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Onderzoek naar natuurwaarden
uitgevoerd in 2012 door de Commissie Natuur
van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreek
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Voorblad:

Kwartel, Coturnix coturnix, in een weiland

Samenvatting
De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreek stelt zich ten doel de polder Wilmkebreek
onveranderd te laten voortbestaan. De bijzondere natuurwaarden van deze polder zijn bij veel
instanties als gemeente en provincie nog vrijwel onbekend. Het ontbreken van exacte informatie is
een van de oorzaken. De Commissie Natuur van de vereniging is daarom in 2011 in en rond de polder
een onderzoek naar de biodiversiteit gestart. Jaarlijks zullen inventarisaties naar flora en fauna
worden uitgevoerd. De verkregen informatie is nodig voor het vaststellen van de natuurwaarden van
de polder. Voor instanties is kennis over de natuurwaarden belangrijk om goed gefundeerde
beslissingen te kunnen nemen over de toekomst van de polder.
De broedvogelinventarisatie van weidevogels is een belangrijk onderdeel van het onderzoek. In 2012
is voor de tweede maal geïnventariseerd en het voorliggend rapport bevat resultaten en conclusies.
Uitgebreide informatie over de polder en zijn vogels staat in de rapporten Natuurinventarisatie
Wilmkebreek 2011 deel Vogels en deel Flora en Fauna (Thijs Knol 2011).
De grote verrassing in 2012 was een Kwartel ’s nachts roepend vanuit zijn territorium in het
hooiland. Onveranderd zijn de hoge dichtheden waarin met name Grutto en Kievit hebben gebroed.
Grutto’s hebben dit jaar iets minder territoria bezet: 14 in 2011 tegen 11 in 2012. De Kievit
territoria namen in aantal toe van 25 – 28 in 2011 naar 29 – 31. Tureluurs bezetten eveneens meer
territoria: 7 in 2011 en 10 in 2012. Zowel in 2011 als in 2012 twee paar Scholeksters met uitgevlogen
jongen in de polder. Grutto, Tureluur en ook de meeste Kieviten broedden bij voorkeur in percelen
zonder aangrenzende bebouwing. Grutto en Tureluur broedden vrijwel uitsluitend in de
hooipercelen.
Als onderdeel van het goede ecologische beheer is in augustus stalmest uitgereden. Een verrijking
van het bodemleven mag worden verwacht en dus een verbetering van de polder als kuikenland.
Een aantal vogelsoorten is voor de eerste keer waargenomen. Een Purperreiger foerageerde in de
polder voorafgaande aan zijn vertrek naar West-Afrika. Een late Rietzanger zong in de rietkraag
langs de dijk. Natuurlijk weer regelmatig Lepelaars, in voor- en najaar lepelend en rustend. Ook
een IJsvogel liet zich zien.
Naast de verrassende zeldzame Kwartel zagen wij tevens:
Witgat, Matkop, Tapuit, Huiszwaluw en Bontbekplevier.
Niet nieuw, wel zeldzaam: Een overwinterende Grote Zilverreiger foerageerde deze winter
(2012/2013) enkele malen in de sloten.
De Wilmkebreek staat op de kaart. Op de provinciale beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan
2013 (Provincie Noord-Holland 2012) wordt de polder terecht ingetekend als onderdeel van Laag
Holland en wordt qua beheertype gekarakteriseerd als weidevogelgebied en als botanisch waardevol
grasland.
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De sterren op bovenstaande kaart geven de locaties aan waar in het verleden grondboringen zijn
verricht.
In de Wilmkebreekpolder, het gebied omsloten door Stoombootweg, Landsmeerderdijk en
Kadoelenweg, bedraagt het aantal boringen zes. De bijbehorende boorprofielen worden in de
volgende diagrammen weergegeven (bron: website TNO, DINO loket).
Het maaiveld van de Wilmkebreekpolder ligt op ca. NAP -3,4 m. De diepte van de boringen varieert.

