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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 de Noordrand. 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 de collectieven Groene Klaver, Rijn & Gouwe Wiericke
en Hollandse Venen. Voor de investeringscomponent van deze plannen is in 2017 een POP-aanvraag
ingediend. Dit is op het moment van schrijven nog niet gehonoreerd. Is dat bij het verschijnen van
het actieplan wel het geval, dan kunnen we een deel van de verbeterwensen bestempelen als ‘in
uitvoering’. Is er nog geen duidelijkheid, dan nemen we alle wensen integraal op in het actieplan.
Daarnaast werken de collectieven aan optimalisatieplannen ANLb, die voorjaar 2019 klaar moeten
zijn. We hebben afgesproken dat dit gebiedsplan een opstap is naar het optimalisatieplan, althans
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waar het gaat om het boerenland. Belangrijk verschil is dat dit gebiedsplan ook gaat over de
natuurgebieden met een akker- of weidevogeldoelstelling en over de relatie tussen landbouw- en
natuurgebied.

2. De Noordrand in kort bestek
Landschap
De Noordrand is een bonte mengeling van landschappen die zich uitstrekken van de kustzone ten
noorden van Den Haag tot de diepe veengebieden op de grens van Holland en Utrecht. Op de
geestgronden achter de duinen vinden we akker- en tuinbouw, waaronder de teelt van bollen en
vaste planten. De gebieden rond Leiden zijn een afwisseling van originele (niet-uitgeveende)
veenpolders, vele kleine droogmakerijen en plassen die in veel gevallen een natuurlijke oorsprong
hebben. Verder oostwaarts (Reeuwijk en Nieuwkoop) heeft op grote schaal turfwinning
plaatsgevonden en vinden we uitgeveende delen (nu plassen), veenpolders en eveneens
droogmakerijen. Ten noorden van de Nieuwkoopse plassen liggen de droogmakerijen zelfs behoorlijk
diep (5 à 6 m -NAP); hier treffen we een mengeling van grasland en bouwland aan.
Akker- en weidevogels
Het gebied is behoorlijk rijk aan boerenlandvogels. Qua vogels kunnen we het in drieën opsplitsen:
1. Het bollengebied aan de kust. Hier worden al jarenlang vogels geteld. Het bollenland blijkt
plaatselijk rijk aan kievit en patrijs en vooral aan zangvogels zoals veldleeuwerik en gele
kwikstaart. De relatieve rust in het voorjaar is voor deze ‘kale-grondbroeders’ aantrekkelijk.
Tussen 2006 en 2017 is in het getelde gebied (500 à 600 ha) de dichtheid toegenomen van 55
naar 82 territoria per 100 ha. In 2017 werden in het telgebied (554 ha) bijvoorbeeld 166
veldleeuweriken, 139 gele kwikstaarten en 17 patrijzenpaartjes waargenomen.
2. De veenweidegebieden. Hier vinden we met name hoge dichtheden aan steltlopers. De trend is
gemiddeld genomen licht dalend, maar de laatste jaren lijkt sprake van een voorzichtige
stabilisatie. Een indruk van de actuele stand:
a. Op landbouwgrond zijn naar schatting 830 gruttobroedparen aanwezig:
- in het gebied van het collectief Rijn & Gouwe Wiericke is de dichtheid op beheerd land 110
broedparen per 100 ha. Hieronder zijn in totaal 580 grutto’s;
- van de gebieden rond Leiden zijn (op het gebied van Santvoorde na) alleen legseltellingen
bekend. Op land met legselbeheer zijn de laatste jaren ruim 1.000 legsels geteld (een
dichtheid van 90 per 100 ha), waarvan zo’n 170 grutto’s (15 per 100 ha) en vooral veel
kieviten (ca 500). Extrapoleren we deze dichtheid naar de 590 ha ‘zwaar beheer’, dan gaat
het om zo’n 90 grutto’s. Het totaal op beheerd land komt dan op zo’n 250 grutto’s;
- hanteren we voor de (onbekende) populatie op onbeheerd land de dichtheid van 4,1 per
100 ha uit de nulmeting van de beleidsmonitoring voor de regio Haaglanden en stellen we
het onbeheerde areaal op 12.000 ha, dan gaat het hier om 500 grutto’s.
b. In het gebied liggen vijftien natuurgebieden (in totaal zo’n 1.500 ha) met – primair of mede –
een weidevogeldoelstelling. Sommige daarvan herbergen zeer hoge dichtheden, zoals De
Wilck. Er is geen compleet beeld van de weidvogelstand en -trend. Op basis van de opgaven va
TBO’s en andere beschikbare informatie kennen de natuurgebieden de volgende aantallen
grutto’s (per gebied tussen haakjes): Vosse- en Weerlanerpolder (7), Voorofsche Polder (45),
Polder Stein e.o. (100), De Wilck (72) en Polder Westeinde (13), Zaansche Rietveld (0),
Duivenvoordse en Veenzijdse Polder (0), Lakerpolder (9) Kogjespolder (2), Zwanburgerpolder
(2), Waterloospolder (14), Bodegraven-Noord (15), Bovenlanden (20), Meijegraslanden (20) en
Ruygeborg (25). In totaal herbergen de natuurgebieden dus zo’n 345 broedparen grutto.
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3. De meer akkerbouwmatige droogmakerijen in het noordoosten, die vooral interessant zijn voor
bouwlandsoorten. In het gebied van collectief Hollandse Venen worden vooral legsels geteld,
maar die zijn er in behoorlijk hoge dichtheden (ruim 100 per 100 ha legselbeheer). Daaronder zijn
vooral veel kieviten (twee derde van de aantallen bestaat uit kievit en scholekster). De grutto
heeft met 234 legsels een aandeel van 15%. Het totale aantal legsels is de afgelopen zes jaar per
saldo toegenomen met 25%.
Volgens deze (op onderdelen ruwe) schatting zijn er in het gebied dus zo’n 1.400 gruttobroedparen
aanwezig. De bollenvelden zijn vooral interessant voor zangvogels, de Hollandse Venen vooral voor
de kievit.
Beheer
Er ligt ruim 7.700 ha weidevogelbeheer in het gebied – zie de onderstaande tabel. Daarvan ligt bijna
6.800 ha in landbouwgebied en 943 ha in natuurgebied (incl. particulier natuurbeheer). Tellen we de
gehele reservaatoppervlakte mee als weidevogelgebied, dan stijgt de oppervlakte beheerd gebied tot
bijna 8.300 ha. Van het agrarisch weidevogelbeheer bestaat gemiddeld 20% uit zwaar beheer, maar
de regionale verschillen zijn groot. Daarbij moet ook worden bedacht dat de Hollandse Venen primair
een functie heeft voor de kievit. Tellen we het SNL-weidevogelbeheer mee en laten we de Hollandse
Venen even buiten beschouwing, dan bestaat 48% 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 – daarop
zetten de verbeterplannen van de agrarische collectieven uit 2017 dan ook sterk in.

