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Samenvatting
Sinds 2011 worden in de Wilmkebreekpolder in Amsterdam-Noord inventarisaties van flora en fauna
uitgevoerd door de Commissie Natuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder. De
resultaten van de waarnemingen worden in jaarrapporten vastgelegd. Alle jaarrapporten zijn te
downloaden vanaf de website www.wilmkebreek.nl.
Het jaarrapport 2018 is evenals de rapporten van voorgaande jaren, vooral gericht op de in de polder
voorkomende vogels, met name op de weidevogels en hun broedresultaten.
Het rapport opent met een beschrijving van de Wilmkebreekpolder en de inbedding van de polder in
Amsterdam-Noord. Daarbij wordt ook ingegaan op hetgeen er gebeurt aan de randen van de polder,
te weten de huizenbouw op het voormalige industrieterrein van de firma Kiekens (Klein Kadoelen) en
de plannen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met betrekking tot de
versterking van de Kadoelendijk (Landsmeerderdijk-Oostzanerdijk).
Dan volgt een hoofdstuk over het agrarisch natuurbeheer van boer Harry Kok in de polder en de
bescherming van de weidevogels door de Commissie Natuur. De nesten en kuikens worden onder
meer beschermd door een schrikdraadafrastering, die rond de hooilanden (de percelen langs de
Landsmeerderdijk waar het vaakst wordt gebroed) wordt geplaatst. Het doel van de afrastering is om
Vossen en Huiskatten buiten de hooilanden te houden. De afrastering blijkt in de praktijk effectief te
zijn, want sinds het eerste jaar van plaatsing, 2015, worden er ieder jaar weer kuikens door de
weidevogels groot gebracht.
In het derde hoofdstuk wordt ingegaan op het broedsucces van de weidevogels. Algemene conclusie
is dat het jaar 2018 een goed jaar was voor de weidevogels in de polder. Weliswaar was het aantal
broedparen van Grutto, Kievit, en Tureluur aan het begin van het seizoen wat lager dan in het
bijzonder gunstige jaar 2017 (mogelijk ook als gevolg van de late vorstperiode in maart), maar het
broedresultaat per vogelpaar was vergelijkbaar met 2017 (Bruto Territoriaal Succes > 60%).
Scholekster bracht na een jaar zonder kuikens ook weer jongen groot. Andere vogels die succesvol in
de polder hebben gebroed waren Grauwe Gans, Nijlgans, Bergeend, Krakeend, Wilde Eend,
Meerkoet en Waterhoen. Van Slobeend en Witte Kwikstaart zijn we niet zeker van broedsucces.
Boerenzwaluw heeft zeer waarschijnlijk in de directe omgeving gebroed.
Het laatste hoofdstuk gaat in op het onderzoek naar waterbeestjes in de sloten, de leefkwaliteit van
het slootwater, en de in de polder voorkomende planten. Dank zij het agrarisch natuurbeheer blijkt
de polder steeds rijker te worden aan kruiden. Goed voor het vee, de insecten en de weidevogels!
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1 Inleiding
1.1 Achtergrondinformatie
De Wilmkebreekpolder in Amsterdam-Noord (Figuur 1.1) is anno 2018 het laatst overgebleven
gebied binnen de ring A10 waar nog het agrarische bedrijf wordt uitgeoefend. Dankzij de extensieve
beweiding, het agrarische natuurbeheer, en de vochtige kleibodem is de polder een erg aantrekkelijk
broedgebied voor tal van weidevogels. De polder ligt een beetje verstopt achter de huizen in de wijk
Kadoelen, maar vanaf de hoge Landsmeerderdijk heb je een vrij uitzicht over het gehele gebied.
Genoeg reden om er een kijkje te gaan nemen!

Figuur 1.1

Amsterdam-Noord met Wilmkebreekpolder [bron: Google Earth; opname 30 juni 2015]

Op zich is het een klein wonder dat de polder Wilmkebreek niet is volgebouwd met huizen. Dit is
voor een groot deel te danken aan het taaie verzet van buurtbewoners tegen de diverse bouw- en
ontwikkelingsplannen in de afgelopen decennia. De bouwdrift lijkt nu (weer even) voorbij: volgens
het huidige bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III heeft de polder de bestemming ‘agrarisch
met waarden’ (bedoeld worden cultuurhistorische en landschappelijke waarden, en natuurwaarden).
Vanuit het verzet tegen de bouwplannen hebben de buurtbewoners de Vereniging tot Behoud van
de Wilmkebreekpolder opgericht. Het doel van de vereniging is om de polder in zijn huidige staat te
behouden en te waken tegen ongewenste ruimtelijke ingrepen. De vereniging heeft zich daarnaast
als taak gesteld om de flora en fauna in de polder te beschermen, het agrarisch natuurbeheer te
ondersteunen en de natuurontwikkelingen te volgen en te stimuleren. De Commissie Natuur van de
vereniging doet het uitvoerende werk en heeft over de resultaten van het jaar 2018 het voorliggende
rapport ‘Natuurinventarisaties Wilmkebreek 2018’ opgesteld.

Status van de polder
In 2001 heeft de provincie Noord-Holland de status van provinciaal monument verleend aan de oude
zeedijk ten noorden van het IJ. Dit monument ‘Waterlandse Zeedijk’ omvat naast de dijk zelf ook alle
vroegere doorbraakgebieden, waaronder de Wilmkebreek. De ligging van het monument
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Waterlandse Zeedijk is te zien op de digitale informatiekaart van de provincie Noord Holland, zie:
maps.noord-holland.nl. In Figuur 1.2 is het deel van de dijk dat ligt binnen de ring A10, weergegeven.

Figuur 1.2

Provinciaal monument Waterlandse Zeedijk (alleen het deel binnen de ring A10 is weergegeven)

De Waterlandse Zeedijk is in beheer bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).
Lange tijd werd de dijk over zijn gehele lengte als primaire kering gezien, maar sinds januari 2017 is
de status van het deel van de dijk, dat niet in directe zin hoog water hoeft te keren, verlaagd tot
regionale kering. Momenteel worden door HHNK maatregelen voorbereid om het dijkvak ter hoogte
van de Wilmkebreekpolder te versterken (zie Par. 1.4).
In de ‘Structuurvisie Amsterdam 2040’ wordt de polder Wilmkebreek aangemerkt als een belangrijk
onderdeel van de hoofdgroenstructuur van Amsterdam. De structuurvisie met bijbehorende kaarten
van de hoofdgroenstructuur is te vinden op: www.amsterdam.nl.
De gemeente Amsterdam heeft van alle grote groengebieden op haar grondgebied de natuurwaarde
bepaald. De natuurwaarde wordt uitgedrukt in een getal tussen 1 (weinig waarde) en 5 (topnatuur
op landelijke schaal). Een kaartje met de door de gemeente toegekende natuurwaarden is in Figuur
1.3 weergegeven. Aan de Wilmkebreekpolder is de waarde 3 toegekend, eenzelfde waarde als die
van grote delen van het aangrenzende Waterland. De natuurwaarde van een groengebied is een
belangrijk gegeven binnen het geheel van de ruimtelijke ordening. De bestemming van een
groengebied met hoge natuurwaarde zal niet licht gewijzigd worden.
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Figuur 1.3

Natuurwaardenkaart groengebieden in Amsterdam, versie 26 mei 2016

1.2 Beschrijving van de Wilmkebreekpolder
De komvormige Wilmkebreekpolder (Figuur 1.4) is 20,3ha groot, heeft een open front aan de zijde
van de hoge Landsmeerderdijk (met dijkkruin op ca. NAP+2,8m), en wordt aan de andere zijden
omsloten door de lintbebouwing van Kadoelenweg en Stoombootweg. De grootste lengte bedraagt
630m, de grootste breedte 350m. De bodem van de polder ligt ruwweg tussen NAP-3,5m en NAP3,8m. Door het grote hoogteverschil van 6,5m heb je vanaf de Landsmeerderdijk een prachtig zicht
op de polder en kunnen foeragerende en broedende vogels goed worden geobserveerd. Dit maakt
het tellen van weidevogels aan het begin van het broedseizoen, wanneer het gras nog niet hoog is
opgeschoten, relatief eenvoudig.
De bodem van de polder bestaat voornamelijk uit weinig doorlatende klei (de toplaag van veen is bij
de vroegere dijkdoorbraken grotendeels weggespoeld; daarna is ook weer enige verse klei afgezet).
Om regenwater af te voeren en de polder begaanbaar te houden zijn alle percelen voorzien van
drainagegreppels. De afvoerbuizen van deze greppels naar de sloten raken gedurende het
zomerseizoen echter regelmatig verstopt. Veel greppels staan daarom vanaf het najaar tot aan het
moment in het voorjaar dat de buizen worden doorgestoken, vol met water. In het algemeen is dit
bijzonder gunstig voor de weidevogels.
Het waterbeheersysteem van de polder is in Figuur 1.5 weergegeven. Het polderpeil wordt door het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) bewaakt op een streefwaarde van NAP4,03m; bij een hogere waterstand wordt het overtollige water met behulp van het gemaal aan de
Kadoelenweg uitgeslagen naar de Waterlandse Boezem (met streefpeil van NAP-1,56m). Het
streefpeil van NAP-4,03m in de polder is jaarrond van toepassing. In zeer natte perioden kan het
water in de poldersloten overigens wel hoger worden dan het streefpeil, omdat het gemaal maar een
beperkte capaciteit heeft. Ook raken verbindingsbuizen tussen de verschillende sloten soms
verstopt, waardoor het waterpeil in geblokkeerde sloten tot boven het streefpeil kan stijgen.
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Figuur 1.4

De Wilmkebreekpolder in de wijk Kadoelen [bron: Google Earth; opname 30 juni 2015]

Figuur 1.5

Het waterbeheersysteem van de Wilmkebreekpolder

In droge perioden kan, indien nodig, extra water vanuit de Waterlandse Boezem in de polder worden
ingelaten door middel van een duiker onder de Kadoelenweg door. De duiker komt uit op de
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hooggelegen randsloot langs het terrein van de nieuwe woonwijk ‘Klein Kadoelen’ (voorheen
bedrijfsterrein Kiekens). De randsloot (met streefpeil van NAP-1,56m) staat door middel van een
duiker met regelklep in verbinding met de hooggelegen kwelsloot langs de Landsmeerderdijk (met
streefpeil van NAP-2,03m). De kwelsloot op zijn beurt voert het water in de noordwesthoek via een
overlaat en buis af naar de 2m lager gelegen poldersloten. Deze sloten staan allemaal met elkaar in
verbinding en hebben dus – wanneer de verbindingsbuizen niet verstopt zijn – eenzelfde waterpeil.
De tuinen van de huizen aan de Kadoelenweg, de Stoombootweg en de Landsmeerderdijk grenzen
direct aan de polder; op plaatsen waar geen randsloot aanwezig is bestaat de afscheiding met de
polder veelal uit een eenvoudig hekwerk. Dit maakt dat de polder gemakkelijk betreden kan worden
en dat huiskatten vrij spel hebben. Gelukkig beseffen de meeste buurtbewoners dat de vogels in de
polder, evenals het daar grazende vee, gebaat zijn bij ongestoorde rust en houden ze daar zoveel
mogelijk rekening mee. De tuinen met struiken en bomen vormen overigens een mooie natuurlijke
overgang naar de stenen bebouwing rondom. De tuinen bieden ’s winters beschutting aan kleine
zoogdieren, watervogels, en amfibieën. Omgekeerd geldt dat de polder jaarrond een prima
foerageergebied is voor de vele vogels in de tuinen.
De polder is in het bezit van projectontwikkelaar Amvest. Pachter Harry Kok uit Landsmeer oefent
het boerenbedrijf uit in de polder. Afgezien van enkele kleine schuren bij de voormalige boerderij
aan de Kadoelenweg zijn er geen bedrijfsgebouwen in de polder. Het vee, de mest, en werktuigen
worden vanaf de boerderij in Landsmeer naar de polder getransporteerd.

1.3 De nieuwe woonwijk Klein Kadoelen
Grenzend aan de zuidoosthoek van de Wilmkebreekpolder ligt het terrein van het voormalige bedrijf
Kiekens. Op dit terrein wordt door Hurks Vastgoedontwikkeling een nieuwe woonwijk gerealiseerd
met de naam ‘Klein Kadoelen’ (Figuur 1.6). Het bouw- en inrichtingsplan omvat in totaal 48 koopwoningen. Het centrale idee van het plan is ‘landelijk wonen’. De wijk wordt daarom zo ingericht dat
de bewoners vanuit huis of vanaf de straat zicht hebben op de polder. De huizen krijgen een
landelijke uitstraling en hebben een eigen tuin.
Vroeger onderzoek heeft uitgewezen dat de bodem van het voormalige bedrijfsterrein diverse
afvalstoffen bevat (waaronder asbest, PAK’s en de zware metalen zink, lood en koper). Deze stoffen
komen voor in concentraties, die boven de zogenaamde interventie-waarden liggen. Om bewoning
mogelijk te maken is rond een groot deel van het terrein een stalen damwand geslagen, en is het
terrein afgedekt met een waterdoorlatende kunststoffolie met daarop een laag schoon zand. In de
bodem is op een tweetal plaatsen ook olie aangetroffen. De grond ter plaatse is uitgegraven en
afgevoerd. Na het gereed komen wordt rondom de huizen een afdeklaag van teelaarde aangebracht.
Het terrein komt met deze maatregelen in zijn geheel hoger te liggen dan de omgeving (het
middendeel van het terrein ligt na ophoging op ca. NAP+0,5m). In de uiteindelijke situatie varieert
het hoogteverschil met de belendende percelen aan de Kadoelenweg en de Landsmeerderdijk met
een waarde die ligt tussen 0,5m en 1,6m.
De hooggelegen sloot tussen de polder en het terrein van Klein Kadoelen (in blauw aangegeven in
Figuur 1.6) vormt de scheiding met de polder. Deze randsloot, met waterpeil van NAP-1,56m, vormt
een onderdeel van het waterbeheersysteem van de polder (Figuur 1.5). Het regenwater van Klein
Kadoelen wordt via een apart rioolsysteem op de randsloot geloosd (in de oude situatie met het
bedrijf Kiekens was dit ook zo). Huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd naar het hoofdriool in de
Kadoelenweg. Op het terrein van Klein Kadoelen wordt langs de randsloot een wandelweg
aangelegd; tevens wordt hier een pleintje met bomen en zitplekken ingericht. Vanaf het opgehoogde
terrein (de wandelweg komt op ca. NAP-0,3m te liggen) hebben toekomstige wandelaars een
prachtig zicht over de polder (met bodem liggend tussen NAP-3,5m en NAP-3,8m).
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Figuur 1.6

Plankaart van ‘Klein Kadoelen’ op voormalig terrein Kiekens [tekening: DELVA Landscape Architects]

Figuur 1.7

Woonwijk ‘Klein Kadoelen’ in aanbouw op het voormalige Kiekensterrein (foto: 25 januari 2019)

6
Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder

Natuurinventarisaties Wilmkebreek 2018

In 2018 zijn flinke vorderingen gemaakt met de bouw van de woningen. De foto van Figuur 1.7 toont
de situatie op 25 januari 2019 (gezien vanaf de kant van de polder). Naar verwachting wordt de bouw
geheel in 2019 afgerond.

1.4 Versterking van de Landsmeerderdijk
Bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wordt al enige jaren nagedacht over
een programma voor versterking van de Waterlandse Zeedijk. Het traject Oostzanerdijk –
Landsmeerderdijk tussen Appelweg en Kadoelerbreek (Dijksectie 21) valt ook onder de versterkingsopgave (Figuur 1.8). Het deel van de dijk dat grenst aan de Wilmkebreekpolder staat bij HHNK
bekend als de Kadoelendijk.
HHNK heeft in 2016-2017 door SWECO een studie laten uitvoeren naar de sterkte van de dijk. De
belangrijkste bevindingen waren dat de dijk hoog genoeg en eigenlijk zelfs te hoog is, gelet op de in
deze studie gehanteerde ontwerpwaterstand van NAP+0,3m op Zijkanaal I (die later verlaagd is naar
NAP+0m, zie hieronder), maar dat de interne stabiliteit onvoldoende is. Dit laatste zou betekenen dat
delen van de dijk gevaar lopen om onderuit te zakken en af te schuiven. De studie heeft zich tevens
gericht op de vraag op welke wijze de stabiliteit van de dijk verbeterd zou kunnen worden.
In het voorjaar van 2017 heeft HHNK in het ‘Concertgemaal’ een aantal alternatieven voor de
dijkversterking gepresenteerd, waaronder een alternatief met steunberm (zie Figuur 1.9). Dit
alternatief voor het deel van de dijk dat grenst aan de Wilmkebreekpolder, werd toen door HHNK als
‘kansrijk’ gezien.

Figuur 1.8

Sectie 21 van de Waterlandse Zeedijk die versterkt moet worden [bron: HWBP-project Noordzeekanaal
stripboek, bijlage 2 bij notitie ‘Afweging alternatieven’, SWECO, 9 maart 2017]
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Figuur 1.9

Versterking van de dijk langs de polder: alternatief met brede steunberm [bron: HWBP-project
Noordzeekanaal stripboek, bijlage 2 bij notitie ‘Afweging alternatieven’, SWECO, 9 maart 2017]

In juli 2018 heeft HHNK een inspraakbijeenkomst voor de buurtbewoners belegd in het
‘Concertgemaal’. Op die bijeenkomst is de stand van zaken van dat moment gepresenteerd en
konden vragen worden gesteld en meningen naar voren worden gebracht. Een opvallende
aanpassing was dat de in eerdere studies gehanteerde ontwerpwaterstand op Zijkanaal I van
NAP+0,3m door HHNK was verlaagd naar NAP+0m, een waterstand die slechts 0,3m à 0,4 hoger is
dan de normale kanaalwaterstand. Op de inspraakbijeenkomst zijn geen alternatieven voor de
versterking van de dijk gepresenteerd.
Nieuwe alternatieven zijn wel gepresenteerd op de inloopavond van 10 december 2018 in het
Concertgemaal. Voor het deel van de dijk dat grenst aan de Wilmkebreekpolder (Figuur 1.8) zijn vier
alternatieven ontwikkeld.
Twee alternatieven hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat de dijk lichter wordt gemaakt
(bovenste twee plaatjes in Figuur 1.10). Men denkt dit te bereiken door de toplaag van de dijk af te
graven en te vervangen door lichtgewicht materiaal. Deze twee alternatieven worden gecombineerd
met een aanpassing van het binnentalud. Bij de ene variant wordt een zeer grote grondaanvulling
toegepast (zodanig dat de opgehoogde benedenberm over de kwelsloot doorloopt tot ver in het
weiland, zie bovenste plaatje in Figuur 1.10), bij de tweede variant wordt een sterke taludverflauwing
toegepast in combinatie met een stalen damwand langs de teen van het talud, op de rand van de
verplaatste kwelsloot (2e plaatje in Figuur 1.10).
Het derde alternatief bestaat uit een oplossing met zogenaamde ‘punaises’. Bij dit alternatief wordt
het binnentalud met zeer lange trekankers verankerd aan de diepe ondergrond (3e plaatje in Figuur
1.10).
Bij het vierde alternatief wordt een zelfstandig kerende damwand halverwege het binnentalud
aangebracht; deze damwand wordt eveneens met zeer lange trekankers naar de diepe ondergrond
verankerd (4e plaatje in Figuur 1.10).
Het laatste alternatief is ontwikkeld naar aanleiding van een inspraakreactie van de Vereniging tot
Behoud van de Wilmkebreekpolder, waarin een alternatieve oplossing voor de dijkversterking werd
voorgesteld. Dit voorstel hield in het realiseren van een zelfstandig kerende damwand aan de
kanaalzijde, langs de waterkant. Zo’n constructie is relatief eenvoudig uit te voeren en tast op geen
enkele wijze het monumentale karakter van de dijk aan.
Naar verwachting zal HHNK in de eerste helft van 2019 een voorkeursalternatief bekend maken.
De vereniging zal zich ook in 2019 inspannen om de dijk zoveel mogelijk ongeschonden, als
waardevol cultuur-historisch landschapselement te behouden.
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Figuur 1.10

Vier alternatieven voor versterking van de dijk langs de polder zoals gepresenteerd op de inloopavond
van 10 december 2018 (bron: HHNK)

In de huidige situatie geldt voor het dijkdeel dat grenst aan de polder, dat de kwaliteit van de toplaag
van het binnentalud in de loop der jaren sterk achteruit is gegaan; dit hangt waarschijnlijk samen met
het gepraktiseerde onderhoud van HHNK. Het binnentalud en de benedenberm worden tweemaal
per jaar gemaaid volgens de methode ‘technisch beheer’. Dit houdt in dat alle begroeiing wordt
gemaaid en ter plaatse wordt verhakseld (het zogenaamde ‘klepelen’). Het fijngehakte maaisel blijft
liggen en verrijkt de bodem. Soorten als Brandnetel en Fluitenkruid profiteren daarvan en domineren
nu de begroeiing op het talud (Figuur 1.11). Het gras is grotendeels verdwenen met als gevolg, dat de
toplaag van het talud nog slechts weinig doorworteld is. Het dijktalud is hierdoor gevoelig geworden
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voor erosie, hetgeen de kwaliteit van de dijk niet ten goede komt. Ook is het visuele aspect van de
dijk in het geding.