Boorprofiel locatie 1

Boorprofiel locatie 2

Boorprofiel locatie 3
4
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Boorprofiel locatie 4

Boorprofiel locatie 5

Boorprofiel locatie 6

In de meeste boorprofielen bestaat de bovenlaag hoofdzakelijk uit klei. Onder deze toplaag van klei
bevindt zich op veel plaatsen nog een dunne laag veen, waarna weer een kleilaag volgt. De diepere
ondergrond bestaat uit zand.
Verrassend is dat de veenlaag aan de oostzijde van de polder dikker is en hier en daar tot aan het
maaiveld doorloopt (zie boorprofielen 4 en 5). Dit laat zich waarschijnlijk verklaren vanuit de
historie van de polder. Het gebied is in het verleden regelmatig vanuit het IJ overstroomd geraakt,
waarbij ook (veen)grond is weggeslagen en verplaatst. Mogelijk is ook het oorspronkelijke
veenpakket niet overal even dik geweest. Nader geologisch onderzoek naar de historische
ontwikkeling van de polder zou dit uit kunnen wijzen.
Boorprofiel 3 bevindt zich dicht bij de voormalige boerderij van boer Keijzer. Het maaiveld is hier
hoog en blijkbaar is het erf met onder meer zand opgehoogd.
De bovenste meter van boorprofiel 4 bestaat uit onbekend materiaal vermengd met veen.
Boorprofiel 6 met zijn hoge maaiveldligging behoort eigenlijk niet meer tot de polder want er is in
de hoge strook in de hoek tussen Landsmeerderdijk en Kadoelenweg geboord. Ook hier is de dikkere
veenlaag te zien.
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2

Het beheer

Inundatie
In de winter 2011 / 2012 stonden met name de hooilanden opnieuw gedeeltelijk onder water. Niet
tijdig greppelen of verstopping van de drainagebuizen kan de oorzaak zijn geweest.

Natte
greppels

Zeer nat, metersbreed
ondergelopen greppels

Greppels
doorgestoken

Natte
greppels

Situatie inundatie op 22 februari 2012
De volgende beschrijving past perfect bij de Wilmkebreek polder:
Een hoog waterpeil zorgt voor kruidenrijkdom en een gevarieerde open structuur in het grasland.
Goede weidevogelgebieden kennen veel variatie in grashoogte, en een grote kruidenrijkdom,
waarbij de waterstand sturend is samen met het microreliëf in het perceel. Deze percelen zijn dan
ook bij uitstek geschikt voor vogels met hun kuikens, die er goed uit de voeten kunnen en uit
verschillende onderzoeken blijkt dat er in die percelen ook het grootste en meest gevarieerde
insectenaanbod is voor de pullen (uit Water, Land en Dijken, Weiland-berichten # 7, d.d.15-6-2012)
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Mollenvanger aan het werk,
op 29 februari in het Rijstuk
(ingehuurd)

Nog een mollenvanger in actie
(gratis)

Rollen
Grote delen van de vaak zachte polderbodem zaten vol diepe sporen van koeienpoten. Heel laat, op
31 maart en op 1 april is de polder gerold. In de hele polder was het broedseizoen reeds begonnen
en een aantal weidevogels zat reeds op de eieren. De legsels waren veelal volledig. In allerijl
hebben wij samen met Margreet Smit van Weidevogelbescherming stokken naast de nesten
geplaatst; bij 7 nesten van de Kievit met 4, 4, 4, 3, 2, 4, 4 eieren en bij 1 Gruttonest met 4 eieren.
Een Kievitsnest bleef onbeschermd daar alle meegebrachte stokken waren benut.
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Beweiding
Op 4 mei gaan de schapen de wei in. De schapen hebben bij de boerderij (gelegen aan het NoordHollands kanaal) gelammerd. Op 5 mei gaan de vleeskoeien de wei in.

Zes dikbillen geraakten per ongeluk aan
de verkeerde kant van het hek en
graasden enkele weken in het hooiland.
(foto links, 17-06-2012)

Dikbillen in het Rijstuk (foto boven, 6 juli 2012)

Op 24 juni trok de brandweer een van de dikbillen uit de sloot naast het hooiperceel. De geredde
koe begon als een gek te rennen en liep de dijksloot in. Een tweede redding bleek nodig.
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Maaien en hooien
Het inventariseren van weidevogels en hun kuikens werd vanaf begin mei door het hoge gras
bemoeilijkt.
Maaien in de derde week van juli.
Bemesting

Tot in de 90-er jaren en met name over de hooilanden heeft boer Keizer jaarlijks bescheiden
hoeveelheden kunstmest gestrooid. Boer Harry Kok heeft zeker ook wel kunstmest toegepast maar
niet zo consequent en niet overal. Eind augustus 2012 heeft hij in de polder stalmest uitgereden
(foto boven). Het zal niet alleen het gras maar ook het bodemleven doen opleven. Goed voor de
broedende weidevogels en hun kuikens!
Sloten schonen
De meeste sloten zijn in het najaar geschoond. Jammer voor de Tureluurs die voortaan de zijsloten
niet meer al wadend kunnen oversteken. Goed voor de fikse Karpers die nu alleen nog in de
Molensloot zich kunnen handhaven. Nog meer goed nieuws voor de vissen: het Hoogheemraadschap
laat binnenkort de centrale sloot (en de dijksloot) uitbaggeren.
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Betreding door buurtbewoners

