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1. Achtergrond
Onder regie van de provincie is er een Actieplan Boerenlandvogels Zuid-Holland in de maak. De
voorbereiding gebeurt in samenspraak met de meest betrokken partijen; het plan wordt straks ook
een coproductie van zoveel mogelijk partijen. Onderdeel van het proces op weg naar een actieplan is
het verzamelen van bouwstenen in de belangrijkste gebieden waar akker- en weidevogels broeden.
Door op regionaal niveau in kaart te brengen welke verbeteringen wenselijk zijn, kan een beter
onderbouwd actieplan worden opgesteld met concrete getallen waar het gaat om inrichting en
beheer, maar ook met concrete actiepunten op het gebied van bijvoorbeeld kennis, monitoring,
opleiding, natuurinclusieve landbouw etc.
Voor u ligt een beknopt gebiedsplan of ‘verbeterplan’ waarin alle gewenste maatregelen voor de
komende – pakweg – tien jaar op een rij staan. Niet alleen voor het boerenland, maar ook voor
natuurgebieden met een weidevogeldoelstelling. Daarvoor liggen er natuurlijk al belangrijke
bouwstenen: de agrarische collectieven hebben vorig jaar verbeterplannen opgesteld en gaan dit jaar
aan de slag met breder ingestoken optimalisatieplannen. In enkele gebieden hebben ook andere
partijen verbeterplannen opgesteld. We komen daar straks op terug.
Let wel: dit plan is geen wetenschappelijk onderbouwde toekomstvisie op de akker- en weidevogels
in Midden-Delfland. Het is een plan op hoofdlijnen dat in relatief korte tijd en als bouwsteen voor het
provinciale actieplan tot stand is gekomen. Het bevat niettemin zoveel mogelijk kwantificering van
hectares en budgetten, omdat die getallen nodig waren voor het actieplan. Die cijfers waren deels al
beschikbaar vanuit bestaande verbeterplannen en zijn geactualiseerd en aangevuld door andere
gebiedspartijen. Het gebiedsplan en de getallen daarin moeten echter niet absoluut en statisch
worden opgevat voor de periode tot 2027. Denkbaar is dat het plan in de periode tot 2027 op
gezette tijden wordt geactualiseerd.
Werkwijze
Voor de gebiedsplannen zijn gebiedswerkgroepen geformeerd. Daartoe is de provincie in vijf
gebieden opgesplitst:
• de “Noordrand”: de gebieden rond Leiden, Alphen, Bodegraven en Gouda;
• Midden-Delfland;
• Krimpenerwaard en het Zuid-Hollandse deel van de Lopikerwaard;
• Alblasserwaard-Vijfheerenlanden;
• Zuid-Hollandse eilanden (incl. Hoeksche Waard).
Bij de samenstelling van de werkgroepen hebben we gestreefd naar een evenredige deelname van
de verschillende partijen (agrarische collectieven, TBO’s, vrijwilligers, WBE’s en soms ook andere
partijen zoals gemeenten en waterschappen), een optimale inbreng van gebiedskennis en een
werkbare omvang van de groepen.
Relatie met verbeter- en optimalisatieplannen
Zoals gezegd zijn we voor dit gebiedsplan niet bij nul gestart. Zo hebben we dankbaar gebruik
gemaakt van de verbeterplannen uit 2017 van het agrarisch collectief Midden-Delfland. Voor de
investeringscomponent van dit plan is in 2017 een POP-aanvraag ingediend. Daarnaast heeft de
gemeente Midden-Delfland een POP-aanvraag ingediend die deels is gericht op weidevogels. Op het
moment van schrijven was de laatste gehonoreerd, de eerste nog niet. Is dat bij het verschijnen van
het actieplan ook het geval, dan kunnen we een deel van de verbeterwensen bestempelen als ‘in
uitvoering’. Is er nog geen duidelijkheid, dan nemen we de wensen integraal op in dit gebiedsplan en
in het actieplan.
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Daarnaast werken de collectieven aan optimalisatieplannen ANLb, die voorjaar 2019 klaar moeten
zijn. Aangezien het collectief Midden-Delfland heeft besloten om geen optimalisatieplan op te
stellen, kan dit gebiedsplan deels ook worden gezien als optimalisatieplan, althans waar het gaat om
het landbouwdeel.