Figuur 1.11

Bloeiend Fluitenkruid op het binnentalud van de Landsmeerderdijk (foto: 6 mei 2018); na de bloei
sterven de planten af en ontstaan er Brandnetelvelden

De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder ziet graag dat de dijk weer wordt ingericht als
een groene dijk met een gevarieerde, kruidenrijke grasmat. Hiermee wordt een mooie overgang
verkregen naar de kruidenrijke graslandpercelen in de polder en wordt de natuurwaarde van het
gehele gebied versterkt. Ook krijgt de dijk weer de uitstraling die behoort bij een cultuur-historisch
belangrijk landschapselement.
De vereniging heeft al in 2016 aan HNNK voorgesteld om in samenhang met de voorgenomen
versterking van de dijk, het binnentalud en de benedenberm van de dijk opnieuw in te richten. De
vereniging denkt hierbij aan het ontwikkelen en in stand houden van een bloemrijke gras-kruidenvegetatie op het binnentalud en het ontwikkelen van een brede rietkraag met waterpoelen op de
natte benedenberm. Het onderhoud van talud en berm, met name het maaien, dient daarbij meer
natuurvriendelijk te worden uitgevoerd. Voor het volledige voorstel wordt verwezen naar de website
www.wilmkebreek.nl.

10
Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder

Natuurinventarisaties Wilmkebreek 2018

2 Beheer van de Wilmkebreekpolder
2.1 Agrarisch natuurbeheer
De Wilmkebreekpolder wordt door boer Harry Kok per jaar gepacht van eigenaar en projectontwikkelaar Amvest (Amvest wil geen langlopend huurcontract). Harry doet aan agrarisch natuurbeheer en heeft daartoe een contract met de agrarische vereniging Water, Land & Dijken, die het
natuurbeleid namens de provincie Noord-Holland uitvoert.
De Commissie Natuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder geeft ondersteuning
bij het agrarisch natuurbeheer, doet aan nest- en gebiedsbescherming, voert tellingen uit van
weidevogels en verricht flora- en fauna-inventarisaties. De eerste inventarisatie vond plaats in 2011;
sindsdien zijn jaarlijks vervolg-inventarisaties uitgevoerd. Rapporten van de inventarisaties zijn te
vinden op de website van de vereniging: www.wilmkebreek.nl. Het voorliggende rapport presenteert
de resultaten van de natuurinventarisaties in het jaar 2018.
Het agrarisch-natuurbeheercontract heeft in het bijzonder betrekking op de in rood aangegeven
percelen van Figuur 2.1. Dit zijn de percelen die samen het hooiland vormen. Het hooiland mag vanaf
1 april tot 15 juni niet worden beweid of bewerkt. Wanneer er nog weidevogelkuikens in het
hooiland aanwezig zijn kan deze periode met één of meerdere weken worden verlengd. Sinds de
invoering van het agrarisch natuurbeheer in 2011 is het hooiland slechts matig bemest. Geleidelijk is
een gevarieerde gras-kruidenvegetatie ontstaan. Om de kruidenrijkheid te bevorderen mag volgens
het nu geldende contract alleen ruige stalmest buiten het broedseizoen op het hooiland worden
uitgereden. De overige percelen worden extensief beweid.

Figuur 2.1

Agrarisch natuurbeheer in de Wilmkebreekpolder: de hooilandpercelen zijn in rood aangegeven
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De kruidenrijke hooilandpercelen zijn het verst verwijderd van de woonhuizen en zijn ook daarom
waarschijnlijk erg in trek als broedplaats bij de weidevogels. De veelal vochtige greppels verhogen die
aantrekkelijkheid.
De kleibodem van de polder is weinig doorlatend; drainage is daarom nodig. Alle percelen zijn
voorzien van drainagegreppels. Deze greppels lopen vanwege de begaanbaarheid voor landbouwwerktuigen niet door tot aan de sloot; ze zijn door middel van ingegraven buizen op de sloot
aangesloten. Die buizen raken echter snel verstopt en sommige buizen zijn gebroken waardoor veel
greppels in natte perioden, met name in winter en voorjaar, vol blijven staan met water (Figuur 2.2).
Dit is om verschillende redenen bijzonder gunstig voor de weidevogels. In het voorjaar blijft de groei
van de vegetatie in de natte greppels achter, waardoor er variatie ontstaat in hoogte en soort van
begroeiing. Vooral voor jonge Kieviten is dit fijn omdat deze bij voorkeur in lage begroeiing naar
insecten zoeken. Ook vormen ‘plas-dras’ weilanden een rijk gedekte tafel voor de in het voorjaar
terugkerende weidevogels. Wormen en andere bodemdiertjes zitten in vochtige bodems dichter bij
het oppervlak en zijn daardoor makkelijker bereikbaar. De grond is bovendien zachter waardoor de
zoekende vogelsnavels gemakkelijker in de grond gestoken kunnen worden.
Een combinatie van plas-dras percelen en drogere percelen aan het eind van de winter en in het
vroege voorjaar is dus ideaal voor terugkerende weidevogels. Wanneer de drainagegreppels daarna
lang, gedurende het broedseizoen, nat blijven ontstaan er ook voor de opgroeiende kuikens gunstige
omstandigheden. Deze situatie wordt in de Wilmkebreekpolder de laatste jaren dicht benaderd.

Figuur 2.2

Brede, natte greppels in winter en voorjaar: goed voor de weidevogels (foto: 7 februari 2018)
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De elkaar opvolgende seizoenen in de polder zijn vanaf de hoge Landsmeerderdijk goed te volgen. In
de zomer overheersen het geel van de Grote Ratelaar en het rood van Zuring en bloeiende grassen,
in de winter is de polder vooral groen en soms wit van vers gevallen sneeuw.
In het afgelopen jaar (2018) is de polder – net als in andere jaren – begraasd door een kudde dikbilkoeien en een grote groep schapen. De eerste ooien met lammeren werden door boer Harry Kok op
26 maart op het perceel ‘Stuk Achterhuis’ geplaatst. Later werden op andere percelen meer schapen
met lammeren (Figuur 2.4) bijgeplaatst; de schaapskudde groeide daarmee tot ca. 60 dieren. Tevens
werd een vijftal pinken gebracht (Figuur 2.3). Daarna werden geleidelijk ook meer koeien in de
polder geplaatst, sommige met kalf. De kudde koeien was in de zomer uitgegroeid tot dertien stuks
grootvee en vijf kalveren. In de zomer is ook een dekstier bij de koeien gebracht.

Figuur 2.3

Jonge dikbilkoeien op perceel Bouwland (foto: 2 augustus 2018)

De zomer van 2018 was warm en droog. Het gras groeide daardoor niet erg hard. In de laatste week
van juni heeft boer Harry de hooiland-percelen gemaaid, het gras te drogen gelegd en in balen
afgevoerd. In september begon het gras na enkele regenbuien weer flink te groeien. Eind september
kon boer Harry daardoor nog een keer gras maaien, dit keer op de percelen Molenstuk en 2e
Molenstuk.
De akkerdistels waren dit jaar talrijk aanwezig (Figuur 2.5). De bloeiende en uitgebloeide planten zijn
in de week na het hooien gemaaid en later in balen verpakt. Begin augustus zijn de weer opkomende
jonge distels met een chemisch bestrijdingsmiddel behandeld.
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Figuur 2.4

Schaap met lammeren (foto: 24 juni 2018)

Figuur 2.5

Kleurrijke stroken Distel en Veldzuring aan het einde van het broedseizoen (foto: 17 juni 2018)
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Begin november heeft boer Harry de fokschapen uit de kudde geselecteerd en voor dekking naar een
weiland in Landsmeer gebracht. De overige schapen zijn afgevoerd voor de slacht. Door het zachte
weer kon de kudde koeien met kalveren lang in de polder blijven (Figuur 2.6); half december is de
kudde overgebracht naar de stal in Landsmeer.

Figuur 2.6

Herfstige dag in de polder (foto: 5 november 2018)

Het talud van de Landsmeerderdijk en de benedenberm zijn door het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) begin juni en, voor de tweede maal, begin september gemaaid, waarbij het
maaisel is verhakseld. Na de laatste maaibeurt is een smalle rietkraag langs de kwelsloot blijven
staan. De kwelsloot langs de dijk is half november vanaf de benedenberm geschoond met behulp van
een rupsvoertuig, dat was voorzien van een arm met maaibalk. Daarbij is ook de rietkraag gemaaid.
Begin december zijn alle poldersloten geschoond.

2.2 Schrikdraadafrastering rond de hooilandpercelen
Ter bescherming van de broedende weidevogels tegen vossen en katten is, net als in voorgaande drie
jaren, een 2-draads elektrische afrastering aangebracht rond de hooilandpercelen (Figuur 2.7). Het
werk is in de periode 6 – 23 maart uitgevoerd door de leden van de Commissie Natuur van de
Vereniging, aangevuld met een vijftal vrijwilligers. Vanwege de late vorstperiode eind februari –
begin maart kon met de werkzaamheden pas worden begonnen nadat het ijs in de sloten was
gesmolten. De afrastering was net voor het begin van de broedperiode gebruiksklaar.
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Figuur 2.7

Locatie van de schrikdraadafrastering rond de hooilandpercelen

De schrikdraadafrastering bestaat uit twee afzonderlijke lussen met een totale lengte van ca. 1500m
(Figuur 2.7). Beide lussen zijn door middel van een toevoerdraad verbonden met een puls-generator
(met netvoeding), die in de schuur van de woning Landsmeerderdijk 67 hangt. De afrastering staat in
het water van de ondiepe sloten, op ca 40cm uit de oever (Figuur 2.8). De opschietende
oeverplanten gaan bij deze vrij grote afstand minder snel over de schrikdraden hangen, waardoor
pas later in het seizoen spanningsverlies optreedt. Het onderhoud aan de afrastering kon dit jaar
daardoor tot een minimum worden beperkt, hetgeen de rust in de polder ten goede kwam.
Bij het begin van de werkzaamheden hebben we de slootkanten recht afgestoken en sterk groeiende
oeverplanten (bestaande uit o.a. wilgenroosje, brandnetel en veldzuring) verwijderd. De permanente
houten hoek- en tussenpalen zijn gecontroleerd, recht gezet en hier en daar opnieuw voorzien van
isolatoren voor de schrikdraden. Daarna zijn de schrikdraden gespannen, waarbij als tussensteunpunten kunststof paaltjes (met metalen punt) zijn geplaatst op een onderlinge afstand van 5m. De
onderste en bovenste schrikdraad van de afrastering zijn respectievelijk op 5cm en 25cm boven de
waterspiegel gespannen. Tijdens het aanbrengen van de draden was de waterstand ongeveer op het
streefpeil van NAP-4,03m. We hebben boer Harry Kok geholpen om het verstopte drainagesysteem
in de hooilanden weer lopend te maken.
Alle toegangshekken naar de hooilandpercelen hebben we dichtgezet en de gaten onder de hekken
dichtgestopt. Het schapengaas op de hekken is gecontroleerd en waar nodig hersteld. De twee
draden van de elektrische afrastering zijn langs alle hekken doorgezet: één draad onderlangs, de
andere draad bovenlangs. Bij een aantal toegangshekken hebben we handgrepen in de schrikdraden
aangebracht voor een betere toegankelijkheid voor boer Harry Kok. Bij de dwarssloten is de
afrastering recht doorgetrokken.
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Figuur 2.8

Aanbrengen van de schrikdraden (maart 2018)

De pulsspanning van de afrastering is na het gereedkomen gecontroleerd. De spanning bleek, na
enkele reparaties, tussen 6kV en 8kV te liggen. Half juni, toen de oeverplanten op veel plaatsen over
de draden hingen en de pulsspanning erg laag was geworden, is het pulsapparaat uitgezet. De
schrikdraadafrastering is half september weggehaald.

2.3 Toegang vanaf de Landsmeerderdijk
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft in juli 2016 een nieuwe duiker met
regelbare afsluiter aangebracht in de aarden dam in de kwelsloot langs de Landsmeerderdijk. Op de
aarden dam is een nieuw houten hek geplaatst, dat niet geopend kan worden (Figuur 2.9).

Figuur 2.9

Links: nieuwe duiker in de kwelsloot en nieuw houten hek (foto: 22 juli 2016), rechts: gerepareerd hek
na eerdere vernielingen (foto: 6 mei 2018)

Omdat een deel van dit houten hek was vernield heeft boer Harry in februari het hek gerepareerd en
opgehoogd. Bovendien is prikkeldraad rondom aangebracht. Ongewenste betreding van de polder is
hiermee moeilijker geworden.
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3 Vogelinventarisaties Wilmkebreekpolder 2018
Gedurende de broedperiode van de weidevogels zijn met een interval van één week inventarisaties
verricht van broedende vogels in de polder en is zo goed mogelijk het broedresultaat ingeschat.
Buiten deze periode om zijn op niet-systematische wijze waarnemingen verricht van de in de polder
verblijvende vogels. De waargenomen vogels zijn in het landelijke systeem waarneming.nl ingevoerd.
Hieronder worden de resultaten van de inventarisaties besproken en wordt een vergelijking gemaakt
met voorgaande jaren.

3.1 Broedvogelinventarisaties: algemeen beeld, telmethode en weer
Algemeen beeld
Het broedseizoen begint in de Wilmkebreekpolder gewoonlijk rond half maart (maar na de late vorst
dit jaar zaten de eerste Kieviten pas eind maart op de eieren). De laatste jongen van de weidevogels
vertrekken gewoonlijk omstreeks eind juni / half juli. De hooilandpercelen (Figuur 2.1) zijn het meest
in trek als broedlocatie. Naarmate het gras hier hoger wordt gaan de Kievit-ouders met hun kuikens
veelal op zoek naar terrein met betere foerageermogelijkheden. De begraasde percelen rond de
hooilanden met lage begroeiing vormen dan een goede uitwijkplaats. De kuikens van Tureluur en
Grutto blijven gewoonlijk langer, tot het moment dat ze vliegvlug zijn, in het hoge gras van de
hooilanden.
In de open polder eisen het weer en de talloze predatoren regelmatig hun tol onder de pas
uitgekomen kuikens. Nadat een broedsel verloren is gegaan zijn het vooral de vroegst broedende
Kieviten die een tweede broedpoging wagen. Dit jaar deed ook een paar Grutto’s een tweede,
succesvolle broedpoging. Vanwege het zeer droge weer begon de bodem dit jaar na verloop van tijd
zichtbaar uit te drogen (Figuur 3.1). Vooral de adulte Grutto’s hadden daardoor moeite om voedsel
(in de vorm van wormen) te bemachtigen; ze waren daarom vaak in de natte slootkanten te vinden.

Figuur 3.1

Droogtescheuren in drainage-greppel (foto: 24 juni 2018)
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In de polder en omgeving zijn veel predatoren actief waaronder Kauw, Zwarte Kraai, Ekster, Kleine
Mantelmeeuw, Blauwe Reiger, Buizerd , Sperwer, Havik en Huiskat. De afgelopen jaren waren Kauw,
Zwarte Kraai en Kleine Mantelmeeuw waarschijnlijk de belangrijkste rovers. In het vroege voorjaar
van 2016 is voor het laatst een Vos bij de polder gezien. Er zijn geen latere meldingen bekend. We
denken daarom dat vanaf 2016 geen Vos meer op rooftocht is geweest in de polder gedurende de
broedperiode. De schrikdraadafrastering rond de hooilandpercelen is niettemin zeer nuttig, want ook
de vele Huiskatten worden erdoor afgeschrikt.

Telmethode en waarnemingsdatums
Alle waarnemingen van broedvogels zijn verricht vanaf de randen van de polder. De meeste
waarnemingen zijn ’s middags gedaan vanaf de hoge Landsmeerderdijk met de zuidwestelijk zon in
de rug. De kruin van de dijk ligt ca. 6,5m hoger dan de polder, waardoor vanaf de dijk een ruim en
ongehinderd zicht bestaat op de verschillende percelen. Met name geldt dit voor de hooilandpercelen, waar het merendeel van de weidevogels broedt.
De drainagegreppels in de percelen zijn vanaf de dijk goed zichtbaar; aan de hand van de ligging van
de greppels kunnen broedlocaties van o.a. Grutto en Kievit vrij precies op de plattegrond worden
ingetekend. Bij de waarnemingen is een broedlocatie als ‘zeker’ aangemerkt wanneer de nestplaats
op minimaal twee achtereenvolgende teldagen (met een week tussentijd) bezet was. De nestplaatsen van zich verstoppende vogels zoals Tureluur, Krakeend, Bergeend, en Waterhoen hebben
we nooit vanaf de dijk kunnen waarnemen. Wel waren enige nestplaatsen van Meerkoet en Grauwe
Gans goed te zien.
Vaak ook zijn waarnemingen verricht vanaf het einde van de Van Zeggelaarstraat, vanaf de toegang
aan het Wilmkebreekpad, en vanuit de omringende tuinen. Om de vogels niet te verstoren zijn we
voor het doen van waarnemingen nooit de polder ingegaan.
In de volgende tabel zijn de datums opgenomen van de dagen waarop waarnemingen vanaf de
Landsmeerderdijk zijn verricht. Ook de weersomstandigheden op de betreffende dagen zijn
aangegeven.
Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Tabel 3.1

Datum
24 maart
31 maart
7 april
15 april
28 april
5 mei
12 mei
20 mei
26 mei
2 juni
11 juni
17 en 19 juni
24 juni

Temp.(oC) Wind
9o
11o
18o
15o
13o
19o
20o
20o
25o
17o
22o
25o
23o

zwakke wind, O
zwakke wind, N-O
zwakke wind, Z-O
zwakke wind, Z-O
zwakke wind, Z-W
zwakke wind, N-O
zwakke wind, N-O
zwakke wind, N-O
zwakke wind, N-O
zwakke wind, W
matige wind, N-W
matige wind, N-W
matige wind, N-W

Bewolking
bewolkt; later opklaringen
bewolkt
licht bewolkt
bewolkt en buiig; later opklaringen
bewolkt en buiig
onbewolkt
onbewolkt
licht bewolkt
licht bewolkt
bewolkt
licht bewolkt
licht bewolkt
bewolkt

Waarnemingsdatums Wilmkebreekpolder; weersomstandigheden op de waarnemingsdagen

Het weer in 2018
Het KNMI geeft de volgende karakterisering van het weer in Nederland in 2018:
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“2018 was met een gemiddelde temperatuur van 11,3 °C het vijfde zeer warme jaar op rij. Na
2014 (11,7 °C) was 2018 het warmste jaar. Dit beeld past in de trend van een opwarmend
klimaat. Alle maanden met uitzondering van februari, maart, september en november waren
1 of meer graden warmer dan normaal.
Januari was met gemiddeld 5,6 °C zeer zacht, winterweer kwam niet voor. Opvallend was de
storm van 18 januari. De storm hoorde bij de tien zwaarste sinds 1970. Aan de kust werd
windkracht 10 gemeten en landinwaarts kwamen windstoten tot circa 120 km/uur voor.
Februari was met 0,7 °C koud met aan het einde van de maand een vorstperiode die de eerste
dagen van maart doorging. De landelijk laagste temperatuur van het jaar, -10,5 °C werd
gemeten op 28 februari in Woensdrecht. De maand was droog en record-zonnig.
De lente was als geheel zeer zacht, maar kende verschillende gezichten. Maart was
gemiddeld koud, maar kende een afwisseling tussen koud en zacht weer. Naast de
vorstperiode die op 4 maart eindigde kwam op 17 maart de temperatuur overdag niet boven
nul uit. April was zeer zacht en zeer nat. Er waren twee zomers aandoende perioden. De
neerslag viel vaak in korte tijd, tijdens flinke buien. De neerslag- en zonneschijnduur waren
normaal. Mei was met een gemiddelde temperatuur van 16,4 °C de warmste meimaand sinds
minimaal 300 jaar. In mei begon een langdurige periode van zomers weer die, onderbroken
door korte koelere perioden, tot en met september zou voortduren.
De zomer was met een etmaalgemiddelde temperatuur van 18,9 °C in De Bilt de warmste
sinds 1901. Het was bovendien zeer zonnig en zeer droog. In de Bilt waren er twee
hittegolven, van 15 t/m 27 juli en van 29 juli t/m 7 augustus. Juni was met gemiddeld 17,5 °C
tegen normaal 15,6 °C veel warmer dan normaal, ook was deze maand zeer droog. Juli was
met een gemiddelde van 20,7 °C de op twee na warmste juli sinds 1901, bovendien was deze
maand record-droog en -zonnig. Op 26 juli werd de landelijk hoogste temperatuur gemeten,
het maximum van 38,2°C in Arcen lag slechts 0,4 °C onder de hoogst gemeten temperatuur in
Nederland sinds 1901. Augustus was ook zeer warm, maar na een zeer warm en droog begin
werd het wisselvallig met minder hoge temperaturen.
De herfst was zacht en er de zon scheen landelijk gemiddeld nog nooit zo veel sinds 1901.
Ook de herfst was zeer droog. September begon warm, maar eindigde koud met aan het
einde de eerste vorst van het winterseizoen. Gemiddeld over de maand lag de temperatuur
dichtbij normaal. Als gevolg van veelvuldige invloed van hogedrukgebieden was het een zeer
zonnige maand. Oktober was zacht en zeer zonnig, maar kende 2 gezichten: een nazomerse
periode met in het zuiden van 12 tot en met 17 oktober maar liefst 5 zomerse dagen
(maximum temperatuur 25,0 °C of hoger) op een rij. Aan het einde van de maand was het kil
en nat en in het zuiden viel zelfs wat natte sneeuw. Ook november, die gemiddeld slechts iets
zachter dan normaal was, kende een afwisseling tussen zacht weer en een koude periode. De
maand als geheel was zeer zonnig, maar de laatste week was vrijwel zonloos.
December was met 6,1 °C zeer zacht met vrijwel de normale hoeveelheid zonneschijn en
neerslag. Rond het midden van de maand was er een kortdurende koude periode, de rest van
de maand was het vaak (zeer) zacht.”