Margreet Smit, vrijwilligster Weidevogelbescherming, heeft op strategische plaatsen rond de
polder borden geplaatst.
Margreet heeft als officiële weidevogelbeschermster begin april buurtbewoners aangesproken en
hen duidelijk gemaakt dat het uitlaten van honden in de polder niet is toegestaan evenmin als
betreding door de buurtbewoners zelf. De bewoners hebben goed naar haar geluisterd en zich
aanvankelijk aan hun belofte gehouden om de polder niet meer te betreden. Echter, enige tijd na
het broedseizoen van de weidevogels hebben zij de honden toch weer in de polder uitgelaten. Zij
begeven zich soms tot midden in de polder. Moeilijk te tackelen probleem.
Een andere bewoner heeft een zomerfeest in de polder gehouden en heeft in overleg met boer
Harry daar een stuk weiland voor gebruikt. Op zich is dat ruim na de broedtijd geen groot probleem
maar wel een slecht voorbeeld voor de overige buurtbewoners. Het lokt betreding uit met name
door enkele bewoners die toch al menen dat zij meer recht op betreding hebben dan de boer zelf.
De polder is immers hun achtertuin.
Het zou het beste zijn als het gehele jaar buiten boer en vrijwilligers niemand in de polder zou
verschijnen.
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Dijk en talud

Ook dit jaar heeft het hoogheemraadschap de dijk laten afraggen. De diepe geulen langs de sloot
zijn door de grote zware maaimachines veroorzaakt.
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3

Het weer

Januari verliep warm met 9 °C gemiddeld. In februari vorst met enkele weken sneeuw en ijs.
Het voorjaar was zacht met een temperatuur die boven het langjarig gemiddelde lag.
Eind maart werd het weer wisselvallig, somber en vrij koud.
In de tweede helft van mei brak een periode fraai en zonnig lenteweer aan.
(website KNMI, overzicht seizoen Lente 2012)
Het weer op de waarnemingsdata
Datum Temperatuur °C
06-01-2012
6

Wind
NW 3 – 4

15-01-2012

4

NO

2–2

20

22-02-2012

8

ZW

2–3

90

25-02-2012

10

-

2

10

10-03-2012

9

ZW

3

50

18-03-2012

10

ZW

2

100

31-03-2012

8

NNW

3–5

100

17-04-2012

8

Z

3

100

21-04-2012

-

-

-

-

29-04-2012

15

-

-

10

05-05-2012

10

NO

-

90

12-05-2012

12

-

-

20

19-05-2012

20

Z

2

80

26-05-2012

22

NO

4

0

02-06-2012

16

-

-

-

08-06-2012

16

ZW

16-06-2012

-

23-06-2012

19

4

4–5

% Wolkenbedekking
95

100

-

-

-

ZW

3

30

Methode

Voor de broedvogelinventarisatie is de handleiding SOVON Broedvogelonderzoek (Van Dijk & Boele
2011) gevolgd. Alle inventarisaties zijn overdag, meest in de middag, uitgevoerd.
Om verstoring te voorkomen is uitsluitend vanaf de hoge Landsmeerderdijk waargenomen.
De gehele Wilmkebreek is in drie zones opgedeeld namelijk
v Polder
v Dijktalud en kwelzone
v Tuinen
De tuinen zijn ook in 2012 niet systematisch onderzocht.
Alle bekende vogelwaarnemingen uit 2011 en voorgaande jaren zijn verzameld. Waarnemingen
ingegeven in waarneming.nl vormen hiervoor de basis.
Deelnemers aan de inventarisatie:
Nynke de Vries, Tom Jongeling, Henk van Alst en Thijs Knol
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5

Resultaten

5.1

Weidevogels

De volgende tabellen bevatten aantallen van waarnemingen ingedeeld in categorieën. Vakjes zijn
grijs gemaakt bij waarnemingen die buiten de datagrenzen vallen (Van Dijk & Boele 2011, tabel 5).
De twee hoogste totale aantallen per dag zijn vet weergegeven.
De waarnemingen van 31 maart van Grutto, Kievit, Wilde Eend, Witte Kwikstaart zijn beschouwd als
waarnemingen binnen de datagrens (1 april).
De resultaten van de waarnemingdagen 6 en 1 januari / 22 en 25 februari / 16 en 23 juni vallen
meestal ver buiten de datagrenzen en zijn niet in alle tabellen opgenomen maar (indien van belang)
apart bij de soort vermeld.

