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1.

Inleiding

VanderHelm Milieubeheer B.V. te Pijnacker heeft van de heer M. den Uyl namens Loonbedrijf Volle
Kracht opdracht gekregen voor het uitvoeren van een weidevogelinventarisatie in de Boezempolder te
Berkel en Rodenrijs.
1.1

Aanleiding

Aanleiding tot deze inventarisatie is de voorgenomen herinrichting van polder de Bergboezem te Oude
Leede. Een combinatie van waterberging, natuurontwikkeling en recreatie staat gepland voor deze
polder. In een omgeving, die in ras tempo werd volgebouwd, heeft juist het open polderlandschap
meer waarde gekregen voor de meeste mensen in deze regio. De boerennatuur kent een hoge
waardering, omdat ze hier steeds schaarser wordt. VanderHelm Milieubeheer B.V. heeft van
loonbedrijf Volle Kracht opdracht gekregen de polder te inventariseren op weidevogels. De
weidevogels vormen een kenmerkende groep van boerennatuur, die onder grote druk staat in ons
land.

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.
Het doel van deze inventarisatie is niet alleen te bepalen hoeveel weidevogels er voorkomen in de
Bergboezem en wat hun verspreiding is, maar ook wat het broedsucces is en hoe het gebruik en
beheer van de graslanden zich verhoudt tot dit broedsucces. Tot slot wordt de toekomst van deze
weidevogelpopulatie onder de loep genomen.
1.3

Kwaliteitsborging

Het kwaliteitssysteem van VanderHelm Milieubeheer B.V. is gecertificeerd door Lloyd's Register
Quality Assurance (LRQA) zoals omschreven in de ISO 9001:2008 Tevens is VanderHelm
Milieubeheer B.V. lid van het ‘Netwerk Groene Bureaus – Brancheorganisatie voor
kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging (NGB)’. De werkzaamheden die door VanderHelm
Milieubeheer B.V. worden uitgevoerd zijn dan ook gebaseerd op het door de NGB vastgestelde
gedragscode (juni 2008).
Het onderzoek is uitgevoerd door deskundig personeel.
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2.

Methode

De Bergboezem is in het voorjaar van 2010 geïnventariseerd op broedvogels volgens de BMPweidevogels methode (Broedvogel Monitoring Project; SOVON). Het ging in het bijzonder om de
weidevogels, de overige soorten zijn echter ook meegenomen.
De velddata is geanalyseerd, waarbij het aantal broedparen, de dichtheid per 100 hectare 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. De dichtheid wordt omgerekend naar eenheden van 100 hectare.
Het Bruto Territoriaal Succes (BTS) is het percentage ouderparen met jongen t.o.v. het totaal aantal
broedpaartjes van een soort. Het BTS wordt bepaald in de periode 15 mei – 1 juni, wanneer vrijwel
alle weidevogels jongen zouden moeten hebben.
2.1

Werkwijze

Gedurende het broedseizoen zijn 5 bezoeken aan het gebied gebracht met steeds twee tot drie weken
tussenpozen. De bezoeken vonden plaats op de in tabel 1 genoemde data. Het tellen van de polder
nam een halve werkdag 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, die vanuit de auto vanaf het pad met repak, dat middendoor deze
polder loopt, geteld werd. De afstand aan weerszijden van het pad bedroeg maximaal 300 meter, dit
ligt binnen de marge die algemeen geldt voor de latere tellingen, als het gras hoger wordt. De sloten
liggen haaks op het pad en zijn daardoor goed te bekijken.
e

Alarmtelling: In met name de 4 telling zijn insteken gemaakt om de reactie van vogels te peilen, die
mogelijk jongen hadden (alarmtelling).
Tabel 1: Uitgevoerd veldbezoek
Datum
Activiteit

Soortgroep

Uitvoerende(n)

