheemraadschap van Delfland opdracht gekregen 
voor het uitvoeren van een weidevogelinventarisatie in de calamiteitenwaterberging in 
de Woudse polder te Midden-Delfland. In dit rapport, d.d. 2/07/2017, worden de 
resultaten besproken. Weidevogels horen tot de meest kenmerkende, maar ook de 
meest bedreigde vogelsoorten in Nederland. In Midden-Delfland wordt hard gewerkt 
aan het in stand houden van deze opvallende vogels, waarin de Waterberging een 
glansrol kan spelen. 
 
1.1 Aanleiding 

 
Aanleiding tot deze inventarisatie en beheeradvies is de wens van het weidevogelpact 
(WLTO, Vockestaert, gemeente Midden-Delfland, Natuurmonumenten, KNNV) en het 
daarbij betrokken Hoogheemraadschap van Delfland de graslandgebieden in Midden-
Delfland te optimaliseren voor weidevogels. De Woudse waterberging is eigendom van 
het Waterschap en wordt beheerd door lokale boeren. De functie is in eerste instantie 
calamiteitenberging, maar het Waterschap is bereid gevonden extra maatregelen voor 
de weidevogels te nemen. De maatregelen worden met ingang van 2015 toegepast en 
zijn vanaf 2017 onder gebracht als beheerpakket bij het collectief Midden-Delfland. 
  
1.2 Doel 

 
Het doel van deze broedvogelinventarisatie is aan te tonen of deze polder gebruikt 
wordt door weidevogels om te broeden, hoeveel weidevogels er broeden en waar ze 
broeden, maar ook wat het broedsucces is en hoe het gebruik en beheer van de 
graslanden zich verhoudt tot het broedsucces. Daaruit volgt een beheeradvies voor de 
komende jaren, zodat het beheer geoptimaliseerd kan worden voor de weidevogels. 
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2. Methode 
 
 
De Woudse waterberging is in het voorjaar van 2017 geïnventariseerd op broedvogels 
volgens de BMP-weidevogels methode (Broedvogel Monitoring Project; SOVON).  
 
De velddata zijn geanalyseerd, waarbij het aantal broedparen en het BTS (bruto 
territoriaal succes) zijn vastgesteld. Het aantal broedparen wordt bepaald aan de hand 
van tenminste drie waarnemingen van vogels met binding op eenzelfde locatie. Het 
Bruto Territoriaal Succes (BTS) is het percentage ouderparen met jongen t.o.v. het totaal 
aantal broedpaartjes van een soort.  
 
 
2.1 Werkwijze 

 
Gedurende het broedseizoen zijn 5 bezoeken aan het gebied gebracht volgens de SOVON 
BMP weidevogels methode. De bezoeken vonden plaats op de in tabel 1 genoemde data. 
Het tellen van de polder nam ongeveer 2 uur in beslag. Tijdens deze veldbezoeken werd 
de polder zoveel mogelijk vanaf de wegen en paden geteld teneinde de verstoring tot 
een minimum te beperken. Iedere ronde is uitgevoerd via een vaste route, lopende over 
de dijk van de Zweth. Vanaf 13 mei zijn insteken gemaakt in de graslanden, omdat het 
gras te lang is geworden om de vogels vanaf de dijk waar te nemen. Bovendien maken de 
weidevogels tijdens deze insteken met hun gedrag duidelijk in welk stadium van hun 
broedseizoen ze zich bevinden en kan bepaald worden hoeveel succesvolle paren met 
jongen er rondlopen. De watergangen liggen haaks op de dijk en zijn daardoor goed te 
bekijken.  
 
Tabel 1: Uitgevoerd veldbezoek 
Datum Activiteit Soortgroep Uitvoerende 

1-4-2017 inventarisatie weidevogels F. van der Lans 

15-4-2017 Inventarisatie weidevogels F. van der Lans 

29-4-2017 Inventarisatie weidevogels F. van der Lans 

13-5-2017 Inventarisatie  weidevogels F. van der Lans 

4-6-2017 Inventarisatie / advies maaien weidevogels F. van der Lans 

 
2.2 Weersomstandigheden 

Het voorjaar van 2017 was warmer en droger dan gemiddeld. Dit heeft zijn effect op de 
weidevogels en op de agrarische werkzaamheden. In 2017 startten de vogels vroeg met 
broeden en waren vroeg klaar; begin juni was het erg rustig in de berging. Een soort als 
de tureluur laat hier in de berging, maar ook elders in Midden-Delfland, een duidelijk 
verband zien tussen klimaat, aantal territoria en broedsucces. 
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2.2 Gebiedsbeschrijving 

 
De Woudse polder is een graslandpolder met enkele maïsland percelen tussen de 
Woudse weg en de Zweth, rondom het cultuurhistorische plaatsje ’t Woudt. In een deel 
van de polder is een calamiteitenberging ingericht, waardoor een omdijkt deel met 
grasland duidelijk gescheiden is van de rest van de polder.  
 
