
Vogelplas Middelblok is aangelegd in 1997

met subsidie van de Hydron, de Provincie

Zuid-Holland en het Ministerie van Landbouw,

Natuur en Voedselkwaliteit. De vogelplas is in

de eerste plaats aangelegd om de natuur te

versterken. Hoewel u het niet zou zeggen

met het vele open water in de

Krimpenerwaard, wordt het

weidegebied steeds droger. Dieren die

van drassig grasland houden zoals

steltlopers en verschillende soorten

eenden kunnen nauwelijks meer profiteren van

zogenaamde plas-dras situaties. Hiermee

bedoelen we water dat min of meer permanent

op het land blijft staan.

Gouderakse Landscheiding
Direct nadat u het toegangsbruggetje bent gepasseerd
bevindt u zich op de Gouderakse Landscheiding. Dit is één
van de vele houtkaden die de Krimpenerwaard doorsnijden.
Het zijn elementen die voortkomen uit de ontginnings-
geschiedenis van de Krimpenerwaard, die vroeger een 
groot moerasgebied vormde. Tijdens de ontginning werd
het veen ontwaterd door haaks op de rivier sloten te graven
die uitwaterden in de rivieren. (De Krimpenerwaard lag 
in die tijd nog beduidend hoger dan de waterstand in de
rivieren). Aan het einde van een ontginningsblok werd een
kade aangelegd om het water uit het nog niet ontgonnen
achterland te keren.

Beplante aanlooproute
Vogelplas Middelblok richt zich vooral op steltlopers en
eendachtigen. Maar in de aanlooproute zijn ook maatregelen
genomen ter versterking van het biotoop voor insecten,
kleine zoogdieren, amfibieën en vogels van opgaand
geboomte en struweel. De beplanting is noodzakelijk om 
de vogelkijkhut ongezien te benaderen. Daar tegenover staat
dat het essentieel is dat de openheid, die de weidevogels
het gevoel van veiligheid geeft, niet te veel wordt aangetast.

Kraamkamer voor het aangrenzende
grasland

De aanlooproute is zo aangelegd dat hij niet alleen de
functie van beschutting heeft, maar tevens dienst doet als
kraamkamer voor het aangrenzende grasland. Door de
aanleg van veel randlengte en open plekken zal het gebied
zich ontwikkelen als geschikt biotoop voor insecten. 
Ook de afgeplagde gedeelten vervullen naast een functie 
als zaadbron van waaruit vele oeverplanten zich kunnen
verspreiden tevens een functie als nectarbron voor deze
insecten. In de gegraven poeltjes kunnen larven van
waterjuffers en libellen opgroeien terwijl er ook kikkers 
en padden een goede plek weten te vinden. De opgaande
struiken en bomen tenslotte zorgen voor beschutting en 
een wat ruigere vegetatie waarin muizen, egels, wezels 
en hermelijnen zich goed thuis voelen. Met de toename 
van al deze dieren en planten in de aanlooproute zal ook 
het aangrenzende grasland een grotere verscheidenheid
krijgen. Dit komt indirect de dieren weer ten goede die
hiervan leven, zoals insecten etende vogels, roofvogels,
reigers en uilen.

Vogelplasroute
Welkom bij vogelplas Middelblok
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Bij de vogelplas is een vogelkijkhut gebouwd zodat u

ongezien verschillende steltlopers en eenden kunt

bespieden. Zo kunt u de schuwe vogels op relatief

geringe afstand zien, iets wat in het open veld meestal

niet goed mogelijk is.
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Veel aandachtspunten
Bij de aanleg van een vogelplas als deze in polder
Middelblok komt meer kijken dan u wellicht denkt. Met een
groot aantal factoren moet rekening worden gehouden. 

Enkele voorbeelden zijn:
- Om goed te kunnen zien moet de kijkrichting noordelijk

zijn. De zon staat dan zoveel mogelijk in de rug.

- De vogelplas moet zo liggen dat de vogels in geval 
van verstoring van de hoogspanningsleiding afvliegen.

- Het beheer moet zo efficiënt en goedkoop mogelijk
kunnen worden uitgevoerd.

- Er mag geen bladval of bladinwaai plaatsvinden 
op geplagde gedeelten en oevers. Dit verstoort de
voedselarme situatie.

Oude bomen
Zoals in het gedeelte over de houtkade, Gouderakse
Landscheiding, al is vermeld bestond de Krimpenerwaard in
het verre verleden uit een moerasgebied. In de bodem van
het gebied worden nog zeer regelmatig resten van dit bos
gevonden. Ook bij het graven van de vogelplas was dit het
geval. De stammen die u hier aantreft zijn opgegraven bij 
de aanleg van de vogelplas. Om u een idee te geven over de
grote van deze bomen hebben we één exemplaar overeind
gezet. Realiseert u zich dat deze stam nog 1,5 meter in de
grond is gedrukt en dat de boom nog aanzienlijk hoger
moet zijn geweest, gezien de dikte van het boveneind van
deze stam.

Vogelplas
De eigenlijke vogelplas is gegraven aan weerszijde van 
een doorlopende sloot. De oevers zijn zeer ondiep zodat
steltlopers hier kunnen waden over een lengte van 15 meter
aan weerszijde. Na deze plas-dras strook bereikt de plas
snel een diepte van 80 centimeter. In het midden heeft een
gedeelte een diepte van 2,5 meter gekregen, zodat ook bij
vorst vissen en andere waterdieren kunnen overwinteren.

Vogelplasroute
Vogelplas Middelblok met kijkhut

wandelroute
2,5 km gemarkeerd

Op weg
Start Gouderakse Landscheiding, op de 

kruising met de Snippejagerskade ten 
zuiden van Gouderak. Deze locatie is 
uitsluitend lopend of met de fiets te 
bereiken, vanuit de dorpskern van 
Gouderak via de Snippejagerskade 
(circa 1,5 km).

Lengte 2,5 km over de Gouderakse Landscheiding 
en een wandelpad naar de kijkhut van 
Vogelplas Middelblok (heen en terug).

Markering rood gekopte paaltjes. De nummers in de 
tekst komen overeen met de nummers op 
de paaltjes.

Toegang opengesteld op gemarkeerde paden 
voor wandelaars.

Honden aangelijnd toegestaan

Tip bij en na regen is het dragen van laarzen 
of waterdicht schoeisel aan te bevelen. In 
de directe omgeving van de vogelplas en 
kijkhut zo min mogelijk geluid maken.

w
an

de
lf

ol
de

r

20
03

 B
ur

o 
Kl

oe
g

na
tu

ur
- 

en
 m

ili
eu

vo
or

lic
ht

in
g,

 B
un

ni
k 

38
91

5

Heeft u genoten van de rust in dit prachtige natuur-

gebied? Misschien heeft u talloze planten- en

diersoorten gezien, waaronder ook enkele zeldzame

soorten. Polder Middelblok is één van de vele

natuurgebieden van het Zuid-Hollands Landschap. 

Deze stichting beschermt natuur en landschap door het

aankopen en beheren van natuurgebieden. Als u ook

vindt dat deze prachtige gebieden moeten blijven

bestaan word dan beschermer. Uw steun is van harte

welkom. Voor meer informatie of om beschermer te

worden kunt u terecht bij het Zuid-Hollands Landschap.

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
Nesserdijk 368
3063 NE Rotterdam
telefoon (010) 272 22 22
www.zuidhollandslandschap.nl

Provincie Zuid-Holland en 

Nationale Postcode Loterij steunen 

het Zuid-Hollands Landschap

Steun het Zuid-Hollands Landschap
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