2 april 2010

inventarisatie

weidevogels

F. van der Lans

15 april 2010

Inventarisatie

Weidevogels

F. van der Lans

5 mei 2010

Inventarisatie

Weidevogels

F. van der Lans

18 mei 2010

Inventarisatie

Weidevogels

F. van der Lans

8 juni 2010

inventarisatie

weidevogels

F. van der Lans

2.2

Weersomstandigheden

Het weer was tijdens de meeste bezoeken goed. Hieronder worden de weergegevens van het KNMI
van de teldagen in tabel 2 weergegeven. Het voorjaar van 2010 was ‘laat’. Door een winter met vorst
en vooral veel sneeuw met daaropvolgend droog en koud weer in maart en april bleef het grasland tot
in mei kort begroeid en overzichtelijk.
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Tabel 2: Weersomstandigheden*

*

Datum

Temperatuur °C

Windrichting
(overheersend)

2 april 2010
15 april 2010
5 mei 2010
18 mei 2010
8 juni 2010

7,8
9,2
7,9
10,1
16,3

Z3
NNO 3
NNO 2
NNW 2
ZO 2

Minimaal zicht/km

13,0
7,0
0,7
3,7

Neerslag
(mm)
1,5
0
0
0
12,9

Weersomstandigheden ter plaatse van weerstation de Bilt (bron: KNMI)
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3.

Gebiedsbeschrijving

De Bergboezem is een ongeveer 75 hectare grote polder, gelegen in de gemeente PijnackerNootdorp. Het betreft het uiterste zuiden van de gemeente, tussen de Ackerdijkse plassen, de Oude
Leede en grenzend aan de gemeente Lansingerland.
De Bergboezem is een omdijkte polder, die een geheel vormt met de Oude Leedepolder. De
Bergboezem wordt begrensd door dijken en kent geen bebouwing. Naar het noorden ligt de Oude
Leedepolder en het lintdorp Oude Leede. Naar het zuiden vindt men het Oude Land van Berkel en
Rodenrijs. De oostkant wordt geflankeerd door de N471 en aan de westkant vindt men de Ackerdijkse
plassen.
De Bergboezem is een weidegebied en bestaat vrijwel geheel uit grasland. De weilanden bestaan ten
dele uit ‘oud’ grasland, dat nooit is gescheurd of geploegd. Minder dan de helft bestaat uit nieuw
ingezaaid grasland en er is een perceel maïsland en een baggerdepot. De sloten zijn over het
algemeen vrij breed, met een hoge waterstand. De bodem bestaat uit klei. In het noordoosten van de
polder staat een populierenbos op een voormalig slibdepot.

: begrenzing onderzoeksgebied
Afbeelding 1: Ligging Bergboezem
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4.

Resultaten

Er zijn 21 soorten broedvogels met in totaal 165 territoria vastgesteld. Hieronder bevinden zich 8
soorten van de Rode lijst met in totaal 64 territoria. Dit betreft 7 soorten weidevogels en 1
boerderijvogel. Tabel 3 en 4 geven een overzicht van het aantal soorten, broedpaartjes en dichtheid
per 100 ha.
De Rode lijst is samengesteld om aan te geven welke soorten in Nederland speciale aandacht
verdienen in het beleid. Soorten kunnen om meerdere redenen op de Rode lijst terechtkomen, maar in
principe zijn het altijd soorten die sterk in aantal zijn achteruit gegaan en/of soorten met bijzonder
kwetsbare populaties.
In § 4.1 worden de aantallen van de weidevogels verder besproken. In § 4.2 worden de broedvogels
van de erven en randen kort besproken.
Tabel 3: Aantal territoria weidevogels
Wetenschappelijke
Soort
naam

Aantal
broedpaar

Dichtheid per
100 ha

Opmerkingen
Rode lijst.

Grutto

Limosa limosa

33

44

Kievit

Vanellus vanellus

43

57

Tureluur

Tringa totanus

22

29

Scholekster

Haematopus
ostralegus

9

11,7

Krakeend

Mareca strepera

2

-

Slobeend

Anas clypeata

2

-

Kuifeend

Aythya fuligula

3

-

Zomertaling

Anas querquedula

1

-

Bergeend

Tadorna tadorna

1

-

Graspieper

Anthus pratensis

1

-

Rode lijst.

Gele kwikstaart

Motacilla flava

1

-

Rode lijst.

Veldleeuwerik

Alauda arvensis

3

-

Rode lijst.

Dichtheid per
100 ha
-

Opmerkingen

Totaal

Knobbelzwaan

Alopochen
aegyptiaca
Cygnus olor

2

Rode lijst.

