Broedvogelinventarisatie Zwetterpolder-noord en
Oud-Leeuwenhorst 2009
Hein Verkade en Rien Sluijs
Gebiedsbeschrijving
Aan de zuidzijde van de Victorwijk in Noordwijkerhout ligt de Zwetterpolder. De dichte bebouwing langs de
drukke ‟s -Gravendamseweg ontneemt het zicht grotendeels op dit onopvallend stukje buitengebied. Het
terrein van de voormalige abdij Leeuwenhorst maakt deel uit van deze polder en staat tegenwoordig bekend
als „Oud-Leeuwenhorst‟. Naar het zuiden toe strekt de Zwetterpolder zich uit tot de van Berckelweg in
Noordwijk. Het noordelijk deel van de Zwetterpolder, inclusief Oud-Leeuwenhorst is in 2009 door
ondergetekenden geïnventariseerd op broedvogels volgen de BMP-A methode van SOVON.
De grenzen van het 122 hectare grote telgebied worden gevormd door het Fagelen in het zuidwesten, de
provinciale weg N206 in het noordwesten, de al genoemde ‟s -Gravendamseweg in het noordoosten en de
Leidsevaart in het zuidoosten. De enige secundaire weg door het vrijwel vierkante gebied is de Leeweg die
parallel langs de N206 over een strandwalletje loopt. De drie wat bredere wateren zijn de Leidsevaart, het
Fagelen, en de Zanderijvaart die vanaf de Leidsevaart richting N206 gegraven is. De Maandagse Wetering is
een smalle, halfnatuurlijke sloot die tegenwoordig de Zanderijvaart met het Fagelen verbindt. Topografisch
is het, zeker daar waar het de waterlopen betreft, een beetje een janboel. Bovengenoemde namen klinken
voor Noordwijkers en Noordwijkerhouters vertrouwd in de oren maar zijn op de Topografische Kaart niet
terug te vinden. Op die kaart heet het Fagelen „Vogelsloot „, de Maandagse Wetering „Fagel- of Vogelsloot‟
en de Leidsevaart „Haarlemmertrekvaart‟. Daar de eerstgenoemde namen bij de meeste lezers bekend zijn
worden die in de rest van het verslag aangehouden.

Zwetterpolder-noord

Het hoogteverschil tussen de hooggelegen Leeweg in het noordwesten en de laaggelegen Leidsevaart in het
zuidoosten bedraagt ongeveer een meter. Midden in Oud-Leeuwenhorst ligt een opvallende zandopduiking
omringd door laagliggend veengebied. Hierop werd in de Middeleeuwen de abdij van Leeuwenhorst
gebouwd. Deze werd in 1573 verwoest, waarna het werd hersteld tot landhuis. In de Zeventiende Eeuw
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woonde raadspensionaris Caspar Fagel op Oud-Leeuwenhorst. Hij liet er zijn beroemde siertuinen
aanleggen. Het enige wat daar na eeuwen nog van over is, is een kleine vijf meter brede hoefijzervormige
ringsloot die langzamerhand begroeid is geraakt met riet.
Rond 1800 zijn de laatste restanten van het landhuis afgebroken. Eén klein gebouw uit de tijd van de abdij is
wonderwel uit de slopershand gebleven. Het is de voormalige „vleeschhal‟ van de abdij die in de
Negentiende Eeuw als stal bij de nieuwe boerderij „de Halle‟ is gevoegd. De geblakerde eiken binten zouden
een stille getuige zijn van de verwoestingen gedurende de Tachtigjarige Oorlog……
Het voormalige moerasgebied rond „de Halle‟ is het laatste stukje strandvlakte in de gemeente
Noordwijkerhout wat nog als weiland in gebruik is. Alle overige strandvlaktes, inclusief het noordelijk deel
van de Zwetterpolder, zijn in de loop van de Twintigste Eeuw omgespoten tot bollenland. In die tijd werd
ook de brede Zanderijvaart gegraven.
Het huidige gebruik van het gebied is zeer divers (tabel 1). Het grootste deel wordt ingenomen door
bollenland. De kern van dit tuinbouwgebied is (nog) opvallend open. In 2009 waren hyacinten het
voornaamste gewas en was er één groot veld met tulpen. Daarnaast werden op een aantal percelen Calla‟s
geteeld. Enkele stukken lagen braak of waren bedekt met landbouwplastic.
Zwetterpolder noord
tuinbouwland
weiland
bos
bebouwing
riet
totaal