Weidevogelbeheer in landbouw- en natuurgebied in 2018 (hectares)
Agrarisch weidevogelbeheer
- legselbeheer grasland
- legselbeheer bouwland
- uitgesteld maaien (incl. kuikenvelden)
- kruidenrijk grasland
- extensief beweid grasland
- plas-dras
Botanisch graslandbeheer
Totaal weidevogelbeheer
Aandeel ‘zwaar beheer’ (incl. botanisch)
Natuurgebied met beheertype vochtig
weidevogelgrasland (N13.01)
Totaal weidevogelbeheer

Groene
Klaver

Rijn & Gouwe
Wiericke

Hollandse
Venen

totaal
Noordrand

1.078
63
455
75
18
2

1.651
33
349
15
27
4

1.869
744
280
21
-

4.598
840
1.084
111
45
6

41

68

-

109

1.732
34%

2.147
22%

2.914
10%

6.793
20%

375
2.107

568
2.715

-*
2.914

943
7.736

* er ligt wel een beperkte oppervlakte in dit gebied, maar die is (vanwege de indeling van het N13.01-beheer naar
gemeente) meegeteld bij Rijn & Gouwe Wiericke

3. Ambities en verbeterpunten
3.1 Ambities voor de Noordrand
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
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de Noordrand wordt ruimte gezien voor minimaal stabilisatie en plaatselijk groei van de huidige
populatie. Daarom formuleren we voor de volgende ambities, te bereiken door gezamenlijke
inspanning van boeren, collectieven, TBO’s, vrijwilligers en WBE’s:
• versterken en plaatselijk uitbreiden van bestaande weidevogelkernen / ‘hotspots’ door
uitbreiding en waar nodig ‘verzwaring’ van het beheer in landbouwgebied en verbetering van de
inrichting en graslandkwaliteit in natuurgebied;
• voor de grutto moet dit alles leiden tot verhoging van de reproductie en vergroting van de huidige
populatie van (naar schatting) 1.400 broedparen. Omdat er de komende jaren waarschijnlijk een
substantieel areaal cultuurgrond verloren gaat (behoud van weidevogelareaal is ook een
belangrijke ambitie), gelden de genoemden aantallen onder voorwaarde van behoud van areaal.
Omdat dit weinig realistisch is, formuleert de gebiedswerkgroep de ambitie liever in dichtheden
dan in absolute aantallen (verhoging van de dichtheid per 100 ha);
• minimaal handhaving van de kievitpopulatie in de Hollandse Venen;
• vernieuwing van de bescherming van ‘bollenvogels’, in elk geval waar het gaat om de patrijs.
Als alle maatregelen in dit plan worden uitgevoerd, acht de gebiedswerkgroep een bescheiden plus
haalbaar in landbouwgebied en verhoudingsgewijs een wat grotere plus in natuurgebied (waar
immers nog enkele reservaten ‘in omvorming’ zijn). De beoogde verbetering is daarbij mede
afhankelijk van factoren die de betrokken partijen niet of maar ten dele in de hand hebben, zoals
areaalverlies en versnippering door woningbouw en infrastructuur, de algemene achteruitgang van
de insecten- en bodemfauna, bescherming op de trekroute van de vogels en – in afwachting van een
predatieplan – de predatiedruk.

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. Voor een langere-termijn strategie zijn de volgende zaken van belang:
a. de betere weidevogelbedrijven zijn niet zelden bedrijven die binnen nu en tien jaar stoppen.
Hoe waarborg je dat de bereikte resultaten daarna niet verloren gaan? Met andere woorden:
hoe houd of maak je het weidevogelbeheer aantrekkelijk voor toekomstgerichte bedrijven?
Het zou goed zijn om hiervoor instrumenten die verder reiken dan alleen verhoging van de
vergoeding;
b. diezelfde vraag geldt eigenlijk voor de bedrijven die je nu graag bij het beheer wilt betrekken,
maar die niet willen meedoen. Hoe trek je ze over de streep? Een verder intensiverende
landbouw lijkt nauwelijks meer te ‘verbinden’ met weidevogels. Ook de grenzen tussen
landbouw- en natuurgebied worden steeds ‘harder’;
c. elementen van het antwoord vormen:
- markt en keten, die nu langzaam in beweging komen waar het gaat om biodiversiteit, en
die veel meer kunnen doen aan prikkels in de beloningssfeer;
- meer in zijn algemeenheid: nieuwe verdienmodellen voor weidevogelbeheer, voorbij het
spoor van onkostenvergoeding;
- sterkere financiële prikkels ‘aan de achterdeur’ (bijv. hogere mozaïektoeslagen,
‘resultaatbeloning’ voor bedrijven met hoge reproductie) en ‘instappakketten’ voor
intensievere bedrijven;
- het beleid rond bodemdaling en klimaat, dat stuurt in de richting van vernatting (hopelijk
met financiële prikkels);
- langjarige garanties/contracten, zodat een bedrijf zijn toekomst meer solide (mede) kan
baseren op natuurbeheer. Dit vergt ook duurzaamheid van beleid;
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- selectief (extra) grond toedelen om bedrijven extensiever te maken.
2. De ‘beleidsomgeving’ werkt niet altijd mee. Een paar voorbeelden:
- de instandhouding van (blijvend) grasland als basisbiotoop voor weidevogels is in de huidige
vergroeningsvoorwaarden niet goed geregeld (er geldt alleen een instandhoudingsplicht op
landelijk niveau). Wellicht gaat het klimaatbeleid hiervoor betere stimulansen bevatten;
- de provincie wil nog 200.000 woningen bouwen. Een deel daarvan zal ongetwijfeld terecht
komen in weidevogelrijk gebied. Datzelfde geldt voor windmolens en zonneweiden. In het
verlengde daarvan: de planologische bescherming van weidevogelrijke gebieden is niet bijster
‘hard’. Verkend moet worden of er een andere status kan worden geïntroduceerd die ook voor
boeren acceptabel is (c.q. geen ongewenste gevolgen met zich meebrengt);
- de grutto en andere weidevogels zijn (als broedvogel) geen doelsoort in de Natura 2000gebieden die tevens weidevogelreservaat zijn; ganzen, zwanen en eenden wel. Dit leidt niet
zelden tot een beheer (langdurig hoog winterpeil, verruiging) dat nadelig is voor weidevogels;
- waterschappen en provincie (Waterverordening) zijn niet altijd enthousiast (c.q. geven geen
toestemming voor) peilverhoging (minder bergingscapaciteit), plas-dras (nutriëntenbelasting)
of flauwe / natuurvriendelijke oevers.
3. Er is meer communicatie nodig over weidevogels naar het brede publiek. De grutto is weliswaar
vogels van het jaar 2017 geworden, maar vrijwel niemand weet van de knelpunten voor vogels,
boeren en terreinbeheerders. De betrokken partijen kunnen hierin een rol spelen, maar ook de
overheid en de keten.
4. Om in te spelen op wat er straks op de veenweiden afkomt én om hun sturing op het beheer te
versterken, moeten veel collectieven opnieuw een professionaliseringsslag maken.
5. Nogal wat weidevogelreservaten zijn te klein (soms maar enkele tientallen hectares), gerekend
naar de huidige normen voor de omvang van een robuust weidevogelgebied, en er is vooralsnog
geen taakstelling voor extra natuur in Zuid-Holland. In zulke gevallen zijn de kansen van die
reservaten sterk afhankelijk van de randvoorwaarden voor weidevogels in de directe omgeving
van het reservaat, c.q. op intensievere samenwerking tussen boeren en terreinbeheerders.
6. De monitoring van weidevogels kan sterk worden verbeterd; er is nu geen compleet beeld van
dichtheden en trends. Dit is een onderwerp dat in het actieplan ruime aandacht zal krijgen.