3.2 Voorbereiding op het weidevogelseizoen 2018
Het plan was om dit jaar vroeg te beginnen met het aanbrengen van de elektrische afrastering rond
de hooilanden (Figuur 2.7). Vorig jaar, toen we het raster in de periode half februari – half maart
aanbrachten, waren we eigenlijk aan de late kant. Half maart zaten de eerste Kieviten toen al op het
20
Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder

Natuurinventarisaties Wilmkebreek 2018

nest. De tweede helft van februari en de gehele maand maart waren in 2017 erg zacht, waardoor de
natuur vroeg op gang kwam.
Dit jaar was de situatie geheel anders. Na een zachte winter begon het begin februari te vriezen
waarna er enkele koude periodes volgden. Op 2 en 3 maart kon er volop worden geschaatst op de
sloten in de polder! Noodgedwongen konden we daarom pas na de inval van de dooi op 4 maart met
het werk in de polder beginnen. Dankzij de hulp van vele vrijwilligers kon de afrastering wel snel
worden gerealiseerd. Op 21 maart, na nog een korte vorstperiode, was het raster klaar, maar pas
nadat op 23 maart enkele kortsluit-punten waren hersteld kon de gewenste pulsspanning van 6kV
worden gemeten.
Het weidevogelseizoen 2018 is het vierde achtereenvolgende seizoen waarin het vossenraster actief
is. Er zijn dit jaar opnieuw geen meldingen uit de buurt Kadoelen binnen gekomen over de
aanwezigheid van een Vos. De Vos wordt in Amsterdam-Noord en in het aangrenzende Waterland
wel regelmatig gesignaleerd.
Tegelijk met het aanbrengen van het vossenraster zijn ook de meeste afvoerbuizen vanuit de
greppels naar de sloten door boer Harry Kok en zijn hulp weer zo goed mogelijk open gemaakt. Ook
zijn de duikers van de dwarssloten naar de centrale langssloot lopend gemaakt. Het was wel jammer
dat de duiker vanuit de dwarssloot langs perceel ‘Anderhalf Morgen’ niet meer doorgestoken kon
worden (de buis lijkt kapot te zijn). Met vereende krachten is daarom een afvoersleuf gegraven en
kon het teveel aan water weglopen. Ook op enkele andere plaatsen moesten afvoersleuven vanuit
de drainagegreppels naar de sloten worden gemaakt. Nadat de drainage grotendeels op orde was
gebracht kwam het land er weer veel droger bij te liggen. Veel overwinterende vogels waren eerder
echter zeer dankbaar voor de natte percelen!

3.3 Resultaten vogeltellingen in broedseizoen 2018
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de getelde aantallen vogels. Ook zijn de aantekeningen
bijgevoegd die zijn gemaakt op de waarnemingsdagen.
Eerste telling van het seizoen op zaterdag 24 maart, 14:00u
De natuur komt laat op gang dit jaar. Na de zachte wintermaanden december en januari begon het in
februari toch nog flink te vriezen bij een snijdende noordoostenwind. De sloten raakten bedekt met
ijs en de bodem werd keihard. Er waren al flink wat Kieviten in de polder, maar die verdwenen, de
een na de ander, naar plaatsen met gunstiger foerageercondities. Ook een ‘taaie’ soort als de
Grauwe Gans vertrok naar elders. Nu de vorst weer geweken is zijn nog lang niet alle Kieviten terug.
Wanneer je vanaf de Landsmeerderdijk over de polder kijkt is het opvallend rustig en stil. Toch zijn er
al wel Tureluurs, Scholeksters en Grutto’s gearriveerd en hebben ook de eerste Lepelaars zich laten
zien. We hopen er daarom maar het beste van!
Het is geheel bewolkt op de eerste teldag van het seizoen, de temperatuur bedraagt ca. 9oC, en er
staat een zwakke oostelijke wind. Later in de middag klaart de lucht op en komt de zon tevoorschijn,
waardoor het plotseling een beetje lente-achtig wordt.
De resultaten van de telling zijn als volgt:
Kievit 28
Grutto 8
Tureluur 7
Scholekster 4
Meerkoet 15

Krakeend 71
Wilde Eend 12
Slobeend 2
Wintertaling 5
Smient 3

Bergeend 8
Nijlgans 4
Grauwe Gans 23
Blauwe Reiger 2

Bontbekplevier 2
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Krakeend is nog met een groot aantal aanwezig; ze hebben hier de winter doorgebracht. Over enige
tijd zullen de meeste ‘Krakkers’ naar andere broedlocaties gaan. Meestal blijven er maar enkele
broedpaartjes achter in de polder. Het betrekkelijk kleine aantal Grauwe Ganzen zal de komende tijd
naar verwachting nog toenemen.
Er zijn vandaag, zoals gewoonlijk, veel Zwarte Kraaien, Kauwen en Houtduiven te zien en enkele
Eksters. Het aantal Meeuwen is evenwel laag; in de afgelopen weken verbleef er steeds een grote
groep Kokmeeuwen in de polder en ook zagen we regelmatig Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw en
Stormmeeuw. In het najaar heeft zich een koppel loopeenden gevestigd in de polder (2 geheel witte
eenden en 1 eend met kleuren als van een man Wilde Eend). Ze kunnen goed lopen en zwemmen,
maar vliegen is er niet bij; zijn ze ontsnapt of door een buurtbewoner in de polder losgelaten? De
jonge Bergeend van vorig jaar, die niet kon vliegen en vaak in de buurt van het koppel loopeenden
verbleef, is verdwenen.
Tureluur werd op 6 maart voor het eerst dit seizoen waargenomen. Nu zijn er al weer 7 vogels, maar
we verwachten er nog veel meer. De eerste Grutto’s zagen we op 9 maart, nu krijgen we 8 adulte
vogels in de kijker. Af en toe laten ze hun roep horen en ook vinden er wat territoriumschermutselingen plaats. Op 16 maart zagen we een groepje van 3 Lepelaars in de polder. Drie dagen
later landde er zelfs een grote groep van 11 Lepelaars; ze troffen het niet want de sloten waren weer
allemaal dicht gevroren. Hopelijk hebben ze toch nog wat voedsel kunnen bemachtigen. Op 19 maart
zagen we de eerste Witte Kwikstaart, sinds enkele jaren een vaste bewoner van de polder in voorjaar
en zomer. Scholekster was al vanaf begin februari present; vandaag zien we 4 adulte vogels. Een
nieuwe soort voor de polder is de Wulp: op 2 maart werd een viertal Wulpen gezien en
gefotografeerd door een buurtgenoot. Ze zijn niet gebleven. Ook de Knobbelzwaan kwam weer eens
een kijkje nemen: op 9 maart landden er twee volwassen vogels, maar al snel vlogen ze terug naar
Zijkanaal I. Eerder, op 14 februari, werd eveneens een koppel Knobbelzwanen gezien.
Tijdens het aanbrengen van het vossenraster vlogen regelmatig Watersnippen op uit de slootkanten.
Vandaag zijn ze echter onzichtbaar. Ze vallen ook nauwelijks op tussen de afgestorven plantenresten;
je ziet ze pas als ze afsteken tegen het spiegelende slootwater. Wel goed zichtbaar zijn 2 Bontbekplevieren; ze foerageren in perceel ‘Rijstuk’ op de nog kale bruine stroken ter weerszijden van de
greppels. In de verte, nabij de voormalige boerderij aan de Kadoelenweg, zien we een Koperwiek op
de grond scharrelen. Waarschijnlijk zijn er meer, want de afgelopen winter was er steeds een grote
groep van 30 à 60 vogels te zien. In perceel ‘Kleine Stukje’ ligt een Haas in zijn leger; we dachten
eerst aan een dot verdord gras maar zijn bewegende lepeloren verraden hem. Bij het werk aan het
vossenraster en ook in de winter hadden we al eerder een Haas gezien. Niet duidelijk is of er meer
Hazen zijn. Een overvliegende Havik veroorzaakt onrust onder de vogels.
Telling op zaterdag 31 maart, 14:00u
Het is geheel bewolkt tijdens de telling, de temperatuur bedraagt ca. 11oC, en er staat een zwakke,
vochtige, noord-oostelijke wind, die recht in het gezicht blaast. Het voelt daardoor koud aan. Maar
de lente is in aantocht!
De resultaten van de telling zijn als volgt:
Kievit 55; 14 bezette nesten
Grutto 5
Tureluur 15
Scholekster 10
Meerkoet 22
Waterhoen 6

Krakeend 78
Wilde Eend 24
Slobeend 1
Wintertaling 12
Watersnip 1
Bontbekplevier 1

Bergeend 11
Nijlgans 4
Grauwe Gans 53; 2 bezette nesten
Blauwe Reiger 1
Lepelaar 1
Aalscholver 1
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De afgelopen week zijn er flink wat Kieviten bijgekomen: we tellen er nu 55 (vorige week 28).
Bovendien blijken er ook al veel Kieviten met broeden begonnen te zijn. We tellen 14 bezette nesten
en op 3 plaatsen zien we Kieviten kuiltjes draaien. Vrijwel alle nesten bevinden zich in de favoriete
hooilanden. De Grutto is nog niet heel erg nadrukkelijk aanwezig. Op verschillende plaatsen zien we
een enkele Grutto staan. Afgelopen week waren er ook momenten dat er geen Grutto te bespeuren
viel. Kennelijk zijn de Grutto’s nog niet aan broeden toe. De Tureluurs zijn al wel in een groot aantal
gearriveerd. We tellen er 15 maar het kunnen er ook meer zijn want ze houden zich vooral aan de
slootkanten op (die we vanaf de Landsmeerderdijk niet allemaal kunnen overzien). Dit jaar zijn er ook
veel Scholeksters in de polder; we zien 5 paartjes op gepaste afstanden van elkaar, dus voorlopig
geen grote territoriumgevechten. Hopelijk gaan ze dit jaar wel in de polder of op een geschikt dak in
de nabije omgeving broeden (vorig jaar was er geen broedsucces).
De Meerkoet is met 22 adulte vogels ruim aanwezig. Overal zien we paartjes die een eigen plekje
langs de slootrand hebben ingenomen. Verschillende paartjes zijn al met nestbouw bezig. Waterhoen
is net als Meerkoet de gehele winter in de polder gesignaleerd; we tellen nu 3 paartjes in de zuidoost hoek van de polder.
Overal lopen Krakeenden paarsgewijs rond (we tellen in totaal 78 vogels). De Krakeenden hebben de
winter doorgebracht in de polder en het lijkt er op dat de paarvorming hier in het vroege voorjaar
plaats vindt, waarna de meeste paartjes naar elders vertrekken. Maar elk jaar komen de Krakeenden
ook in de polder tot broeden, zij het wat later dan de Wilde Eend. Deze is inmiddels met een flink
aantal (we tellen er 24) aanwezig. In de Molensloot zit een enkele man Slobeend op zijn inmiddels
vaste stek in de slootkant; vorige week zagen we daar ook een vrouwtje bij. Afgelopen winter waren
er regelmatig groepjes Wintertaling te zien in de sloten en op de ondergelopen percelen. Er
verblijven nu nog steeds enkele paartjes in de polder. Wintertalingen broeden op de grond en zijn
dan vooral in gebieden met veel water te vinden met flink begroeide oevers. Hopelijk blijven ‘onze’
Wintertalingen hier hangen. De Smient was de afgelopen winter (tot vorige week) ook veelvuldig te
zien in de polder, maar ze lijken nu allemaal verdwenen te zijn. Ze trekken in het voorjaar naar
Scandinavië en Siberië waar hun broedgebieden zijn. Op maandag 2 april zien we vanaf de ingang
aan het Wilmkebreekpad toch nog 2 laatste Smienten. Ook zien we daar in de sloot tussen perceel
‘Gele Weidje’ en perceel ‘Bouwland’ 2 mannen Slobeend en 12 Wintertalingen.
De Bergeend is door zijn overwegend witte verenkleed een opvallende verschijning in de polder; we
tellen 11 adulte vogels. De paarvorming lijkt al achter de rug te zijn want we zien voornamelijk
stelletjes. Vorig jaar vonden er gedurende vele weken verwoede gevechten plaats tussen de
mannetjes. Kennelijk is het aantal mannen en vrouwen dit jaar beter in evenwicht. De Nijlgans loopt
met twee paar in de polder rond. Ze broeden bij voorkeur niet op de grond, liever in boomholtes of
verlaten nesten van kraaiachtigen of roofvogels. Het aantal Grauwe Ganzen is inmiddels flink
toegenomen: vorige week telden we er 23 nu 53. De meeste ganzen lopen paarsgewijs rond. Op
twee plaatsen zien we ook al een Grauwe Gans op het nest zitten.
Bij toeval zien we door de scope een Watersnip in de oever van een sloot staan. Hij poert in de
zachte grond en doordat hij beweegt wordt hij zichtbaar. Mogelijk zijn er meer Watersnippen in de
polder. Ze broeden in nat, kruidenrijk en extensief gebruikt grasland op veengrond of in rietland. De
polder met zijn kleibodem (die erg hard is in droge perioden) lijkt daarom niet in aanmerking te
komen als broedgebied. De Bontbekplevier zien we ook weer terug (vorige week zagen we er 2, nu
1). De ‘Bontbekjes’ zijn hier vooral in het voorjaar; ze broeden in (kust)gebieden met lage en
spaarzame vegetatie, of op kale akkers, rustige stranden en opgespoten terreinen. De polder is dus
ongeschikt als broedterrein.
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Tijdens het observeren landt een Lepelaar met een sierlijke boog in één van de vele ondiepe
dwarssloten. Waarschijnlijk zullen de komende tijd regelmatig één of meerdere Lepelaars de polder
aandoen om in de sloten te foerageren.
Op een slootkant staat een Aalscholver; hij laat zijn natte veren drogen in de wind. We zien hem
regelmatig in en bij de diepere hoofdsloten, die kennelijk behoorlijk rijk aan vis zijn. Een Blauwe
Reiger staat doodstil in het water te turen. Van de week zagen we een Blauwe Reiger die een met
modder overdekte kikker uit de slootkant trok. De 3 loopeenden hangen weer bij de Molensloot
rond, hun vaste plek.
Er zijn opvallend weinig meeuwen te zien vandaag (ca. 10 Kokmeeuwen). Wel zijn er de nodige
Zwarte Kraaien (14), Kauwen (18) en Eksters (4) in de polder. We tellen ook 58 Houtduiven en zien
veel foeragerende Spreeuwen.
Telling op zaterdag 7 april, 14:00u
Na het gure weer van de afgelopen tijd is het ineens warm! Het is heerlijk weer, de zon schijnt
vriendelijk, en de temperatuur bedraagt ca. 18oC tijdens de telling. Er staat een zwakke, zuidoostelijke wind. Overal horen we zingende tuinvogels en zien we vroege bloeiers zoals Paarse
Dovenetel, Klein Hoefblad, en Speenkruid. De bladknoppen van struiken en bomen beginnen te
zwellen en gaan open. Uit de polder komt het geluid van Grutto’s, Tureluurs en Kieviten. De lente is
losgebarsten!
De resultaten van de telling zijn als volgt:
Kievit 59; 26 bezette nesten
Grutto 7; 2 bezette nesten
Tureluur 15
Scholekster 6
Meerkoet 32; 5 bezette nesten
Waterhoen 6

Krakeend 50
Wilde Eend 10
Slobeend 1
Wintertaling 9
Watersnip 3
Witte Kwikstaart 4

Bergeend 8
Nijlgans 6
Grauwe Gans 140; 12 pullen
Blauwe Reiger 1
Lepelaar 1

De afgelopen week zijn er weer enkele Kieviten bij gekomen (nu 59, vorige week 55). De meeste
Kievitparen hebben inmiddels een nest gemaakt: we tellen in totaal 26 bezette nesten. Het
merendeel van de nesten ligt in de met schrikdraad beveiligde hooilanden, maar we zien net als vorig
jaar ook nesten in perceel ‘Bouwland’ en perceel ‘2e Molenstuk’ (zie Figuur 2.1). Grutto is ook in
aantal toegenomen (we zien er nu 7, vorige week 5); het blijft wel spannend of we het aantal van 6
broedparen van vorig jaar gaan halen. Er zitten al wel 2 Grutto’s op het nest. We tellen verder 15
Tureluurs, net zoveel als vorige week. Ze zitten veelal paarsgewijs bij elkaar. De Scholekster is nog
met 3 paar aanwezig.
Er zijn dit jaar erg veel Meerkoeten in de polder: we tellen verspreid over de polder 32 adulte vogels.
Op 5 plaatsen wordt, voor zover we dat kunnen zien, gebroed; op één plaats zelfs op een meter of
twee vanaf de slootkant. Op 3 plaatsen zien we een paartje Waterhoen; mogelijk zijn die ook al met
de nestbouw begonnen.
Krakeend is nog steeds met een groot aantal paren in de polder; we tellen vandaag 50 adulte vogels.
De Wilde Eend lijkt al met broeden begonnen te zijn: we zien enkele losse mannen en slechts weinig
vrouwen. Vanaf de ingang aan het Wilmkebreekpad zien we een enkele man Slobeend. In die buurt
zien we ook het grootste aantal Wintertalingen. Verspreid over de gehele polder krijgen we in totaal
9 Wintertalingen in beeld. De Smienten lijken nu echt vertrokken te zijn.
Vandaag tellen we 8 Bergeenden (vorige week 11). Ze vliegen nog regelmatig door de polder;
kennelijk zijn de verschillende territoria nog niet afgebakend. Er lopen 3 paar Nijlganzen in de polder.
Het aantal Grauwe Ganzen is de afgelopen week verder toegenomen: we tellen nu 140 adulte vogels
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(vorige week 53). Tot onze verrassing zijn er ook al jonge gansjes. Bij een groepje ganzen tellen we 12
pulletjes. De ouders moeten direct na de inval van de dooi op 4 maart zijn gaan broeden!
Op dezelfde plaats als vorige week zien we een Watersnip in de modderige oever staan. Daarna zien
we er vlakbij nog twee; ze vallen echt pas op wanneer ze bewegen. De Bontbekplevieren van de
afgelopen weken zien we niet meer; ze zijn waarschijnlijk doorgetrokken naar hun broedgebieden.
De Witte Kwikstaart laat zich ook weer zien. We krijgen een paartje in beeld op perceel ‘Elleboog’ en
later nog een paartje op perceel ‘Hofstee’. Mogelijk gaan ze in de buurt broeden in een holte van een
huis, in een schuur of onder een overkapping. Of in een kuiltje in de grond. Op 4 april wordt door een
buurtgenoot een man Grote Gele Kwikstaart gezien en gefotografeerd; hij zit dicht bij het
bouwterrein ‘Klein Kadoelen’. Deze soort is nieuw voor de polder, althans de soort is sinds het begin
van de waarnemingen in 1988 nog niet eerder ingevoerd in het landelijke systeem waarneming.nl.
Later, op 9 april, zien we op perceel ‘Stuk Achterhuis’ een tweede Grote Gele Kwikstaart, dit keer een
vrouwtje. Meestal broeden ze in de buurt van stromend water, maar er zijn ook al ‘stedelijke’
broedgevallen bekend.
Tijdens de telling zien we een Lepelaar landen. Hij duikt direct de sloot in om op zoek te gaan naar
voedsel. Er is ook een Blauwe Reiger actief in de slootkant. In de kwelsloot langs de Landsmeerderdijk springt enkele malen een Brasem boven water uit. Binnenkort begint de paaitijd.
Net als vorig jaar heeft zich een paartje Kleine Mantelmeeuw gevestigd in de polder. De weidevogels,
ganzen en eenden moeten de komende tijd op hun kuikens passen! Andere predatoren zijn ook
aanwezig: Zwarte Kraai (we tellen er 14), Kauw (15), en Ekster (6). Regelmatig zien we boven de
polder een Buizerd, Havik of Sperwer vliegen.
Telling op zondag 15 april, 12:00u
De afgelopen week heeft het af en toe geregend. De greppels zijn daardoor weer wat meer met
water gevuld. Het is geheel bewolkt op de teldag; later komt de zon er even door en aan het eind van
de telling krijgen we een bui. De temperatuur bedraagt ca. 15oC en er staat een zwakke, zuidoostelijke wind.
De resultaten van de telling zijn als volgt:
Kievit 63; 31 bezette nesten
Grutto 7; 3 bezette nesten
Tureluur 13
Scholekster 6; 1 bezet nest
Meerkoet 26; 6 bezette nesten
Waterhoen 6