2. Midden-Delfland in kort bestek
Landschap
Midden-Delfland ligt in de zuidwesthoek van het Zuid-Hollands veenweidegebied. Het ontwikkelde
zich van een moerassige lagune met kreken (enkele duizenden jaren terug) tot een sterk verstedelijkt
landschap. De ontginning van de veenmoerassen tot veenweidepolders startte pakweg duizend jaar
terug; alleen de Vlietlanden vormen nog een restant van het oorspronkelijk veenmoeras. Het gebied
is in de periode na de Tweede Wereldoorlog heringericht voor de landbouw (Reconstructie) en
tegelijk beschermd (bufferzone) als laatste open gebied in wat nu de Metropoolregio Rotterdam Den
Haag heet. Niettemin is het landschap sterk veranderd, niet alleen door dichte bebouwing, maar ook
door de aanleg van recreatiegebieden en de groei van de kassengebieden (vooral in het Westland).
Niettemin is een aantal ‘kernen’ van het open weidelandschap nog relatief intact en hoofdzakelijk in
gebruik voor rundveehouderij. Het gebied herbergt belangrijke cultuurhistorische en natuurwaarden.
Weidevogels
Midden-Delfland is lange tijd een rijk weidevogelgebied geweest met een – landelijk gezien – stabiele
en zelfs groeiende populatie en hoge dichtheden. Hoewel de dichtheden plaatselijk nog steeds hoog
zijn, loopt de weidevogelstand sinds 10 à 15 jaar terug. Daarbij zien we dat vooral belangrijke delen
van het ‘middengebied’ (Zouteveense en Holiërhoekse polder, Dijkpolder, Groeneveldse polder, Laag
Abtswoudse polder) relatief snel achteruitgaan en de natuurgebieden juist aan betekenis winnen. De
laatste jaren lijkt sprake van een stabilisatie van de weidevogelstand op de percelen met agrarisch
natuurbeheer (zie bijlage 1).
Ondanks de eerdere achteruitgang herbergt het gebied nog steeds relatief hoge dichtheden aan
weidevogels. Bij de laatste gebiedsdekkende telling (2015) zijn er 2.662 territoria van 16 soorten
weidevogels geteld op 4.923 ha (gemiddeld 54 per 100 ha), waarvan pakweg driekwart bestaat uit de
vier bekende steltlopers. De telling van 2018 op land met agrarisch natuurbeheer laat een dichtheid
zien van 78 broedparen per 100 ha. Behalve voor de grutto is het gebied ook van groot belang voor
de kievit. Er zijn ook redelijke aantallen aanwezig van slobeend, zomertaling, graspieper, gele
kwikstaart en veldleeuwerik. De dichtheden in 2015 waren het hoogst in de polder Oude
Leede/Bergboezem, de Duifpolder, de terreinen van Natuurmonumenten, de Klaas
Engelbrechtpolder, de Commandeurspolder, de Dorppolder, de polder Schieveen en de Zuidpolder
van Delfgauw.
De gebiedsdekkende telling uit 2015 komt op 463 gruttobroedparen. In 2018 waren er op ANLb-land
344 gruttobroedparen aanwezig. Op natuurland (incl. particulier natuurbeheer) zijn pakweg 75
grutto’s aanwezig en op niet-beheerd land zo’n 40 (ruwe schatting). Met alarmtellingen wordt ook
een schatting gemaakt van de reproductie (BTS). Die schommelde in de periode 2015-2017 rond de
50%, maar steeg in 2018 naar 79%. Voor de stabiele populatie is een BTS van minimaal 50% en bij
voorkeur meer dan 65% nodig.
Beheer
Na een periode van vrijwillige bescherming worden sinds 1995 beheerovereenkomsten voor
betaalde bescherming gesloten. Sinds 2000 gebeurt dat gecoördineerd, onder regie van agrarische
natuurvereniging Vockestaert, en sinds 2016 louter nog via het daartoe opgerichte agrarisch
collectief Midden-Delfland. Daarnaast liggen er enkele honderden hectares weidevogelreservaat in
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eigendom en beheer bij Natuurmonumenten (en een stukje van 7 ha van het ZHL in de
Oranjebuitenpolder), en minimaal tientallen hectares particulier natuurbeheer met een
weidevogeldoelstelling (regeling functiewijziging). Tezamen ligt er bijna 2.800 ha weidevogelbeheer
in het gebied – zie onderstaande tabel. Daarvan ligt ruim 80% in landbouwgebied en een kleine 20%
ha in natuurgebied (incl. particulier natuurbeheer). Van het agrarisch weidevogelbeheer bestaat 22%
uit zwaar beheer, maar de verschillen per polder zijn groot. Tellen we het SNL-weidevogelbeheer (in
de terreinen van Natuurmonumenten en op land met particulier natuurbeheer) mee als zwaar
beheer, dan bestaat 36% uit zwaar beheer. Dat zegt natuurlijk nog niets over de verdeling van de
oppervlakte zwaar beheer over het gebied in relatie tot de vogeldichtheden. Ook is duidelijk dat de
oppervlakten ‘nat biotoop’ en kruidenrijk grasland bescheiden zijn – uitbreiding daarvan is dan ook
onderdeel van het verbeterplan van het agrarisch collectief uit 2017. Omdat we sindsdien twee
uitbreidingsaanvragen verder zijn, zal de oppervlakte zwaar beheer in landbouwgebied in 2019 zijn
toegenomen tot 570 ha (ter vergelijking: in 2016 was er 434 ha zwaar beheer), met vooral extra
kruidenrijk grasland en hoog peil. Daarmee is een deel van het verbeterplan van 2017 al gerealiseerd.
De natuurgebieden bevatten ook andere beheertypen dan vochtig weidevogelgrasland die van
belang (kunnen) zijn voor weidevogels; deze oppervlakte is hier buiten beschouwing gelaten.
Weidevogelbeheer in Midden-Delfland (landbouw- en natuurgebied) in 2018
areaal (ha)
Landbouwgebied
Weidevogelbeheer
- legselbeheer grasland
- legselbeheer bouwland
- uitgesteld maaien (incl. kuikenvelden)
- kruidenrijk grasland
- extensieve beweiding
- plas-dras
- hoog slootpeil