Grutto
Bezoekdatum ->
Totaal aantal adulten
Paar totaal
Paar broedindicerend
1 Adult broedindicerend
Paar met jongen
1 Adult met jongen

10
mrt

18
mrt

31
mrt

11
apr

17
apr

21
apr

5
mei

12
mei

19
mei

26
mei

2
juni

8
juni

13
5

24
11

17
5
2

21
7
1

21
7
6

22
8

29

12
5

19
6

10
4

6
2

2

4

1
1

1

Aantal vastgestelde territoria 11
Eerste waarneming: 29 februari, 1 ex
Laatste waarneming:16 juni nog 3 paar
Percelen grenzend aan bebouwing worden gewoonlijk gemeden m.u.v. percelen achter de
huizen op de Landsmeerderdijk. Echter, op 17 april in het perceel de Hofstee vertoonde een
Grutto broedgedrag met de partner in de nabijheid. Voorafgaande aan 17 april zijn in dat
perceel wel maar nadien geen vogels waargenomen. De broedpoging is waarschijnlijk
mislukt. Het kan heel goed zijn dat de directe nabijheid van de bewoning aan de
Kadoelenweg toch voor teveel verstoring heeft gezorgd.
In het Molenstuk direct naast de centrale hoofdsloot heeft een paar een territorium
gevestigd.
De overige territoria zijn in de hooipercelen aangetroffen. De hooipercelen liggen allemaal
aan de dijkzijde.
Op 5 mei is het hoogste aantal Grutto’s geteld maar helaas ontbreken broedindicerende
gegevens. Die dag lopen er op diverse plaatsen jongen in de polder.
Op 16 juni in het Weidstuk is een karkas van een adulte vogel aangetroffen. De dader?
Een onvolwassen Havik is van februari t.m. april jagend in de polder gezien.
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Kievit
Bezoekdatum ->
Totaal aantal adulten
Paar totaal
Paar broedindicerend
1 Adult broedindicerend
Paar met jongen
1 Adult met jongen

10
mrt

18
mrt

31
mrt

11
apr

17
apr

21
apr

5
mei

12
mei

19
mei

26
mei

2
juni

8
juni

22
7

62
18
3
1

48
13
8
11

68
14
8
12

64
12
5
18
2
1

-

64

52
22

48

30
12

17
4

13
1

6
1

1

2
14
2

1

2

Aantal vastgestelde territoria 29 - 31
Eerste waarneming: 6 januari, 21 ex
Op 15 januari 68 ex
Op 22 februari 12 ex. Een paar baltst en een paar vertoont territoriaal gedrag.
Op 25 februari 16 ex
Laatste waarneming: 23 juni, 1 paar en 1 ex
De lokaal grote dichtheid aan broedende Kieviten heeft het vaststellen van territoria
bemoeilijkt. Bij de plotting en telling is dan ook de turfmethode toegepast.
Minder uitgesproken dan bij de Grutto maar ook bij de Kievit zijn de percelen aan de
dijkzijde en met name de hooilanden favoriet.
Op 5 mei liepen er ook veel Kievit kuikens. Een Zwarte Kraai kreeg een kuiken te pakken.

Tureluur
Bezoekdatum ->
Totaal aantal adulten
Paar totaal
Paar broedindicerend
1 Adult broedindicerend
Paar met jongen
1 Adult met jongen

18
mrt

31
mrt

11
apr

17
apr

21
apr

5
mei

12
mei

19
mei

26
mei

2
juni

8
juni

16
juni

23
juni

8
1

16
5

14
3

20
1

14
4

14
-

19
5
3

16
7

18
8

6
-

18
6
2

8
4

6
1

2
1

1
2

Aantal vastgestelde territoria 10
Eerste waarneming: 10 maart, 1 ex
Laatste waarneming: 23 juni, 6 ex
Opnieuw bleek het inventariseren lastig daar de vogels zich gemakkelijk verplaatsten en zich
regelmatig langs de onoverzichtelijke slootkanten ophielden.
Op een tweetal na bevonden alle territoria zich in het hooiland. Alle territoria langs de dijk.
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Scholekster
Bezoekdatum ->

18
mrt

Totaal aantal adulten
Paar totaal
Paar broedindicerend
1 Adult broedindicerend
Paar met jongen
1 Adult met jongen

31
mrt

11
apr

17
apr

21
apr

5
mei

12
mei

19
mei

26
mei

2
juni

8
juni

4
1

3

1

4
1

1
-

6
2

2

4
2

5
2

1

2

2

19
mei

26
mei

1

16
juni

23
juni

1

Aantal vastgestelde territoria 2
Eerste waarneming: 31 maart 4 ex
Laatste waarneming: 8 juni 1 ex
Op 2 juni vliegt een paar met 3 jongen uit de polder op.