De Woudse polder waterberging is een 'droge berging', wat inhoudt dat alleen bij 
overtollig water in de boezem van Delfland, water in de berging zal worden ingelaten. 
Dat betekent dat de weilanden gewoon kunnen worden gebruikt door vee en vogels. De 
waterberging van de Woudse polder zal naar verwachting ééns in de 25 jaar nodig zijn. 
Het Hoogheemraadschap kreeg in 2005 de Landschapsprijs van Zuid-Holland voor het, 
in samenspraak met diverse belangengroeperingen en de gemeente Midden-Delfland, 
realiseren van het plan voor de waterberging in de Woudse polder. Rondom de 
waterberging staat een aantal informatiepanelen met uitleg over de waterberging en de 
activiteiten van het Hoogheemraadschap. Ook op de Zwethkadedijk, een wandelpad dat 
van de inlaat van de berging langs de Zweth en de Groeneveldse watering richting 
Molenlaan loopt, is een  informatiepunt ingericht.(Bron: Hoogheemraadschap van 
Delfland) 
 

 
Afbeelding 1: Ligging Woudse polder met in donkergroen linksboven de waterberging, die 
geïnventariseerd is op weidevogels. (Bron: Hoogheemraadschap van Delfland) 
 
2.3 Beschrijving percelen 

 
In de Woudse waterberging liggen 9 percelen (zie afbeelding). De percelen 1A en 1B 
worden beheerd door dhr. J.P. van Woerden, percelen 2, 3 en 4 door dhr. M. de Jong en 
percelen 5 t/m 9 door dhr. H. Dijkshoorn. 
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Afbeelding 2. De percelen in de Woudse waterberging. 
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3. Resulaten weidevogels 
 
Er zijn 7 soorten weidevogels met in totaal 57 territoria vastgesteld in het deel van de 
Woudse polder, dat is ingericht als calamiteitenberging. De Woudse polder zelf is een 
groter geheel, waar op meer plaatsen weidevogels broeden. Het zijn dus geen totaal 
aantallen voor de Woudse polder. Het is een goed resultaat en een toename in het aantal 
broedparen ten opzichte van voorgaande jaren. De steltlopers nemen toe, maar de 
kuifeend en slobeend namen af. Het Bruto territoriaal succes (BTS), het percentage 
broedparen met jongen op het totaal aantal broedparen van die soort, was in 2017 lager  
dan de voorgaande jaren. 
 
Tabel 2: aantal territoria weidevogels 

SOORT 
Aantal broedpaar 2017 

(BTS) 
Aantal broedpaar 2016 

(BTS) 
Aantal broedpaar 

2015 (BTS) 
Trend 

grutto 13 (90%) 10 (100%) 9 (100%) + 

kievit 21 (40%) 19 (80%) 17 (60%) + 

tureluur 12 (33%) 15 (67%) 8 (100%) + 

scholekster 5 (0%) 5 (80%) 4 (100%) + 

krakeend 4 4 3 - 

kuifeend 1 3 3 - 

slobeend 0 1 1 - 

kemphaan 0 0 0 - 1 0 

patrijs 1 1 0 + 

wilde eend* telt 
niet mee als 
weidevogel 

4 5 aanw  

Totaal aantal 
weidevogels 

57 territoria 58 territoria 46 territoria positief 

 
 

 
Afbeelding 3. Verspreiding weidevogels woudse berging 2017 
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3.1 Grutto  

Van de grutto werden 13 territoria vastgesteld in 2017. Dit is een hoger aantal dan in de 
voorgaande jaren. Elf van de dertien gruttoparen werden met jongen waargenomen op 
13 mei. Het BTS (bruto territoriaal succes) kwam daarmee op 90%. Net als verleden jaar  
een erg hoog BTS, wat aangeeft dat er heel weinig nesten verloren gegaan zijn. De eerste 
jonge grutto’s werden 29 april gezien. Deze kuikens kunnen bij normale ontwikkeling 25 
mei vliegvlug zijn. Op 4 juni werd 1 paar met jongen geteld en daarnaast nog 1 vliegvlug 
jong. Het lijkt daarmee weer een uitstekend jaar voor de grutto’s geweest te zijn. 
 