Krakeend 20
Wilde Eend 10
Slobeend 3
Wintertaling 6

Bergeend 8
Nijlgans 3
Grauwe Gans 69; veel pullen
Blauwe Reiger 2
Lepelaar 1 (eerder op de dag)

Witte Kwikstaart 1

De afgelopen week zijn er opnieuw enkele Kieviten bij gekomen (nu 63, vorige week 59). Zo
langzamerhand zijn de Kieviten op volle sterkte! We tellen in totaal 31 bezette nesten. De broedende
Kieviten zijn vanaf de Landsmeerderdijk goed te zien; ze lijken niet erg hun best te doen om in de
dekking te blijven. De Grutto is ook een opvallende vogel. We tellen 7 adulte vogels, waarvan er 3 op
het nest zitten. Broedende Grutto’s zitten dieper dan Kieviten; je ziet vaak alleen het oranjebruine
kopje oplichten. Wanneer het gras wat hoger wordt zijn ze verdwenen. Van de Tureluur tellen we 13
adulte vogels, veelal scharrelend in de slootkanten. Broedende Tureluurs zien we vrijwel nooit vanaf
de randen van de polder; deze vogels weten zich zeer goed te verbergen.
Eén van de 3 aanwezige Scholeksterparen lijkt met broeden te zijn begonnen. We zien een
Scholekster lange tijd op dezelfde plaats op de grond zitten; plotseling staat hij/zij op en gaat een
stukje lopen, om na enige tijd weer op exact dezelfde plaats te gaan zitten. Het zou leuk zijn wanneer
de Scholeksters, na enkele jaren zonder broedpogingen, kuikens zouden krijgen.
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We tellen verspreid door de polder 26 adulte Meerkoeten; we zien 6 bezette nesten, waarvan 1 nest
aan de rand van een natte greppel. We zien ook 3 paartjes Waterhoen; mogelijk wordt er al gebroed
in de sloot langs het Kiekensterrein en in de sloot bij de van Zeggelaarstraat.
De Krakeend is bezig weg te trekken uit de polder; we tellen er nu nog 20 (10 paartjes). Vorige week
waren er nog 50. De paartjes die blijven zullen denkelijk wel tot broeden overgaan. De Wilde Eend zit
waarschijnlijk al op verschillende plaatsen op het nest; we tellen 10 adulte vogels, voornamelijk
woerden. Een paartje Slobeend loopt door de polder; af en toe gaat het vrouwtje keurend zitten,
maar loopt dan weer verder. Er is nog een tweede man Slobeend in de polder; vanaf de ingang aan
het Wilmkebreekpad zien we hem vaak op dezelfde plaats. Zit het vrouwtje al op de eieren? Er zijn
nog zeker 3 paren Wintertaling in de polder; de paartjes die we in beeld krijgen lijken inmiddels een
vaste plek te hebben ingenomen.
Net als vorige week tellen we 8 Bergeenden. De paartjes lijken nu een eigen territorium te hebben
ingenomen; er wordt weinig gevlogen. Van Nijlgans zien we 3 adulte vogels. Het aantal adulte
Grauwe Ganzen is lager dan vorige week, maar er lopen nu veel ganzenparen met kuikens rond.
De Watersnippen zien we niet meer; waarschijnlijk zijn ze doorgetrokken naar hun broedgebieden.
Wel fladdert er een Witte Kwikstaart door het beeld van de telescoop.
Er is weer een flink aantal Spreeuwen en Houtduiven aan het foerageren in de polder. We zien
daarnaast 2 Blauwe Reigers, 15 Kauwen en 6 Eksters. De Zwarte Kraai is merkwaardigerwijs vandaag
volledig afwezig; hebben ze een bijeenkomst op een andere locatie in de stad? Ook de Kokmeeuwen
laten zich vandaag niet zien. De 2 Kleine Mantelmeeuwen van vorige week zijn er wel.
Telling op zaterdag 28 april, 14:00u
Op zaterdag 21 april hebben we door omstandigheden niet geteld. Op die dag heeft wel een
kinderactiviteit plaats gevonden. De kinderen mochten zaadbommen maken met zaad van wilde
planten, die van belang zijn als waard- en foerageerplant voor insecten (en indirect van belang zijn
voor de weidevogelkuikens).
In de dagen rond het weekend van 21/22 april was het warm, tot 25oC. Daarna is het sterk afgekoeld
(tot 12 à 15oC) en vielen er regelmatig buien. De polder is nu weer een stuk natter. Vooral op de
percelen ‘Stuk Achterhuis’, ‘2e Molenstuk” en ‘Gele Weidje’ (buiten de hooilanden) staat flink wat
water op het land en in de greppels. Door het warme weer en later de regenbuien is het gras sterk
gegroeid.
Op de teldag 28 april is het geheel bewolkt, de temperatuur bedraagt ca. 13oC en er staat een
zwakke, zuid-westelijke wind. Aan het eind van de telling valt er een flinke bui.
De resultaten van de telling zijn als volgt:
Kievit 57; 10 bezette nesten; 37 kuikens
Grutto 7; 1 bezet nest; 2 kuikens
Tureluur 10
Scholekster 6; 2 bezette nesten
Meerkoet 22; 6 bezette nesten
Waterhoen 3; 1 bezet nest

Krakeend 24
Wilde Eend 13; 19 kuikens

Bergeend 9
Nijlgans 3
Grauwe Gans 106; 89 kuikens
Blauwe Reiger 1 (dood in sloot)
Lepelaar 2

Witte Kwikstaart 4
N.B.: De in de tabel vermelde kuikenaantallen hebben betrekking op de kuikens die we in beeld hebben gekregen.

Van de weidevogels zijn de Kieviten het eerste begonnen met broeden. Op 24 maart waren er nog
geen bezette nesten, op 31 maart telden we er 14. Met een broedduur van 26-28 dagen moeten
daarom in de afgelopen week veel kuikens uit het ei gekropen zijn. Dit blijkt ook inderdaad het geval
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te zijn. Overal zien we kleine Kievit-kuikens rondscharrelen. De ouders kijken waakzaam in het rond
en zijn alert. Regelmatig gaan de kuikens bij moeder of vader opwarmen onder de veren; je ziet aan
de bolle vorm van de ouders wanneer de kuikens een warm plekje gevonden hebben. In totaal tellen
we 57 adulte vogels; we zien nog 10 bezette nesten. Hopelijk hebben de jonge kuikens niet al te veel
te lijden gehad van het natte en koude weer van de laatste dagen. De weersverwachting voor de
komende week is overigens niet gunstig voor de kuikens.
We tellen verder in totaal 7 Grutto’s, waarvan één Grutto op het nest zit. De vogels zijn waakzaam;
één Grutto staat op een paaltje en houdt vanaf daar de boel goed in de gaten. Dit duidt er op dat er
Grutto-kuikens rondlopen. Op zondag 29 april zien we vanaf de Kadoelenweg door de telescoop
inderdaad bij één Grutto 2 kuikens lopen, maar mogelijk waren er meer. Op deze zondag zien we ook
dat de Grutto’s door een grote groep Kauwen en een paar Zwarte Kraaien worden belaagd. Ze lijken
goed van zich af te kunnen bijten. Ze worden overigens niet erg geholpen door de Kieviten; die
bevinden zich vooral op andere percelen.
Op veel plaatsen zien we Tureluurs lopen; we tellen er in totaal 10. Ongetwijfeld zitten er ook al
Tureluurs op het nest, maar we krijgen ze niet in beeld.
Er zijn nog steeds 3 paren Scholeksters in de polder. Op twee plaatsen zien we een vogel zitten. Het
lijkt er op dat de Scholeksters dit jaar tot broeden zijn overgegaan. Hopelijk wordt het een succes.
De Meerkoeten zijn in groot aantal aanwezig in de polder. Ze broeden niet alleen in de slootkanten
maar ook langs de drainagegreppels. We tellen 6 bezette nesten, maar er zijn waarschijnlijk veel
meer nesten; ze zijn vanaf de randen van de polder niet allemaal te zien. Ook de Waterhoenen zijn
moeilijk te zien; we tellen 3 adulte vogels en zien één bezet nest in de sloot langs het Kiekensterrein.
Op vier plaatsen zwemmen vrouwtjes Wilde Eend met pulletjes; de mannen zijn aan het dutten in de
slootkanten. De Krakeenden zitten nu vooral op de percelen waar veel water in de greppels staat.
Een aantal van de Bergeenden vliegt wat heen en weer; we zien in totaal 9 adulte vogels. Mogelijk
wordt er in de slootkanten al gebroed. Jammer genoeg zien we geen Slobeenden en Wintertalingen
meer. Hebben ze zich verstopt of zijn ze weggetrokken?
Al geruime tijd zijn er enkele Nijlganzen in de polder. We zien er drie, 1 paar en 1 ‘losse’ vogel. Van
het paar op perceel ‘Stuk Achterhuis’ lijkt één vogel in broedhouding te zitten. De Grauwe Ganzen
(we tellen 106 adulte vogels) hebben al flink wat nakomelingen verwekt; in totaal tellen we 89
kuikens, maar waarschijnlijk is dat een onderschatting van het werkelijke aantal. Op verschillende
plaatsen zitten bovendien nog ganzen in broedhouding op de grond, dus er zullen nog wel meer
kuikens bijkomen. Er begint zich ook al een ganzencrèche te vormen: een groep oudervogels met hun
pullen, bijgestaan door een aantal ooms en tantes.
Regelmatig laat zich ook weer een Lepelaar zien in de polder, soms zelfs twee. Ze lijken in de ondiepe
poldersloten goed aan voedsel te kunnen komen. In één van de sloten (bij perceel ‘Duizend Roed’)
ligt een dode Blauwe Reiger. Hij ligt naast de schrikdraadafrastering. Is hij vast komen te zitten in de
schrikdraden? Het lijkt er wel op: de bovendraad is ter plaatse achter het haakje van de onderdraad
terecht gekomen. In de voorgaande jaren hebben we op één mogelijk ander geval na nooit een
slachtoffer van de afrastering gevonden. Dat andere geval betrof een kuikentje van de Grauwe Gans,
dat dood met zijn kopje over de onderste draad van de schrikdraadafrastering hing. Overigens lijken
de (water)vogels in het algemeen weinig last te hebben van de draden; misschien voelen ze de
schokken niet vanwege de isolerende werking van hun veren?
Op de percelen ‘Gele Weidje’ en ‘2e Molenstuk’ zien we 4 adulte Witte Kwikstaarten. Ze zijn al
geruime tijd in de polder. Mogelijk (gaan ze) broeden in de polder. In voorgaande jaren waren de
Witte Kwikstaarten ook in de polder te zien.
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Er foerageren nog flink wat Kauwen in de polder (we zien er 16); daarnaast zijn er nog enkele Zwarte
Kraaien en Eksters. De Kauwen zitten vaak in een groepje bij elkaar. Ze worden dan achterna gezeten
door de Kieviten maar ze laten zich als groep niet gemakkelijk wegjagen. Mogelijk is dat ook een
tactiek van de Kauwen om nu en dan een kuiken te pakken te krijgen. Vergeleken met het vroege
voorjaar is het aantal kraai-achtigen echter wel sterk gedaald: toen zagen we regelmatig groepen van
50 of meer Zwarte Kraaien of Kauwen. Het aantal foeragerende meeuwen is inmiddels ook sterk
gedaald; in het vroege voorjaar zagen we groepen van honderd of meer Kokmeeuwen met enkele
Zilvermeeuwen op de natte velden zitten, nu zien we geen enkele Kokmeeuw of Zilvermeeuw meer.
Allemaal weggetrokken naar de broedkolonies? Wel is er nog een stel Kleine Mantelmeeuw actief in
de polder. Deze rovers zijn dol op kleine kuikens.
Telling op zaterdag 5 mei, 14:00u
Na de buiige en koele dagen in de eerste helft van de voorbije week is het weer de laatste dagen
aanzienlijk opgeknapt. Op de teldag is het geheel onbewolkt, de zon schijnt volop, de temperatuur
bedraagt ca. 19oC en er staat een zwakke, noord-oostelijke wind. De vooruitzichten voor de komende
dagen zijn erg gunstig voor de jonge vogels: onbewolkt weer, zwakke wind en middagtemperaturen
oplopend tot ca. 25oC.
De resultaten van de telling zijn als volgt:
Kievit 52; 4 bezette nesten; 27 kuikens
Grutto 7; 3 kuikens
Tureluur 15; 4 kuikens
Scholekster 3
Meerkoet 22; 3 bezette nesten
Waterhoen 5; 1 bezet nest

Krakeend 8
Wilde Eend 26; 22 kuikens

Bergeend 11
Nijlgans 11
Grauwe Gans 168; ca. 100 kuikens

Blauwe Reiger 2
Boerenzwaluw 1
Lepelaar 2
Witte Kwikstaart 2
Visdief 2
N.B.: De in de tabel genoemde kuikenaantallen hebben betrekking op de kuikens die we in beeld hebben gekregen.

Het aantal Kieviten begint wat terug te lopen. Verschillende Kievit-paren zijn hun kuikens
waarschijnlijk al kwijt geraakt aan de vele aanwezige predatoren. Enkele Kieviten zijn opnieuw
begonnen met eieren leggen: we zien op vier nieuwe locaties broedende vogels zitten.
Eerder deze week, op 1 mei, liepen er 3 paar Grutto’s rond met kuikens. Vandaag zien we in totaal 7
adulte Grutto’s; bij één paar zien we 1 kuiken, bij een ander paar 2 kuikens. De drie overige Grutto’s
lijken geen kuikens (meer) bij zich te hebben. Later, op 8 mei, zien we bij een groepje van 3 Grutto’s
3 kuikens lopen en bij een Grutto-paar 2 kuikens. De Grutto-ouders verdedigen hun kuikens fel tegen
de aanvallen van vooral Kauwen. De Kauwen opereren in groepjes: een paar vogels leiden af en de
anderen grijpen hun kans. Zo zagen we dat een Grutto-kuiken op slinkse wijze door een Kauw werd
gegrepen maar gelukkig liet hij het kuiken vallen toen een oudervogel, net op tijd, kwam
aangestormd.
Een aantal Tureluurs heeft inmiddels ook kuikens. Bij elk van 2 Tureluur-paartjes zien we 2 kuikens
lopen; er lopen echter veel meer waakzame Tureluurs rond.
We krijgen 3 adulte Scholeksters in beeld, maar zien in tegenstelling tot vorige week geen zittende
vogels meer. Toch lijkt het er op dat er gebroed wordt. We wachten met spanning af!
De Meerkoeten zullen waarschijnlijk ook jongen hebben, maar merkwaardig genoeg krijgen we geen
kuikens in beeld. Wel zien we bij een Meerkoet op een nest een gedrag alsof de kuikens warm
verstopt zitten onder de veren. Later, op 8 mei, zien we overigens wel een Meerkoet-paar met
kuikens.
Het Waterhoen-nest in de sloot langs het Kiekensterrein is nog bezet. Op enkele andere plaatsen
lopen en zwemmen adulte Waterhoenen maar we zien geen kuikens.
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Er komen steeds meer vrouwtjes Wilde eend tevoorschijn met hun kuikens. We tellen in totaal 22
kuikens bij 4 moedereenden. De Krakeenden zwemmen nog paarsgewijs rond; ze zullen binnenkort
wel beginnen met broeden. Het gedrag van de Krakeend is geheel anders dan van de Wilde Eend. De
Krakeend vormt – in tegenstelling tot de Wilde eend – paren waarvan de partners lang bij elkaar
blijven. Dit is gunstig voor de kuikens omdat ze beter beschermd worden en dus een grotere
overlevingskans hebben.
Bij de Bergeenden zien we nog geen kuikens; in voorgaande jaren was het plotseling tevoorschijn
komen van kuikens steeds een grote verrassing. Er is een groepje van 11 Nijlganzen in de polder; ze
lijken geen broedaspiraties te hebben. We tellen in totaal 168 Grauwe Ganzen met ruim 100 kuikens.
De ganzenkuikens beginnen al flink te groeien (hoewel er ook nog wat kleinere kuikens rondlopen).
Eén paar Grauwe Gans heeft gebroed in de tuin van een woonbootbewoner aan de Landsmeerderdijk. Tijdens de telling zien we het paar met de pas uitgekomen kuikens (8 in totaal) de weg
oversteken en langs het dijktalud afdalen naar de polder.
Er vliegt een Boerenzwaluw over; dit is de eerste waarneming dit jaar voor de polder. Later in de
week, op 9 mei, zien we de eerste twee Gierzwaluwen boven de polder vliegen.
Vele Spreeuwen foerageren in de polder; ze vliegen met gevulde bek terug naar de nesten onder de
dakpannen van de huizen rond de polder, waar de jongen inmiddels uit de eieren gekomen zijn. Er
lopen ook 2 Hazen in de polder; later in de week zien we ze veelvuldig met elkaar paren! Op
hekpalen zitten 2 Visdiefjes; ze foerageren vooral in de centrale langssloot. De Lepelaars komen dit
jaar ook weer regelmatig langs om te ‘lepelen’ in de ondiepe poldersloten; we zien er vandaag 2.
Met het goede weer van de laatste dagen zijn de Groene Kikkers actief geworden. We horen ze luid
kwaken in de kwelsloot langs de Landsmeerderdijk.
Telling op zaterdag 12 mei, 14:00u
Tot afgelopen woensdag was het mooi en warm weer (tot 25oC), daarna koelde het af en vielen er
enkele buien. Maar vandaag op de teldag is de lucht opnieuw geheel onbewolkt, de zon schijnt, er
staat een zwakke noord-oostelijke wind en de temperatuur ligt rond 20oC. De vooruitzichten voor de
komende dagen zijn goed.
De resultaten van de telling zijn als volgt:
Kievit 48; 1 bezet nest; 38 kuikens
Grutto 7; 5 kuikens
Tureluur 15; 4 kuikens
Scholekster 4; 1 bezet nest
Meerkoet 17; 13 kuikens
Waterhoen 2

Krakeend 6
Wilde Eend 27; 47 kuikens
Slobeend 1

Bergeend 8
Nijlgans 7
Grauwe Gans 225; 102 kuikens

Blauwe Reiger 3
Boerenzwaluw 2
Lepelaar 1
Witte Kwikstaart 1
Visdief 2
N.B.: De in de tabel genoemde kuikenaantallen hebben betrekking op de kuikens die we in beeld hebben gekregen.