Kwartel
Bezoekdatum ->

10
mrt

18
mrt

31
mrt

11
apr

17
apr

21
apr

5
mei

12
mei

2
juni

8
juni

Totaal aantal adulten
Paar totaal
Paar broedindicerend
1 Adult broedindicerend
Paar met jongen
1 Adult met jongen

Aantal vastgestelde territoria 1
Eerste waarneming: 28 juni, 1 ex roepend
Laatste waarneming: 25 juli, 1 ex roepend
Op beide dagen tussen 1 en 2 uur ’s nachts klonk vanuit het perceel het Kleine Schouwstuk
de karakteristieke roep van een Kwartel. De schrijver heeft het roepen tijdens het
nachtvlinderen waargenomen.
Twee waarnemingen binnen de datagrenzen (:20 mei en 31 juli) wijzen op een territorium.
Broeden en broedsucces zijn onbekend gebleven.
Op de dag na de laatste nachtelijke waarneming is ook het gras in het Kleine Schouwstuk
gemaaid. Daarmee verdween het laatste restje hoge vegetatie uit de polder.
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Op 7 juli, buiten de broedtijd, foerageren tientallen Grauwe Ganzen in de polder

Grauwe Gans
Bezoekdatum ->
Totaal aantal adulten
Totaal boerengans, wit
Paar totaal
Paar broedindicerend
1 Adult broedindicerend
Paar met jongen
1 Adult met jongen

22
jan

25
feb

10
mrt

18
mrt

31
mrt

11
apr

17
apr

21
apr

5
mei

8
juni

23
juni

111
6

34

14
12

15
10

28
8

-

26
7
2

-

60
2

30
8

88
1

2

2

Aantal vastgestelde territoria 2
Eerste waarneming: 6 januari, 12 ex.
Laatste waarneming: 2 november, 200 ex
Ook in 2012 foerageerden buiten de broedtijd grote aantallen ganzen in de polder.
Op 06-07-2012 zo’n 250 vogels en op 15-09-2012 zelfs 300 vogels grazend ter plaatse.
Evenals vorig jaar hebben slechts 2 paar in de polder gebroed. Een paar trok alleen met de jongen
rond. Het andere paar met jongen trok in een groep andere Grauwe Ganzen en een witte gans al
foeragerend door de polder.

Wilde Eend
Bezoekdatum ->
Totaal aantal adulten
Paar los
1 vrouw met pullen
Vrouwen
Mannen

25
feb

10
mrt

18
mrt

31
mrt

11
apr

17
apr

5
mei

12
mei

4

4
2

16
8

12
5

8
4

8
4

14

1

19
mei

1
2

2

26
mei

2
juni

8
juni

23
juni

21
8
2

11
2
2

9
1
1
3
3

7

1

2
2
1

Aantal vastgestelde territoria 6
Eerste waarneming: 6 januari, 1 man
Laatste waarneming: 23 juni, 7 ex
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Krakeend
Bezoekdatum ->
Totaal aantal adulten
Paar los
Vrouw broedend
Vrouw met pullen
Mannen

10
mrt

18
mrt

31
mrt

11
apr

17
apr

21
apr

5
mei

12
mei

19
mei

26
mei

2
juni

8
juni

23
juni

27
1

14
2

12
6

12
6

20
7

2
1

12
6

2
1

5
1

4
1

5

2

3

3

2

3

6

Aantal vastgestelde territoria 4
Eerste waarneming: 22 januari, 10 ex
Laatste waarneming: 23 juni, 3 ex

Bergeend
Bezoekdatum ->
Totaal aantal adulten
Paar los
Vrouw met pullen
Vrouw los
Mannen

10
mrt

18
mrt

31
mrt

11
apr

17
apr

21
apr

5
mei

12
mei

19
mei

26
mei

2
juni

8
juni

16
juni

14
4

5
1

16
6

10
5

8
4

8
4

5
2
1

4
1

9
3

8
3
1

5
2
1

2

-

1

1

1

26
mei

2
juni

8
juni

1
5

4

1

Aantal vastgestelde territoria 4 - 5
Eerste waarneming: 6 januari, 2 ex
Laatste waarneming: 8 juni, 2 ex
Op 31 maart werden 4 mannen door een paar verjaagd.
Op 26 mei zwommen 15 pullen achter hun moeder aan.