3.3 Verbeterpunten inrichting en beheer
3.3.1 Algemene strategie
1. De akker- en zeker de bollenvogels vormen binnen de noordrand nog steeds een enigszins ‘blinde
vlek’. De hierna volgende punten gaan primair over weidevogels, maar de beheerstrategie wordt
de komende jaren sterker mede op deze biotopen gericht en op de synergie tussen gras- en
bouwland – juist gebieden met een gemengd grondgebruik kunnen een interessante afwisseling
bieden van de benodigde biotopen (broed- en foerageergelegenheid, rust en dekking).
2. Hoewel volgens “Beheer op Maat” de abiotische omstandigheden lang niet altijd overal even
geschikt zijn, worden de inspanningen primair gericht op de huidige weidevogelkernen (hotspots),
waar de biotoop vervolgens geschikter wordt gemaakt door gerichte inzet van ‘zwaar beheer’, en
dan met name van vernattingsmaatregelen (plas-dras en peilverhoging) en kruidenrijk grasland. In
het Groene-Klavergebied is een selectie gemaakt van pakweg twaalf ‘topgebieden’ (waaronder
drie natuurgebieden en hun omgeving) waarop de inspanningen primair worden gericht. In het
gebied van het collectief Rijn & Gouwe Wiericke, waar in het verbeterplan van 2017 elf kernen
waren geselecteerd voor opschaling van het beheer, zijn nu alle (ongeveer 30) hotspots daarvoor
aangewezen. Omdat sommige kernen relatief klein zijn, is de inspanning er mede op gericht om
hotspots met elkaar te verbinden (zie de kaart op de volgende bladzijde). Met de vuistregels voor
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de arealen ‘kuikenland’ en het aandeel kruidenrijk grasland daarin kan voor elk gebied vrij
gemakkelijk worden berekend hoeveel ‘gruttoland’ toereikend is voor de beoogde populatie.
3. Ter bevordering van robuuste hotspots kunnen de overheden (provincie, gemeente,
waterschappen) een actiever ‘groen grondbeleid’ voeren. Kansrijke voorbeelden daarvan zijn nu
de Boterhuispolder, de Zoetermeerse Meerpolder en polder Bloemendaal. Die aanpak kan
wellicht ook op andere plekken worden toegepast. Interessante optie daarbij is ook het
verpachten van overheidsgronden door het collectief, zoals dat in de Krimpenerwaard gebeurt.
4. Sommige weidevogelreservaten hebben – door diverse oorzaken – ingeboet aan geschiktheid als
weidevogelbiotoop, soms ten gunste van andere soorten (zie terug). Het streven is erop gericht
om hun kwaliteit weer te versterken in samenhang met die van de omliggende landbouwgronden.
Daarvoor is het soms (bijv. Duivenvoordse en Veenzijdse polder) wel nodig dat de provincie ze
weer een weidevogeldoelstelling toekent of dat op zijn minst de voor weidevogels soms negatieve
uitstralingseffecten (vos, kraai) worden ingeperkt.
5. De intensivering van het beheer vindt op enkele plekken plaats in kernen die nu buiten de
begrenzing van het ANLb-leefgebied open grasland liggen, maar die (met gericht beheer)
interessant zijn voor de grutto. Dat is bijvoorbeeld het geval rond De Wilck, dat door
natuurgericht beheer van de schil eromheen aan robuustheid en betekenis kan winnen.

Kaartbeeld van de weidevogelkernen in het gebied van Rijn & Gouwe Wiericke
(met het dorp Bodegraven exact in het midden van de kaart)

6. In het gebied van de Hollandse Venen ligt weliswaar weinig ‘kuikenland’, maar hier staat de kievit
centraal. Die stelt andere eisen aan zijn biotoop en aan het beheer. Streven is om deze soort te
bedienen met verbetering van de nestbescherming (akkerbouwers stimuleren om nesten laten
zoeken en er omheen te werken) in combinatie met kuikenmaatregelen in de directe omgeving
(kruidenrijke randen, beweidingsbeheer, plas-dras).
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3.3.2 Verbeteringen inrichting
Waar het gaat om de gebiedsinrichting, zijn er in landbouwgebied vijf speerpunten:
1. Vernatting, door zowel de aanleg van 42 nieuwe plas-draslocaties (24 bij Rijn & Gouwe Wiericke,
15 bij De Groene Klaver, 3 in de Hollandse Venen) als door selectieve verhoging van het waterpeil
(op 5,5 ha).
2. Creëren van kruidenrijk grasland, zowel volvelds (38 ha) als in de vorm van kruidenrijke randen
(13 km = circa 3 ha), grotendeels door nieuwe aanleg (inzaai), deels door verschralingsbeheer of
doorzaai.
3. Aanleg van natuurvriendelijke oevers (circa 6,5 km). Deze vormen een versterking van zowel het
leefgebied open grasland als het leefgebied natte dooradering. In Bodegraven-Noord ligt een
voorstel voor aanleg van NVO’s ter versterking van het NNN (weidevogels, botanisch grasland en
slootleven).
4. Voor zover dit tot de inrichting kan worden gerekend: de Hollandse Venen wil investeren in de
aanschaf van 50 speciale (sleepslang-geleidende) nestbeschermers.
5. Vergroten van de openheid en tegelijk verkleinen van de predatiedruk en verstoring door:
- het verwijderen (of sterk terugsnoeien) van ongewenste beplanting. In het Rijn & Gouwe
Wiericke-gebied gaat het om 9 bosjes en 100 hoge bomen. In het Groene-Klavergebied gaat
het met name om de beplanting rond de NAM-locatie. Bij het verwijderen of terugzetten zal
uiteraard rekening worden gehouden met eventuele andere natuurwaarden van de betrokken
beplanting;
- predatie-beperkende maatregelen (vangkooien, vossenrasters, aanschaf warmtebeeldkijker
etc.);
- plaatsen van ganzenrasters.
Voor het gebied van de Groene Klaver is een overzicht gemaakt van de gewenste inrichtings- en
beheermaatregelen per deelgebied (bijlage 1). Omdat een deel van de investeringen (bijv. pompen,
rasters, vangkooien) periodiek onderhoud of anderszins arbeid vergt, is hiervoor in de begroting van
de jaarlijkse kosten (§ 5.1) een post opgenomen.
Voor de natuurgebieden met weidevogelbeheer zijn verbeteropgaven geformuleerd voor 13 van de
15 gebieden. De samengevatte prioriteiten per gebied (zie de specificatie in bijlage 2):
a. Vosse- en Weerlanerpolder (ZHL): verminderen recreatiedruk door beperken/wijzigen ontsluiting,
afplaggen van één perceel, aanschaf van twee plas-draspompen en intensivering van de
bestrijding van storingssoorten.
b. Voorofsche polder (ZHL): plaggen van twee percelen, aanleg van weidevogelgreppels en plasdraslocaties, ophogen van dammen en herstel van damhekken, en wijzigen ontsluiting.
c. De Wilck (SBB). Intensiveren beheer, verbeteren begreppeling en bewerkbaarheid, intensiveren
baggerwerk in enkele brede watergangen, verlagen hoge winterpeilen.
d. Polder Stein (incl. Broekvelden en Vettenbroek) (SBB): bestrijden verruiging, aanleg flauwe
slootoevers, inrichten van enkele percelen als plas-dras.
e. Polder Westeinde (SBB): optimalisatie van de waterhuishouding, verbetering van de
toegankelijkheid, de infrastructuur en (plaatselijk) de begreppeling.
f. Zaanse Rietveld (SBB): dit gebied heeft primair een moerasdoelstelling en heeft voor weidevogels
momenteel beperkte betekenis door verruiging (pitrus) en recreatieve druk (wandelroute). Wel
bestaat de wens om een apart peilvak te maken voor het land rondom de plas en hier de
verruiging ongedaan te maken.
g. Duivenvoordse en Veenzijdse Polder (SBB): deze heeft nu primair een botanische doeltelling en is
voor de weidevogels (behalve de wulp) van beperkte betekenis. Deze betekenis kan toenemen
door het wegwerken van verruiging (pitrus), gerichte vernatting en verschraling van graslanden.
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h.