Het gras in de polder begint al flink op te schieten: de grijs-rode bloeiaren komen tevoorschijn en
beginnen voor een deel het zicht op de kuikens te ontnemen. Toch zijn er nog veel plaatsen met een
korte begroeiing, met name de stroken ter weerszijden van de drainagegreppels; dit zijn de plaatsen
waar in de winter water heeft gestaan. Wanneer de weidevogelkuikens hier lopen zijn ze goed
zichtbaar. De Grote Ratelaar begint hier en daar al in bloei te komen evenals de Veldzuring.
Het aantal adulte Kieviten is weer iets lager dan bij de vorige telling, namelijk 48. We zien nog één
broedende Kievit. Op bijna alle percelen (ook op de percelen buiten de met schrikdraad omrasterde
hooilanden) staan waakzame Kieviten die hun kuikens scherp in de gaten houden. We zien in totaal
38 kuikens, maar waarschijnlijk zijn er meer. De meeste kuikens zijn inmiddels flink gegroeid en
beginnen al dekveren te ontwikkelen.
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Ook de kuikens van de Grutto’s zijn al flink gegroeid. Er lopen 3 grote kuikens rond bij een drietal
oudervogels (het lijken 2 vrouwen en 1 man te zijn, die gezamenlijk de bewaking van de kuikens op
zich hebben genomen). Bij een ander ouderpaar lopen 2 eveneens grote kuikens. In de slootkanten
zien we op twee verschillende plaatsen een foeragerende adulte Grutto. Opnieuw tellen we in totaal
dus 7 adulte vogels, zoals steeds vanaf begin april. Het feit dat al die vogels in de polder blijven wijst
er wellicht op dat niet 3 maar 4 Grutto-paren in de polder hebben gebroed. Zien we één vogel steeds
over het hoofd?
Grutto’s en hun kuikens zijn overigens uitstekende zwemmers. We zien het drietal Grutto-ouders
met hun drie kuikens van perceel ‘Duizend Roed’ naar perceel ‘Rijstuk trekken: de kuikens springen
zonder aarzelen het water in en zwemmen tussen de eenden door naar de overkant.
De Tureluurs lopen alert en waakzaam rond; we tellen in totaal 15 adulte vogels en zien bij twee
ouderparen kuikens lopen. De Tureluur-kuikens blijven als regel zeer goed in de dekking, waardoor ze
van een afstand nauwelijks waarneembaar zijn.
Eén paar Scholeksters zien we nu al een paar weken op een vaste plek langs de sloot van perceel
‘Weidstuk’. Het is niet duidelijk of ze hier gebroed hebben, maar het lijkt er wel op. Hopelijk zien we
binnenkort kuikens bij het ouderpaar. Op de andere percelen zien we nog een tweetal Scholeksterpaartjes.
Flink wat Meerkoet-paren hebben inmiddels jongen. Bij één paar tellen we maar liefst 7 kuikens! In
totaal krijgen we 17 adulte vogels in beeld en 13 kuikens. De Waterhoenen lijken in het niets op te
lossen. We zien er vandaag 2 lopen, zonder kuikens. We krijgen de indruk dat de Waterhoenen door
de veel fellere Meerkoeten verdrongen worden.
Het aantal Wilde Eenden met pullen neemt gestaag toe: we zien verspreid door de polder 8 moedereenden met in totaal 47 kuikens (waaronder 2 moeder-eenden met elk 10 kleine kuikens). De
overlevingskans van de eendenkuikens is niet groot; meestal zien we na een week van een groot nest
nog maar enkele kuikens terug. Enkele Krakeenden zijn mogelijk ook tot broeden overgegaan: we
zien steeds minder paartjes zwemmen in de sloten. Bij de Bergeenden zien we nog geen kuikens,
maar mogelijk houdt zich een groep kuikens op in de centrale langssloot (deze sloot kunnen we niet
overzien). Tot onze vreugde zien we de Slobeend-man weer terug in de Molensloot. Wordt er toch
ergens gebroed?
Er zijn veel Grauwe Ganzen in de polder, we zien er vandaag 225. Het aantal ganzenkuikens dat we
tellen ligt boven de 100. De grootste kuikens beginnen met hun korte vleugelstompjes al wat
vliegbewegingen te maken. Het merendeel van de kuikens is in een tweetal crèches opgenomen.
De Nijlganzen (we zien er vandaag 7) hebben geen zin in de voortplanting.
We zien regelmatig een Witte Kwikstaart foerageren in perceel ‘Stuk Achterhuis’ en perceel
‘Molenstuk’. Mogelijk zien we binnenkort een familie Kwikstaart? Boven de sloten en het gras
scheren regelmatig enkele Boerenzwaluwen; vandaag zien we 2 adulte vogels, later in de week zien
we enkele malen een groepje van 4 adulte vogels. De Gierzwaluwen vliegen hoog boven de polder en
de aangrenzende huizen; dit jaar hebben we nog niet meer dan 3 vogels tegelijk gezien. Vandaag
komt weer een Lepelaar op bezoek. Op de hekpalen zitten 2 Visdiefjes; door de scope zien we een
dode Visdief in het gras liggen; de doodsoorzaak is van grote afstand niet vast te stellen.
Hoog in de lucht cirkelt een Buizerd. Later in de week, op 15 mei, zien we een Buizerd opvliegen met
iets groots in zijn klauwen, mogelijk een ganzenjong. Een grote groep Kieviten en Kauwen jaagt hem
met prooi de polder uit.
De groene Meerkikker laat zich in steeds meer sloten horen; vooral op zonnige en rustige plaatsen
kan er zomaar een kwaakconcert losbarsten. Ook vlinders (Kleine Vos, Koolwitje) en waterjuffers
(Lantaarntje, Azuurjuffer) laten zich nu zien.
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Telling op zondag 20 mei, 14:00u
Op de teldag is de lucht vrijwel onbewolkt, de zon schijnt, er staat een zwakke noord-oostelijke wind
en de temperatuur ligt rond 20oC. De vooruitzichten voor de gehele komende week zijn goed,
middagtemperaturen boven 20oC en in de middag kans op een bui.
De resultaten van de telling zijn als volgt:
Kievit 39; 2 bezette nesten; 33 kuikens
Grutto 7; 1 kuiken
Tureluur 11
Scholekster 6; 3 kuikens
Meerkoet 15; 2 bezette nesten; 7 kuikens
Waterhoen 2

Krakeend 11
Wilde Eend 14; 20 kuikens

Bergeend 8
Nijlgans 4
Grauwe Gans 142; 146 kuikens

Blauwe Reiger 1
Boerenzwaluw 1
Witte Kwikstaart 1
Visdief 1
N.B.: De in de tabel genoemde kuikenaantallen hebben betrekking op de kuikens die we in beeld hebben gekregen.

Opnieuw is het aantal adulte Kieviten terug gelopen: we tellen er nu nog 39. Wel is het zo dat het
gras op de onbegraasde percelen al zo lang is geworden en zulke hoge aren heeft ontwikkeld dat de
vogels daar niet altijd goed zichtbaar zijn. Op de begraasde percelen ‘Molenstuk’ en ‘Achter het huis’
(buiten de schrikdraad-afrastering) lopen al vrij grote Kievit-kuikens rond. Ook op andere percelen
met kort gras langs de drainage-greppels lopen kuikens. Niettemin is het wel duidelijk dat veel Kievitparen in de loop der tijd enkele tot alle jongen zijn kwijt geraakt; enige paren zijn opnieuw begonnen
met broeden (we zien vandaag weer twee bezette nesten).
De predatiedruk is hoog: er scharrelen voortdurend Kauwen, Zwarte Kraaien en Eksters in de polder
rond die de uiterste oplettendheid van de oudervogels vragen. Mocht het kraaiengilde er niet in
slagen om een kuiken weg te grissen dan is er altijd wel een roofvogel in de buurt die even langs
komt. Zo horen we deze middag plotseling veel misbaar in de polder en zien we een opstijgende
Buizerd met een kuiken (waarschijnlijk een Kievit-pul) in zijn klauwen. De Buizerd cirkelt omhoog,
achterna gezeten door een grote groep Kieviten en enkele Kauwen. Hij steekt de gehele polder over
en wordt daarbij continu belaagd door zijn achtervolgers. Boven het Kiekensterrein laat hij uit pure
verwarring zijn prooi vallen en verdwijnt uit het zicht. Hopelijk komt hij niet meer terug, maar het
kuiken heeft het niet overleefd.
Later in de middag zien we een grote rode kat lopen op perceel ‘Elleboog’ met een prooi in zijn bek.
Het blijkt een opgeschoten Kievit-kuiken te zijn. Met prooi en al verdwijnt hij in één van de tuinen
aan de Kadoelenweg. Niet veel later zien we hem weer terug het weiland in gaan; kennelijk begint hij
het jagen op vogels nu echt leuk te vinden. Het is om moedeloos van te worden: de weidevogelbeschermers doen hun uiterste best om de vogels een veilig broedgebied te bieden terwijl vele
roofzuchtige huiskatten vrij in en uit de polder mogen lopen. Zouden de katten niet net als honden
aan de lijn gehouden kunnen worden wanneer ze buitenshuis zijn?
We tellen opnieuw, zoals in voorgaande weken, 7 adulte Grutto’s. We krijgen nu toch steeds sterker
het gevoel dat er dit jaar niet 3 Grutto-paren plus een ‘losse vogel’ in de polder zijn maar 4 Gruttoparen. Om de een of andere reden krijgen we bij de tellingen de achtste adulte vogel niet in beeld.
Eén Grutto-paar loopt in perceel ‘Rijstuk’; tussen de twee oudervogels in krijgen we in het hoge gras
een glimp van een kuiken te zien. Een andere Grutto staat op een hekpaal van perceel ‘Kleine
Schouwstuk’, waar hij de boel oplettend overziet. Hier krijgen we geen kuikens in beeld. Vier andere
Grutto’s staan soms dommelend en dan weer modder-prikkend in de slootkanten. Gezien het gedrag
van de adulte vogels denken we dat er op drie verschillende plaatsen nog steeds Grutto-kuikens zijn.
Die zullen inmiddels al bijna vliegvlug zijn.
Het wordt overigens, nu het al langere tijd zonnig en droog weer is, steeds moeilijker voor de
Grutto’s (en de Tureluurs) om met hun snavel in de grond naar wurmen en insectenlarven te zoeken:
de bovenlaag van de kleibodem wordt door uitdroging harder en de wurmen trekken zich wat dieper
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terug, de bodem in. Noodgedwongen moeten de ‘langsnavels’ dus naar de zachte slootkanten gaan
om daar naar voedsel te zoeken (waar we ze deze middag dan ook terugvinden).
Er is nog een flink aantal Tureluurs in de polder: we zien 11 adulte vogels maar krijgen geen kuikens
in beeld. Ze vliegen op wanneer er rovers in de buurt komen, dus er worden wel kuikens verdedigd.
Tot onze blijdschap blijkt in ieder geval één van de drie paartjes Scholekster inmiddels jongen te
hebben. We zien het paar in perceel ‘2e Molenstuk’ lopen met de drie jongen dicht in de buurt. Het
tweede paar zien we in perceel ‘Molenstuk’ en het derde paar in perceel ‘Achterdijk’.
Een aantal van de Meerkoet-paren zien we met kuikens zwemmen, maar niet alle paartjes waren dit
jaar succesvol ondanks de felle verdediging van territorium en kuikens. Er zijn weer paren opnieuw
begonnen: we zien 2 bezette nesten. Waterhoen, Krakeend en Bergeend hebben we nog niet met
kuikens gezien. De Wilde Eend hebben we de afgelopen weken wel vaak met kuikens gezien;
vandaag zien we bij verschillende moedereenden in totaal 20 pulletjes. Een paar van hen zijn al
halfwas. De Grauwe Gans is net als voorgaande jaren erg succesvol in de voortplanting: er lopen zo’n
150 kuikens in de polder.
Boven de polder foerageert een Boerenzwaluw. Een Visdief hangt boven de centrale langssloot en
speurt naar iets eetbaars. Een Haas ligt te dutten in een kuiltje in de grond. Op perceel ‘Stuk
Achterhuis’ rent een Witte Kwikstaart achter de insecten aan. Hoog in de lucht zien we een groep van
12 Gierzwaluwen achter elkaar aan racen.
Telling op zaterdag 26 mei, 14:00u
De afgelopen week was het mooi zonnig weer met temperaturen ruim boven de 20oC. Ook vandaag
is het vrijwel onbewolkt. Met een temperatuur van 25oC is het warm te noemen. De zwakke wind zit
nog steeds in de noord-oosthoek. De gehele komende week blijft het vochtig warm met iedere dag
kans op onweer.
De resultaten van de telling zijn als volgt:
Kievit 37; 2 bezette nesten; 12 kuikens
Grutto 2
Tureluur 8
Scholekster 6; 1 bezet nest; 2 kuikens
Meerkoet 12; 2 bezette nesten; 7 kuikens
Waterhoen 1

Krakeend 13
Wilde Eend 15; 16 kuikens

Boerenzwaluw 2

Bergeend 8; 17 kuikens
Nijlgans 10; 2 kuikens
Grauwe Gans 72; 122 kuikens
Blauwe Reiger 2
Lepelaar 1

N.B.: De in de tabel genoemde kuikenaantallen hebben betrekking op de kuikens die we in beeld hebben gekregen.

Het gras in de hooilanden begint nu echt lang te worden. In alle hooilandpercelen bloeit de Grote
Ratelaar. We kunnen nu vrijwel alleen de vogels tellen die in de begraasde percelen of in de
drainagegreppels lopen (waar de begroeiing lang achtergebleven is). De vogels die in het water
zwemmen zijn nog wel goed zichtbaar (zij het dat we de centrale langssloot niet kunnen overzien),
maar ook de oevervegetatie wordt steeds hoger en breder. Na vandaag gaan we niet meer
systematisch tellen vanaf de Landsmeerderdijk en zullen we meer incidenteel waarnemingen gaan
doen vanaf geschikte locaties.
Op veel plaatsen staan waakzame Kieviten; ze vliegen onmiddellijk op wanneer een Zwarte Kraai of
Kauw in de buurt komt en dwingen de indringer om naar de randen van de polder te gaan. Het aantal
Kieviten is afgelopen week niet verder teruggelopen. Naar schatting zijn er nog 17 of 18 Kievit-paren
met één of meer kuikens. Een flink deel van deze kuikens is inmiddels al zo groot dat het niet lang
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meer zal duren voordat ze vliegvlug zijn. Op twee plaatsen zien we ook nog een broedende vogel
zitten (er is een nieuwe broedlocatie in perceel ‘Rijstuk’, aan de rand van een drainage-greppel).
Afgelopen week, op 23 mei, zagen we aan het eind van de middag een groep van 6 Grutto’s vliegen:
onder luid geroep van de oudervogels waren een paar jonge vogels bezig met hun vliegoefeningen.
Ze scheerden met grote vaart laag over de percelen en gingen dan weer met een grote boog
omhoog. Vandaag zien we nog maar één waakzaam Grutto-paar staan in het hoge gras van perceel
‘Rijstuk’; we krijgen geen kuikens in beeld. De andere Grutto’s zijn kennelijk al met hun jongen naar
elders vertrokken. Van de 4 paar Grutto’s die in de polder hebben gebroed, hebben – zoals het zich
nu laat aanzien – 3 paartjes één of meer jongen groot gekregen.
De Tureluurs krijgen we alleen in beeld wanneer ze in de slootoevers naar voedsel zoeken of
wanneer ze achter indringers aangaan. Aan het eind van de dag zien we 4 Tureluurs de aanval
inzetten op een Zwarte Kraai. Hij laat zich niet zo gemakkelijk verjagen maar uiteindelijke winnen de
Tureluurs en druipt de kraai af. We denken dat minimaal 6 paar Tureluurs grote kuikens hebben.
Het Scholekster-paar met kuikens, dat we vorige week voor het eerst zagen, zien we weer terug in
hun vaste perceel ‘2e Molenstuk’. In het naastliggende perceel ‘Molenstuk’ blijkt een tweede
Scholekster-paar aan het broeden geslagen te zijn: we zien al meerdere dagen achtereen vanaf de
Kadoelenweg een broedende vogel zitten. Het derde paar zien we op hun vaste locatie in perceel
‘Achterdijk’.
Vandaag zien we voor het eerst kuikens bij de Bergeenden: één stel heeft 6 kuikens en één stel heeft
11 kuikens. Maar wellicht zijn er meer jonge Bergeenden (we kunnen niet alle sloten goed overzien).
Het gedrag van de Bergeenden blijft overigens mysterieus: wekenlang zijn ze aan het bekvechten,
dan weer zitten ze bij elkaar in de buurt te dommelen, maar nooit krijgen we een broedende vogel in
beeld. Het moment dat er kuikens tevoorschijn komen is steeds weer verrassend!
De Krakeenden zien we nog niet met kuikens. Later in de week echter, op 5 juni, zwemt een vrouw
Krakeend met 9 pullen in de sloot bij perceel ‘Stuk Achterhuis’.
Er zijn vandaag maar liefst 10 Nijlganzen in de polder. Eén paar heeft 2 kuikens bij zich. Volgens
buurtbewoners hebben deze Nijlganzen ergens op een boot of op de oever van Zijkanaal I gebroed
en zijn ze met hun jongen over de Landsmeerderdijk naar de polder gegaan. Het is voor het eerst
sinds lange tijd dat we in de polder Nijlganzen met kuikens zien.
De oudste kuikens van de Grauwe Gans beginnen al grote slagpennen in de vleugels te ontwikkelen.
Af en toe slaan ze hun vleugels uit en maken kleine hopjes. Weldra zullen ze beginnen met de
serieuze vliegoefeningen.
Boven de polder foerageren 2 Boerenzwaluwen.
Bij een bezoek aan de boerderij van boer Harry Kok aan de Beeklaan in Landsmeer zien we later, op
27 mei, vele Boerenzwaluwen in de open stallen. Tot onze verrassing zien we onder de dakrand van
de voorgevel van het woonhuis ook vier bewoonde Huiszwaluw-nesten. De vogels vliegen af en aan,
dus er zijn jongen te voeren!
Telling op zaterdag 2 juni, 14:00u
Gisteren, 1 juni, zagen we een groepje van 9 Grutto’s vliegen boven de polder en landen in de
noordwesthoek. Dat was reden om vandaag toch nog een keer vanaf de Landsmeerderdijk de vogels
te gaan inventariseren.
De afgelopen week was het broeierig, warm weer met temperaturen boven de 25oC. Regelmatig was
er ook een flinke stortbui. Na de zware buien van donderdag is de temperatuur flink gedaald en is de
wind naar de westhoek gedraaid. Op de teldag is het 17oC, de lucht is geheel bewolkt en de wind is
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zwak (west 3). De komende dagen zal de zon weer terug komen en gaat de temperatuur omhoog. De
maand mei is een record-warme maand geweest volgens het KNMI.
De resultaten van de telling zijn als volgt:
Kievit 35; 8 kuikens
Grutto 6; 2 jongen
Tureluur 10
Scholekster 6; 2 kuikens
Meerkoet 8; 5 kuikens

Krakeend 4
Wilde Eend 18; 8 kuikens

Bergeend 10; 19 kuikens
Nijlgans 11; 2 kuikens

Blauwe Reiger 2
Boerenzwaluw 4

N.B.: De in de tabel genoemde kuikenaantallen hebben betrekking op de kuikens die we in beeld hebben gekregen.