Slobeend
Bezoekdatum ->

10
mrt

18
mrt

Totaal aantal adulten
Paar los
Vrouw met pullen
Mannen

31
mrt

11
apr

17
apr

2
1

21
apr

5
mei

12
mei

19
mei

16
juni

2
1

Aantal vastgestelde territoria 1
Eerste waarneming: 31 maart, 1 paar
Laatste waarneming: 21 april, 1 paar
Een waarneming binnen en een waarneming buiten de datumgrenzen betekent 1 territorium.

Nijlgans
Bezoekdatum ->
Totaal aantal adulten
Paar los
Paar met pullen

15
jan

22
jan

25
feb

10
mrt

18
mrt

31
mrt

11
apr

17
apr

21
apr

5
mei

12
mei

19
mei

26
mei

6
3

58
3

47

6
3

4
2

2
1

5
2

1

1

-

2
1

-

1

Aantal vastgestelde territoria 2
Eerste waarneming: 6 januari, 1 paar
Laatste waarneming: 26 mei, 1 ex
In januari en februari grote aantallen met veel 2e kalenderjaar vogels. Aan het begin van het
broedseizoen werden deze door paren met broedintenties allemaal het territorium uitgewerkt.
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Witte Kwikstaart
Bezoekdatum ->

10
mrt

Totaal aantal adulten
Paar totaal

18
mrt

31
mrt

1

1

11
apr

17
apr

21
apr

29
apr

4
1

1

2

12
mei

19
mei

26
mei

2
juni

8
juni

16
juni

1

Aantal vastgestelde territoria 1 - 2
Eerste waarneming: 18 maart, 1 ex
Laatste waarneming: 8 juni, 1 ex
De Witte kwikken hielden zich hoofdzakelijk langs de grote centrale sloot op; een mogelijk
territorium ter hoogte van het perceel het Kleine Schouwstuk, een zeker territorium ter hoogte
van het perceel Anderhalf Morgen.

Meerkoet
Bezoekdatum ->
Totaal aantal adulten
Paar los
Paar broed
Paar met jongen

25
feb

10
mrt

18
mrt

31
mrt

11
apr

17
apr

12
mei

19
mei

26
mei

2
jun

8
juni

16
juni

23
juni

8

5
1

4
2

7
2
1

2
1

1

-

4
2

7
1

5

3

-

3

2

2

1

26
mei

2
jun

8
juni

16
juni

23
juni

Aantal vastgestelde territoria 3
Eerste waarneming: 22 januari, 6 ex
Laatste waarneming: 23 juni, 3 ex

Waterhoen
Bezoekdatum ->
Totaal aantal adulten
Paar los
Paar broed
Paar met jongen

16
jan

1

10
mrt

18
mrt

31
mrt

1

2
1

11
apr

17
apr

12
mei

19
mei

2

1

Aantal vastgestelde territoria 1
Eerste waarneming: 16 januari, 1 ex
Laatste waarneming: 26 mei, 1 paar met jongen
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Tabel broedvogels
De volgende tabel toont onder meer het aantal broedindicerende paren van Grutto, Kievit en
Tureluur uit jaren voorafgaande aan 2011. De aantallen zijn gebaseerd op losse dagboeknotities van
de schrijver. In 1997 zijn de waargenomen aantallen paren vergelijkbaar met die uit 1998 geweest.
In 2007 is het voorjaar erg droog en warm geweest.
Bij het vaststellen van de aantallen territoria 2011 en 2012 is de SOVON handleiding gehanteerd
(Van Dijk & Boele (2011).
Broedindicerende paren
1998

2005

2006

2007

2-4

9

9 - 10

6

20 - 25

30

20

1

3-4
1

Soort

2011

2012

14

11

25 (28)

29 (31)

Tureluur

7

10

Scholekster

2

2

Watersnip

0

0

Knobbelzwaan

0

0

Grauwe Gans

2

2

Wilde Eend

8

6

Krakeend

5

4

Bergeend

4

4 (5)

Slobeend

1

1

Smient

0

0

Wintertaling

0

0

Nijlgans

1

2

Graspieper

0

0

Witte Kwikstaart

1

1 (2)