i.
j.

k.
l.

Omdat er veel vossen zitten waarvan de aanpalende weidevogelgebieden last hebben, wordt
ingezet op predatiebeheer.
In en rond de Kagerplassen heeft SBB vier natuurgebieden. Twee daarvan (Lakerpolder en
Kogjespolder) zijn op orde, voor de andere twee zijn verbeteropgaven geformuleerd:
- Zwanburgerpolder: bestrijding verruiging met pitrus door (extra) maaien en begreppelen;
- Waterloospolder: perceel plas-dras zetten met een zonnepomp.
Bovenlanden, zuidelijk deel (NM): geschikter maken van perceelsdelen voor weidevogels door
uitbaggeren en herprofileren van waterlopen en oevers.
Bodegraven-Noord (NM): herinrichting peilvakken, aanpassen pachtvoorwaarden op
weidevogelland. Daarnaast inrichting van hooiland, nat schraalland en kruiden- en faunarijk
grasland dat een functie heeft voor weidevogels.
Meijegraslanden (NM): experimenteel herinrichting peilvak.
Ruygeborg (NM): herinrichting peilvakken

3.3.3 Verbeteringen beheer
Ten aanzien van het beheer liggen er de volgende speerpunten:
1. Selectieve uitbreiding van de oppervlakte ‘zwaar beheer’, met name in het gebied van Rijn &
Gouwe Wiericke, maar in iets mindere mate ook in de twee andere gebieden. De uitbreiding komt
in totaal op zo’n 200 ha, zodanig dat er voldoende kwalitatief kuikenland aanwezig is om de
bestaande populatie te bedienen. De extra oppervlakte wordt primair gesitueerd in en rond de
bestaande hotspots.
2. Uitbreiding van de oppervlakte kruidenrijk grasland (beheercomponent). Het gaat in totaal om
zo’n 45 ha, deels in de vorm van kruidenrijke randen en natuurvriendelijke oevers.
3. Uitbreiding van de oppervlakten plas-dras (beheercomponent) en hoog peil, in totaal met zo’n 20
ha.
4. Het reguliere maaidatumbeheer leidt lang niet altijd tot goed kuikenland. Daarom wordt er meer
differentiatie aangebracht in het zwaar beheer, met name door:
- een groter aandeel beweidingsbeheer (voorbeweiding en extensieve beweiding);
- introductie van een bemestingsverbod (behalve voor ruige mest) voor de eerste snede.
5. Een beter afstemming tussen het beheer binnen en buiten natuurgebieden. Meer specifiek kan
rondom De Wilck en Westeinde een schil van optimaal weidevogelbeheer (en -biotoop) worden
gecreëerd. In het geval van De Wilck moet de provincie hiervoor dan wel de mogelijkheden
scheppen (het gebied ligt grotendeels buiten de ANLb-begrenzing).
6. Vernieuwing van het agrarisch natuurbeheer in de Bollenstreek, c.q. bieden van een structurele
basis voor de bescherming. Het gebied is nu weliswaar begrensd voor toepassing van het ANLb,
maar er wordt geen (actief) beheer meer toegepast. Toch is dat voor sommige soorten wel
degelijk gewenst:
- voor de kievit: meer voedselaanbod (insecten) door aanleg en beheer van kruidenrijke randen;
- ontwikkeling en toepassing van een maatwerk-pakket voor de patrijs. ANV Geestgrond heeft
hiertoe het Projectplan Patrijs opgesteld, waarin samen met bollentelers zal worden gewerkt
aan gerichte maatregelen voor het vergroten van voedselaanbod in de wintermaanden en van
het voedselaanbod voor kuikens in de zomermaanden;
- op basis van deze pilot zullen selectieve beheermaatregelen worden uitgerold die onder het
ANLb worden gefinancierd.
De Hogeveensepolder bij Noordwijkerhout is bestempeld tot “proefgebied toekomstbestendig
bollenlandschap” door een samenwerkingsverband van diverse partijen en kan als model dienen
voor andere gebieden. De beoogde ‘regiodeal’ heeft geen doorgang gevonden, maar de
samenwerking wordt voortgezet.
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7. Terugdringen van de predatiedruk. Er is weliswaar meer onderzoek nodig naar de rol van de
verschillende predatoren (zie verderop), maar hierop moet een slagvaardige aanpak niet hoeven
wachten. Vos, kraai en verwilderde kat lijken de grootste problemen te veroorzaken. Een
gezamenlijk gedragen predatiebeheerplan (zie § 3.4) zit in de planning. Vooruitlopend daarop is
het gewenst dat:
- de collectieven investeren in preventieve maatregelen (verwijderen van predatiehaarden,
plaatsen rasters, publieksvoorlichting m.b.t. huisdieren);
- de WBE’s inzetten op verdere regulering van aantallen (wegvangen, schieten etc.). De WBE’s
hebben reeds toegezegd om hieraan binnen de wettelijke kaders te willen meewerken en
eigen menskracht en materieel (bijv. wildcamera’s) te willen inzetten;
- de provincie de wettelijke kaders verruimt (o.a. mogelijkheid afschieten verwilderde katten
herintroduceren, mogelijkheden gebruik lichtbak voor vos verruimen).