Veel van de slootkanten worden nu afgezoomd door de uitbundig blauw bloeiende akkerdistel. Het
blauw steekt mooi af tegen het geel van de Grote Ratelaar. De begroeiing is zo hoog dat we van de
Grauwe Gans alleen het kopje zien wanneer dat boven de halmen uitsteekt. Weidevogels die in het
gras landen zijn direct onzichtbaar. Toch krijgen we nog wel een redelijk beeld van de aantallen
vogels omdat de begraasde percelen en de stroken langs de drainagegreppels met kort gras het
meest in trek zijn. In sommige drainagegreppels staat als gevolg van de regenbuien weer een beetje
water.
Het regenwater heeft de kleibodem ook weer zachter gemaakt, waardoor de snavels van de Grutto’s
in de bodem geprikt kunnen worden. Aan het begin van de week dachten we dat alle Grutto’s met
jongen vertrokken waren om elders in zachte grond naar voedsel te zoeken, maar nu zien we dat de
Grutto’s teruggekomen zijn. Vandaag krijgen we 8 vogels in beeld, waaronder waarschijnlijk 2 jonge
vogels. Gisteren telden we er 9 in de lucht.
Van een buurtbewoonster krijgen we bericht dat zich in de hoek bij perceel ‘Grote Schouwstuk’, waar
we vanaf de Landsmeerderdijk niet zo goed zicht op hebben, een paartje alarmerende Grutto’s
ophoudt. Zou dit het 4e Grutto-paar zijn dat na het mislukken van een eerste nest opnieuw begonnen
is met broeden?
Op maandag 4 juni wordt door een andere buurtbewoner een filmpje gemaakt van een Grutto-paar
op perceel ‘Achterdijk’; er lopen twee vliegvlugge jongen bij. Ongeveer tegelijkertijd zien we op
perceel ‘Stuk Achterhuis’ een adult Grutto met een vliegvlug jong. Al met al lijkt het erop dat er op dit
moment 8 adulte vogels in de polder verblijven, de 4 Grutto-paren die hier gebroed hebben, samen
met hun merendeels al vliegvlugge jongen.
De Kievit-kuikens zijn inmiddels zo groot dat ze al bijna het uiterlijke van de oude vogels hebben. We
krijgen er 8 in beeld, maar ze weten zich zeer goed tussen de hogere planten schuil te houden. We
denken dat de 17 à 18 Kievit-paren die nu nog in de polder zijn, vrijwel allemaal één of meer vrij
grote jongen hebben. De twee broedende Kieviten die we vorige week zagen, zien we niet meer op
het nest zitten. Eén vogel zat in de rand van een greppel; mogelijk is deze door het regenwater
verrast.
Tureluurs horen en zien we alleen maar wanneer er belagers van de kuikens in de buurt zijn. We
krijgen 10 adulte vogels in beeld. Van de week, op 31 mei, was er plotseling grote paniek onder de
Tureluurs. We zagen 4 adulte vogels achter een Zwarte Kraai aangaan, die slechts met grote
inspanning kon worden verjaagd. Op de grond liepen een paar al vrij grote Tureluur-jongen. Later, op
zowel 6 juni als 7 juni, was er opnieuw grote paniek onder de Tureluurs en de Kieviten. Minutenlang
werden er duikvluchten uitgevoerd naar een plek in het hoge gras. Er waren 10 à 12 Tureluurs bij
betrokken en een handvol Kieviten. In beide gevallen ging het om een Buizerd die op de grond zat.
Met hulp van een grote groep Kauwen werd de indringer uiteindelijk verjaagd. We konden niet zien
of de Buizerd een prooi geslagen had. Opmerkelijk is dat de Kauwen een grote hekel lijken te hebben
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aan roofvogels: alhoewel ze geen jongen te verdedigen hebben in de polder gaan ze toch massaal in
de aanval wanneer een roofvogel zijn snavel laat zien.
De gehele week hebben we een broedend Scholeksterpaar gezien in perceel ‘Molenstuk’. Vandaag
zien we het paar daar rondlopen maar we zien nog geen kuikens. Het tweede paar Scholeksters is ver
uit elkaar aan het foerageren in de polder en wordt later gezien in perceel ‘2e Molenstuk’ samen met
hun twee jongen. Het 3e paar Scholeksters loopt op hun vaste stek in perceel ‘Achterdijk’.
Er lijkt inmiddels een derde paar Bergeenden te zijn met kuikens; we zien een paar met 2 kuikens
naast het paar met 11 kuikens en het paar met 6 kuikens. Het Nijlganzenpaar met 2 kuikens zien we
ook weer terug. We krijgen weinig Krakeenden in beeld; ze zijn kennelijk nog aan het broeden. Later
in de week, op 5 juni, zien we een vrouw Krakeend zwemmen met maar liefst 9 pullen.
Veel van de kuikens van de Grauwe Gans zijn inmiddels zo groot dat ze bijna het formaat van de
oudervogels hebben. Een paar Grauwe Ganzen met grote jongen zwemt langs een in de slootkant
staande Blauwe Reiger; de reiger wordt door vader gans met wijd uitgespreide vleugels weggejaagd.
De Meerkoet is dit jaar, net als de Wilde Eend, niet erg succesvol met het groot brengen van jongen:
we zien slechts weinig opgeschoten jongen zwemmen.
Boven de polder foerageert een groepje van 4 adulte Boerenzwaluwen. We zien ze de laatste tijd
vaak dicht boven de hoog opschietende vegetatie vliegen. We vragen ons af of er jongen te voeren
zijn en waar de nesten zich bevinden. Vandaag hebben we geen Lepelaar op bezoek, maar een
volwassen vogel komt wel regelmatig in de sloten foerageren. In de polder zien we steeds meer
jonge Spreeuwen zitten. Aan het grote aantal te zien zijn de onder de dakpannen broedende
Spreeuwen dit jaar erg succesvol geweest met het groot brengen van de jongen. Later in de week, op
6 juni, zien we weer een Witte Kwikstaart.
Telling op maandag 11 juni, 15:00u
We lopen vandaag een rondje rond de polder en kijken vanaf verschillende plaatsen hoe het de
vogels vergaat. Het is zonnig weer, de temperatuur bedraagt ca. 22oC, en er staat een matige noordoostelijke wind.
Bij de vorige telling op 2 juni waren na enige dagen van afwezigheid verschillende Grutto-paren met
hun jongen teruggekeerd naar de polder. Die zijn inmiddels weer vertrokken maar er blijkt nog
steeds één paar Grutto’s te zijn, dat twee nog niet vliegvlugge jongen heeft. Het gaat hier
waarschijnlijk om het 4e Grutto-paar dat kort na het verloren gaan van het eerste legsel opnieuw
begonnen is met broeden. We hebben de nestplaats van dit paar overigens niet gezien vanaf de
Landsmeerderdijk of vanaf de Van Zeggelaarstraat, maar het lijkt er toch wel erg sterk op dat de
broedlocatie in perceel ‘Kleine Schouwstuk’ of perceel ‘Grote Schouwstuk’ te vinden was. Vorige
week werd in die hoek een alarmerend Grutto-paar gezien door bewoners aan de Stoombootweg
(zie bij de telling van 2 juni). Vandaag zien we het Grutto-paar met de opgeschoten kuikens op
perceel ‘Bouwland’ lopen. Later in de week zien we ze terug op perceel ‘2e Molenstuk’. We hopen
dat de kuikens het deze keer gaan redden; de ouders zijn in ieder geval waakzaam genoeg.
De Kievit is nog met ca. 10 paar aanwezig. Alle paren hebben al grote tot vliegvlugge jongen. Ze lopen
verspreid door de polder. We zien 3 paren in de hooilanden, 1 paar op perceel ‘Elleboog’, 1 paar op
perceel ‘Stuk Achterhuis’, 2 paar op perceel ‘Molenstuk’, 2 paar op perceel ‘Gele Weidje’, en 1 paar
op perceel ‘Bouwland’. Op dinsdag 12 juni krijgen we op perceel ‘Elleboog’ drie bijna volgroeide
jongen in beeld. Ook op perceel ‘Molenstuk’ zien we grote jongen.
De Tureluur zien we niet tijdens ons rondje om de polder. Maar later in de week zien we vanuit de
tuin aan de Kadoelenweg verschillende keren Tureluurs opvliegen en weer landen in het hoge gras
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van de hooilanden (op verschillende percelen). Op 12 juni zien we een Tureluur met groot jong lopen
op perceel ‘Elleboog’. Op 14 juni zien we op perceel ‘Stuk Achterhuis’ en op perceel ‘Molenstuk’ een
alarmerende Tureluur. Waarschijnlijk zijn er nog zo’n 4 à 5 Tureluur-paren met grote jongen in de
polder.
Het gehele voorjaar al verblijven er 3 paar Scholeksters in de polder. Eén paar Scholeksters zagen we
de afgelopen weken veel op de percelen ‘Bouwland – Gele Weidje – 2e Molenstuk’. We hebben bij
dit paar enkele keren 2 kuikens gezien. Een ander paar zagen we veel op de percelen ‘Molenstuk –
Stuk Achterhuis – Elleboog’. Bij dit paar hebben we éénmaal 2 kuikens gezien. Het derde paar
scharrelt steeds op perceel ‘Achterdijk’. Dit paar lijkt geen jongen te hebben. Vandaag zien we 4 van
de 6 Scholeksters op hun vertrouwde plekjes, maar krijgen geen kuikens in beeld.
De kuikens van de Bergeenden beginnen al flink te groeien; we krijgen in totaal 7 adulte vogels en 18
kuikens in de kijker. We zien geen Krakeenden of Slobeenden, wel een paar vrouwen Wilde Eend met
vrij jonge pulletjes (in totaal 17 pullen bij 3 moeder-eenden). Ook zien we nog een Meerkoet met een
jong in de Molensloot. Het grootste broedsucces is, net als in voorgaande jaren, voor de Grauwe
Gans. Op perceel ‘Achterdijk’ tellen we een groep van ca. 150 jongen begeleid door ca. 30 volwassen
vogels. Maar er lopen nog meer ganzen met jongen in de polder (die zijn in het hoge gras niet
allemaal zichtbaar). Mogelijk worden er dit jaar meer dan 200 kuikens groot gebracht. De grootste
jongen van de Grauwe Gans zijn vandaag op perceel ‘Achterdijk’ bezig met vliegoefeningen. Als op
commando gaat een grote groep van 20 à 30 jongen tegen de wind in hard lopen, maakt twee, drie,
vier vleugelslagen en komt net los van de grond. Nog even en ze vliegen de polder uit. Het
Nijlganzen-paar met 2 kuikens, dat in de buurt zit, laat het onaangedaan gebeuren.
Regelmatig komt er één Lepelaar foerageren in de polder. Vandaag zien we hem landen in perceel
‘Gele Weidje’. Later in de week, op 12 en 14 juni, landt er een Lepelaar met een groot jong (te
herkennen aan de lichtgekleurde snavel en het niet aflatende bedelgedrag).
Boven de polder foerageert een tweetal Boerenzwaluwen. Even later zien we, dicht bij elkaar, een
groepje van 5 Boerenzwaluwen vliegen; het lijkt een gezin te zijn. Het 5-tal vliegt over de dijk heen
richting Zijkanaal I.
Afgelopen week, op 8 juni, heeft HHNK het dijktalud en de onderberm laten maaien. Het maaisel is
niet afgevoerd en is blijven liggen. Een Blauwe Reiger stapt langs de rietkraag langs de kwelsloot (die
niet gemaaid is) op zoek naar een gemakkelijke prooi.
De bloeitijd van de Grote Ratelaar begint langzaam ten einde te lopen. De Akkerdistels staan nog wel
volop in bloei. Ze vormen lange blauw-violette slingers langs de slootranden. Boven de bloeiende
distels vliegen een paar vlinders: we zien Koolwitje en Kleine Vos. Af en toe komen een paar Putters
kijken of de distels al zaad gevormd hebben.
Een paar Gierzwaluwen heeft net als in voorgaande jaren een nest gemaakt onder de pannen van
een huis aan de Kadoelenweg. Bij toeval zien we een oudervogel uit een kleine spleet tussen de
pannen tevoorschijn komen en wegvliegen. Hoog boven de polder zijn vaak 10 à 14 Gierzwaluwen te
zien.
Waarnemingen op 17, 19 en 24 juni
Nauwkeurige vogeltellingen zijn al langere tijd niet meer mogelijk vanwege de almaar hoger
opschietende grashalmen, distels en wilgenroosjes. De vogels op de begraasde percelen kunnen nog
wel worden waargenomen evenals natuurlijk de vogels in de lucht. Er zijn inmiddels veel weidevogels
met hun jongen vertrokken.
Op 17 en 19 juni doen we waarnemingen vanaf de randen van de polder. Op 24 juni zijn we in de
polder voor een inventarisatie van waterbeestjes en planten en om de schrikdraden van de
toegangshekken te verwijderen (boer Harry Kok gaat binnenkort de distels maaien en begint daarna
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aan de hooibouw in de hooilanden); we maken van de gelegenheid gebruik om een zo goed mogelijk
beeld te krijgen van de nog in de polder verblijvende vogels. Het valt op dat de kleigrond flink droog
begint te worden; door de krachtige noord-westelijke wind van de afgelopen weken is veel vocht
verdampt en beginnen er droogte-scheuren te ontstaan in sommige drainagegreppels. De polder
biedt wel een prachtig kleurenpalet: de aanvankelijk groene Veldzuring begint al rood-bruin te
verkleuren en steekt nu mooi af tegen het bleke geel van de bijna uitgebloeide Grote Ratelaar. Op
sommige plaatsen is de Akkerdistel in het zaad geschoten maar tussen de pluizen zijn ook nog heel
veel blauw-paarse bloemen te bewonderen. De Putter heeft de distelzaden inmiddels ontdekt: er
vliegen kleine groepjes rond die de uitgebloeide distels afgaan op zoek naar eetbare zaden. Boven de
sloten en velden vliegen nu veel libellen en juffers.
Aan het begin van de week waren de Kieviten en Tureluurs nog met een klein aantal aanwezig in de
polder (Kievit ca. 12 individuen inclusief opgeschoten jongen, Tureluur ca. 4), maar op 24 juni zien we
nog slechts 3 adulte Kieviten (waarschijnlijk hebben ze grote jongen). Alle Tureluurs zijn vertrokken.
Het laatst overgebleven Grutto-paar, dat we op 11 juni zagen met 2 nog niet vliegvlugge jongen, is
inmiddels ook vertrokken. Begin deze week zagen we het paar nog met 1 jong lopen op perceel
‘Bouwland’ en alarmeren bij een overvliegende Kleine Mantelmeeuw, daarna hebben we ze niet
meer gezien. Hopelijk zijn de jongen op tijd vliegvlug geworden (ze kunnen na 3,5 à 4 weken
vliegen),. Er lijken nog wel 3 paar Scholeksters te zijn; begin deze week zien we bij één paar twee al
vrij grote kuikens. Tijdens de flora-inventarisatie op 24 juni zien we 5 adulte Scholeksters en hangt op
twee verschillende plaatsen een alarmerende Scholekster boven ons hoofd.
In de sloten zien we een tweetal Meerkoet-paren met jongen (2e leg). Begin dit jaar waren er veel
Meerkoeten in de polder, maar de meeste paren hebben hun kuikens niet groot weten te krijgen.
Ook de enkele Waterhoen-paartjes lijken niet erg succesvol te zijn geweest. Op verschillende
plaatsen zien we wel de Krakeend met jongen: we krijgen 3 vrouwtjes met in totaal 15 kuikens in
beeld. Ook zwemmen er weer enkele vrouwtjes Wilde Eend met pulletjes.
De Grauwe Gans is met jongen voor een deel al vertrokken uit de polder. De resterende ganzen
oefenen familie-gewijs in het vliegen; toch zijn er ook nog enkele late ganzen met halfwas jongen.
We zien verder twee Nijlgans-paren, elk met 2 kuikens. Begin van de week liep er een Grote
Canadese Gans in de polder. De Bergeenden hebben bij elkaar 24 jongen; op 24 juni zien we ze
allemaal bij elkaar in de Molensloot. We tellen daarnaast 6 adulte Bergeenden.
Boven de polder foerageert vrijwel continu een familie Boerenzwaluw (een ouderpaar met 4 jongen).
We hebben geen idee waar ze gebroed hebben. Af en toe komen ook enkele Huiszwaluwen op
bezoek.
Regelmatig vliegen er enkele Kleine Mantelmeeuwen boven de polder. Ze speuren de sloten af op
zoek naar kleine eendenkuikens. Van de week zagen we zo’n meeuw verschillende keren achter
elkaar tevergeefs een uitval doen naar een Wilde Eend met 6 pullen. De moedereend reageerde fel
en de jongen doken steeds de begroeide oever in.
De Blauwe Reiger begint in aantal toe te nemen: waren er gedurende het broedseizoen slechts
enkele adulte vogels in de polder, nu zien we weer 8 à 10 vogels waaronder enkele jonge vogels die
goed kijken hoe de volwassen vogels aan de sloten staan te vissen.
Begin van de week zien we een slapende Haas in perceel ‘Weidstuk’ liggen.
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3.4 Soortbespreking
In deze paragraaf gaan we wat dieper in op de waarnemingen en de behaalde broedresultaten. We
betrekken daar ook de resultaten van voorgaande twee jaren bij.
Grutto
In 2016 bedroeg het aantal adulte vogels aan het begin van het broedseizoen 14, in 2017 was dat
aantal 13, in 2018 was het aantal afgenomen tot 8. De verschillende locaties waar broedende
Grutto’s zijn waargenomen, zijn in Figuur 3.1a (2018) en Figuur 3.1b (links: 2016, rechts: 2017)
weergegeven. Opvallend is dat Grutto in de afgelopen jaren dezelfde drie hooilandpercelen uitkoos
voor zijn nest. Ook in voorgaande jaren al waren deze percelen favoriet als nestelplaats.

Figuur 3.1a

Broedlocaties van Grutto in 2018; niet gelijktijdig!

Figuur 3.1b

Broedlocaties van Grutto in 2016 (links; niet gelijktijdig!) en 2017 (rechts)
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In 2016 bedroeg het aantal tegelijk bezette nesten vijf (waargenomen op 23 april). Hieruit kunnen we
concluderen dat minimaal vijf paar Grutto’s heeft gebroed. Op grond van latere waarnemingen (het
aantal alarmerende Grutto’s bij overvliegende buizerd, en het aantal alarmerende vogels bij controle
van het schrikdraad) denken we dat minimaal vier paren Grutto’s jongen hebben groot gebracht.
In 2017 hebben we eveneens op één waarnemingsdag (op 8 april) vijf tegelijk bezette nesten gezien.
Afgaande op latere waarnemingen en een alarmtelling einde mei denken we dat in dat jaar
waarschijnlijk maar drie Gruttoparen jongen hebben groot gebracht. Ook het aantal volgroeide
jongen was waarschijnlijk minder dan in 2016.
In het afgelopen jaar 2018 hebben we op 15 april drie tegelijk bezette nesten gezien. Waarschijnlijk
hebben we het nest van het vierde paar over het hoofd gezien. In ieder geval is het eerste broedsel
van het vierde paar verloren gegaan. Het paar heeft daarna een tweede, wel succesvolle
broedpoging ondernomen. Ook het tweede nest hebben we vanaf de Landsmeerderdijk niet
waargenomen. Zeer waarschijnlijk bevond zowel het eerste als het tweede nest zich in perceel
‘Kleine Schouwstuk’. Op grond van de waarnemingen in met name de maand juni denken we dat alle
vier Grutto-paren uiteindelijk één of meer jongen groot gekregen hebben.
Kievit
In 2016 bedroeg het aantal adulte vogels aan het begin van het seizoen 36; dit aantal liep op naar 42
in het midden van het seizoen. Tegen het einde van mei waren er nog steeds 40 adulte vogels,
daarna liep het aantal terug. Op 9 april zagen we het grootste aantal tegelijk broedende Kieviten: 19
in totaal (dus minimaal 19 broedterritoria). Veel kieviten begonnen na een eerste mislukte
broedpoging aan een tweede legsel. De verschillende broedlocaties, 29 in totaal, zijn in Figuur 3.2b
(linker plaatje) aangegeven. Vrijwel alle locaties bevinden zich op de hooilandpercelen. Op grond van
de waarnemingen denken we dat 12 à 15 paren Kieviten jongen hebben groot gebracht in 2016.
In het jaar, 2017, was het aantal Kieviten aanzienlijk groter dan in 2016: vroeg in het seizoen waren
er al 65 adulte vogels, waarna het aantal verder opliep tot 72 aan het begin van april. Halverwege
mei waren er nog steeds meer dan 60 adulte vogels. Op 8 april noteerden we het grootste aantal
tegelijk bezette nesten, namelijk 36 (dus minimaal 36 broedterritoria). Gedurende het broedseizoen
zagen we op 44 verschillende plaatsen vogels broeden. De broedlocaties zijn in Figuur 3.2b (rechter
plaatje) weergegeven. Te zien valt dat met name perceel ‘Bouwland’, buiten de schrikdraadafrastering, in 2017 in trek was bij de Kieviten (dit perceel werd niet beweid). De hooilandpercelen
waren, net als in andere jaren, het meest gewild als broedlocatie.
Op grond van de waarnemingen denken we dat 20 à 25 Kievit-paren er in 2017 in geslaagd zijn om
jongen groot te brengen. Daarmee was het totale broedresultaat flink groter dan in 2016.
In het afgelopen jaar 2018 was de late koude-periode in maart oorzaak van een trage start van het
broedseizoen. Eind maart telden we 55 adulte vogels; dit aantal liep op tot een maximum van 63
vogels halverwege april. De Kieviten zaten wel snel op de eieren. Op 15 april telden we het grootste
aantal tegelijk bezette nesten: 31 in totaal (dus minimaal 31 broedterritoria). Ook dit jaar waren de
hooilanden favoriet als broedplaats, maar er werd ook op diverse plaatsen buiten de schrikdraadafrastering gebroed (zie Figuur 3.2a, in totaal 40 broedlocaties). Het grootste aantal kuikens hebben
we waargenomen op 12 mei: we telden in totaal 38 kuikens in de onbegroeide greppels en in het
lage gras, maar er zullen ongetwijfeld meer kuikens hebben rondgelopen. In de tweede helft van mei
zakte het aantal adulte vogels onder de 40. Op grond van de waarnemingen denken we dat 16 à 20
Kievit-paren in 2018 jongen groot hebben gekregen.

39
Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder

Natuurinventarisaties Wilmkebreek 2018

Figuur 3.2a

Broedlocaties van Kievit in 2018; niet gelijktijdig!

Figuur 3.2b

Broedlocaties van Kievit in 2016 (links) en 2017 (rechts); niet gelijktijdig!