2

-

Anas platyrhynchos

20

-

Meerkoet

Fulica atra

10

-

Waterhoen

Gallinula chloropus

3

-

Boerenzwaluw

Emberiza
schoeniclus
Hirundo rustica

Buizerd
Zwarte kraai

1

50 vogels waarvan 2
paar

-

1

-

Buteo buteo

1

-

Corvus corone

1

-
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Waarvan 2 paar met
jongen

-

Wilde eend

Rietgors

Rode lijst.

121

Tabel 4: Aantal territoria overige broedvogels
Soort
Wetenschappelijke Aantal
broedpaar
naam
Branta canadensis
Canadese gans
4
Nijlgans

Rode lijst.

Rode lijst.
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4.1

Soortbespreking weidevogels

4.1.1 Grutto
De grutto is het vlaggenschip van de Nederlandse weidevogels. Het beheer via Agrarische
natuurverenigingen, of natuurorganisaties richt zich meestal op deze soort. Als het beheer goed is
voor grutto’s, dan is het goed voor alle soorten weidevogels, zo wordt er vaak geredeneerd. Het
beheer wordt besproken in hoofdstuk 5.
Met 33 paar grutto’s is de Bergboezem een erg goede weidevogelpolder. De oppervlakte is 75 hectare
en de dichtheid ligt daarmee omgerekend op 44 paar per 100 hectare. Dit plaatst de Bergboezem
tussen de gruttogebieden met de beste dichtheden van Nederland. Het is hiermee een belangrijk
gebied voor deze soort in Zuid-Holland.
Van de 33 broedpaar zijn 9 paren met jongen geteld op 18 mei. Het bruto territoriaal succes (BTS)
komt daarmee op ongeveer 27 %. Dit is een zeer matig resultaat, aangezien 50% wordt beschouwd
als voldoende om de populatie in stand te houden.
Gedurende de gehele broedperiode zijn er nauwelijks werkzaamheden uitgevoerd in het gebied. Het
maaien is grotendeels uitgesteld tot na 15 juni en er werd (redelijk extensief) geweid. Verstoring door
agrarische werkzaamheden kan dus niet als (belangrijke) reden worden aangevoerd voor dit zeer
matige broedsucces. Hoogstwaarschijnlijk is predatie verantwoordelijk voor de lage broedsuccessen.
Willem Brandhorst, die nesten opzocht om de vogels te kunnen ringen, bevestigde dat veel nesten
met eieren werden leeggegeten voordat ze uitkwamen. Dit beeld werd gesterkt door het feit dat er 18
mei vooral broedverdacht gedrag werd vastgesteld in een periode dat ze eigenlijk met jongen moeten
rondlopen. Op 8 juni werden nog 5 gruttoparen met jongen geteld en waren zelfs nog nestelende
vogels aanwezig.

Afbeelding 2: Paartje grutto’s.
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4.1.2 Tureluur
De tureluur is na de grutto de meest algemene ‘ kritische soort’.
Er zijn 22 paar tureluurs vastgesteld in het projectgebied. De tureluur is verrassend talrijk met een
dichtheid van 29 paar per 100 hectare. Hiermee plaatst de Bergboezem zich in de absolute top van de
Nederlandse weidegebieden. De tureluur is een soort die gemakkelijk onderschat wordt, met name
wanneer afstanden en dichtheden groot zijn. Voordeel van de Bergboezem is dat het een klein en
overzichtelijk poldertje is. Dichtheden boven de 15 paar per 100 hectare zijn echter al uitzonderlijk en
hier is het dubbele aantal vastgesteld.
Op 18 mei werden 10 paren met jongen waargenomen. Het BTS is dan 34 %. Wederom een vrij matig
broedsucces, dat waarschijnlijk door predatie beïnvloed is.

Afbeelding 3: Tureluurs staan graag op de slootkant, vaak dicht langs het pad.