3.4 Overige verbeterpunten
1. Ten aanzien van de weidevogelvrijwilligers spelen de volgende verbeterpunten:
a. het aantal vrijwilligers moet grofweg worden verdubbeld. Als drones op grotere schaal worden
toegepast, hoeven zij weliswaar wat minder het veld in, maar zou het mooi zijn als hun rol
verschuift naar die van aanspreekpunt en begeleider van de grondgebruiker (‘beheerregie’) en
tegelijk een groter aantal van hen een rol kan spelen in de monitoring. De oudgedienden onder
de vrijwilligers moeten nog sterker worden gestimuleerd om de nieuwe aanwas onder hun
hoede te nemen;
b. in het verlengde daarvan is bijscholing nodig: op het gebied van monitoring, drone-besturing
en vooral ook over de werking van het ANLb (nut en ligging van de beheermozaïeken, systeem
van betaling etc.) en de dilemma’s waarmee boeren zitten, zodat ze een volwaardige(r)
gesprekpartner aan de keukentafel kunnen zijn;
c. in de Bollenstreek kan de coördinatie van de vrijwilligers beter verlopen als er meer tijd, geld,
mankracht en scholing beschikbaar komt. De Groene Motor geeft aan de coördinatie te willen
overnemen.
2. De collectieven willen enkele drones aanschaffen ten behoeve van zowel een effectievere
bescherming als een bijdrage aan de (beheer)monitoring, en enkele dronepiloten opleiden.
3. Er is veel meer aandacht en geld nodig voor communicatie: van de collectieven met hun ledengrondgebruikers, met loonwerkers die steeds vaker bemesting, gewasoogst en slootwerk
verzorgen, tussen collectieven (c.q. boeren) en terreinbeherende organisaties, tussen collectief,
boer en vrijwilliger, tussen collectief en WBE, met relevante overheden (provincie, waterschap,
gemeenten) etc. Het is zaak hiervoor een gedegen communicatieplan op te stellen.
4. In het bijzonder kunnen boeren en TBO’s veel van elkaar leren. Er moet sterker worden ingezet op
kennisdeling.
5. Er is onderzoek nodig naar:
a. de predatieverliezen en de rol van de verschillende predatoren daarin. Dit moet de basis
vormen voor een gezamenlijk gedragen predatiebeheerplan;
b. de beschikbaarheid van voedsel voor adulte en jonge vogels, en de meest efficiënte manieren
om het voedselaanbod te verhogen.
6. De monitoring moet worden verbeterd (zie terug).
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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

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+

vrijwilligers /
DGM

+
+
+
+

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
Rijn & Gouwe Wiericke: € 263.700,-, te weten:
- extra ‘zwaar beheer’: 150 ha à € 800,- (maatregelmix) = € 120.000,- per jaar
- 15 ha plas-dras à € 1.500,- = € 22.500,-.
- 26,5 km beheer kruidenrijke oever + natuurvriendelijke oever (3 m breed) = 8 ha à € 1.350,- = €
10.800,-;
- extra last-minutebeheer (buiten de hotspots): € 26.000,-;
- extra monitoring en onderzoek (intensievere monitoring hotspots, monitoring predatoren,
onderzoek nestpredatie, monitoring kruidenrijkdom, gebruik drone): € 39.400,- extra begeleiding, communicatie, scholing etc.: € 45.000,Groene Klaver: € 109.000,-, te weten:
- 10 ha plas-dras à € 1.500,- = € 15.000,- 30 ha kruidenrijk grasland à € 1.250,- = € 37.500,- extra last-minute beheer (buiten de hotspots): € 15.000,- akkervogelbeheer Bollenstreek: € 50.000,- (stelpost);
- onderhoud investeringen (pompen, rasters etc.): € 32.000,- monitoring: € 24.500,Hollandse Venen: € 7.000,-, te weten:
- extra kuikenland: 10 ha x € 400 = € 4.000,- kruidenrijke randen: 2 ha x € 1.500 = € 3.000,-.
Totaal Noordrand: € 444.700,-.
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5.2 Jaarlijkse extra kosten natuurgebied
De twee activiteiten die raken aan het beheer van de weidevogelreservaten zijn de intensivering van
het terugdringen van probleemonkruiden, c.q. verruiging, en de intensivering van het baggerwerk.
Deze posten zijn meegenomen onder de eenmalige kosten.

5.3 Eenmalige kosten landbouwgebied
Rijn & Gouwe Wiericke: € 979.000,-, te weten:
- Plas-dras: 24 locaties inrichten € 164.000,- Aanleg natuurvriendelijke oevers: 6.500 m à € 50,- = € 325.000,- Aanleg kruidenrijke oevers: 20 km = € 341.000,- aanleg kruidenrijk grasland: 8 ha = € 20.000,- Verwijderen 100 hoge bomen, 4 bosjes en 2 bruggen: € 40.000,- Expertise/onderzoek: € 39.000,- Opstellen predatiebeheerplan: € 50.000,Groene Klaver: € 681.000,-, te weten:
- 15 plas-draslocaties: € 46.500,- 15 ha kruidenrijk grasland nieuwe aanleg: € 18.000,-.
- 15 ha idem, verbetering/ doorzaai: € 9.000,- hoog peil (aanpassen polderpeil), 5 locaties: € 102.000,- beperken verstoring: € 160.000,- (inventarisaties € 80.000,-, uitvoering € 80.000,-)
- ganzenrasters (investeringscomponent) € 12.500,- predatiebeheer (vangkooien, vossenrasters, warmtebeeldkijkers etc.): € 34.600,- aanschaf 2 drones, om de vijf jaar (over tien jaar): € 120.000,- uitvoering projectplan Patrijs (Bollenstreek; ontwikkeltraject): € 128.500,- opstellen predatiebeheerplan: € 50.000,Hollandse Venen: € 132.500,-, te weten:
- Tijdelijk ophogen waterpeil in sloten; plaatsen damwanden. Kosten: PM.
- Greppel plas-dras: 3 pompen à € 3.000,- = € 9.000,- Waterbakken voor de koeien: 3 x € 3.000,- = € 9.000,- Plaatsen vossenraster: 10 ha = 3 km x € 2.000,- = € 6.000,- Plaatsen vangkooien: 6 st. x € 200 = € 1.200,- Verwijderen houtopstanden: 5 dagen x 4 man = € 5.000,- Aanschaf nestbeschermers: 20 stuks x € 50 = € 1.000,- Aanschaf ‘eierwaaiers’: 140 x € 10,- = € 1.400,- Promotiemateriaal, borden voor de deelnemers: 30 x € 30 = € 900,- Opleiding drone-piloten: 4 x € 1.500,- = € 6.000,- Aanschaf drone: € 35.000,- Materialen voor monitoring (o.a. tablets): € 8.000,- opstellen predatiebeheerplan: € 50.000,Totaal eenmalig Noordrand: € 1.792.500,-
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5.4 Eenmalige kosten natuurgebied
a. Er zijn tot dusverre kosten bekend voor vier gebieden (De Wilck, Polder Westeinde, Polder Stein
en het zuidelijk deel van de Bovenlanden), die tezamen € 370.000,- bedragen (zie bijlage 2).
b. Voor twee gebieden (Zwanburgerpolder, Waterloospolder) is in overleg met SBB een bescheiden
stelpost opgenomen.
c. Vier gebieden (Kogjespolder, Lakerpolder, Zaanse Rietveld, Duivenvoordse en Veenzijdse polder)
hebben geen verbeteropgaven of althans geen verbeteropgaven die aan een
weidevogeldoelstelling kunnen worden toegerekend.
d. Drie gebieden (Bodegraven-Noord, Meijegraslanden en Ruygeborg) hebben wel verbeteropgaven,
maar de kosten daarvan zijn al opgenomen in lopende budgetten en programma’s.
e. Van twee gebieden met verbeteropgaven (Vosse- en Weerlanerpolder, Voorofsche Polder) zijn de
kosten nog niet bekend. Als we voor deze gebieden als stelpost € 100.000,- per gebied opnemen,
komt er € 200.000,- bij.
Inclusief stelposten bedragen de totale kosten € 580.000,-. Dit zijn allemaal inrichtingskosten.