ha.
55
38
8
21
0,2
122

%
45%
31%
7%
17%
0
100%

Tabel1. Het grondgebruik in de Zwetterpolder-noord

Rond dit open tuinbouwgebied liggen de woningen met
bedrijfsgebouwen en kassen. Opvallend zijn de grote stapels
met vele honderden ongebruikte gaasbakken op de erven.
Langs de Leidsevaart ligt een tenniscomplex omzoomd door
metershoge coniferenhagen.
Het gebied van Oud-Leeuwenhorst bestaat grotendeels uit
oud grasland met daartussen zes kleine bosjes met
doorgeschoten hakhout. Twee van deze ruige bosjes zijn geheel door water omringd waardoor er vrijwel
nooit iemand komt. De weilanden worden anno 2009 vooral bevolkt door tientallen paarden uit de manege
bij boerderij „de Halle‟. Middenin het weiland ligt de kleine ringsloot met overjarig riet. Kortom een
gevarieerd telgebied waarvan we geen idee hadden wat het aan broedvogels zou gaan opleveren.

Boerderij „de Halle‟

29

Bezoeken
Het eerste bezoek in februari is echter hoopgevend. In het grootste bosje zingen een Grote Lijster en een
Glanskop terwijl een Havik volop roept. Rond de weilanden is het nog winter. Er liggen resten ijs in de
slootjes. Langs de oevers lopen driftig foeragerende Witgatjes terwijl kleine groepjes Goudplevieren
verkleumd in het grasland staan. Honderden Meerkoeten en Smienten grazen in de buurt van de waterkant.
Boven het bollenland zijn de uitbundig zingende Veldleeuweriken de winter kennelijk alweer vergeten. Een
wintergroep van tientallen Kneuen zwerft door het kale land. Rond boerderij „de Halle‟ zwermt een grote
groep Huismussen.
Het vroege voorjaar is de beste tijd om uilen te inventariseren. Tijdens de eerste nachtelijke tocht wordt
gepost bij een bosuilenkast, een kerkuilenkast en de coniferenhagen langs de Leidsevaart. Het levert geen
enkele aanwijzing voor uilen op maar in de Leidsevaart wordt in het schijnsel van de lantaarns een
Roodkeelduiker tussen de Futen en Meerkoeten ontdekt. Inmiddels komt er bericht vanuit SOVON dat het
een heel slecht muizenjaar is. Dit klinkt weinig hoopgevend en het volgende bezoek levert weer geen Bosuil
en Kerkuil op. Echter, langs de Leidsevaart is het wel raak. In de coniferen roept een Ransuil en een tweede
vogel vliegt een rondje boven de tennisbaan. Dan vindt Dick Passchier een doodgereden volwassen Ransuil
langs de N206. Het is zeer waarschijnlijk één van de broedvogels want er wordt geen Ransuil meer
waargenomen. Volgens BMP normen een geldig territorium, maar wel een zonder glans en jongen…
Begin april verschijnen de eerste zomergasten in het gebied. Overal vliegen en zingen Tjiftjaffen,
Zwartkoppen, Zwarte Roodstaarten en Witte Kwikstaarten. Later zal blijken of het doortrekkers of
broedvogels zijn. Rond „de Halle‟ vliegen de eerste Boerenzwaluwen als voorjaarsbode hun rondjes, terwijl
de Huismussen hun zangpost in de dakgoot hebben ingenomen. Tot half april rennen de twee Witgatjes langs
de modderige slootkantjes. Zij vertrekken dan pas naar hun broedgebieden in Scandinavië. Hun nauw
verwante neef de Tureluur baltst dan al boven de weilanden en de Kieviten zitten reeds op eieren. Hoog