1.712
66
404
37
38
5
5

Totaal weidevogelbeheer
- aandeel ‘zwaar beheer’
Natuurgebied met beheertype vochtig
weidevogelgrasland (N13.01)*
Totaal weidevogelbeheer

2.266
22%
520
2.786

* TBO-land + particulier natuurbeheer

3. Ambities en verbeterpunten
3.1 Ambities
De provincie heeft voor Zuid-Holland als geheel een doelstelling geformuleerd van minimaal 5.500
gruttobroedparen in 2027, hetgeen neerkomt op herstel van de stand tot het niveau van 2013-2015.
Dit betekent dat de neerwaartse trend binnen enkele jaren moet worden omgebogen naar groei. In
Midden-Delfland wordt ruimte gezien voor verdere verbetering van de huidige populatie. Daarom
formuleren we de volgende ambities:
• versterken en plaatselijk uitbreiden van bestaande weidevogelkernen door uitbreiding en waar
nodig ‘verzwaring’ van het beheer. Het accent daarbij ligt op het creëren van extra
voedselbiotoop, vooral in de vorm van kruidenrijk grasland, en extra nat biotoop (hoog peil en
greppel plas-dras);
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• voor de grutto moet dit alles leiden tot verhoging van de reproductie (c.q. een stabiel hoge
reproductie, als het cijfer van 2018 maatgevend is) en tot een duurzame populatie van 500
gruttobroedparen (streefgetal), waarvan pakweg 400 in landbouwgebied en 100 in natuurgebied;
• daarnaast: behoud van de betekenis van het gebied voor met name kievit, slobeend en
zangvogels.

3.2 Gebiedsoverstijgende knel- en verbeterpunten (los van beheer en inrichting)
Vanuit de gebiedswerkgroep en de schriftelijke inbreng van enkele andere personen en partijen
komen de volgende meer algemene verbeterpunten naar voren:
1. De nog steeds toenemende druk op het gebied vormt voor de langere termijn een obstakel voor
duurzaam weidevogelbeheer, c.q. duurzaam voortbestaan van het huidige landschap. Die druk
komt op verschillende manieren tot uiting:
- er staat nog steeds druk op het gebied door de aanleg van ‘rode functies’: stads- en
dorpsuitbreiding, aanleg van infrastructuur (A4, Blankenburgtunnel, hoogspanningsleidingen
etc.), er is grondspeculatie, projectontwikkelaars bieden hoge bedragen voor de aanleg van
zonneweiden. Deze druk bevordert intensivering van het grondgebruik of staat op zijn minst
haaks op de wens tot extensivering;
- de recreatieve druk neemt toe. Deze staat haaks op de wens tot rust (in ieder geval in het
broedseizoen). Ook de recreatieve beplanting neemt toe: er komt nog steeds meer beplanting
bij dan er wordt weggehaald ten behoeve van weidevogels (zie ook § 3.3).
2. Dit alles betekent dat natuurbeheer steeds minder concurrerend wordt met de ‘primaire’
(voedsel)productie. Dit betekent enerzijds dat de vergoedingen voor agrarisch natuurbeheer
omhoog moeten om beter concurrerend te zijn (een goed voorbeeld daarvan is de vergoeding
voor peilverhoging, die nu verre van kostendekkend is), maar anderzijds dat er daadwerkelijk een
verschuiving moet komen in de economische verhoudingen, waarbij duurzame (natuurinclusieve,
kringloop-) landbouw gemeengoed wordt en het verdienmodel voor natuurbeheer verbetert. De
overheid moet deze omschakeling actief bevorderen. Hierbij moet worden bedacht dat
duurzaamheid (bijv. een hoog aandeel eiwit van eigen land) ook op gespannen voet kan staan met
behoud of creatie van goed weidevogelgrasland. Dit maakt een goed verdienmodel en duurzamer
contracten allen maar crucialer.
3. In het verlengde van de voorgaande punten is het voortbestaan van een aantal van de betere
weidevogelbedrijven een punt van zorg. Bij bedrijfsovername of grondverkoop is de economische
prikkel voor natuurbeheer voor toekomstgerichte bedrijven lang niet altijd toereikend. En er is
geen sturing mogelijk op wat er met de grond gebeurt. Midden-Delfland heeft weliswaar een
‘grondinstrument’, maar dat mag – vanwege staatssteunregels – alleen tegen marktwaarde
gronden aankopen.
4. De reservaten liggen niet altijd op de voor weidevogels meest optimale plekken (qua landschap,
bijv. door hoogspanningsmasten en beplanting). Maar daar is nu niet meer zoveel aan te doen. In
een deel van de polder Schieveen is de status van weidevogelgebied bovendien slechts tot 2029
gewaarborgd; daarna kan het gebied alsnog (zoals al eerder de bedoeling was) worden
ontwikkeld tot bedrijventerrein.