Meerkoet

3

3

Waterhoen

1

1

Kwartel

0

1

Grutto

15 - 20 Kievit
2

1
1

Territoria / broedparen
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Overzichtskaart broedparen en territoria
Op de overzichtskaart van de Wilmkebreekpolder staan de aantallen territoria / broedparen in 2012
van Grutto, Kievit, Tureluur en Scholekster schematisch ingetekend.
Gr = Grutto
Ki = Kievit
Tu = Tureluur
Sc = Scholekster

H = Hooiperceel

V = perceel ’s winters vochtig
door inundatie (lees 2 Het Beheer)

1 Ki

1 Sc

3 Ki
2 Tu

H

1 Gr
3 Ki
1 Gr

2 Ki

V
H

1 Ki

V
4
7
4
1

H
V

VVV
H

3 Gr
8 Ki
2 Tu

V

Gr
Ki
Tu
Sc

2 Gr
3 Ki
1 Tu
3 Ki
1 Tu
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5.2

Overige vogels

In de bijlage Checklist Vogels Wilmkebreek staan alle tot nu toe in weiland, in tuinen en langs de
dijk waargenomen vogelsoorten vermeld.
De lijst is gebaseerd op waarnemingen ingevoerd op de website van waarneming.nl

Kauwen broeden in schoorstenen rond de polder (foto 24-03-2012 Landsmeerderdjik 43)
Nieuwe soorten in de polder:
Purperreiger – foerageerde in juni kort in de polder voorafgaande aan zijn vertrek naar WestAfrika.
Witgat - onderbrak de voorjaarstrek op 28 april.
Matkop – niet broeder; zocht voedsel in een tuin aan de Kadoelenweg op 2 mei.
Tapuit – nog een migrant, op 29 april even in de polder.
Huiszwaluw – geen zeldzaamheid in Amsterdam Noord desondanks op 27 juli een eerste
waarneming in de polder nabij de Kadoelenweg.
Bontbekplevier – In 2012 heeft een Kleine Plevier op het bouwterrein van de voormalige Bongerd
gebroed. Echter, in de polder zagen wij op 21 april een Bontbekplevier.
Rietzanger – op 8 juni zat een late Rietzanger in de rietkraag langs de dijksloot te zingen. Helaas
werd de rietkraag enige dagen later gemaaid.
Leuke waarnemingen:
Goudhaan komt als wintergast in de tuinen voor maar ondanks de vele coniferen in de tuinen
worden de vogels niet vaak gezien (of gemeld?), Na de waarneming in 1990 nu opnieuw in 2012.
Zwarte Roodstaart zong in 1980 op het Kiekens terrein. De waarneming is pas nu in de
waarneming.nl database ingevoerd.
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Een Grote Zilverreiger brengt de winter 2012/2013 in Noord-Holland door en heeft op 9 december
de poldersloten bezocht.
Gierzwaluwen broedden in Kadoelen, Kadoelenweg 165, bij dakrand noordzijde, onder pan
rechtsboven. Het broedgeval valt buiten het Wilmkebreek gebied.
Idee: in 2013 nestgelegenheid bieden? Lokken met geluid? Informatie bij de Gierzwaluw vereniging.
Als gevolg van sneeuw en ijs in februari is de populatie van de IJsvogel gedecimeerd. Op 12
bekende broedplaatsen in Amsterdam werd in mei 2012 nog slechts op twee plaatsen broedende
vogels aangetroffen. In Amsterdam-Noord broedde 1 paar met 4 jongen (Ruud Vlek, AVN mail
bericht). Een IJsvogel is in de polder wezen foerageren. In 2012 dus heel bijzonder.
Niet zo leuk:
Een onvolwassen Havik heeft van februari t.m. mei nu en dan in de polder gejaagd. Mogelijk heeft
hij een adulte Grutto gepakt. In ieder geval had hij op 29 mei succes en pakte een jong. Geen goed
nieuws voor de weidevogels die telkens in grote paniek opvlogen en de Havik ontweken. Een Buizerd
of Kraai wordt door hen achternagezeten tot hij de polder heeft verlaten.
Het dichtstbijzijnde Havik nest bevindt zich momenteel op het terrein van de Rioolzuivering Noord
(AVN 10-06-2012, Ruud Vlek). Geruststellend ver weg.
Zal de Wasbeer ook in de polder verschijnen of beperkt hij zich in Amsterdam-Noord tot de
vuilnisbakken?

