
 

 

 

 

Kritische vogels 
Weidevogels, zoals grutto, kievit, tureluur en 

scholekster, zijn typisch Nederlandse vogels die in de 

polder hun jongen groot brengen. Hun aantallen zijn 

de afgelopen decennia hard achteruit gegaan. Er 

worden te weinig kuikens volwassen om de 

populaties in stand te houden. Als er niks gebeurd 

dreigen ze te verdwijnen uit Midden-Delfland. Het is 

daarom belangrijk om de plekken waar nog veel 

weidevogel broeden, te verbeteren en geschikt te 

houden voor de kuikens om voedsel te zoeken en op 

te groeien.  

Weidevogelkerngebied ingericht 
De Commandeurspolder is een plek waar nog veel weidevogels broeden. Daarom is deze 
winter een gebied van 23 hectare naast de Trekkade ingericht als weidevogelkerngebied. Dit 
gebied blijft voor tenminste de komende 30 jaar een plek waar weidevogels in het voorjaar 
hun jongen groot kunnen brengen.  
 
Om het gebied voor weidevogels te verbeteren zijn deze winter aanpassingen gedaan zodat 
het waterpeil in het voorjaar verhoogd kan worden. Er zijn drassige plekken en flauwe 
oevers aangelegd. Er zijn kruiden ingezaaid die insecten (voedsel voor kuikens) aan trekken 
en zorgen voor een meer open grasmat waar kuikens goed door heen kunnen lopen. Ook is 
de grenssloot van het gebied verbreed, om honden, katten en vossen buiten de deur te 
houden.  
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Openheid 

Een laatste maatregelen om de kwaliteit van het weidevogelkerngebied te verbeteren is het 
vergroten van de openheid door de hoge bomen rondom het gebied weer in hakhoutbeheer 
te nemen en kort te houden. Weidevogels hebben zich door de eeuwen heen namelijk zo 
ontwikkeld dat ze afhankelijk zijn geworden van open terrein. Bomen, hagen en gebouwen 
belemmeren hun uitzicht en bieden huisvesting voor roofdieren die het op weidevogels 
hebben gemunt. Het zit in de genen van weidevogels ingebakken, in nabijheid van bomen 
broed je niet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weidevogelpact Midden-Delfland 

Het realiseren van het weidevogelkerngebied Commandeurspolder, en daarbij ook het 

terugzetten van de bomen op de Trekkade, is een initiatief van het Weidevogelpact  

Midden-Delfland. In het Weidevogelpact werken Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, 

KNNV afdeling Delfland, LTO Noord afdeling Delflands Groen, Natuurmonumenten en de  

Vogelwerkgroep Midden-Delfland samen om weidevogels in Midden-Delfland te behouden. 

Zij worden hierbij ondersteund door Gemeente Midden-Delfland, Hoogheemraadschap van 

Delfland en provincie Zuid-Holland. 

Meer info:  www.vockestaert.nl/weidevogelpact  
Contact:  floor@vockestaert.nl  
 

 

 

 

Weidevogelkerngebied Commandeurspolder is mede mogelijk gemaakt door:  

http://www.vockestaert.nl/weidevogelpact
mailto:floor@vockestaert.nl