5.5 Totale kosten
Een deel van de posten is als stelpost opgenomen, maar het voorlopige totaal komt op (afgerond op
duizenden euro’s):
- jaarlijkse extra beheerkosten: € 445.000,- extra eenmalige kosten: € 2.373.000,-.
NOORDRAND
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 (incl. eventueel onderzoek)
4. Monitoringsuitrusting, kennis, onderzoek
5. Communicatie en educatie
Totaal eenmalige kosten
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kosten (€)
304.000
-32.000
64.000
45.000
445.000
1.305.000
580.000
150.000
331.000
7.000
2.373.000

Bijlage 1. Verbeteringen en kosten Groene Klaver per weidevogelkern
• ten oosten van Warmond en bij eendenkooi Warmond (ten westen van Kagerplas)
weidevogels bij DGK recent bekend geworden uit monitoring door derden
buiten begrenzing grasland, geen beheer
grenzend aan kansrijke populaties
storende factoren: waarschijnlijk predatie vanuit meerdere bosschages
Meer info verkrijgen over weidevogels en geschiktheid gebied?
• Zwanburgerpolder
weidevogels recentelijk gemonitord, meerdere 'hotspots'
verbeterd agrarisch natuurbeheer (extensieve beweiding, kruidenrijk grasland en plas-dras, uitgesteld
maaien met verschillende maaidata. Beheer ondersteund door Staatsbosbeheer.
storende factoren: predatiedruk, ganzen en toenemende recreatiedruk aan zuidkant.
Maatregelen:
bosschages inventariseren en beheren (nu in handen van SBB, hakhoutvrijwilligers en agrariërs)
predatoren en ganzen beheren, rasters tegen ganzen (begroot in Verbeterplan) en zo nodig vangkooien
kraai toepassen
recreatie monitoren / begeleiden (zo nodig maatregelen in broedseizoen)
• gebied Ade-Rijpwetering ten noorden van Provinciale weg
◦ goed weidevogelgebied, geen dekkende monitoring
◦ veel en gevarieerd beheer, recentelijk nog verbeterd met plas-dras en kruidenrijk grasland. Nog meer
verbeteringen aangekondigd (met name belangstelling voor plas-dras)
◦ storende factoren: weliswaar veel uitgesteld maaien maar veel op één datum. Predatie valt nog mee
maar neemt toe. Ganzen plaatselijk ook talrijk.
Maatregelen:
monitoring stimuleren / inhuren
bosschages beheren (gebied is wel vrij open)
predatie beheren, rasters en vangkooien toepassen
zonnepompen beschikbaar stellen (1, mogelijk 2x)
toeslag op gespreid maaien 'ontwerpen'.
• gebied Boterhuispolder
◦ in het verleden goed weidevogelgebied. Uit recente rapportage (Van der Goes & Groot) blijkt de actuele
stand betrekkelijk laag (ondanks het rijke verleden en schijnbaar goede gebiedscondities).
◦ gevarieerd beheer maar wat versnipperd in enkele blokken. Kans op verdergaande verbeteringen
vanwege plannen voor 'weidevogelreservaat op agrarische basis'. Deels ook al gerealiseerd op basis van
'voorwaardelijke pacht'. Mogelijk meer beheer en ideeën om pachtconstructies via rentmeester te
realiseren.
◦ storende factoren: predatie onbekend, toenemende recreatiedruk vanwege fiets en wandelpaden dwars
door weidegebied.
Maatregelen:
monitoring weidevogels en predatie opzetten
meer beheer (rekening houden met uitbreiding gebiedsaanvraag)
recreatie monitoren / begeleiden (zo nodig maatregelen in broedseizoen)
• gebied Ade-Rijpwetering tussen Provinciale weg en A4
◦ goed weidevogelgebied
◦ ingetekend beheer kan gevarieerder maar de grootste deelnemer doet wel aan last-minute beheer.
Kans op uitbreiding met plas-dras.
◦ storende factoren: werkzaamheden hoogspanningsleiding. Predatie onbekend.
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Maatregelen:
meer monitoring
zonnepompen beschikbaar stellen (1, mogelijk 2x)
• Vlietpolder
◦ naar verluidt goed weidevogelgebied (niet goed bekend, weinig legselgegevens, geen monitoring)
◦ gevarieerd beheer maar wat versnipperd in meerdere blokken.
◦ storende factoren: predatie? In zuidelijk deel veel bomenlanen / bosschages
Maatregelen:
meer monitoring
bosschages beheren
vangkooien toepassen?
meer beheer afsluiten
gebied kan mogelijk versterkt worden met uitbreiding begrenzingen naar oost en west. In het westelijk deel
is vraag naar agrarisch natuurbeheer.
• gebied Papewegse en Zuidwijksche polder
◦ goed weidevogelgebied met meerdere 'hotspots'
◦ gevarieerd beheer, recentelijk nog verbeteringen gepland met aan de noordoostkant gedeeltelijk
opzetten polderpeil, kruidenrijk grasland.
◦ storende factoren: Toenemende predatie. Wegenaanleg noordoostkant.
Maatregelen:
bosschages beheren
rasters en vangkooien toepassen
• gebied Duivenvoordse en Veenzijdsche polder
◦ voorheen goed weidevogelgebied, deels van SBB
◦ niet veel en weinig gevarieerd agrarisch natuurbeheer
◦ storende factoren: veel bos, sterk toegenomen predatie, SBB haakt af t.a.v. weidevogelbeheer
Maatregelen:
bosschages beheren
rasters en vangkooien toepassen
beheer verzwaren
• gebied Westeindse polder
◦ goed weidevogelgebied, deels Staatsbosbeheer met agrariërs als gebruiker (hooien)
◦ veel en gevarieerd beheer, recentelijk nog verbeterd met plas-dras op perceel SBB maar nog niet naar
wens. Nog meer verbeteringen aangekondigd (met name belangstelling voor plas-dras en deelnemer die
wil verzwaren). mogelijk een nieuwe deelnemer met goede weidevogelstand.
◦ storende factoren: weliswaar veel uitgesteld maaien maar veel op één datum. Predatie. Pitrus in nattere
delen SBB. Ganzen. Waterbeheer SBB.
Maatregelen:
(meer) monitoring stimuleren
bosschages beheren (gebied is wel vrij open)
rasters en vangkooien toepassen
zonnepompen beschikbaar stellen
• gebied rond De Wilck
◦ goed weidevogelgebied SBB (hoogstens plaatselijk wat te diep voor weidevogels)
◦ weinig agrarisch natuurbeheer. Recentelijk wel belangstelling van grote deelnemer met percelen
grenzend aan De Wilck. Uitgesteld maaien.
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◦ storende factoren: agrarisch gebied in de omgeving deels sterk geïntensiveerd. Over predatie weinig
bekend. SBB had ook werkzaamheden waterbeheer gepland voor De Wilck.
Maatregelen:
weidevogelvrijwilligers aantrekken voor monitoring
bosschages beheren (gebied is wel vrij open)
rasters en vangkooien toepassen?
