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’T VOGELHOFF EEN BIJZONDER 
WEIDEVOGELGEBIED Wat komt er kijken bij het beheer?

Weidevogels houden van hoog water, doordat hun voedsel 
(wormen en dergelijke) zich voornamelijk in vochtige grond 
bevindt. Het beheer richt zich dus op een hoog waterpeil. 

Daarnaast beschermen de beheerders de weidevogels zo veel 
mogelijk . Daarom zijn er bijvoorbeeld in het gebied weinig hoge 
elementen te vinden van waaruit roofvogels kunnen aanvallen. 

Het beheer zorgt ook voor divers landschap, naar de wensen 
van vele verschillende soorten weidevogels. Grutto’s bouwen 
bijvoorbeeld voornamelijk hun nestjes in hoge vegetatie, 
terwijl  kieviten hun nestjes maken in ondiepe kuiltjes op een 
plek met niet veel gras. 

Verschillende soorten vogels vragen om verschillende eisen. 
Vooral de grutto is een veeleisende soort. Deze soort wordt 
door de beheerders van ’t Vogelhoff ook wel een streefsoort 
genoemd. Als de grutto zich hier thuis voelt, zullen vele andere 
(minder veeleisende) soorten weidevogels het hier ook goed 
hebben. Daarom streeft het beheer vooral naar het behoud 
van de grutto.

De Oostvlietpolder is altijd sterk in trek geweest bij vele soorten weidevogels. 

Om dit te behouden is goed beheer van groot belang. In dit gebied werkt het 

Zuid-Hollands Landschap dan ook nauw samen met verschillende pachtboeren.
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Volgens een Frieslandse traditie staat 
het eerste kievitsei symbool voor het 
begin van het voorjaar.

Weidevogeljongen, zoals dit grutto kuiken, kunnen 
al snel op eigen poten staan en hun eigen voedsel 
leren zoeken. 

De tureluur is een van de kleinere 
Nederlandse weidevogels.

Kieviten zijn vliegend gemakkelijk te herkennen aan hun zwart-witte 
verenkleed. Wanneer de kou intreedt, vliegen ze naar Frankrijk. Zodra 
de kou over is, vliegen de kieviten weer terug naar ons land. Zo vliegen 
kieviten soms een paar keer heen en weer.

Grutto’s trekken meestal terug naar hun 
geboorte plaats en zijn daar heel trouw aan:  
ze broeden hoogstens enkele honderden 
meters  van hun geboorteplaats.

Weidevogels zijn experts in het bouwen van 
onopvallende nesten. Zo bouwt de grutto zijn 
nest tussen hoog gras.

Tijdens het broedseizoen planten de vogels zich 
voort, zo ook de scholekster. 
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horen?
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Heerlijk. Een boomgaard. Met veel vergeten fruitsoorten, die je nauwelijks 

nog in de supermarkt vindt. Niets is lekkerder dan vers fruit plukken van de 

boom. Puur natuur. Hier in de boomgaard mag je rijp fruit rustig plukken en 

proeven. Maar laat wel nog wat hangen voor andere lekkerbekken. Tussen 

de bomen is het ook heerlijk toeven. Speel boomtikkertje of plof neer in het 

gras. Met een picknick mand of een goed boek bij de hand of gewoon om te 

relaxen . Welkom in de boomgaard.
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ZWarTE MoErbEibooM De vruchten van de zwarte 
moerbei lijken een beetje op frambozen of bramen. 
in het begin zijn ze groen van kleur, maar bij rijp
heid (rond auguSTuS/SEPTEMbEr) zijn ze donker
rood tot bijna zwart en zijn ze erg zacht. Let dus 
goed op als je ze plukt, want het sap laat rode 
vlekken achter die moeilijk te verwijderen zijn 
uit je kleren!

MiSPElbooM De mispel is een ouderwetse vruchten   soort. 
Ken jij deze vrucht en heb jij er ooit één gegeten ? Ze zijn 
pas eetbaar en lekker wanneer ze overrijp zijn. Je kunt mis
pels het beste plukken nadat er enkele nachtvorsten overheen 
zijn geweest rond eind NovEMbEr. Daarna moeten ze op een 
koele maar vorstvrije plaats narijpen tot ze zacht zijn. 
Mispels  kun je rauw eten (uitzuigen) of je kunt ze verwerken 
tot gelei, vruchtenwijn of konfijten.

PruiMENbooM Pruimen smaken het best wanneer 
ze direct van de boom gegeten worden. Rijpe  
vruchten zijn mals, sappig en zoet van smaak. 
Wanneer pruimen iets ingedrukt kunnen worden 
en ook nog stevig zijn, zijn ze het rijpst. Het pluk
seizoen is meestal in auguSTuS. Onrijpe vruchten 
zijn heel goed geschikt voor verwerking in jam.

kWEEPEErbooM In vergelijking met een gewone peer heeft 
een kweepeer hard en zuur vruchtvlees en is rauw vrijwel 
niet te eten. Ze worden voornamelijk verwerkt tot compote, 
jam, vruchtensap, taart, thee en likeur. in Nederland zijn 
kweeperen eind SEPTEMbEr, begin okTobEr rijp. De meeste 
rijpe kweeperen zijn goudgeel van kleur, sommige soorten 
blijven groen. Draai ze rustig: wanneer ze gemakelijk los
komen, zijn ze rijp genoeg voor consumptie.

kErSENbooM De zoete kers (Prunus avium) is lekker om te 
plukken en te proeven. Hier in de boomgaard staat ook de 
zure kers (Prunus cerasus). De zure kers wordt voornamelijk 
voor de industriële verwerking gebruikt, zoals in bakkers
producten, conserven of als likeur. kersen zijn al vroeg rijp 
(begin JuNi) en luiden daarom vaak het begin van de zomer in.

PErENbooM Bij volledige rijpheid vallen de vruchten vanzelf 
op de grond. De vruchten zijn dus rijp wanneer je ze gemakkelijk 
kunt plukken, meestal in SEPTEMbEr en okTobEr. Pak een 
peer en draai hem voorzichtig rond: als het steeltje los laat, 
is de vrucht rijp en heerlijk van smaak.

Wanneer is het fruit rijp?
Het fruit is natuurlijk het lekkerst als het goed rijp is. Voel, ruik en kijk 
dus goed. Het meeste fruit is rijp als de vrucht zacht aanvoelt, als je de 
vrucht iets in kunt drukken. Fruit met een sterk aroma is rijp. Fruit dat 
weinig geur heeft, is dat dus nog niet. Dus pas op! Want als je de vruchten 
te vroeg plukt wordt het rijpings proces afgebroken en zal de vrucht nooit 
meer zacht en rijp worden. Kijk ook eens goed naar de verkleuring van  
het fruit, dat de rijping laat zien. Het rijpingsproces verschilt echter  
per fruitsoort.

aPPElbooM appels zijn rijp in auguSTuS en SEPTEMbEr.  
De rijpheid van een appel is moeilijk te testen aan de 
zachtheid van de appel. Sommige soorten zijn zacht en 
andere  opvallend hard. Een vrucht is rijp wanneer deze 
gemakkelijk  los komt. Pak een appel dus vast en draai hem 
voorzichtig rond: als het steeltje los laat, is de vrucht rijp.
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