3.3 Verbeterpunten inrichting en beheer
Los van de algemene knelpunten staat Midden-Delfland er qua inrichting en beheer helemaal niet zo
slecht voor: de deelname van boeren en vrijwilligers is groot, de dekkingsgraad aan beheer is groot
met een redelijk aandeel ‘zwaar beheer’ aanwezig, het beheer sluit behoorlijk goed aan op dat in
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natuurgebieden en het overleg tussen de relevante gebiedspartijen is sinds enkele jaren
geformaliseerd in het zogeheten Weidevogelpact. Toch zijn er nog belangrijke verbeteringen nodig
om de doelen uit § 3.1 te bereiken. We beschrijven eerste de algemene strategie daarbij en daarna
de verbeteringen in inrichting en beheer.

3.3.1 Algemene strategie
Voor de strategie tot 2027 is een knip in tweeën gemaakt:
a. Voor de eerste paar jaar: behouden wat er nu is (circa 385 grutto’s op landbouwgrond, circa 75 op
natuurland). Daartoe worden vooral de huidige kernen (aan de west- en oostkant van het gebied)
verder versterkt. Hiervoor is niet zozeer méér zwaar beheer nodig, maar wel een wat andere
rangschikking en een groter aandeel kruidenrijk grasland en nat biotoop. Zo kan het aantal
‘robuuste kernen’ worden vergroot.
b. Voor de jaren daarna: voorsorteren op groei (duurzame populatie van 500 grutto’s, waarvan
pakweg 400 op landbouwgrond en 100 in natuurgebied). Hiervoor wordt ook het – nu relatief
‘lege’ – middengebied weer aantrekkelijk gemaakt voor weidevogels. Hiervoor is inzet van extra
hectares beheer nodig.
Als belangrijkste ‘instrumenten’ voor de komende tien jaar worden gezien (zie ook § 3.3.2 en 3.3.3):
• robuustere kernen maken (opnieuw rangschikken van een deel van het zwaar beheer);
• creëren nattere omstandigheden (peilverhoging, plas-dras);
• beheer financieel aantrekkelijker maken: hogere vergoeding of afwaardering voor 30 jaar (een
soort SKNL met behoud van de agrarische bestemming);
• actiever en sterker natuurgericht grondbeleid (van overheden en Natuurmonumenten) en een
aantrekkelijke regeling voor stoppers om hun grond te verpachten onder natuurvoorwaarden;
• het Groenfonds Midden-Delfland betaalt nu op grote schaal (ca 1.000 ha) voor de instandhouding
van oud grasland, een belangrijke randvoorwaarde voor een goed weidevogelbiotoop. Het is van
groot belang dat deze stimulans blijft bestaan.