4.1.3 Kievit
Een erg hoog aantal kieviten in dit poldertje. Met name de helft ten noorden van het pad middendoor
is ideaal voor kieviten: extensieve beweiding op erg nat, kortbegroeid en hobbelig grasland.
Er zijn 43 paar kieviten vastgesteld in het projectgebied. De dichtheid ligt rond de 57 paren per 100
hectare, een landelijk gezien hoog aantal.
In juni zaten er wat juvenielen in de zich verzamelende groepen kieviten. Paren met jongen zijn niet
uitvoerig geteld, maar het was opvallend dat de meeste kieviten zelfs meerdere nalegsels hadden en
toch een mager broedsucces.
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4.1.4 Scholekster
Net als de kievit maakt deze soort tegenwoordig veel gebruik van maïslanden. In een graslandpolder
als de Bergboezem zijn de aantallen redelijk hoog te noemen.
Er zijn 9 paar scholeksters vastgesteld in het projectgebied. De dichtheid is ongeveer 12 paar per 100
hectare.
Het broedsucces is niet gevolgd, mede doordat het broedseizoen voor deze soort nog niet was
afgelopen ten tijde van de laatste ronde.

4.1.5 Eenden
De Bergboezem is een leuk poldertje voor eenden. Er zaten 29 paartjes. Dit heeft alles te maken met
de breedte van de watergangen, die vaak breed en aantrekkelijk zijn voor de eendachtigen. Alle
soorten komen er voor, zij het in vrij lage aantallen.
Bijzonder is voorkomen van de zomertaling, een inmiddels zeer zeldzame eendensoort in onze
poldergebieden. Er werd een paartje vastgesteld, maar 1 maal werd zelfs een tweede paar gezien.
e
We vermoeden dat dit 2 paartje zomertalingen gebroed heeft in de aangrenzende Oude Leedepolder.
De slobeend zat er met 2 paar en de krakeend met 2 (of 3) paartjes. Kuifeenden houden zich vooral
op in de brede watergangen rondom de Bergboezem, maar maken zeer waarschijnlijk gebruik van het
grasland om te nestelen. Bij de bergeend is het helemaal een raadsel waar ze broeden, aangezien
deze soort normaal gesproken in konijnenholen in de duinen broedt. Het is echter steeds meer een
weidevogel geworden en het is niet uitzonderlijk om ze met jongen waar te nemen.
Het leeuwendeel (20 paar) bestond echter uit wilde eenden. Ook andere watervogels als de meerkoet
(10 paar) en waterhoen (3 paar) komen in redelijk aantal voor.

Afbeelding 4: Paartje bergeenden op voor vogels prachtig grasland.
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4.1.6 Weidezangers
Er is geen groep onder de weidevogels die landelijk zo hard is achteruit gegaan als de weidezangers.
Ze staan dan ook allemaal op de Rode lijst.
In de Bergboezem waren alledrie de soorten aanwezig als broedvogel. De gele kwikstaart broedt
waarschijnlijk op de maïsakker. De gele kwikstaart wordt tevens aangetrokken door de
tegenoverliggende vochtige percelen met beweiding om te foerageren.
De veldleeuwerik is met drie paar aanwezig op de noordelijke helft. Behalve de vrij korte grasmat door
de beweiding, vindt men hier de grootste hoogteverschillen in de vorm van kreekruggen en een dijk.
Waarschijnlijk treft de leeuwerik hier wat hij zoekt: kort gras, droge, kale plekken, zaden en insecten.
De graspieper was in twee ronden aanwezig, maar broeden kon niet worden vastgesteld. De rietgors
was als broedvogel aanwezig in het grasland dat laat gemaaid werd. Deze soort hoort meer thuis in
ruigte en moeras, maar wordt zo nu en dan in grasland vastgesteld.

Afbeelding 5: Mannetje gele kwikstaart op de maïsakker.

4.1.7 Ganzen en zwanen
Deze groep is aanwezig met een flink aantal niet broedende vogels. Het aantal broedparen is klein.
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4.2

Erfvogels

In feite bevinden zich geen boerenerven in de Bergboezem. Toch waren er drie soorten te vinden die
absoluut niet in het grasland broeden:
De boerenzwaluw nestelde onder een bruggetje halverwege de polder. De buizerd en zwarte kraai
broedden in het populierenbos in de noordoost hoek.