boven de polder baltsen en „miauwen‟ vier Buizerds. Het is nog onduidelijk of, en waar de vogels gaan
broeden. In het bollenland loopt het vaste koppeltje Patrijzen, dat zit wel snor. Veel lastiger zijn de
uitbundige Veldleeuweriken hoog in de lucht. Zijn het er nu drie, vier of vijf. Bij het uitwerken van alle
gegevens aan het eind van het broedseizoen zal het juiste aantal blijken.
Op een mooie ochtend eind april wordt het gebied doorkruist op zoek naar broedplaatsen van Kauwtjes en
Spreeuwen. Ons oog valt op diverse prevelende Kneutjes langs de randen van het bollenland. Dit kunnen nog
late wintergasten zijn, maar het schept verwachtingen!
Begin mei is het één groot feest. In de rietkraag zingen de Rietzanger en Rietgors terwijl je in de lucht wordt
begeleid door luid roepende Grutto‟s, Tureluurs en Kieviten. Een paartje Bergeenden toont genegenheid door
flink met hun koppen op en neer te gaan. De Slobeend gedraagt zich veel heimelijker. Hij glijdt geruisloos
het water in en zwemt met zijn kop op het water stilletjes weg. Paartjes Krakeenden vliegen op vanuit de
slootjes en landen weer in de volgende. Hun grote broer de Wilde Eend heeft reeds jongen en zwemt liever
weg. Meerkoeten protesteren luid wanneer je hun territorium betreedt. Visdiefjes ruziën met Tureluurs om de
beste zitplaatsen op de hekjes. Vanuit de hakhoutbosjes klinkt een heel orkest. Zwartkoppen, Tuinfluiters en
Bosrietzangers worden overstemd door de talrijke Winterkoningen. Ook de nauw verwante Fitis en Tjiftjaf
zijn ruim vertegenwoordigd. Eén vogel valt op door zijn zang. Het eerste deel van zijn liedje is duidelijk Fitis
en het tweede deel Tjiftjaf. Kennelijk wordt zijn afwijkende melodie door geen van beide soorten
gewaardeerd want de vogel zal tot ver in juli blijven zingen. Op zoek naar dit vogeltje valt ons oog op een
groot nest. Er steekt een kop van een Buizerd bovenuit. Dus toch! Je vergeet dat je al uren met drijfnatte
voeten door het steeds hogere gras banjert. Ook in het bollenland wordt het voller. De Gele Kwikstaarten zijn
gearriveerd. Zij zingen hun eenvoudige liedje vanaf de uitgebloeide hyacinten. In een flits verdwijnt een
Sperwer in de grote tuin van de familie van Eeden. Vervolgwaarnemingen blijven uit en een zoektocht naar
een nest in het hele telgebied levert niets op. Het blijft een lastige soort. Half mei verschijnt een Kleine
Plevier op een braakliggend landje. Het blijft bij één vogel die het eind mei voor gezien houdt. Net als de
Sperwer geen geldig territorium. Van de Witte Kwikstaarten en Zwarte Roodstaarten blijkt een flink aantal
paren te zijn blijven hangen. De Zwarte Roodstaart bij de firma van der Slot heeft minstens drie uitgevlogen
jongen en bij de familie Immerzeel aan de Leidsevaart zitten vier pas uitgevlogen jongen vlak bij het nest
onder de overkapping. Een derde Zwarte Roodstaart heeft minder geluk. Hij zingt de hele dag tot ver in juli
en is vermoedelijk net als de Fittjaf alleen gebleven. Ook de Witte Kwikken doen het goed. Bij de familie
Oostdam zitten 4 jonge vogels in een oude kas en even verderop nog vier andere op de stapels gaasbakken.