3.3.2 Verbeteringen inrichting
Waar het gaat om de gebiedsinrichting, zijn er in landbouwgebied de volgende speerpunten:
1. Creëren van meer ‘nat biotoop’ (selectieve peilverhoging, meer plas-dras), en wel langs twee
sporen:
- aanleg van plas-dras (20 extra plas-draspompen, waarvan een deel in 2018 al is gerealiseerd
met voorfinanciering van gebiedspartijen) en tijdelijke peilverhoging (van 5 naar 55 ha). Van
belang is dan wel dat het waterschap (gemakkelijker) vergunning verleent, want vanwege
verlies aan bergingscapaciteit is dat nu soms lastig of onmogelijk. Daarnaast is al gesignaleerd
dat de vergoeding voor tijdelijke peilverhoging niet de kosten dekt;
- contracteren van beheer op de reeds nattere percelen. Gemeente en waterschap beschikken
over droogleggingskaarten waaruit blijkt dat er grote verschillen in drooglegging zijn. Hier zou
– eventueel door kavelruil – met voorrang weidevogelbeheer kunnen worden gecontracteerd.
2. Vergroten van de openheid door het verwijderen van storende (niet-historische) beplanting (5
ha). Er zijn verschillende kaarten in omloop van beplanting die voor weidevogels verstorend
werkt; deze kunnen als houvast worden gehanteerd. Voorbeelden zijn de beplanting langs de
Vlaardingse kade, langs de Rotterdamseweg (populieren) en op twee plaatsen langs de Zweth.
Ook hier is een aanvullende ambitie bovenop het verbeterplan van 2017 geformuleerd. Daarnaast
is van groot belang dat de gemeenten (gemakkelijker) vergunning verlenen voor kap en dat er
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actieve voorlichting wordt gegevens aan bewoners om meer begrip te kweken voor kap of snoei
ter bevordering van een breed gedeelde landschapsvisie waarin de weidevogels centraal staan.
De ontwikkeling van kruidenrijk grasland gaat vaak niet vanzelf. Er zal extra (aanvullend op de
recente POP-aanvraag) worden geïnvesteerd (op 50 ha) in gerichte inzaai of doorzaai en/of een
actieve(r) verschralingsbeheer, het laatste bijvoorbeeld door enkele jaren een intensief beleid van
maaien en afvoeren te volgen, uiteraard met inachtneming van broedende vogels.
Uitbreiden (aanvullend op de POP-aanvraag) van het plaatsen van vossen- en kattenrasters
rondom weidevogelrijke percelen of blokken van percelen.
Terugdringen van de rietdominantie in natuurvriendelijke oevers langs weidevogelrijke percelen.
Beperken van recreatieve verstoring door het afsluiten van enkele wandelpaden in het
broedseizoen en het plaatsen van borden met uitleg van deze maatregel. Hiertoe zijn al wel
pogingen ondernomen, maar de weerstanden blijken groot.
Creëren van enkele robuuste kernen door grondverwerving en/of andere manieren (bijv.
kwalitatieve verplichting, duurzame beheerovereenkomsten) om de betekenis van
aaneengesloten kernen voor weidevogels duurzaam te regelen. Hieraan wordt nu gewerkt in de
Commandeurspolder (met gronden van de gemeente Midden-Delfland) en de Zuidpolder van
Delfgauw (met gronden van provincie, SBB en gemeente Pijnacker-Nootdorp; hiervoor wordt
begin 2019 een intentieovereenkomst getekend). Omdat de overheidsgronden soms versnipperd
liggen, is hiervoor soms ook grondruil nodig.