4.3

Belangrijk foerageergebied

Het valt op, dat de Bergboezem een goede polder voor muizen moet zijn. Er zijn altijd roofvogels
aanwezig en wanneer door vorst alle sloten in de wijde omtrek bevroren zijn, komen er grote aantallen
blauwe reigers, grote zilverreigers (tot 30 exemplaren!) en ooievaars naar de Bergboezem om op
muizen en mollen te gaan jagen.
4.4

Predatoren

In de Bergboezem ligt de predatiedruk vrij hoog. Er gaan veel nesten verloren. De veroorzaker is
onbekend. Vos lijkt het meest logisch, maar veel van de voor de vos makkelijk te vinden meerkoeten
en eenden bleven gespaard. Predatie in de eifase kwam veel voor. Dit was te zien aan het gedrag van
de vogels (veel nalegsels) en het werd bevestigd door dhr. Brandhorst die nesten heeft opgezocht
t.b.v. ringonderzoek. Predatie in de eifase komt meestal op rekening van zoogdieren en de zwarte
kraai (predatieonderzoek SOVON).
Vervolgens werd er ook in de jongenfase veel gepredeerd. De buizerd werd veelvuldig jagend op
jonge weidevogels waargenomen. De torenvalk broedt op het terrein van VanderHelm en van deze
soort werd gevolgd welke prooien naar het nest gebracht werden. Dit waren vrijwel allemaal
veldmuizen. Er werden geen weidevogelpullen gebracht, maar helaas behoorde veldleeuwerik wel tot
de prooien.
Waarnemingen van predatoren werden iedere ronde gedaan:

Buizerd,

Bruine kiekendief,

Torenvalk,

Havik,

Sperwer,

Ooievaar,

Blauwe reiger,

Zwarte kraai,

Ekster.
Deze soorten broeden in de directe omgeving en zijn dagelijks in de polder te vinden.
Marterachtigen: er is geen ‘ wezelalarm’ waargenomen
Er zijn verschillende exemplaren verwilderde kat vastgesteld.
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5.

Evaluatie onderzoeksresultaten

5.1

Graslandgebruik

De Bergboezem bestaat uit grasland, dat in agrarisch gebruik is. Het grootste deel hiervan is
zogenaamd oud grasland, grasland dat niet is geëgaliseerd, gedraineerd en ingezaaid met modernere
eiwitrijke grassen. Een aantal percelen waren dat echter wel. Er is een perceel maïsland in de polder
aanwezig.
Per bezoek werd op de veldkaart ingetekend hoe het gras erbij stond en hoe de percelen gebruikt
werden. De charme van de Bergboezem ligt in het ouderwetse, extensieve karakter. Kreekruggen,
hobbelig grasland en hoog waterpeil (en veel weidevogels) waren vroeger heel gewoon in Delfland,
maar tegenwoordig is de Bergboezem een van de weinige plekken waar dit goed bewaard is
gebleven.
5.1.1 Maaien
Het maaien is de meest invloedrijke gebeurtenis in het broedseizoen van de weidevogels. In een korte
tijd verandert de leefomgeving ingrijpend. In de Bergboezem werd, rekening houdend met de
aanwezige weidevogels, het maaien in het grootste deel van de polder uitgesteld tot 15 juni.
De eerste percelen werden rond 12 mei gemaaid. Dit betrof twee percelen van ongeveer 2 hectare. In
deze stukken waren op dat moment geen broedvogels met nesten aanwezig.
Vervolgens werd er rond 1 juni een tweetal percelen gemaaid. Vanaf 15 juni werd de rest van de
polder gemaaid.

5.1.2 Beweiding
De beweiding in polder bestaat uit schapen, paarden en koeien. Op ongeveer een derde van de
polder wordt geweid en rundvee wordt daarbij het meest ingezet. Het betreft jongvee, droogvee en
vleesvee.
De percelen met beweiding liggen zonder uitzondering in de noordelijke helft van de polder, ten
opzichte van het pad middendoor. Deze verdeling tussen beweiding en maailand is ook terug te zien
in de verspreiding van de kievit (beweiding) en grutto (maailand).
Later in het seizoen werden nalegsels geproduceerd op percelen waar na beweiding reeds sprake
was van enige hergroei, ook door grutto en tureluur. Percelen met extensieve beweiding werden door
alle soorten gebruikt.
5.2