Ook de andere paren blijken succesvol te zijn.
Als laatste arriveren in de tweede helft van mei de echte warmteminnaars. Een Spotvogel langs de N206
zorgt voor de nodige hoofdbrekens. Eerst als Bosrietzanger genoteerd gaat hij uiteindelijk definitief als
Spotvogel de boeken in. Ook na 35 jaar vogelen ben je soms niet helemaal zeker van je zaak. Ook de korte
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roep van een valk in het hakhout zaait verwarring. Tja, als het een Torenvalk is dan was hij vast al eerder
gesignaleerd. Misschien toch een Boomvalk? Voorlopig echter geen enkel teken van leven meer …….
Begin juni staan de Gele Kwikstaart en de Boerenzwaluw op het programma, elk op hun eigen wijze geteld.
Het is alweer mooi weer en dat is gunstig voor het tellen van de Gele Kwikken. Lopend door de velden
hyacinten begeleiden ze je nu luid alarmerend met een bek vol voer. Op gepaste afstand strijken ze neer op
het gewas. Gek genoeg worden de vogels alleen foeragerend waargenomen langs de slootranden en op de
vuilhopen. Het grasland van Oud-Leeuwenhorst wordt door hen genegeerd. De grootste verrassing wacht ons
in het enige tulpenveld. Hier zit een Engelse Kwikstaart met een volle bek. Juist deze vogel zoekt zijn
voedsel wél in de nabijgelegen graslanden. Ook de Buizerd blijkt succesvol. Twee nieuwsgierige witte
donskopjes kijken over het nestrand.
Ondanks het mooie weer moeten we voor de Boerenzwaluwen naar binnen om er de bewoonde nesten te
tellen. Het zijn er veel en gelukkig ook weer met veel jongen. Het eerste nestje is al uitgevlogen met een
rondje poepsporen als stille getuige. De drie jongen zitten op de stangen tussen de paardenboxen en luisteren
naar het vele gekrakeel. Die wordt veroorzaakt door de vele jonge Huismussen die de randjes van de
zwaluwnesten een prima zitplaats vinden. Dit leidt tot hevige protesten. In een dergelijke omgeving hoop je
stiekem op een Grauwe Vliegenvanger. Maar helaas wordt deze prachtige soort niet gevonden rond de
boerderij.
Begin juli wordt het snel stiller in de polder. Wel blijkt dat de Rietzanger inmiddels gezelschap heeft
gekregen van een Kleine Karekiet. Halverwege die maand zijn de jonge Buizerden uitgevlogen. Onwennig
vliegt een jong vanuit het nestbos richting het volgende bosje maar krijgt moeilijk hoogte. Ineens stuift een
Boomvalk vanuit dit bosje en duikt fel op de Buizerd. Het was dus toch een Boomvalk, ruim een maand
geleden! Hierna worden deze vogels gelukkig vaker waargenomen.
Half september lijkt de inventarisatie klaar. Er zijn signalen dat de muizenstand zich heeft hersteld en dus
wordt op een mooie avond nog even poolshoogte genomen bij de kerkuilenkast. Net aangekomen vliegt er
direct een uil uit. Van boer Wassenaar werd vernomen dat hij ze ook weer gesignaleerd heeft.
Soort
Fuut
Knobbelzwaan
Grauwe Gans
Canadese Gans
Nijlgans
Bergeend
Krakeend
Wilde eend
Slobeend
Kuifeend
Havik
Buizerd
Boomvalk
Patrijs
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kievit
Grutto
Tureluur
Holenduif
Houtduif