In de natuurgebieden met weidevogelbeheer zijn de volgende verbeteringen beoogd (en voor een
deel al in gang gezet):
1. Schieveen: herinrichting peilvakken, aanleg van extra natuurvriendelijke oevers.
2. Noord-Kethel: optimaliseren drainage en aanleg van natuurvriendelijke oevers.
3. Aalkeetbuitenpolder: verkennen mogelijkheden voor verplaatsen waterinlaat (nu vanuit boezem)
om de belasting met bestrijdingsmiddelen te verlagen.
3.3.3 Verbeteringen beheer
In het weidevogelbeheer wordt vrij algemeen de norm gehanteerd van 1,4 ha kuikenland per
gruttobroedpaar, waarbij maaidatumcontracten bijvoorbeeld met een factor 1,2 tot 1,5 meetellen.
Zo gerekend heeft Midden-Delfland op gebiedsniveau voldoende kuikenland: met de
uitbreidingsaanvraag voor 2019 ligt er straks ligt 550 ha ‘zwaar beheer’ voor pakweg 400 grutto’s in
landbouwgebied. Ook de spreiding van het zwaar beheer over de polders lijkt (met een paar
aandachtspunten) min of meer in orde. Als we er echter de aanvullende norm van minimaal 0,7 ha
(soms zelf 1 ha) kruidenrijk bij betrekken, wordt het beeld anders: er ligt straks 67 ha, terwijl er
minimaal 280 ha zou moeten liggen. Bovendien ligt het zwaartepunt van het kruidenrijk grasland nu
in de Duifpolder en de Dorppolder, twee relatief weidevogelrijke polders. Tellen we de
natuurgebieden mee en rekenen we een groot deel hiervan als kruidenrijk grasland, dan wordt het
beeld weer helemaal anders: in dat geval ligt er op gebiedsniveau voldoende, alleen niet goed
verspreid over de plekken waar de weidevogels zitten.
Deze overwegingen leiden tot de volgende speerpunten:
1. Voor de korte termijn is – naast de uitbreiding van de oppervlakte nat biotoop die in 3.3.2 aan de
orde kwam – vooral verdere uitbreiding van het areaal kruidenrijk grasland van belang in
weidevogelrijke polders waar hiervan nog weinig is gecontracteerd. De oppervlakte kruidenrijk
grasland zal worden verdrievoudigd van 37 naar 125 ha. Omdat er vaak genoeg ‘zwaar beheer’
ligt, zal het kruidenrijk grasland ook de vorm krijgen van een upgrade van regulier
maaidatumland. Er zal 50 ha worden omgevormd en 38 ha nieuw kruidenrijk grasland bijkomen
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(uiteraard ook door omvorming, maar als uitbreiding op de oppervlakte zwaar beheer). Om
kwalitatief goed kruidenrijk grasland te ontwikkelen, moet een actief verschralingsbeheer worden
gevoerd (bijv. enkele jaren veel maaien en afvoeren) en/of zullen percelen moeten worden
ingezaaid of doorgezaaid (zie ook § 3.3.2, punt 3). Hiervoor zijn twee belangrijke verbeterpunten
geformuleerd:
a. zoals ook op de Zuid-Hollandse kennisdag naar voren kwam, is actief verschralingsbeheer
vaak effectiever dan inzaai. In de verschralingsperiode wordt echter niet voldaan aan de
pakketeisen van kruidenrijk grasland en kan dus formeel geen vergoeding worden betaald.
Het is gewenst om hiervoor met spoed een oplossing te bedenken, bijv. in de vorm van een
maatregel ‘overgangsbeheer’;
b. kruidenrijk grasland is in Midden-Delfland niet populair, zeker bij de wat intensievere
bedrijven. De aantrekkelijkheid kan worden vergroot door:
- verhoging van de vergoeding. Omdat de maatregel al prijzig is, gaat hij dan wel een fors
deel van het totale budget uitmaken;
- ontwikkelen en toepassen van een ‘lichtere’, maar evenzeer effectieve vorm van kruidenrijk
grasland. Op de kennisdag van de provincie zijn hiervoor ideeën geventileerd;
- intensievere voorlichting over de ontwikkeling van kruidenrijk grasland en over de
mogelijkheden en beperkingen in de bedrijfsvoering.
Behalve uitbreiding van het aandeel kruidenrijk grasland kunnen de beheermozaïeken in sommige
polders in bredere zin nog verder worden geoptimaliseerd (situering van de diverse
beheervormen in relatie tot de aanwezigheid van vogels, betrekken extra deelnemers op voor
vogels cruciale plekken). Een hogere / sterker gedifferentieerde mozaïektoeslag helpt hierbij.
Verbeteren van de reguliere maaidatumovereenkomsten door drijfmest en kunstmest voor de
eerste snede niet langer toe te staan. Zo ontstaat een minder ‘zwaar’ en voor vogels beter
toegankelijk gewas. Ook hier helpen voorlichting en financiële prikkels (hogere vergoeding voor
afzien van bemesting eerste snede).
Vergroten van het aandeel ‘beweidingsbeheer’: meer extensieve beweiding en maaidatumland
met voorbeweiding. Ook het laatste creëert een opener vegetatie bij laat maaien.
Ontwikkelen en toepassen van ‘instappakketten’ voor jonge, c.q. relatief intensieve bedrijven en
verkennen (bijv. aan de hand van een pilot) van passende stimulansen. Maaidatumpakketten met
voorbeweiding (punt 4) en een beter inpasbare variant van kruidenrijk grasland (punt 1) kunnen
onderdeel uitmaken van een menu aan instappakketten.
Beheermaatregelen voor specifieke soorten:
- patrijs: extensief beheer van bermen en kaden (2 ha / 3 km)
- kievit: aangepast beheer maïsland (3 ha)
- veldleeuwerik: inrichten zandige plekken (1 ha)
- kluut e.a.: braaklegging grasland (3 ha)
Tussen de gebiedspartijen is consensus over het terugdringen van de predatiedruk door met
name vossen en verwilderde katten, c.q. huisdieren. Hiervoor is een gecoördineerde aanpak nodig
(aan de hand van een predatiebeheerplan) en ruimere wettelijke mogelijkheden voor
vossenbestrijding (lichtbak, lengte bestrijdbare periode, vangbeleid).
Naast een actiever ‘groen’ grondbeleid van provincie en gemeenten kan ook Natuurmonumenten
agrarisch natuurbeheer bevorderen door weidevogelbeheer op eigen land als voorwaarde te
verbinden aan de pacht van natuurland. Natuurmonumenten is bezig om dit beleid langzaamaan
gemeengoed te maken.
Een deel van de natuurgebieden kampt met probleemonkruiden zoals ridderzuring. Volgens
Natuurmonumenten zal het probleem afnemen als de komende jaren de resterende
peilaanpassingen worden doorgevoerd en de bemesting verder wordt beperkt, c.q. de
nutriëntentoestand van de bodem stabiliseert.
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10.Voor de langere termijn is uitbreiding van de oppervlakte (zwaar) beheer in het nu relatief lege
middengebied gewenst. Hier kan – op de weidevogelrijkere plekken – zeker 100 ha extra zwaar
beheer (in een effectief mozaïek) worden gecontracteerd. Omdat het hier gemiddeld genomen
gaat om wat intensievere bedrijven, zijn de voorgestelde ‘instappakketten’ (punt 5) hier van extra
belang.