Tureluur
In 2016 bedroeg het aantal adulte vogels aan het begin van het seizoen 12. Later daalde het aantal
vogels dat we zagen enigszins, waarschijnlijk omdat oudervogels op het nest zaten. In mei zagen we
weer 11 à 12 tureluurs, veelal waakzaam rondlopend. Vanaf de Landsmeerderdijk hebben we geen
broedende tureluurs in beeld gekregen. Wel was aan het territoriumgedrag van de vogels te zien dat
de nesten verstopt waren in het hoge gras van de hooilandpercelen, waarschijnlijk dicht bij de
slootranden. Ook hebben we af en toe kuikens in beeld gekregen. Tot half juli hebben we een
ouderpaar met drie opgeschoten jongen gezien. Op grond van de waarnemingen denken we dat er in
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2016 zeker vijf territoria zijn geweest en dat minimaal vier Tureluur-paren jongen hebben groot
gebracht.
In 2017 waren er meer Tureluurs in de polder. In het begin van het seizoen zagen we 14 adulte
vogels, maar halverwege mei, toen er al veel kuikens rondliepen (op 14 mei zagen we er in totaal 8)
telden we 22 adulte vogels. Vanaf de rand van de polder ontdekten we één broedlocatie in perceel
Bouwland; verder kregen we geen broedende Tureluurs in beeld. Afgaande op de waarnemingen
denken we dat er minimaal negen territoria zijn geweest, en dat ca. 7 Tureluur-paren jongen hebben
groot gebracht.
In 2018 was het aantal Tureluurs wat minder dan in 2017. Aan het begin van het seizoen kregen we
15 adulte vogels in beeld en dit aantal bleef daarna vrij constant tot eind mei. We denken daarom
dat er minimaal 8 territoria zijn geweest, voornamelijk in de hooilanden. Een flink deel van de
Tureluur-paren (ca. 6 paren) heeft jongen groot gebracht. Omdat de kuikens zich goed schuil houden
in het gras hebben we er niet veel in beeld gekregen. Op 12 en 20 mei telden we er in totaal vier.
Andere broeders
• Scholekster. In 2016 is gedurende het gehele seizoen één paar Scholekster in de polder
geweest. We hebben nooit een broedende vogel gezien, maar op 21 mei kregen we voor het
eerst een al vrij groot, enkel jong in beeld. Mogelijk heeft dit paar Scholekster aan de rand
van de polder gebroed. Er staan daar loodsen en schuren met een plat grind-dak. In 2017
zagen we soms drie paar Scholekster tegelijk in de polder, maar we hebben geen broedende
vogels of jongen gezien. In 2018 waren er aan het begin van het seizoen gedurende korte tijd
zelfs vijf paartjes. Vrij snel bleven er maar drie paar over, waarvan twee paartjes later in het
seizoen elk twee jongen kregen. Ze hebben gebroed op perceel ‘Molenstuk’ en perceel ‘2e
Molenstuk’. Het derde paar was steeds bij elkaar te vinden, maar ging niet tot broeden over.
• Bergeend. In 2016 waren er aan het begin van het seizoen acht adulte vogels in de polder. Er
werd vaak hevig gestreden om vrouwen en territorium. Uiteindelijk heeft Bergeend met drie
paren gebroed in de polder. Er zijn ca. 20 kuikens groot gebracht. In 2017 waren er eerst zes
en vanaf mei tien adulte vogels in de polder. Nu kwamen na hevige gevechten uiteindelijk
drie, misschien vier paren Bergeend tot broeden. In totaal telden we 21 kuikens; van twee of
drie paren gingen de kuikens samen in een crèche. In 2018 begon het seizoen weer met tien
adulte vogels, maar vielen de territorium-gevechten erg mee. We denken dat drie en
mogelijk 4 paren Bergeend tot broeden zijn gekomen. Eind juni telden we 24 al vrij grote
kuikens bij elkaar in een grote crèche (Figuur 3.3). Het broedsucces van Bergeend is
vergeleken met Wilde Eend en Meerkoet erg hoog. De ouders verdedigen de omgeving waar
de jongen verblijven erg goed, en de kuikens duiken bij het minste onraad direct onder
water.
• Grauwe Gans. De Grauwe Gans verblijft de gehele winter in de polder (zolang de vorst
uitblijft) en is daarom al vroeg in het seizoen (half maart) met een groot aantal paren
aanwezig. Ze broeden verspreid door de polder. Daarbij valt op, afgaande op het verschil in
ontwikkeling van de rondlopende kuikens, dat ze niet allemaal gelijktijdig met broeden
beginnen. Na enige tijd verzamelen de ouders hun kuikens in één of twee grote crèches. Het
aantal broedparen lijkt de laatste jaren gestaag toe te nemen. In 2016 telden we meer dan
100 kuikens, in 2017 meer dan 150 kuikens, en in 2018 lag dat aantal nog hoger, rond 200.
De soort blijkt dus zeer succesvol te zijn in het groot brengen van de talrijke kuikens.
• Wilde Eend. Deze eend broedt ieder jaar met een flink aantal individuen in de polder, maar
het broedsucces lijkt niet erg groot te zijn. Binnen een etmaal kan van tien kuikens de helft
verloren gaan aan predatie. We denken dat vooral Blauwe Reiger, Kleine Mantelmeeuw,
Zwarte Kraai en Ekster daarvoor verantwoordelijk zijn. Na het verlies van de kuikens begint
Wilde Eend vaak aan een tweede legsel. In 2017 zagen we laat in het seizoen, begin juli, nog
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zes moedereenden met jonge kuikens; ook in 2018 zagen we nog laat in het seizoen enkele
moedereenden met kuikens. Het grootste aantal kuikens telden we in 2018 op 12 mei: in
totaal 47.
Meerkoet. De meerkoet is in 2016 met 3 à 4 paar begonnen aan het seizoen. Omdat ze zich
nogal verstoppen in de sloten (die we vanaf afstand niet allemaal goed kunnen overzien) was
lange tijd niet duidelijk of ze tot broeden waren overgegaan. Later hebben we twee paren
Meerkoet met jonge kuikens gezien. In 2017 waren er zeker 8 paren Meerkoet in de polder.
Op 29 april zagen we 6 broedende vogels. We denken dat minimaal 10 kuikens groot
geworden zijn. Het afgelopen jaar 2018 was een topjaar wat betreft het aantal broedparen:
op 7 april telden we maar liefst 16 paartjes. Veel van deze Meerkoet-paren hebben gebroed,
maar verrassenderwijs zijn veel broedsels verloren gegaan. Dit, ondanks de vaak felle
verdediging van territorium en kuikens tegen indringers en predatoren. De Meerkoet-kuikens
worden door dezelfde predatoren belaagd als de kuikens van de Wilde Eend. In 2018 zijn
sommige paartjes aan een tweede broedpoging begonnen. Het aantal kuikens dat is groot
gebracht ligt naar schatting tussen 10 en 15.
Waterhoen. Waterhoen leidt een verstopt leven in het broedseizoen. In het begin zien we ze
in de slootkanten scharrelen, maar naarmate de oeverbegroeiing hoger wordt lijken ze
geheel te verdwijnen. Waarschijnlijk zijn er ieder jaar twee à drie broedparen te vinden in de
polder. In 2017 zagen we één paar met twee kuikens, in 2016 en 2018 hebben we wel enkele
Waterhoen-paartjes gezien maar geen kuikens waargenomen.
Krakeend. Deze eend verblijft ’s winters en in het vroege voorjaar in groot aantal (rond 200)
in de polder. Ze zitten dan vooral in en rond de centrale langssloot of meer in de luwte van
de huizen langs de Landsmeerderdijk. Het aantal paren dat in het broedseizoen in de polder
blijft ligt de laatste jaren tussen vier en zeven. Ze broeden vrij laat in het seizoen: in 2016
zagen we op 11 juni één moedereend met jonge kuikens, in 2017 zagen we op 25 juni drie
moedereenden met in totaal 17 al wat grotere kuikens, in 2018 zagen we op 5 juni de eerste
moedereend met 9 kleine kuikens.
Nijlgans. Anders dan in eerdere jaren heeft Nijlgans in 2016 én in 2017 niet in de polder
gebroed. Er waren wel 2 à 3 paar aanwezig. Er zijn in die jaren ook geen ouderparen met
kuikens waargenomen in de directe omgeving. In 2018 was er wel broedsucces: 2 Nijlgansparen liepen laat in het seizoen elk met 2 kuikens rond. Eén paar heeft in Zijkanaal I gebroed
en is met de kuikens overgestoken naar de polder, het andere paar heeft op de grond in de
polder gebroed.
Boerenzwaluw. Het dak van de paardenstal aan de Stoombootweg, waar enkele jaren werd
gebroed, is in de winter van 2015-2016 ingestort en vervangen. Daarbij zijn oude nesten
verloren gegaan. We weten niet of er in de buurt van de polder vervangende nestgelegenheid is gevonden. Zowel in 2016 als in 2017 foerageerde vanaf juni regelmatig een groepje
van zes Boerenzwaluwen in de polder. In 2018 hebben we gedurende het broedseizoen,
vanaf begin mei, regelmatig één of twee foeragerende zwaluwen gezien. Later zagen we
meerdere malen groepjes zwaluwen boven de polder. Eénmaal zagen we een familie van 2
adulte vogels en 4 jongen neerstrijken op een draad van de schrikdraadafrastering. Het lijkt
er dus op dat Boerenzwaluw dit jaar in de directe nabijheid van de polder heeft gebroed.
Witte kwikstaart. In 2016 én in 2017 is in het broedseizoen met enige regelmaat een paartje
Witte Kwikstaart gezien. In 2018 hebben we vaak twee paartjes gezien, maar geen jongen.
We weten niet of Witte Kwikstaart in de polder of in de naaste omgeving tot broeden is
gekomen.
Slobeend. Ook de Slobeend is in 2016 en 2017 met enige regelmaat gezien in het vroege
voorjaar. In 2018 verbleven één paar en mogelijk twee paren gedurende een groot deel van
het broedseizoen in de polder. We hebben echter geen jongen bij de Slobeenden gezien.
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Figuur 3.3

Bergeenden met opgeschoten jongen in de Molensloot (foto: 24 juni 2018)

3.5 Aantal weidevogelbroedterritoria en broedsucces gedurende de
jaren 2011 – 2018
Voor een aaneengesloten reeks van zeven jaren (2011 – 2018) hebben we inmiddels broedgegevens
van de weidevogels beschikbaar (zie ook de rapportages voor die jaren op www.wilmkebreek.nl).
Deze gegevens stellen ons in staat om iets te zeggen over groei en afname van de belangrijkste
soorten weidevogels in de loop van de tijd en het behaalde broedresultaat.
In Figuur 3.4 is het aantal broedvogelterritoria van Grutto, Kievit, Tureluur en Scholekster
weergegeven voor de periode 2011-2018. De grafiek laat vanaf 2013 een dalende tendens zien bij
Grutto. Het aantal territoria van Kievit, Tureluur en Scholekster vertoont ook een dalende tendens
vanaf 2013 maar herstelt zich vanaf 2017.
In de jaren 2013 en 2014 was een Vos actief in de polder gedurende het broedseizoen. In die jaren is
vrijwel geen weidevogeljong groot geworden. Dit blijkt ook uit de grafiek van Figuur 3.5 waar het
aantal broedparen van Grutto, Kievit, Tureluur en Scholekster met grote jongen is uitgezet (er zijn
helaas geen gegevens uit 2011 en 2012 beschikbaar). Deze geschatte aantallen zijn gebaseerd op
wekelijkse waarnemingen van waakzame ouderparen met jongen en op alarmtellingen. In 2015 is
voor het eerst een schrikdraadafrastering rond de hooilandpercelen aangebracht. De afrastering
heeft er vrijwel zeker voor gezorgd dat het aantal vliegvlugge jongen van Kievit en Tureluur weer flink
toenam. Ook Grutto lijkt, ondanks de afname van het aantal ouderparen, te profiteren van de
bescherming die het vossenraster biedt: het aantal ouderparen met grote jongen is de afgelopen
jaren stabiel gebleven. Het aantal Scholekster-paren in de polder is steeds relatief gering, maar na
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een jaar zonder broedsucces (2017) lijkt Scholekster weer terug te komen als succesvolle broedvogel
in de polder.
Dat er door de weidevogels jongen groot worden gebracht in de polder is een grote prestatie omdat
het aantal predatoren in de polder al jaren onverminderd groot is. De belangrijkste predatoren zijn
waarschijnlijk Zwarte Kraai, Kauw en Kleine Mantelmeeuw.
Het broedsucces van een soort kan worden weergegeven met de grootheid BTS (Bruto Territoriaal
Succes); deze grootheid is gedefinieerd als het quotiënt van het aantal broedparen met grote jongen
aan het eind van het seizoen en het aantal broedparen aan het begin van het broedseizoen. Voor
Grutto, Kievit, Tureluur en Scholekster is de BTS-waarde voor de jaren 2013 – 2018 weergegeven in
Figuur 3.6. Uit de grafiek blijkt dat de BTS-waarde, afgezien van de ‘rampjaren’ 2013 en 2014, vrijwel
steeds boven de 60% ligt. Voor het in stand houden van een vogelpopulatie is een langjarige BTSwaarde van 60% à 65% nodig, zo wordt veelal aangenomen. Bij een stabiele populatie komen er
evenveel jonge vogels in de volgende jaren tot broeden als er aan oude vogels sterven.
Het aantal weidevogelbroedparen dat aan het begin van het seizoen een territorium in de polder
had, ligt relatief hoog. Dit blijkt wanneer we het totaal aan broedparen van Grutto, Kievit, Tureluur
en Scholekster omrekenen van het polderoppervlak van 20,3ha naar een standaardoppervlak van
100ha. De aldus berekende weidevogeldichtheid (zie Figuur 3.7) had in 2018 een waarde van 227.
Ook in voorgaande jaren was het aantal broedparen hoog, soms zelfs boven 250 per 100ha. De Kievit
draagt hier het sterkst aan bij. Ten opzichte van andere weidevogelgebieden ligt de dichtheid ruim
boven het gemiddelde. De Wilmkebreekpolder scoort dus bijzonder goed als weidevogelbroedgebied.

Figuur 3.4

Het aantal weidevogelbroedterritoria gedurende de jaren 2011-2018
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Figuur 3.5

Het aantal weidevogelbroedparen met grote jongen gedurende de jaren 2013-2018 (er zijn geen
gegevens van de jaren 2011 en 2012)

Figuur 3.6

Het Bruto Territoriaal Succes (BTS) gedurende de jaren 2013-2018 (er zijn geen gegevens van de jaren
2011 en 2012)
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Figuur 3.7

Weidevogeldichtheid per 100ha gedurende de jaren 2013-2018 (er zijn geen gegevens van de jaren
2011 en 2012)

3.6 Overige vogelwaarnemingen in de polder in 2018
Buiten het broedseizoen wordt de polder graag bezocht door o.a. Blauwe Reiger, Aalscholver,
Lepelaar, Kokmeeuw, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw (grote aantallen in de herfst), Ekster, Houtduif,
Wilde Eend, Nijlgans en Grauwe Gans. In het najaar en in de winter zien we daarnaast grote groepen
overwinterende Krakeend, terwijl Slobeend, Smient en Wintertaling in kleinere aantallen voorkomen.
Zolang de vorst uitblijft zien we ook vaak een groep Kievit in de polder. In het voorjaar zijn er
doortrekkers te zien zoals Watersnip, Tapuit, Bontbekplevier, Gele Kwikstaart, en Graspieper. In het
voorjaar komen ook de weidevogels weer terug om te broeden: o.a. Grutto, Kievit, Tureluur,
Scholekster en Bergeend. Jaarrond worden verschillende roofvogels waargenomen; Buizerd wordt
het meest gezien, maar ook Havik en Sperwer zijn boven de polder actief.
In het jaar 2018 zijn 48 soorten vogels waargenomen in de Wilmkebreekpolder. Alle waargenomen
soorten zijn ingevoerd in het landelijk systeem waarneming.nl. De lijst met 48 vogelsoorten is in
Tabel 3.1 weergegeven. Namen met een * worden in waarneming.nl als exoot aangemerkt.
In de tabel is ook aangegeven of de soort in de polder heeft gebroed. Dit jaar staat de teller op 10
broedende soorten. Daarnaast zijn er drie soorten opgenomen (Slobeend, Boerenzwaluw en Witte
Kwikstaart) waarvan we niet zeker weten of ze in of nabij de polder tot broeden zijn gekomen (ze zijn
met een vraagteken genoteerd). Vele soorten van de lijst, zoals Houtduif, Ekster, Zwarte Kraai, Kauw,
Spreeuw en Putter, broeden in de aangrenzende tuinen of in de buurt; ze gebruiken de polder om te
foerageren.
Nieuwe soorten voor de polder zijn: Wulp en Grote Gele Kwikstaart (gezien in het voorjaar, het zijn
doortrekkers, Figuur 3.8), Bruine Kiekendief (gezien in de zomer; vrouwtje cirkelend boven de polder,
Figuur 3.8), en, verrassend, Zanglijster en Huismus (deze soorten zijn natuurlijk al wel eerder in de
polder gezien, maar vorig jaar voor het eerst ingevoerd bij waarneming.nl).
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Soort

BroedSoort
Broedgeval
geval
Grote Canadese Gans - Branta canadensis
nee
Bontbekplevier - Charadrius hiaticula
nee
Brandgans - Branta leucopsis
nee
Wulp - Numenius arquata
nee
Grauwe Gans - Anser anser
ja
Grutto - Limosa limosa
ja
Knobbelzwaan - Cygnus olor
nee
Watersnip - Gallinago gallinago
nee
Nijlgans - Alopochen aegyptiaca*
ja
Tureluur - Tringa totanus
ja
Bergeend - Tadorna tadorna
ja
Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus
nee
Slobeend - Spatula clypeata
?
Stormmeeuw - Larus canus
nee
Krakeend - Mareca strepera
ja
Zilvermeeuw - Larus argentatus
nee
Smient - Mareca penelope
nee
Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus
nee
Wilde Eend - Anas platyrhynchos
ja
Visdief - Sterna hirundo
nee
Wintertaling - Anas crecca
nee
Houtduif - Columba palumbus
nee
Ooievaar - Ciconia ciconia
nee
Ekster - Pica pica
nee
Lepelaar - Platalea leucorodia
nee
Kauw - Coloeus monedula
nee
Blauwe Reiger - Ardea cinerea
nee
Roek - Corvus frugilegus
nee
Grote Zilverreiger - Ardea alba
nee
Zwarte Kraai - Corvus corone
nee
Aalscholver - Phalacrocorax carbo
nee
Boerenzwaluw - Hirundo rustica
?
Sperwer - Accipiter nisus
nee
Huiszwaluw - Delichon urbicum
nee
Havik - Accipiter gentilis
nee
Spreeuw - Sturnus vulgaris
nee
Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus
nee
Koperwiek - Turdus iliacus
nee
Buizerd - Buteo buteo
nee
Zanglijster - Turdus philomelos
nee
Waterhoen - Gallinula chloropus
ja
Huismus - Passer domesticus
nee
Meerkoet - Fulica atra
ja
Grote Gele Kwikstaart - Motacilla cinerea
nee
Scholekster - Haematopus ostralegus
ja
Witte Kwikstaart - Motacilla alba
?
Kievit - Vanellus vanellus
ja
Putter - Carduelis carduelis
nee
Tabel 3.1
Waargenomen vogelsoorten in de Wilmkebreekpolder in 2018; vogelsoorten die gebroed hebben

Figuur 3.8

Nieuwe soorten voor de polder; linksboven: Grote Gele Kwikstaart [foto: Vogelbescherming.nl],
linksonder: Wulp [foto: BirdPhoto.nl], rechts: Bruine Kiekendief, vrouw [foto: BirdPhoto.nl ]

Van de soorten in Tabel 3.1 zijn Grote Canadese Gans en Brandgans onregelmatige bezoekers (in
klein aantal). Meestal lopen ze een beetje verloren tussen de Grauwe Ganzen. De Knobbelzwaan
komt de laatste jaren slechts sporadisch op bezoek. Vroeger was dit een vaste broedvogel in de
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polder. De Ooievaar zagen we dit jaar zowel in de zomer (in de periode direct na het hooien) als in
december (op late doortrek?). De Lepelaar zagen we vrijwel het gehele voorjaar (één adulte vogel)
alsook in de zomer (meerdere adulte vogels met jongen). De Grote Zilverreiger liet zich eveneens
regelmatig in de zomer zien.
De Bontbekplevier hebben we enkele weken achtereen in het vroege voorjaar gezien (twee
doortrekkende adulte vogels). De Huiszwaluw hebben we verschillende malen in de zomermaanden
waargenomen, foeragerend boven de sloten en velden, soms samen met de Boerenzwaluw.
In het najaar kwamen er weer enkele Koperwieken op bezoek in de polder, maar dit jaar niet zo veel
als vorig jaar. De Putter broedt in vrij klein aantal in de bomen van de tuinen rond de polder; in de
zomer maken ze uitstapjes naar de polder waar de zaden van de Akkerdistel een geliefde
voedselbron vormen.
Sinds 1988, het jaar waarin de eerste vogelwaarnemingen werden ingevoerd op waarneming.nl, zijn
83 verschillende vogelsoorten gezien in de Wilmkebreekpolder. Betrekken we ook de tuinen rondom
de polder en de Landsmeerderdijk bij de Wilmkebreek dan zijn maar liefst 108 soorten waargenomen
(met als eerste waarnemingsdatum 1 februari 1941). In Tabel 3.2 wordt een overzicht gegeven.
Grote Canadese Gans - Branta canadensis
Brandgans - Branta leucopsis
Grauwe Gans - Anser anser
Knobbelzwaan - Cygnus olor
Wilde Zwaan - Cygnus cygnus
Nijlgans - Alopochen aegyptiaca *

Kleine Plevier - Charadrius dubius
Wulp - Numenius arquata
Grutto - Limosa limosa
Houtsnip - Scolopax rusticola
Bokje - Lymnocryptes minimus
Watersnip - Gallinago gallinago

Bergeend - Tadorna tadorna
Ringtaling - Callonetta leucophrys *
Zomertaling - Spatula querquedula
Slobeend - Spatula clypeata
Krakeend - Mareca strepera
Smient - Mareca penelope
Wilde Eend - Anas platyrhynchos
Wintertaling - Anas crecca
Kuifeend - Aythya fuligula
Grote Zee-eend - Melanitta fusca
Grote Zaagbek - Mergus merganser