• Zoetermeerse Meerpolder.
◦ weidevogelgebied met meerdere 'hotspots'
◦ aan de oostkant veel en gevarieerd beheer, recentelijk nog verbeterd met plas-dras en kruidenrijk
grasland. Aan de westkant een hoek met minder gevarieerd beheer. Veel weidevogels buiten ANLbbegrenzing (ten zuiden van percelen agrarisch natuurbeheer). Hier zijn plannen in de maak voor een
weidevogelreservaat op basis van agrarisch natuurbeheer (net als in de Boterhuispolder).
◦ storende factoren: intensief beheer, grote drooglegging, steile oevers
Maatregelen:
monitoring bevorderen
bosschages beheren
rasters en vangkooien toepassen
voorwaardelijke pacht
• Grote Drooggemaakte Polder
◦ meerdere 'hotspots'
◦ redelijk veel beheer maar weinig zwaar beheer, niet zo gevarieerd.
◦ storende factoren: weliswaar veel uitgesteld maaien maar veel op één datum.
◦ Predatie valt nog mee maar neemt toe.
Maatregelen:
monitoring stimuleren
bosschages beheren
rasters en vangkooien toepassen
meer aandacht voor last-minute beheer
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Bijlage 2. Verbeteringen natuurgebieden (per gebied)
Vosse- en Weerlanerpolder (17.5 ha), Hillegom
1. Er loopt een struinpad door het gebied. Dit pad is buiten het broedseizoen geopend. Helaas maken mensen
en honden ook gebruik van dit pad in het broedseizoen. Dit heeft een ernstige verstoring van de broedende
weidevogels tot gevolg. Het is dat ook gewenst om het struinpad op te heffen en de wandelbruggetjes te
verwijderen uit het gebied.
2. Bovenstaande verstoring gebeurd ook via de toegangsdammen van percelen. De gewenste situatie is om 2
ingangen voor het gebied te maken aan de uiterste zijden van het gebied. De percelen worden op de kopse
einden door middel van dwarsdammen met elkaar verbonden. Hiervoor moeten 4 toegangsdammen
verwijderd worden en 3 dwarsdammen aangelegd.
3. Het gebied ten noorden van de Vosse- en Weerlanerpolder is ook rijk aan weidevogels, maar wordt er niet
naar beheerd. Een makkelijke stap tot bescherming van weidevogels zou zijn om die polder in een
weidevogelvriendelijk natuurbeheer te plaatsen of te verwerven door ZHL.
4. Eén perceel (1.2 ha) in het midden van de polder heeft een grote drooglegging en is rijk aan
storingssoorten. Dit perceel kan afgeplagd worden. De open schrale vegetatie die ontstaat is een welkome
afwisseling binnen de polder en een ideale vegetatie voor kuikens van weidevogels.
5. 2 extra plasdraspompen met 4 zonnepanelen om weidevogelgreppels gedurende het broedseizoen nat te
houden en zo meer kuikenhabitat te creëren.
6. Door het ontbreken van het struinpad kan de natuurbeleving van de polder minder worden ervaren. Een
uitkijktoren aan de zuidkant van het gebied kan dit gevoel compenseren. Bovendien is het gebied dan is het
broedseizoen beter zichtbaar voor het publiek. Hiervoor kan eventueel het hout van het struinpad gebruikt
worden, om kosten te besparen. De toren dient 6-7 meter hoog te worden met 2 etages. Optie is om een
informatiepaneel en een verrekijker bij de toren te plaatsen.
7. Op een aantal percelen staan veel storingssoorten, waaronder pitrus, maar ook ridderzuring. Met name
pitrus heeft een negatief effect op weidevogels. Tevens is het moeilijk deze gebieden te verpachten en mee
te laten maaien. Extra bestrijding van storingssoorten door de pachter gaat moeizaam en brengt
meerkosten met zich mee. Extra financiën om efficiënt en consequent storingssoortenbeheer uit te voeren
is dan ook gewenst.
Geschatte investering: niet bekend. Stelpost gehanteerd van € 100.000,-.
Voorofsche Polder (31.3 ha), Boskoop
1. Recht achter de manege liggen 2 hoge percelen (1.6 ha) die rijk zijn aan storingssoorten (Ridderzuring).
Deze percelen liggen in de weidevogelkern, maar zijn vanwege het beheer door paarden arm aan
weidevogels. De gewenste situatie is om deze 2 percelen te plaggen om zo in de weidevogelkern een
robuuste vegetatie voor kuikens te krijgen.
2. Aan de noordkant van het gebied liggen 2 brede percelen. Hier is de gewenste situatie om 2
weidevogelgreppels aan te leggen en te voorzien van 2 plasdraspompen, voorzien van 4
zonnecelcollectoren per pomp
3. Ten noorden van de manege aan de rand van het gebied ligt een klein eilandje. Dit eilandje is lastig te
bereiken en derhalve gevoelig voor verruiging. De gewenste ingreep is dan ook het eilandje tot onder de
waterspiegel af te graven.
4. De dammen (ongeveer 35) in het gebied zijn in slechte staat. Voor de beheerbaarheid van het gebied
moeten de dammen opgehoogd worden. Dit kan gedaan worden met de vrijkomende grond van
bovenstaande punten 1 t/m 3 aangevuld met repack.
5. Ook de hekken op de dammen zijn in slechte staat. Gewenst is om, als de dammen toch vernieuwd worden,
ook de hekken erop te vernieuwen. Hierdoor blijft het vee op de gewenste plaats.
6. Geregeld lopen paarden van de eigendomspercelen van de manege op de achterliggende
weidevogelpercelen. De gewenste situatie is om de tussendammen weg te halen en zo een scheisloot te
maken tussen de verschillende eigendommen.
Geschatte investering: niet bekend. Stelpost gehanteerd van € 100.000,-.
De Wilck (115 ha)
De Wilck is een reservaat in het open veenweidegebied tussen Zoeterwoude en Hazerswoude en fungeert als
belangrijk opvanggebied voor winterganzen en kent een rijke weidevogelstand met hoge dichtheden voor de
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belangrijkste soorten. De aantallen zijn stabiel. Om het gebied zit intensieve landbouw waardoor het
weidevogelbelang van De Wilck alleen maar verder toeneemt. De Wilck kent achterstand op perceelsniveau, de
begreppeling en bewerkbaarheid laat te wensen over en is minder geschikt voor de huidige mechanisatie.
Verder is sprake van baggerachterstand in enkele brede watergangen. Door hoge winterpeilen is sprake van
kanterosie.
Geschatte investering: € 100.000
Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein (711 ha, incl. ca 175 ha water)
Polder Stein is een polder in de omgeving van Reeuwijk en heeft een eigen waterhuishouding. Het gebied heeft