3.4 Overige verbeterpunten
1. Communicatie en educatie:
a. Opleiding van vrijwilligers.
b. Overleg met loonwerkers, gemeente en waterschap.
c. Voorlichting aan loonwerkers en boeren.
d. Communicatie met brede publiek
e. Communicatiematerialen (folders etc.).
Een deel van de communicatie-activiteiten heeft een structureel karakter, een ander deel is
eenmalig (zie ook § 5).
2. Planvorming, onderzoek en experimenten:
a. Opstellen en uitvoeren van een predatiebeheerplan (incl. eventueel vooronderzoek).
b. Onderzoek naar de overlevingskansen van de kievit.
c. Verkenning naar de mogelijkheden van extra prikkels/beloning.
d. Verkenning/pilot met het betrekken van intensievere bedrijven.
e. Verkenning van maatregelen om de spanning tussen ganzen en weidevogels te verminderen
(eventueel in het kader van het eerdergenoemde predatieplan).
f. Verdere digitalisering van de gegevensverzameling (digitale invoer). Vliegen met een drone is
boven Midden-Delfland helaas niet toegestaan.
Een deel van deze zaken is opgenomen in de POP-aanvraag van 2017.

4. Wie is aan zet?
In de tabel hieronder is een samenvatting gemaakt van de gewenste acties waarbij steeds is
aangegeven welke partijen daarbij aan zet zijn.
Acties versus actoren
verbeteren inrichting
uitbreiding en verbetering beheer
verminderen predatiedruk
werving en opleiding vrijwilligers
betere afstemming beheer
landbouw- en natuurgebied
communicatie en educatie
aanpassen begrenzingen ANLb

collectief

TBO

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
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vrijwilligers

+

+

provincie
+
+
+
+
+
+
+

waterschap
+

WBE

+

+

+

5. Kostenbegroting
Hierbij is een onderscheid gemaakt in:
- jaarlijks terugkerende kosten (voor bijv. beheer);
- eenmalige kosten zoals investeringen.
De uitvoeringskosten (overhead) zijn in de onderstaande bedragen inbegrepen.

5.1 Jaarlijkse extra kosten landbouwgebied
We zijn ervan uitgegaan dat verschuivingen in de samenstelling van beheermozaïeken alleen extra
geld kosten als er extra kruidenrijk grasland wordt gerealiseerd. Vervanging van ‘regulier’
maaidatumbeheer door voorbeweidingsbeheer of de maatregel extensieve beweiding is in beginsel
budgetneutraal of levert zelfs enige besparingen op. De begroting wordt dan:
- extra plas-dras (vooral greppel plas-dras): 10 ha à € 1.500,- = € 15.000,-.
- extra areaal met hoog peil: 50 ha x € 400,- (verhoogde vergoeding) = € 20.000,- extra kruidenrijk grasland: 50 ha x € 450,- (opplussen; € 22.500,-) + 38 ha x € 1.250,- (nieuw; €
47.500,-) = € 70.000,- extra ‘zwaar beheer’ middengebied: 100 ha à € 800,- (maatregelmix) = € 80.000,-;
- extra stimulans mozaïekbeheer op 600 ha zwaar beheer à € 75,- per ha = € 45.000,-;
- soortgerichte maatregelen patrijs, kievit, kluut (8 ha): € 20.000,-;
- onderhoud plas-draspompen en rasters (zie § 5.3): € 10.000,- structurele extra kosten voor communicatie en educatie: € 25.000,-.
Totaal jaarlijks: € 285.000,-.

