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Polder behoort tot de hoofdgroenstructuur van Amsterdam
Het groen en water in en rondom de stad moet aan trekkelijker worden voor de Amsterdammer, in de wetenschap dat het gebruik ervan 
alleen maar toe neemt en een steeds belangrijker rol vervult voor het welzijn van de bewoners en voor bedrijven om zich hier te vestigen. 
Groen is een belangrijke eco nomische factor geworden. Amsterdam zal zich in de toekomst nog beter met haar groene en blauwe imago 
kunnen profileren. Amsterdam zal daarom investeren in de beleving en gebruiksmogelijkhe den van het groen en water in en om de stad.
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Doel: Natuurwaarde van de polder verhogen
Natuurwaarde wordt bepaald op basis van soortenaantal, natuurlijkheid, vervangbaarheid en de rol van het gebied in de ecologische struc-
tuur. De Kadoelenscheg is het groene gebied tussen de Kadoelenweg, de Buiksloterdijk, het Blazerpad en de Ringweg A10.
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Indeling polder met in het rood de hooilanden



Natuurwaarde wordt bepaald op basis van soortenaantal, natuurlijkheid, vervangbaarheid en de rol van het gebied in de ecologische struc-
tuur. De Kadoelenscheg is het groene gebied tussen de Kadoelenweg, de Buiksloterdijk, het Blazerpad en de Ringweg A10.

Schrikdraadafrastering: geen vos, kat of vee bij de nesten 



Rust: vogels broeden vanaf 75 meter van menselijke activiteit

75 meter



Agrarisch natuurbeheer: ruige stalmest



Laat maaien



Koeien
- koeienvlaaien trekken veel bodemfauna aan
- pootafdrukken zorgen voor oneffenheden in bodem met een ruim aanbod aan microreliëf



Natte polder
- in vochtige bodem kan gevoelige gruttosnavel naar dieper gelegen wormen zoeken
- er ontstaan graslanden met hoger gras (grutto) en kort gras (kievit)



Kruidenrijke polder zorgt voor gevarieerd insectenaanbod



Kruidenrijke polder zorgt voor gevarieerd insectenaanbod

roodpuntbladlopergamma-uil 13-stippelig lieveheersbeestjeRivellia syngenesiae

RatelaarspannerGlidkruidmot hooibeestjeBruin blauwtje

aardhommelzomers doflijfje distelvlinderRoofvlieg



Zichtjager - tastjager

scholeksterkievit gruttotureluur

coexistentieregenwormlangpootmugemelt

grote ogen

korte snavel lange snavel met scharnier



Voedsel volwassen vogels  

Vogelsoort  Ondergronds  Bovengronds  Overig (waterinsecten)

Kievit  • •   • •   •
Scholekster  • • •   •   •     

Tureluur  •   •   • •
Grutto  • • •   •   •

Voedsel kuikens

Vogelsoort Ondergronds  Bovengronds
 Regenworm  Emelt  Kever  Slak  Mug Vlieg
Kievit  • • •  • •  • • •  • •  • •  • •
Scholekster  • •  • • •  • •  •  •  •
Tureluur  •   • • •  •  • • •  • • •
Grutto  •  •  • • •  •  • • •  • • •

scholeksterkievit gruttotureluur
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 www.wilmkebreek.nl

De natuurvriendelijke tuin
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Verharding

Vogelvriendelijke beplanting

Tuininrichting algemeen

Tuintips

Tuinonderhoud in 
verschillende seizoenen

Nestkast

Boom

Begroeide schutting

Vijver

Struiken
Hagen

Border met inheemse planten

 www.vogelbescherming.nl

Composthoop



Thema 2017: Open Tuinendag op 21 mei
- 5 tuinen opgesteld
- info over vogelvriendelijk tuinieren



Wandelen met Fred Haaijen op 2 juni
- rietorchis
- ijsvogel
- roekenkolonie
- wildtunnel
- noordse woelmuis



Thema 2018: Insecten lokken 
Zaadbommen gooien op 21 april as.



Jaarverslag - website
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