territoria
3
2
1
1
2
1
6
22
1
2
1
1
1
1
5
12
5
9
2
2
1
23

Soort
Turkse Tortel
Ransuil
Kerkuil
Grote Bonte Specht
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw
Gele Kwikstaart
Engelse Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Nachtegaal
Zwarte Roodstaart
Merel
Zanglijster
Grote Lijster
Rietzanger
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Spotvogel
Braamsluiper

territoria
2
1
1
2
4
22
6
1
6
24
17
10
2
3
31
4
1
1
1
1
1
1

Soort
territoria
Grasmus
2
Tuinfluiter
4
Zwartkop
9
Tjiftjaf
11
Fitis
5
Staartmees
1
Glanskop
1
Pimpelmees
5
Koolmees
16
Boomkruiper
2
Gaai
2
Ekster
4
Kauw
7
Zwarte kraai
1
Spreeuw
4
Huismus
28
Ringmus
2
Vink
8
Groenling
4
Putter
1
Kneu
5
Rietgors
1
totaal
369
Tabel 2. Aantal territoria per vogelsoort in 2009 in de Zwetterpolder-noord. De soorten van de rode lijst
staan cursief.
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Zijn laatste waarneming van een paartje dateerde van begin maart. Alweer een geldig territorium zonder dat
er werd gebroed. Maar dit geeft wel goede hoop voor het volgend jaar. In de stal zit nog één nestje met jonge
Boerenzwaluwen. Dit was in hetzelfde nestje waarvan de jongen begin juni al waren uitgevlogen. Het is dit
paar gelukt om drie nestjes groot te brengen!
Aan alles komt een eind dus ook aan de inventarisatie van de Zwetterpolder-noord. Ruim acht maanden
hebben we er met veel plezier rondgestruind en vogeltjes geteld.
Er werd in totaal 45,5 uur tijdens de reguliere tellingen in het gebied doorgebracht. Verdeeld over de
maanden maart 8 uur, april 11,5 uur, mei 19 uur en juni 7 uur. Daarbuiten werden speciale bezoeken
gebracht die gericht waren op één of enkele soorten, zoals uilen, Boerenzwaluw, Kleine Plevier, Kauw,
Sperwer, Gele Kwikstaart, Boomvalk en Visdief.
Nu staat de uitwerking van de gegevens op het programma.
Tabel 3. Weide-, akker- en erfvogels verdeeld naar Weide- akkerterritoria territoria
territoria in grasland en in bollenland (akker).
en erfvogels
weiland bollenland
Knobbelzwaan
2
~
Grauwe Gans
1
~
Resultaten
Tijdens de inventarisatie is de lijst met broedvogels steeds Canadese Gans
1
~
langer geworden. Na de uitwerking blijken er niet minder Nijlgans
2
~
dan 66 verschillende soorten op te staan, samen goed voor
Bergeend
1
~
369 geldige territoria (tabel 2). Dit heeft onze
5
1
verwachtingen ruim overtroffen. Géén „silent spring‟ in dit Krakeend
Wilde Eend
12
10
agrarisch gebied.
Het stemt tot tevredenheid dat maar liefst 16 soorten Slobeend
1
~
broedvogels voorkomen op de Rode Lijst van bedreigde Kuifeend
2
~
soorten. In het bijzonder betreffen dit de vogels van het
~
1
agrarisch cultuurlandschap. 12 van de 16 soorten behoren Patrijs
9
3
tot de weide-, akker- en erfvogels (tabel 3). Het Meerkoet
grondgebruik rond de erven bepaalt tot welke categorie ze Scholekster
2
3
behoren. Alleen de erven van boerderij „de Halle‟ en Kievit
5
4
voormalige boerderij „Oud-Leeuwenhorst „ worden tot de
Grutto
2
~
weideterritoria gerekend, alle andere tot de bollenterritoria.
2
~
Het valt op dat beide landschappen een grote variatie aan Tureluur
1
~
soorten hebben opgeleverd. De drie talrijkste soorten zijn Kerkuil
redelijk verdeeld over weide- en bollenland, terwijl de Veldleeuwerik
~
4
meeste andere soorten meer gebonden zijn aan één van de Boerenzwaluw
15
7
twee.
~
6
Het eindresultaat is niet voor alle soorten even nauwkeurig. Gele Kwikstaart
~
1
Bij soorten waarvan de bewoonde nesten werden geteld zijn Engelse Kwikstaart
de aantallen het meest betrouwbaar. Boerenzwaluw en Witte Kwikstaart
1
5
Buizerd zijn daar voorbeelden van. Bij vrijwel alle andere Zwarte Roodstaart
~
3
soorten zijn de aantallen een optelling van territorium- en
14
14
nestindicerende waarnemingen. Een soort als de Meerkoet Huismus
Ringmus
~
2
scoort hierbij heel goed: alle waarnemingen konden
gerelateerd worden aan gevonden nesten. Zonder er Kneu
~
5
expliciet naar te zoeken werden waarschijnlijk alle nesten totaal
78
69
opgespoord. Met zijn neef de Waterhoen is dat wel anders.
Waarnemingen konden soms maar moeilijk worden samengevoegd tot logische territoria en nesten werden al
helemaal niet gevonden. De soort heeft echter vrij zeker in de polder gebroed want er werden meerdere
oudervogels met heel kleine pullen waargenomen. Het aantal territoria moet echter eerder als een benadering
dan een nauwkeurig aantal worden beschouwd. Andere lastig te tellen soorten zijn de Wilde Eend en de
Gaai.
Oude tellingen
In het verleden zijn de Zwetterpolder en Oud-Leeuwenhorst diverse keren op broedvogels geïnventariseerd.
Helaas werden toen steeds weer andere kavelgrenzen aangehouden. Dit maakt het vergelijken van de
resultaten lastiger. Daar komt nog bij dat in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw het BMP-
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inventarisatiemethode met standaard criteria nog niet bestond. Hierdoor kunnen gemakkelijk
interpretatieverschillen optreden. Ondanks al deze problemen zijn een aantal opmerkelijke ontwikkelingen in
de vogelstand te ontdekken.
Het gebied van Oud-Leeuwenhorst met omliggende weilanden was in 1974 het eerste inventarisatiegebied
van Dick van den Oever, Henk van Duijn en ondergetekende. Als jonge honden kamden we het hele gebied
uit op zoek naar broedvogels. Gelukkig werd de totaallijst en zelfs de kaart teruggevonden in een oude map.
Verbazing alom over de verschillen en overeenkomsten.