5.2 Jaarlijkse extra kosten natuurgebied
De natuurgebieden kennen een hoge ‘dekkingsgraad’ met betaald beheer (SNL). Daarom zijn hier
geen extra beheerkosten begroot.

5.3 Eenmalige kosten landbouwgebied
In de twee POP-aanvragen (van de gemeente, inmiddels gehonoreerd, en van het agrarisch collectief,
nog niet gehonoreerd) is een bedrag van ongeveer 2 ton opgenomen voor eenmalige investeringen
in landbouwgebied. Als we ervan uitgaan dat binnenkort ook de tweede aanvraag wordt
gehonoreerd, zijn de aanvullende kosten als volgt:
- extra oppervlakte ontwikkelen kruidenrijk grasland: 50 ha x € 400,- = € 20.000,- extra plas-draspompen: 10 stuks à € 4.000,- (incl. plaatsing) = € 40.000,- extra oppervlakte verwijderen/terugsnoeien beplanting: 3 ha à € 5.000,- = € 15.000,- extra rasters (tegen vossen en katten): € 5.000,opstellen en uitvoeren predatiebeheerplan € 25.000,- eenmalige activiteiten communicatie en educatie: € 10.000,- digitalisering: € 15.000,Totaal eenmalig: circa € 132.000,-.
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5.4 Eenmalige kosten natuurgebied
De (gehonoreerde) POP-aanvraag van de gemeente bevat een bedrag van bijna € 0,8 mln. voor
weidevogelmaatregelen in natuurgebied, waarvan driekwart voor de aanleg van extra
natuurvriendelijke oevers in de polder Schieveen. Dit onderdeel is daarmee gedekt.
Veel van de overige beoogde investeringen zijn al opgenomen in lopende programma’s en
budgetten. Wel zijn extra middelen nodig voor:
- Noord-Kethel: optimaliseren begreppeling (€ 25.000,-) en aanleg van natuurvriendelijke oevers (€
10.000,-), in totaal € 35.000,-;
- verplaatsen waterinlaat Aalkeetbuitenpolder. Hier is eerst een verkenning/wateranalyse nodig.
Stelpost voor eventuele verplaatsing: € 30.000,-.
Totale eenmalig: € 65.000,-.

5.5 Totale kosten
De totale kosten komen op(zie ook de tabel):
- jaarlijkse extra kosten: € 285.000,-;
- extra eenmalige kosten: € 195.000,-.
MIDDEN-DELFLAND
Jaarlijkse kosten
1. Extra beheer en verzwaring beheer landbouwgebied
2. Extra beheer natuurgebied
3. Onderhoud ‘infrastructuur’ landbouwgebied
4. Extra monitoringsinspanningen (weidevogels + predatoren)
5. Extra communicatie- en educatie-activiteiten
Totaal jaarlijkse kosten
Eenmalige kosten
1. Inrichtingskosten landbouwgebied
2. Inrichtingskosten natuurgebied
3. Opstellen predatiebeheerplannen, eenmalige predatiemaatregelen
4. Monitoringsuitrusting, kennis, onderzoek
5. Communicatie en educatie
Totaal eenmalige kosten
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kosten (€)
250.000
-10.000
-25.000
285.000
80.000
65.000
25.000
15.000
10.000
195.000

Bijlage 1. Weidevogels op percelen met agrarisch natuurbeheer 2015-2018
Getelde broedparen in 2015 - 2018 op de in 2018 beheerde percelen
2015
2016
Doelsoorten provincie
grutto
363
354
kievit
632
536
scholekster
188
198
tureluur
219
218
slobeend
60
48
zomertaling
14
5
veldleeuwerik
26
37
‘Meeliftsoorten’
krakeend
130
150
kuifeend
62
60
visdief
16
33
Overige soorten
bergeend
27
22
gele kwikstaart
7
10
graspieper
20
22
kleine plevier
5
2
kluut
14
11
patrijs
0
1
Totaal
1.783
1.707
- totaal doelsoorten
1.502
1.396
- totaal doel- en meeliftsoorten
1.710
1.639

11

2017

2018

299
560
180
199
61
7
43

344
592
179
198
64
5
32

153
52
52

172
46
51

23
5
17
1
16
3
1.671
1.349
1.606

26
18
21
4
12
0
1.764
1.414
1.683