Mozaïekbeheer en kuikenland

Mozaïekbeheer en kuikenland staan de laatste jaren sterk in de aandacht. Richtte men zich in het
verleden vooral op legsels en uitkomstpercentages, toen men erachter kwam dat het probleem in de
overleving van jongen zit, zijn deze gevleugelde begrippen in het leven geroepen. Mozaiekbeheer is
erop gericht zoveel mogelijk variatie in maaidatum, beweiding en graslengte binnen een gebied te
verkrijgen, zodat voor alle weidevogels geschikt habitat aanwezig is. Kuikenland zijn percelen waar de
jongen van weidevogels genoeg voedsel kunnen vinden. Een streefbeeld bij deze is een bloemrijke,
ijle grasstructuur met niet te lang gras tot in de maand mei. Het beheer via Agrarische
natuurverenigingen, of natuurorganisaties richt zich meestal op de grutto. Als het beheer goed is voor
grutto’s, dan is het goed voor alle soorten weidevogels, zo wordt er vaak geredeneerd.
De maaidatum in de Bergboezem lag rond 15 juni en is daarmee goed voor weidevogels. Verder was
er veel beweiding in de polder, waar de weidevogels veelvuldig tussen werden aangetroffen. Het
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ouderwetse grasland voldoet beslist aan de eisen van kuikenland, de nieuw ingezaaide velden en
maïsakker doen dat niet.
De scheiding tussen beweiding en maailand loopt over het pad middendoor. Ten zuiden ervan is alles
maailand, ten noorden ervan is praktisch alles beweid met rundvee.
De grutto’s zaten met hun jongen vooral in het lange gras aan de zuidzijde van het pad. Hier trokken
ze naar de randen van de percelen (zowel in noordelijke als zuidelijke richting), waar ze aansluiting
met de kieviten zochten.
Kieviten liepen met hun jongen tussen de beweiding (schapen en rundvee). Regelmatig zaten ze dan
dicht langs de weg en vrijwel allemaal aan de noordzijde van het pad.
Tureluurs zaten met jongen in het ongemaaide gras, bij de grutto’s met jongen en in de beweiding bij
de kieviten met jongen.
5.3

Relatie met omliggende gebieden

Tijdens de inventarisatie werd het duidelijk dat de Bergboezem een weidevogel populatie vormt met
de aangrenzende Oude Leedepolder en polder Het Oude Land. De vogels vliegen regelmatig over de
dijk en helpen elkaar bij dreiging van predatoren.
In de Oude Leedepolder staan wel boerderijen en er wordt intensiever geboerd dan in de
Bergboezem. De aantallen en dichtheden weidevogels zijn hier dan ook een stuk lager.
Volgens eigen waarneming zaten in de Oude Leedepolder in 2010:
28 paar kievit, 14 paar grutto, 7 paar tureluur, 10 paar scholekster, een veldleeuwerik, zomertaling,
krakeend, kuifeend. Totaal zo’n 65 paar weidevogels. De grutto haalde hier een BTS van 50% (er
liepen eind mei zeven paren met jongen).
Polder Het Oude land van Berkel is momenteel in ontwikkeling. De voormalige graslanden en
glastuinbouw moeten wijken voor bedrijventerrein en woningen. Er is echter nog nauwelijks gebouwd
en ook hier zitten weidevogels. Volgens eigen waarneming hier geteld in 2010:
11 paar kievit, 3 paar grutto, 2 paar tureluur, 4 paar scholekster, 1 paar kluut, 1 paar kleine plevier,
bergeend, krakeend, kuifeend. Een 25-tal weidevogels hier. Dat maakt samen met de Oude
Leedepolder, plus de Bergboezem 255 paar weidevogels, die hier een populatie vormen.
5.4