Oud-Leeuwenhorst. Rechts de verlande sloot met Riet

Het meest in het oog lopende landschapselement is ongetwijfeld de met Riet begroeide ringsloot van Fagel.
Daar is 35 jaar later weinig in veranderd. Het is dan ook opmerkelijk dat daar zowel in 1974 als in 2009 de
Rietgors, de Rietzanger, de Meerkoet en de Knobbelzwaan met één paar in voorkwam. Nieuw in de rietkraag
is de Kleine Karekiet. Daar staat tegenover dat er in 1974 twee paartjes Watersnippen zaten en nu geen
enkele. Het geeft te denken dat deze soort is verdwenen, terwijl in het landschap op het oog nauwelijks iets is
veranderd. Ook andere soorten die landelijk sterk achteruit zijn gegaan, zijn uit de recente broedvogellijst
van Oud-Leeuwenhorst verdwenen. In 1974 konden we nog de Koekoek (1), Zomertortel (2), Huiszwaluw
(4) en Torenvalk (1) noteren. En wat te denken van het aantal Spreeuwen wat in 1974 op 25 paartjes werd
geschat. In 2009 werd alleen nog één paartje in boerderij „de Halle” vastgesteld……
Tegenover deze negatieve ontwikkelingen konden we gelukkig ook een groot aantal nieuwe
broedvogelsoorten verwelkomen. Naast het verdwijnen van de Torenvalk verschenen de Buizerd, de Havik
en de Boomvalk als nieuwe broedvogels. Ook de meeste watervogels ging het voor de wind, want alle
ganzen, Bergeend, Kuifeend en vooral de Krakeend zijn in 2009 nieuw op de lijst. Dit geldt ook voor de
Slobeend, maar deze schuwe soort kunnen we als onervaren tellers in 1974 gemakkelijk over het hoofd
hebben gezien.
Ook de bosvogels ging het over het algemeen voor de wind. Zo was de Vink in 1974 geen broedvogel maar
zaten er in 2009 alleen al in de bosjes van Oud-Leeuwenhorst 4 paartjes. De vestiging van de Glanskop en de
Grote Lijster heeft ongetwijfeld met de veroudering van het bos te maken.
Ongeveer 25 jaar geleden, van 1984 t/m 1986, is de gehele Zwetterpolder op broedvogels geïnventariseerd in
het kader van de uitgave van het boek „vogels van Noordwijk en omstreken‟. Van een aantal soorten heeft
Peter Spierenburg digitale stippenkaarten gemaakt. Hierdoor werd het mogelijk om het aantal territoria van
de weide- en akkervogels in het gebied Zwetterpolder-noord en Oud-Leeuwenhorst te bepalen.
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Weide- en
akkervogels
Slobeend
Kuifeend
Patrijs
Scholekster
Kievit
Grutto
Tureluur
Veldleeuwerik
Gele Kwikstaart
Engelse Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Kneu