3.2 Tureluur  

Er zijn 12 paar tureluurs vastgesteld in 2017, wat minder is dan verleden jaar (15 paar). 
De kleinere aantallen hebben direct verband met het  drogere voorjaar, waardoor er 
minder geschikt biotoop voor deze vogels aanwezig was. Van de 12 tureluurparen zijn 
op 13 mei 4 paren met jongen vastgesteld. Het BTS komt daarmee op 33%. Op 4 juni was 
er nog 1 paar met jongen aanwezig tegen 9 paar met jongen op 4 juni 2016. Het 
broedseizoen lijkt daarmee slecht te  zijn verlopen voor de tureluurs met een laag BTS 
(weinig succesvolle nesten) en een laag aantal jongen begin juni (slechte overleving 
kuikens). 
 
 
3.3 Kievit 

Van de kievit zijn in 2017 21 broedparen vastgesteld, twee meer dan verleden jaar. Van 
de 21 kievitsparen zijn op 29 april 8 paren met jongen vastgesteld. Het BTS komt 
daarmee op bijna 40% (tegen 80% op 30-4-2016). Op 13 mei liepen er 17 paren met 
jongen en op 4 juni geen enkele (2016; 7). Deze cijfers geven aan dat er veel nesten 
verloren gegaan zijn en de kieviten nalegsels hebben geproduceerd tot het gras te lang 
werd in mei. De spreiding in aantallen met jongen tussen april,mei en juni lijkt weinig 
vliegvlugge jongen te hebben opgeleverd. 
 

3.4 Scholekster 

Van de scholekster zijn in 2017 net als in 2016 5 paar vastgesteld. Van de 5 paren 
scholekster zijn er 0 met jongen waargenomen. Het BTS komt daarmee op 0% (80% in 
2016). Vliegvlugge jongen zijn niet gezien. Geen succes bij de scholeksters dit jaar. 
Kennelijk ging het in de nestelfase al mis en zijn er geen nesten uitgekomen, of zijn de 
kuikens binnen enkele dagen verdwenen.  

3.5 Kuifeend 

Kuifeend was dit jaar maar met 1 paartje aanwezig in plaats van de gebruikelijke 3 paar. 
De kuifeenden zijn de afgelopen jaren niet erg succesvol geweest in de  berging.  
 
3.6 Slobeend 

De slobeend werd 13 mei waargenomen, een mannetje. Dit is onvoldoende voor een 
territorium en er is waarschijnlijk niet in de berging gebroed dit jaar. 
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3.7  Krakeend 

Krakeenden zijn met 4 territoria aanwezig. Gezien het late broedseizoen van deze 
eendensoort, is niet duidelijk of de vogels succesvol geweest zijn.  

3.8  Wilde eend 

Wilde eenden zijn met 4 paartjes aanwezig in de berging in 2017. 
 

3.9  Patrijs 

Net als in 2016 was een paartje patrijzen aanwezig in het gebied. De patrijzen houden 
zich vooral op langs de dijken van het gebied, zoals langs het fietspad. De vegetatie is 
daar meer afwisselend en meer kruidenrijk (onder andere akkerdistels en een haag van 
heesters, die broedgelegenheid bieden), en de ondergrond droger met plekken kale 
grond, die ontstaan zijn door beweiding (patrijzen nemen graag een stofbad). Het 
broedseizoen van de patrijs loopt tot na de inventarisatieperiode door en zowel in 2016, 
als in 2017 zijn de patrijzen met kuikens gezien buiten de reguliere telperiode. Het is 
heel bijzonder dat deze soort, die overal erg zeldzaam geworden is, zich hier succesvol 
voortplant. 
 