zowel een natura 200o als een weidevogeldoelstelling. De huidige weidevogelstand is redelijk tot goed.
Ontsluiting en bewerkbaarheid zijn goed.
De polder heeft te maken met toenemende verruiging mede veroorzaakt door relatief hogere zones langs de
sloten (holle percelen) Profilering van deze verruigde zones d.m.v. de aanleg van flauwe slootoevers kan de
verruiging beheersbaar maken.
Tevens is het nuttig in de polder enkele percelen in te richten als plas/dras. Dit laatste is ook van toepassing in
de aangrenzende polder Lang Roggenbroek.
Geschatte investering: € 100.000
Polder Westeinde (52 ha)
Weidevogelreservaat in de omgeving van Den Haag langs de A12 met een duidelijke weidvogelpotentie, op dit
moment een matige populatie. Recent is een enclave in eigendom verworden waardoor het reservaat met het
losliggende SBB eigendom kan worden verbonden.
De geschiktheid voor een stabiele en grotere weidevogelpopulatie zal hierdoor sterk toenemen omdat het
geheel van een geschikt waterpeil kan worden voorzien. Naast optimalisatie van de waterhuishoudkundige
inrichting dient de toegankelijkheid en infrastructuur te worden verbeterd t.b.v. de huidige mechanisatie.
Daarbij dient op een aantal percelen de begreppeling te worden geoptimaliseerd.
Geschatte investering: € 100.000
Zaanse Rietveld (43 ha)
SNL-beheertype moeras. Huidige betekenis voor broedende weidevogels is op dit moment gering met jaarlijks
een enkele broedende grutto, kievit of tureluur. De plas heeft overigens wel een grote aantrekkingskracht als
foerageergebied voor weidevogels uit de directe omgeving en als voorverzamelplaats voor grutto en
slaapplaats voor wulp.
Verbetervoorstel: voor broedende weidevogels heeft het gebied momenteel een geringe betekenis door
verruiging en recreatieve druk wandelroute. Wel bestaat de wens om het peil in de plas afzonderlijk te kunnen
regelen t.o.v. de rest van het gebied door 2 peilvakken te maken. Verder vindt er aan de randen van de plas
verruiging door pitrus plaats. Wens om dit weer terug te zetten.
Geschatte investering: geen (SBB rekent de eventuele kosten niet toe aan weidevogels).
Duivenvoordse en Veenzijdse Polder (175 ha)
Geen territoria meer van grutto in 2018. De polder herbergt wel de enige territoria van de wulp in de regio.
De doelstelling is hier behoud van de botanische graslanden waarin weidevogels kunnen meeliften. De kansen
voor weidevogels zijn echter beperkt door de kleinschaligheid van het landschap (veel hakhoutbosjes met
bijbehorende predatoren) en de wens deze bosjes te behouden. De wulp is minder veeleisend ten opzichte van
een hoge waterstand in vergelijking met andere weidevogels. De territoria bevinden zich in de zuidwesthoek
waar sprake is van een relatief grote drooglegging. Dat er in de Duivenvoordse polder nog wulpen broeden is
waarschijnlijk mede te danken aan het feit dat een groot deel van de Duivenvoordse polder niet opengesteld is.
Op enkele percelen is te veel pitrus opgekomen. Hier is sprake van achterstallig beheer. Dit kan op orde
worden gebracht, onder andere door de pitrus herhaaldelijk te maaien. De ambitie is hier behoud van deze
botanische graslanden waarin de vogels kunnen meeliften. De graslanden ten noorden van de Schenk zijn
botanisch weinig interessant. Weidevogels zitten er wel, maar deze graslandblokken zijn aan de droge kant. Ze
staan als vochtig hooiland en kruiden- en faunarijk grasland op de provinciale ambitiekaart. De ambitie van
Staatsbosbeheer is hier vernatting, voor hogere botanische waarden en als bijkomstigheid betere voorwaarden
voor weidevogels. Twee stuwen zijn reeds geplaatst. In de twee grote graslandblokken kan peilverhoging
plaatsvinden. In 2016 is gestart met een geleidelijke verhoging van het waterpeil, met als onbedoeld
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neveneffect dat de percelen aan de zuidkant van de Schenk droog zijn komen te staan. Waarschijnlijk
functioneert de inlaat van de Duivenvoordse polder niet optimaal, waardoor de polder als geheel niet
voldoende wordt gevoed. Verschraling van de graslanden kan plaatsvinden door maaibeheer en stoppen met
bemesten.
Geschatte investering: geen (SBB rekent de eventuele kosten niet toe aan weidevogels).
Kogjespolder (ca 30 ha)
Gewenste verbeteringen: geen. Doelstelling is primair behoud van dotterbloemgraslanden. Hiervoor wordt bij
voorkeur twee keer per jaar gemaaid en afgevoerd en hoge waterpeil gehandhaafd.
Lakerpolder (ca 30 ha)
Gewenste verbeteringen: geen. Doelstelling is primair behoud van dotterbloemgraslanden. Hiervoor wordt bij
voorkeur twee keer per jaar gemaaid en afgevoerd en het hoge waterpeil gehandhaafd.
Zwanburgerpolder
SNL-beheertype vochtig weidevogelgrasland. Verruiging met pitrus neemt toe. Maatregelen zoals maaien,
begreppelen zijn nodig om dit tegen te gaan.
Geschatte investering: € 5000,- (stelpost).
Waterloospolder
SNL-beheertype vochtig weidevogelgrasland. Op dit moment is er een hoge weidevogelstand van met name
grutto aanwezig. Wens bestaat om een perceel plas-dras te zetten met een zonnepomp.
Geschatte investering: € 5.000,- (stelpost).
Zuidelijk deel Bovenlanden
Betreft het geschikter maken van de perceelsdelen met het type vochtig weidevogelgrasland voor weidevogels.
door uitbaggeren en herprofileren van waterlopen en oevers. Verplaatsing van 35.500 m3 grond à € 2 per m3.
Geschatte investering: € 70.000,-.
Bodegraven-Noord (254 ha in ZH)
Herinrichting peilvakken, aanpassen pachtvoorwaarden op weidevogelland. Daarnaast inrichting van hooiland,
nat schraalland en kruiden- en faunarijk grasland dat een functie heeft voor weidevogels.
Geschatte investering: budget is opgenomen in inrichtingsplan natuuropgave.
Meijegraslanden (270 ha)
Experimentele herinrichting peilvak. Geschatte investering: budget is opgenomen in bestaande programma’s.
Ruygeborg (62 ha)
Herinrichting peilvakken. Geschatte investering: budget is opgenomen in bestaande programma’s.
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