Toekomst voor de weidevogels

De momenteel goede omstandigheden voor weidevogels zullen niet verbeteren met de ingrepen zoals
nu zijn voorgesteld in de polder in het rapport Herinrichting Bergboezem polder Berkel in opdracht van
het Hoogheemraadschap van Delfland opgesteld door Royal Haskoning (2008). Voor weidevogels is
het prima als de polder zo blijft. De waterstand mag hoog (nog hoger) zijn en het is geen enkel
probleem als de polder als noodberging met regelmaat blank komt te staan.
Graafwerkzaamheden zijn in de regel negatief voor grutto’s. Waar kieviten, kluten en andere soorten
nog wel eens aangetrokken worden door afgravingen en kale grond, is de grutto gegarandeerd
meteen vertrokken van de percelen, waar gegraven is. De soort is niet gediend van enige vorm van
grondwerken (het verbreden van een watergang met het aanleggen van plas/drasoevers is het minst
negatief omdat grutto de slootkanten niet als broedgebied gebruiken). Plasdras situaties worden door
grutto’s wel eens bezocht voor en na het broedseizoen, maar vormen nooit broedgebied.
Recreatie, op de wijze zoals deze in en om de Bergboezem gepland staat, zal een zeer negatief effect
hebben op de bestaande weidevogelpopulatie. Deze verstoring zal tevens doorwerken op de
geplande rustgebieden en waterpartijen. De afstand tot een pad zal in de toekomstige situatie nooit
meer dan 100 meter bedragen. De grutto houdt liefst 200 meter afstand tot wegen en andere
verstoringsbronnen.
De meeste vogels broeden dichtbij de omringende dijken en bewegen vrijelijk richting de
aangrenzende polders. Wandelpaden en fietspaden over alle dijken rondom dit toch al erg kleine
poldertje, zullen een sterk verstorend effect hebben op de weidevogels in niet alleen de Bergboezem,
maar ook de Oude Leedepolder.
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Deze verstoring zou beperkt kunnen worden door de paden niet bovenop, maar onderlangs de dijken
te leggen. Het afschrikkende effect van de voorbijgangers is dan kleiner en kan nog verder worden
beperkt door een brede sloot tussen de paden en het grasland te plaatsen. Door de paden in het
broedseizoen (15 maart – 15 juni) af te sluiten kan verstoring van broedvogels worden uitgesloten.
Honden mogen niet toegestaan worden in en om de polder! Een loslopende hond verstoort meer dan
10 mensen en maakt bovendien het vee onrustig. Het pad over de dijk tussen de Bergboezem en
Oude Leedpolder zou beter helemaal niet aangelegd kunnen worden.
In het rapport Herinrichting Bergboezem polder Berkel in opdracht van het Hoogheemraadschap van
Delfland opgesteld door Royal Haskoning (2008) staat water ingetekend op het broedgebied van 42
weidevogels. Dit zijn de tevens de percelen met het beste kuikenland. Het aangewezen rustgebied
voor weidevogels kent nu 24 paren weidevogels en bestaat uit nieuw ingezaaid soortenarm grasland.
De mooiste weidevogelpercelen maken plaats voor water, terwijl een minder goede hoek wordt
aangewezen als weidevogelgebied. Vaak denkt men dat de vogels dan wel naar het andere perceel
verhuizen. Dit is echter zelden het geval.
Ten slotte zal de bypass en het nieuwe gemaal de waterhuishouding van de polder veranderen. Waar
de Bergboezem altijd een polder was die erg langzaam drooggemaakt kon worden en vochtig is, zal
de capaciteit en de snelheid van het droogmalen toenemen en de polder droger worden, wat
ongunstig is voor de weidevogels. Handhaven of versterken van een hoog waterpeil (maximaal 20
centimeter onder maaiveld) is uitermate belangrijk voor de weidevogels en zou in theorie in een
toekomstige situatie ook zo te reguleren moeten zijn.
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6.