19841986
5
2
0
19
32
4
5
4
2
2
5
6

2009
1
2
1
5
9
2
2
4
6
1
6
5

Tabel 4. Aantal territoria van enkele kritische weide- en
akkervogels in de Zwetterpolder-noord in 1984-1986 en in
2009.

Het meest in het oog springend is de enorme daling van het
aantal territoria van de verschillende steltlopers en de
Slobeend. De achteruitgang van de Kievit en de Scholekster
heeft zich in ongeveer gelijke mate in het weiland en het
bollenland voltrokken. Alle Grutto‟s, Tureluurs en
Slobeenden waren in de weilanden te vinden.
Bij de zangvogels is het beeld heel wat rooskleuriger. Hun
aantallen bleven de afgelopen 25 jaar op ongeveer gelijk
niveau. Opvallend is wel dat de Kneutjes in de jaren tachtig
uitsluitend rond de weilanden van Oud-Leeuwenhorst zaten,
en in 2009 allemaal rond het bollenland.
Patrijs, Veldleeuwerik, Witte Kwikstaart en Kneu weten zich
in de Zwetterpolder goed te handhaven. Juist deze soorten
zijn de afgelopen 25 jaar als broedvogel in de nabijgelegen
duinen sterk achteruitgegaan of zelfs helemaal verdwenen.
Toekomst
De Zwetterpolder-noord en Oud-Leeuwenhorst zijn anno 2009 een verrassend gevarieerd vogelgebied.
Van de 66 verschillende soorten broedvogels staan er maar liefst 16 op de Rode Lijst. Dit is een extreem
hoog aantal voor een terrein van slechts 122 ha. Een dergelijk aantal is op landelijke schaal gemiddeld in een
gebied van ongeveer 2500 ha. te vinden! Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de grote variatie in het
landschap en de kleinschaligheid ervan. Andere elementen die hier een rol in spelen zijn de „overhoekjes‟ die
op enkele plaatsen te vinden zijn, en het vogelvriendelijke beheer van de stallen van boerderij „de Halle‟.
Cruciaal is dat de kern van de polder nog steeds een open karakter heeft. De oprukkende bebouwing is tot nu
toe steeds tot de rand van de polder beperkt gebleven.
De sterke achteruitgang van de weidevogels vraagt om een verklaring. Zwaardere betreding van de
graslanden en de komst van predatoren kunnen hierbij een rol spelen.
De broedpopulaties van Patrijs, Gele Kwikstaart en Veldleeuwerik staan landelijk sterk onder druk met een
achteruitgang die oploopt tot wel 95%. Het zou nuttig zijn om eens te onderzoeken waarom deze soorten het
in de Bollenstreek nog relatief goed doen.
Het is te hopen dat de historische en ornithologische waarden bijdragen tot het behoud van het open
landschap van de Zwetterpolder. Landelijke en provinciale bestuurders beschouwen de Bollenstreek nog al te
vaak als een gebied met weinig waarden en veel gif. Hierdoor komt steeds weer naar voren dat het een goede
plek is om te verstedelijken. Misschien zouden zij eens een ochtendje met ons mee moeten lopen door de
Zwetterpolder om dit eenzijdige beeld bij te stellen…………

Huismussen in de stal van boerderij “de Halle”
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