 
 

3.10  Ganzen en zwanen en meerkoet 

Er zitten enkele soepganzen in de waterberging en ook werden tientallen Nijlganzen en 
Canadese en grauwe ganzen waargenomen. De ganzen hebben niet gebroed in de 
waterberging, maar in de oeverlanden  van de Zweth. De ganzen trekken met hun jongen 
de berging in om gras te eten. Meerkoeten waren  aanwezig met 4 paartjes. 

https://waarneming.nl/fotonew/9/10271169.jpg


   

Broedvogel inventarisatie waterberging  Woudse polder 2017 
  pagina 9 van 11 

 
 
3.11 Predatoren 

De predatiedruk is in 2017 hoger geweest dan in de zeer succesvolle jaren 2015 en 
2016. Er vond predatie door  (vermoedelijk) vossen en (zeer nadrukkelijk aanwezig) 
zwarte kraaien plaats. In de eifase zijn er varierend per vogelsoort 10% (grutto) tot 
100% (scholekster) van de nesten verloren gegaan. Dit kon in het vroege voorjaar 
gemakkelijk gevolgd worden bij de kieviten (40% BTS op 29 april 2017 tegen 80% op 30 
april 2016) en bij alle soorten blijkt het ook uit de per soort wisselende, maar veelal 
lagere BTS cijjfers. De kuikenfase is op basis van de tellingen zeer matig verlopen, in die 
periode werd gefoerageerd door de buizerd (alle bezoeken). Van scholekster, kievit en 
tureluur zijn geen vliegvlugge jongen waargenomen. 
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4.  Graslandgebruik 
 
In het broedseizoen van 2017 is het graslandbeheer in de Woudse waterberging 
afgestemd op de aanwezige weidevogels. De afspraken over het beheer zijn tussen het 
Waterschap (geen maaionderhoud voor 15 juni, tenzij overeengekomen met F.vd Lans), 
collectief Midden-Delfland (pakketten van 8 juni of 15 juni maaien, voorbeweiden) en de 
boeren gemaakt. Het gebied is gemonitoord en de percelen zijn niet voor 8 juni gemaaid. 
Op basis van het veldbezoek op 4 juni zijn de percelen vrij gegeven om te maaien.  
Daarnaast is er geweid met rundvee, zodat er in onze ogen een goede mozaiek voor de 
weidevogels aanwezig was. Buiten de graslanden zelf, ligt er ecologisch gezien ook een 
kans om de dijken rond de berging beter te beheren. 
De dijken zijn in recreatief medegebruik en hebben andere ecologische waarden dan de 
graslandpercelen in de berging. Het ontwikkelen van kruidenrijke vegetaties is hier om 
ecologische (broedgebied patrijs, foerageergebied zangvogels, zoals rietzanger, 
aangrenzende botanische oeverlandjes) en recreatieve (wandelpad en fietspad) 
waarden  extra interessant.  Rond de langste dag (21 juni) is gunstig voor genoemde 
waarden, maar mag zelfs tot in september uitgesteld worden. 
 

 
 
Perceel Beheer 
1A Rustperiode 1 april - 8 juni 
1B Rustperiode 1 april - 8 juni 
2 Rustperiode 1 april - 8 juni 
3 Rustperiode 1 april - 8 juni 
4 Voorbeweiden tot 1 mei, maaidatum 15 juni. 
5 Voorbeweiden tot 1 mei, maaidatum 15 juni. 
6 Voorbeweiden tot 1 mei, maaidatum 15 juni. 
7 Voorbeweiden tot 1 mei, maaidatum 15 juni. 
8 Extensief beweiden  
9 Extensief beweiden  
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5.  Conclusie 
 
Tot stand gekomen door samenwerking van het Hoogheemraadschap van Delfland, de 
boeren en de organisaties aangesloten bij het Weidevogelpact is in 2015 en 2016 zeer 
succesvol weidevogelbeheer gedaan in de calamiteitenberging Woudse Polder. In 2017 
is het beheer voortgezet in samenwerking met collectief Midden-Delfland. 
 
In het voorjaar van 2017 is de calamiteiten waterberging in de Woudse polder 
geïnventariseerd op broedvogels. Er broedden 7 soorten weidevogels in 57 territoria. 
Evenveel als in 2016, toen een toename  van een kwart (25%) in het aantal broedparen 
steltlopers ten opzichte van 2015 werd vastgesteld. In 2017 waren er meer grutto’s en 
deze vogel lijkt net als voorgaande jaren erg succesvol geweest te zijn in de berging. De  
overige  weidevogels waren minder succesvol in het grootbrengen van jongen en de 
scholeksters en tureluurs hebben geen vliegvlugge jongen voort gebracht. Net als 
verleden jaar zat er een paartje patrijzen, tegenwoordig één van de zeldzaamste 
weidevogels. De patrijzen zijn na het telseizoen  met kuikens waargenomen. 
 
Het beheer is in 2017 afgestemd op de aanwezige weidevogels. De beheerders hebben 
zich geheel volgens afspraak ingezet op de percelen met contracten om de vogels te 
beschermen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