Conclusie

De Bergboezem is rijk aan broedvogels. Er werden 21 soorten broedvogels vastgesteld, waarvan er 8
op de Rode lijst voorkomen.
Er zaten in 2010 165 paar weidevogels op ongeveer 75 hectare. Dit betekent, dat er ongeveer 220
weidevogels per 100 hectare zitten. Onder de weidevogels bevonden zich 63 paar kritische soorten.
Dat betekent 100 paar kritische soorten per 100 hectare. Deze dichtheden zijn bijzonder hoog
(tweemaal zo hoog als de verleden jaar geïnventariseerde polder Schieveen, die al hoge ogen
gooide).
In vergelijking tot de maatstaven van subsidieregeling natuur en landschap (SNL) kwalificeert de
Bergboezem zich als zeer belangrijk weidevogelgebied met het hoogste instapniveau. Het zit daar
zelfs ruim boven.
Het broedsucces werd vastgesteld voor de grutto en tureluur aan de hand van een alarmtelling op 18
mei. Het aantal paren met jongen op die dag tegen het totaal aantal territoria vormt de basis van het
Bruto Territoriaal Succes (BTS). Het BTS lag voor deze soorten rond de 30%. Dit is ruim onder de
benodigde 50%. De belangrijkste oorzaak van dit magere broedsucces is vermoedelijk predatie.
Het graslandgebruik, of beheer van de polder is gunstig voor weidevogels. Er is relatief veel grasland,
dat laat gemaaid wordt. Op 15 juni was er nog zo’n 30 hectare ongemaaid grasland voorhanden.
Daarnaast zijn er veel percelen met beweiding in de polder aanwezig.
De scheiding tussen maailand en beweiding is scherp en ligt op het repakpad. Meer mozaiek in deze
verdeling verdient aanbeveling. Goed kuikenland ligt vooral in de noordelijke helft. De noordelijke helft
werd vrijwel geheel beweid, zodat dit kuikenland niet beschikbaar was voor jonge grutto’s (die niet
tussen beweiding lopen). Het waterpeil was goed in het vroege voorjaar, maar aan de lage kant later
in het seizoen.
De toekomst van het gebied met de veranderde waterhuishouding, hoge recreatiedruk en een kleiner
oppervlak aan graslandareaal ziet er niet rooskleurig uit voor weidevogels. Wanneer er geen pad
wordt aangelegd over de noordelijke dijk (grens Oude Leedepolder) en er niet veel gegraven wordt,
maar men juist een hoog waterpeil in het grasland realiseert, kan het gebied behouden blijven voor
weidevogels, terwijl de bergingsfunctie aanwezig blijft en recreatiemogelijkheden worden verstrekt
langs de zuidelijke dijk.

Projectreferentie: MUBB100087

pagina 14 van 15

7.

Literatuur



BIJLSMA R.G., HUSTINGS F. & CAMPHUYSEN C.J. 2001. Algemene en schaarse vogels van
Nederland. GMB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij, Haarlem/Utrecht.



DIJK, A.J. VAN, 2004. Handleiding broedvogel
Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.



OSIECK, E.R. & HUSTINGS, F, 1994. Rode lijst van bedreigde soorten en blauwe lijst van
belangrijke soorten in Nederland. Technisch rapport Vogelbescherming Nederland 12.
Vogelbescherming Nederland, Zeist.



TEUNISSEN W.A. & KLEUNEN, A VAN. 2001. Weidevogels inventariseren in cultuurland.
Handleiding nationaal Weidevogelmeetnet. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.



SOVON VOGELONDERZOEK NEDERLAND, 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 19982000. nationaal Natuurhistorisch museum naturalis, KNNV uitgeverij, Leiden

Projectreferentie: MUBB100087

monitoring

project

(BMP).

SOVON

pagina 15 van 15

BIJLAGEN
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BIJLAGE 1

REGIONALE LIGGING

: projectgebied

MUBB100087

bijlage

BIJLAGE 2

SOORTENKAARTEN

In de deze bijlage wordt per soort de territoria aangegeven op een kaart. De kaarten worden in de
volgende volgorde weergegeven:
2a
2b
2c
2d
2e
2f

Grutto
Kievit
Tureluur
Scholekster
Eenden
Veldleeuwerik
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BIJLAGE 2A GRUTTO



Territorium grutto
n = 33
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BIJLAGE 2B KIEVIT



Territorium kievit
n = 43
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BIJLAGE 2C TURELUUR



Territorium tureluur
n = 22
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BIJLAGE 2D SCHOLEKSTER



Territorium scholekster
n=9
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BIJLAGE 2E EENDEN



Territorium kuifeend
n=3



Territorium slobeend
n=2



Territorium bergeend
n=1



Territorium krakeend
n=2



Territorium zomertaling
n=1
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BIJLAGE 2F VELDLEEUWERIK



Territorium veldleeuwerik
n=3
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