Oeverloper - Actitis hypoleucos
Witgat - Tringa ochropus
Tureluur - Tringa totanus
Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus
Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus
melanocephalus
Stormmeeuw - Larus canus
Grote Mantelmeeuw - Larus marinus
Zilvermeeuw - Larus argentatus
Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus
Visdief - Sterna hirundo
Holenduif - Columba oenas

Kwartel - Coturnix coturnix
Ooievaar - Ciconia ciconia
Lepelaar - Platalea leucorodia
Blauwe Reiger - Ardea cinerea
Purperreiger - Ardea purpurea
Grote Zilverreiger - Ardea alba

Houtduif - Columba palumbus
Turkse Tortel - Streptopelia decaocto
Koekoek - Cuculus canorus
Ransuil - Asio otus
Gierzwaluw - Apus apus
IJsvogel - Alcedo atthis

Aalscholver - Phalacrocorax carbo
Sperwer - Accipiter nisus
Havik - Accipiter gentilis
Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus
Zeearend - Haliaeetus albicilla
Buizerd - Buteo buteo
Waterral - Rallus aquaticus

Grote Bonte Specht - Dendrocopos major
Groene Specht - Picus viridis
Torenvalk - Falco tinnunculus
Boomvalk - Falco subbuteo
Slechtvalk - Falco peregrinus
Halsbandparkiet - Psittacula krameri *
Gaai - Garrulus glandarius

Kramsvogel - Turdus pilaris
Koperwiek - Turdus iliacus
Zanglijster - Turdus philomelos
Roodborst - Erithacus rubecula
Zwarte Roodstaart - Phoenicurus ochruros
Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus
phoenicurus
Tapuit - Oenanthe oenanthe
Huismus - Passer domesticus
Ringmus - Passer montanus
Heggenmus - Prunella modularis
Gele Kwikstaart - Motacilla flava
Grote Gele Kwikstaart - Motacilla cinerea
Witte Kwikstaart - Motacilla alba

Waterhoen - Gallinula chloropus
Meerkoet - Fulica atra
Scholekster - Haematopus ostralegus
Kluut - Recurvirostra avosetta
Kievit - Vanellus vanellus
Bontbekplevier - Charadrius hiaticula

Ekster - Pica pica
Kauw - Coloeus monedula
Roek - Corvus frugilegus
Zwarte Kraai - Corvus corone
Zwarte Mees - Periparus ater
Matkop - Poecile montanus

Graspieper - Anthus pratensis
Vink - Fringilla coelebs
Groenling - Chloris chloris
Kneu - Linaria cannabina
Putter - Carduelis carduelis
Sijs - Spinus spinus

Tabel 3.2

Pimpelmees - Cyanistes caeruleus
Koolmees - Parus major
Boerenzwaluw - Hirundo rustica
Huiszwaluw - Delichon urbicum
Staartmees - Aegithalos caudatus
Witkopstaartmees - Aegithalos caudatus
caudatus
Fitis - Phylloscopus trochilus
Tjiftjaf - Phylloscopus collybita
Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus
Zwartkop - Sylvia atricapilla
Braamsluiper - Sylvia curruca
Goudhaan - Regulus regulus
Winterkoning - Troglodytes troglodytes
Boomkruiper - Certhia brachydactyla
Spreeuw - Sturnus vulgaris
Beflijster - Turdus torquatus
Merel - Turdus merula

Waargenomen vogelsoorten in de Wilmkebreekpolder en directe omgeving sinds 1941

Bijzondere soorten zijn o.a. Purperreiger (eenmaal waargenomen in juni 2012 in de polder), Grote
Zeeëend en Grote Zaagbek (waargenomen in februari 1941 door de vogelwerkgroep Zaanstreek,
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waarschijnlijk in Zijkanaal I), Zeearend (door verschillende buurtgenoten gezien in april 2014,
overvliegend in zuid-westelijke richting), Kleine Plevier (eenmaal waargenomen in de polder in april
2013), Waterral (op 4 februari 2009 gezien aan de rand van de polder tijdens een koude periode),
Houtsnip (enkele malen ’s winters waargenomen in de tuinen), Bokje (eenmaal een dode vogel
gevonden in de tuinen in januari 2010), Groene Specht (tweemaal waargenomen in het vroege
voorjaar in de tuinen), Boomvalk (tweemaal waargenomen jagend boven de tuinen), Bruine
Kiekendief (vrouwtje gezien zwevend boven de polder in de zomer van 2018), Matkop (eenmaal
gezien in mei 2015 in de tuinen), Rietzanger (in juni 2012 waargenomen in de rietkraag langs de
Landsmeerderdijk), Zwarte Roodstaart (tweemaal in het voorjaar waargenomen in de tuinen),
Gekraagde Roodstaart (eenmaal waargenomen in april 2013 in de tuinen), Oeverloper (eenmaal
waargenomen in de polder in het late najaar van 2017), Gele Kwikstaart (eenmaal waargenomen in
de polder in april 2016), Grote Gele Kwikstaart (in totaal driemaal waargenomen in de polder in 2010
en 2018), en Ringmus (eenmaal een groepje van drie waargenomen in de tuinen in januari 2018).

3.7 Enkele algemene conclusies naar aanleiding van de observaties
De inventarisaties van de vogels in de Wilmkebreekpolder en de overige waarnemingen leiden tot de
volgende algemene conclusies:
•
•

•

•

•

•
•
•

Het agrarisch natuurbeheer in de polder met extensieve begrazing heeft in de loop der jaren
een kruidenrijk en gevarieerd weiland opgeleverd.
Omdat de drainagebuizen van de greppels in de verschillende percelen niet steeds worden
open gehouden, blijft er in de natte winterperiode vaak water in de greppels en op het land
staan. De bodemdiertjes worden daarmee beter bereikbaar voor de vogelsnavels. Dit is
gunstig voor de overwinterende vogels en voor de in het voorjaar terugkerende broedvogels.
Vanwege de beschutte ligging achter de Landsmeerderdijk, het goede voedselaanbod, de
kruidenrijkdom en de extensieve beweiding is de polder jaarrond een aantrekkelijk rust- en
foerageergebied voor tal van vogels. In 2018 zijn 48 verschillende soorten vogels
waargenomen.
Ieder jaar broeden er vele weidevogels in de polder zoals Grutto, Kievit en Tureluur. De
afgerasterde hooilandpercelen zijn daarbij zeer in trek als broedplaats. In 2018 hebben
echter ook flink wat weidevogels op percelen buiten de schrikdraadafrastering gebroed; met
name waren dat Kievit, Scholekster en Tureluur. Grutto, Kievit, Scholekster en Tureluur
hadden in 2018 een goed broedjaar.
De nesten van Kievit en Grutto op de hooilandpercelen kunnen ’s middags vanaf de hoge
Landsmeerderdijk (met de zon in de rug) goed in kaart worden gebracht. De nesten op
andere percelen zijn vanaf de dijk minder goed zichtbaar. Deze nesten kunnen het beste
vanaf de Stoombootweg, de Van Zeggelaarstraat, en de Kadoelenweg / Wilmkebreekpad in
kaart worden gebracht.
Tureluurnesten zijn als regel zeer goed verstopt; soms kunnen ze vanaf afstand worden
ontdekt op het moment dat een oudervogel naar het nest loopt.
De polder vormt vanwege de natte greppels en vele sloten met hoge oeverbegroeiing ook
een aantrekkelijk broedgebied voor watervogels zoals Bergeend, Meerkoet, Waterhoen,
Krakeend en Wilde Eend.
Door het grote aantal aanwezige (broed)vogels werkt de polder als een magneet op de
predatoren. Net als in andere jaren waren in het broedseizoen Zwarte Kraai, Kauw, Ekster,
Kleine Mantelmeeuw, Buizerd en Havik actief. De gezamenlijke afweer van Kievit en Grutto
was veelal effectief. Blauwe Reiger was vooral actief langs de slootranden; waarschijnlijk
heeft hij soms op eendenkuikens geaasd maar niet op de weidevogelkuikens. De Grote
Zilverreiger, die de laatste jaren steeds vaker in de zomermaanden in de polder wordt gezien,
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•
•
•
•

vormt waarschijnlijk een grotere bedreiging voor dan nog aanwezige weidevogelkuikens. De
Ooievaar is in 2018 enkele malen waargenomen; deze vogel lust ook kleine kuikens, maar we
hebben hem niet in het broedseizoen gezien.
In 2018 zijn 48 verschillende vogelsoorten wargenomen in en boven de polder, zo blijkt uit
de website waarneming.nl. Dit aantal is hoger dan in de twee jaren ervoor.
In 2018 is geen Vos waargenomen in of rond de polder. We denken daarom dat de Vos niet,
zoals in eerdere jaren, op rooftocht is geweest in de polder tijdens de broedperiode.
De schrikdraadafrastering tegen de Vos rond de hooilandpercelen is niettemin nuttig, omdat
ook de vele Huiskatten door het schrikdraad worden tegengehouden.
De polder is op zich een geschikt leefgebied voor de Haas. De verbinding met Waterland,
waar veel Hazen voorkomen, is evenwel problematisch. Niettemin is de Haas in 2018 weer in
de polder gezien. In het voorjaar was er eerst één volwassen dier, later kwam er nog een
Haas bij. Ze hebben gepaard, maar we hebben geen jonge Hazen gezien. Na de hooibouw
waren de Hazen verdwenen.
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4 Waterbeestjes en planten in de Wilmkebreekpolder
Zoals in voorgaande jaren hebben we ook dit jaar een globale verkenning uitgevoerd van de in de
poldersloten aanwezige waterbeestjes. Dit jaar hebben we aan de hand van de aanwezigheid van
beestjes tevens de waterkwaliteit bepaald. Daarnaast is zo goed mogelijk een inventarisatie gemaakt
van de in de polder voorkomende planten. De inventarisatie is uitgevoerd op 24 juni 2018 door de
Commissie Natuur van de vereniging (Figuur 4.2). Hieronder presenteren we de resultaten van de
inventarisatie.

4.1 Waterbeestjes
Bij de aquatische inventarisatie zijn we vanuit de stolpboerderij aan de Kadoelenweg naar de
centrale hoofdsloot gelopen. In totaal hebben we op twee plaatsen in de hoofdsloot en op drie
plaatsen in dwarssloten enkele watermonsters genomen. De vijf locaties zijn in Figuur 4.1
aangegeven.

Figuur 4.1

Aquatische inventarisatie op 24 juni 2018: bemonstering op vijf verschillende locaties

Opvallend dit jaar was dat op alle bemonsterde locaties zeer veel Watervlooien in het water zaten.
Op locatie 5 troffen we bijna troebel water aan. Hier bleken heel veel Watervlooien en minstens
zoveel jonge Wantsen in het water te zitten (zie Figuur 4.3, linker foto). Ook de Duikerwantsen en
Rugzwemmers waren goed vertegenwoordigd.
Heel bijzonder was dat we op twee locaties meerdere larven van de Geelgerande Watertor gevangen
hebben, en op locatie 5 zelfs een larve van de Grote Spinnende Watertor (Figuur 4.3, rechter foto).
Deze laatste hebben we niet eerder aangetroffen bij onze inventarisaties.
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Figuur 4.2

Planten- en waterbeestjes inventarisatie 24 juni 2018

Op de dag van de inventarisatie was het blijkbaar paartijd van de vlokreeften. Als we vlokreeften
aantroffen zwommen ze merendeels paarsgewijs rond.
Haften vonden we in vele soorten. Op de rechter foto van Figuur 4.4 is een larve van de Gewone
tweevleugel weergegeven. De larve op de linker foto van Figuur 4.4 is van een onbekende mug of
vlieg.
We hebben geen larven van libellen of waterjuffers opgeschept. Mogelijk hadden die zich al verpopt
en waren ze al uitgekropen. We zagen boven het water van de sloten wel meerdere Oeverlibellen,
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Keizerlibellen en een enkele Platbuiklibel vliegen. Van de familie van de waterjuffers hebben we het
Lantaarntje, de Azuurjuffer en de Houtpantserjuffer gezien.

Figuur 4.3

Links: Watervlooien en jonge Wantsen, rechts: larve Grote Spinnende Watertor

Figuur 4.4

Links: larve van een onbekende mug of vlieg, rechts: larve Gewone Tweevleugel

In Tabel 4.1 geven we per locatie een samenvatting van het aangetroffen waterleven (zie Figuur 4.1
voor locaties). De legenda van de gehanteerde symbolen staat onder de tabel.
Dit jaar kwam een website (www.waterdiertjes.nl) in de lucht met behulp waarvan, op basis van de
aantallen waterbeestjes in watermonsters, de kwaliteit van het slootwater kan worden bepaald. De
kwaliteit wordt uitgedrukt in een rapportcijfer (1 … 10). Op de dag van de inventarisatie hebben we
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Tabel 4.1

5 Dwarssloot tussen Duizend Roed en
Kleine Schouwstuk

Haftenlarve
Muggenlarve
Larve Geelgerande watertor
Larve Grote spinnende
watertor
Larve Vedermug
Larve onbekend
Watervlo
Vlokreeft
Duikerwants
Rugzwemmer
Schaatsenrijder
Posthoornslak
Poelslak
Brasem of Karper
Mijt

4 Dwarssloot tussen Rijstuk en
Duizend Roed

Cijfer waterkwaliteit

3 Centrale langssloot , nabij het hek
naar Tweede Molenstuk

Beestje

2 Dwarssloot tussen Anderhalf
Morgen en Weidstuk

Locatie

1 Centrale langssloot, nabij het hek
naar Stuk Achterhuis

de methode van deze website gebruikt. Per locatie hebben we met het schepnet minimaal 50
waterdiertjes opgeschept, hebben de soorten bepaald en de aantallen per soort geteld. Aan de hand
van deze tellingen hebben we met de website-methodiek rapportcijfers gegeven. De gevonden
rapportcijfers zijn opgenomen in Tabel 4.1. Helaas is de website niet erg nauwkeurig in het
weergeven van de locatie; daardoor zijn op de website maar een paar van onze kwaliteitsmetingen
te zien en dan nog alleen aan de rand van de polder. De andere metingen, ook de metingen die we
eerder in het jaar hadden uitgevoerd, zijn jammer genoeg overschreven.
De door ons gevonden rapportcijfers liggen tussen 7,5 en 8,5 en geven aan dat het water in de sloten
van de Wilmkebreekpolder van een heel behoorlijke kwaliteit is. Het gemiddelde cijfer van alle
bemonsterde sloten in Nederland komt (in 2018) niet hoger uit dan een magere 6.3. Niet alle diertjes
in de sloten doen mee bij de kwaliteitsbepaling. In Tabel 4.1 hebben we wel alle diertjes vermeld die
wij gezien hebben.

8

7,7

7,5

7,8

8,5

√
√

√

√

√

√

√
√
√

√√√
√
√√√
√√
√
√
√
√

√√√

√
√√√

√√√

√√√
√
√

√
√
√

√

√√
√√√
√√√
√
√

√

√

Samenvatting waterbeestjesinventarisatie 24 juni 2018 met onderscheid naar locatie
Legenda:
√ = 1-5 exemplaren, √√ = 5-20 exemplaren, √√√ = meer dan 20 exemplaren

Tijdens de inventarisatie hebben we met een schuin oog ook naar de insecten op het droge gekeken.
Grappig was dat er zo nu en dan een groene Cicade in onze bemonsteringsbak sprong.
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In het perceel ‘Stuk Achterhuis’ vlogen opvallend veel Steenhommels op de bloeiende Akkerdistel
(Figuur 4.5, linker foto). Verder hebben we ook de Akkerhommel en de Tuinhommel gezien.
Daarnaast vlogen er veel Grote en Kleine Koolwitjes, heel veel Bruine Zandoogjes (Figuur 4.6, linker
foto) en een enkele Dagpauwoog (Figuur 4.6, rechter foto) rond. Op een distel in perceel ‘Stuk
Achterhuis’ zat een grote rups van de Zuringuil (Figuur 4.5, rechter foto).

Figuur 4.5

Links: Steenhommel op Akkerdistel, rechts: rups van de Zuringuil

Figuur 4.6

Links: Bruin Zandoogje, rechts: Dagpauwoog

4.2 Planten in de polder
Op de dag van de flora-inventarisatie, 24 juni 2018, bood de polder een schilderachtige aanblik. We
zagen een kleurenpalet aan rood bloeiende grassen gemengd met geel bloeiende Grote Ratelaars,
blauw-paars bloeiende Akkerdistels in lange stroken langs de perceelranden, roze-rood bloeiende
Wilgenroosjes bij de slootkanten, en dat alles afgewisseld met het donkerbruin van de uitgebloeide
Veldzuring.
We waren op het goede moment in de polder voor ons flora-onderzoek. Het merendeel van de jonge
weidevogels was inmiddels uitgevlogen (zodat we de vogels niet verstoorden) en boer Harry was nog
niet met de maaier de polder ingegaan. De looproute begon bij de stolpboerderij aan de
Kadoelenweg. Vanaf de boerderij liepen we naar de centrale hoofdsloot, waarvandaan we grote
lussen maakten over de percelen, langs de dwarssloten en de greppels. De looproute is in Figuur 4.7
weergegeven. Om de sfeer in de polder weer te geven tijdens de inventarisatie zijn in Figuur 4.8 en
Figuur 4.9 enkele overzichtsfoto’s opgenomen.
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Figuur 4.7

Looproute bij de flora-inventarisatie op 24 juni 2018

Figuur 4.8

De polder biedt ’s zomers een rijk geschakeerd kleurenpalet

Figuur 4.9

Links: lage begroeiing in de drainage-greppels, rechts: hoge begroeiing langs de slootranden

Van de in de polder voorkomende plantensoorten hebben we zoveel mogelijk foto’s gemaakt. Thuis
gekomen zijn de soorten nader geïnspecteerd en benoemd. In de fotogalerij op de volgende
bladzijden zijn veel van de gevonden plantensoorten opgenomen. Tabel 4.2 geeft een lijst met alle
gevonden soorten.
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Grote Ratelaar

Akkerdistel

Harig Wilgenroosje

Veldzuring

Scherpe Boterbloem

Perzikkruid

Echte Kamille

Gewone Raket

Heen (indicatie van brak water)

Witte Klaver

Echte Kamille

Wolfspoot en Veldzuring

Schijfkamille
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Harig Wilgenroosje en Grote Ratelaar

Ruwe bies, Grote Vossenstaart, Kropaar

Rode Klaver

Zwanenbloem

Grote Ratelaar, Veldzuring, Akkerdistel en Echte Kamille

Moerasandoorn

Gewone Melkdistel

Grote Ratelaar, Veldzuring, Akkerdistel en Wilgenroosje

Kleurige oevers, Wilde Eenden, Meerkoeten met kuiken
Kleurige oevers, Bergeend met kuikens
Figuur 4.10
Fotogalerij planten in de polder, inventarisatie 24 juni 2018
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Grote Brandnetel
Perzikkruid
Veldzuring
Scherpe boterbloem
Blaartrekkende Boterbloem
Gewone Raket
Zilverschoon
Harig Wilgenroosje
Grote Kattenstaart
Gewone Berenklauw
Grote Ratelaar
Klein hoefblad
Tabel 4.2

Wolfspoot
Moerasandoorn
Smalle Weegbree
Grote Weegbree
Ereprijs
Gewone Melkdistel
Akkerdistel
Echte Kamille
Schijfkamille
Paardenbloem
Zwanenbloem
Gele Lis

Heen
Mattenbies
Riet
Grote Vossenstaart
Gestreepte Witbol
Kropaar
Madelief
Paarse dovenetel
Witte Klaver
Rode Klaver
Vergeet-me-nietje

Waargenomen plantensoorten in de polder in het voorjaar en op 24 juni 2018

Bloemenlint Landsmeerderdijk
In het afgelopen jaar stond de grote achteruitgang van insecten in het landelijk gebied in de publieke
belangstelling. Voor insectenetende vogels (met name ook kuikens van weidevogels) betekent het
teruglopen van de aantallen insecten een gevoelig verlies aan voedsel. Het is een van de oorzaken
van het teruglopen van de vogelaantallen.
De Commissie Natuur heeft gemeend het probleem van de achteruitgang van de insecten aan de
orde te moeten stellen. Insecten zijn gebaat bij een gevarieerde en kruidenrijke vegetatie met een
veelheid aan bloeiende planten in verschillende seizoenen. Dit wetende is op 21 april 2018 de actie
‘Zaadbommen gooien’ uitgevoerd, speciaal voor kinderen met hun ouders. De kinderen mochten zelf
ballen maken van een mengsel van grond en zaaizaad van veldbloemen. Deze ballen mochten op het
talud van de Landsmeerderdijk worden gegooid of mee naar huis worden genomen voor de eigen
tuin. De wegberm van de Landsmeerderdijk is op de actiedag over een kleine lengte vrij gemaakt van
begroeiing, waarna daar een deel van het zaad is ingezaaid (margrietenmengsel 2 van Biodivers). De
foto hieronder (Figuur 4.11) toont het resultaat.

Figuur 4.11

Bloemenlint op de Landsmeerderdijk
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