Sperwer heeft Spreeuw geslagen
(01-01-2012 tuin Kadoelenweg)

Een Sperwer die een Spreeuw
slaat, dat wekt interesse en
bewondering. Het wordt als
natuurlijk gedrag beschouwd.
Als een opportunistische man
Sperwer volièrevogels belaagd
dan verliest hij snel de
sympathie. De kooivogels waren
panisch en doodsbenauwd.
(27-02-2012 andere tuin
Kadoelenweg)
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6

Conclusies

Broedende weidevogels:
Een Kwartel hield territorium in het perceel het Kleine Schouwstuk! Heel verrassend en vrij uniek in
de weilanden van Waterland! Op akkers en bollenvelden voelt de soort zich meer thuis.
Het lange gras in de extensief beheerde hooipercelen biedt ook de Kwartel volop dekking en voedsel
(insectenrijk). Bovendien wordt gewoonlijk laat gehooid. Zo ook dit jaar. Pas op 25 juli is als laatste
perceel het Kleine Schouwstuk gemaaid. Helaas voor de Kwartel verdween daarmee het laatste
stukje hoog gras uit de polder. Voor behoud van het territorium had de boer moeten afzien van
maaien. Vanzelfsprekend zou hij daarvoor een vergoeding hebben mogen vragen. Dat geld was niet
beschikbaar.
Betrof het een eenzaam roepend mannetje of een broedend paartje? De vraag is onbeantwoord
gebleven vooral vanwege de verborgen levenswijze. Waren er jongen? Ook het lot van de ouder(s)
en eventuele jongen is ongewis gebleven. Gewoonlijk duiken Kwartels tijdens het maaien weg
waarna de maaier over de kopjes heen gaat.
De meeste Grutto’s broedden opnieuw in de hooipercelen. Het aantal broedparen/territoria is met
11 wat lager dan vorig jaar (14 in 2011). Een broedpoging in het perceel de Hofstee dicht naast de
bebouwing aan de Kadoelenweg mislukte vrijwel zeker door verstoring. Een ander paar hield
territorium pal naast de centrale sloot in het perceel met extensieve beweiding namelijk het
Tweede Molenstuk. Een karkas van een adulte vogel werd gevonden. Als dader is de onvolwassen
Havik aangewezen die van februari t.m. mei de weidevogels in de polder bejaagde.
Kieviten broedden in nog grotere getale dan vorig jaar: 29 – 31 broedparen in 2012 tegen 25 – 28 in
2011. De territoria lagen vergelijkbaar met vorig jaar over de polder gespreid met uitzondering van
het perceel het Weidstuk (8 paar in 2012 / 3 paar in 2011). Inmiddels groeit ook in dit hooiperceel
veel Grote Ratelaar en in de winter van 2011/2012 zijn de greppels tamelijk nat gebleven.
Ook het aantal broedparen/territoria Tureluurs nam toe: 10 paren in 2012 tegen 7 paren in 2011.
De verspreiding is vergelijkbaar met die in 2011. Opnieuw was het perceel het Weidstuk favoriet en
lagen alle territoria in percelen aan de dijkzijde.
De grootste aantallen Grutto, Kievit en Tureluur broedden in hooipercelen die niet aan bebouwing
grenzen. Inundatie in de wintertijd lijkt minder van belang.
Evenals vorig jaar broedden 2 paar Scholekster in de polder. Beide paren zijn met jongen gezien.
Op 2 juni vloog een paar met 3 jongen uit de polder omhoog.
Een paar maal is een paar Slobeend zwemmend in de polder aangetroffen. Evenals vorig jaar zijn
later in het jaar geen vrouw met pullen gezien.
Wilde Eend, Krakeend, Bergeend, Waterhoen en Meerkoet broedden in gelijke mate als vorig jaar
in de polder.
Alhoewel aan het begin van het jaar tientallen Nijlganzen zich in de polder ophielden (58 ex op 22
januari) bleven uiteindelijk evenals vorig jaar slechts 2 paren achter om te gaan broeden.
Bij Grauwe Gans hetzelfde beeld als bij Nijlgans. Tientallen tot honderden vogels grazen buiten het
broedseizoen in de polder maar slechts 2 paren kwamen er tot broeden.
Witte Kwikstaarten hielden zich in territoria langs de centrale sloot op. Zeker 1 mogelijk 2
territoria zijn vastgesteld.
Het gras in de hooipercelen stond vanaf begin mei hoog waardoor het inventariseren werd
bemoeilijkt. Waargenomen aantallen daalden terwijl wij geen enkele reden hadden te
veronderstellen dat het aantal broedvogels was verminderd. Jammer want wij willen erg graag
weten hoeveel jonge vogels gezond en wel de polder uitvliegen. Wat is het uiteindelijke
broedresultaat?
Wij gaan onze inventarisatiekennis aanvullen en nieuwe inventarisatiemethoden leren.
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Bijlage Checklist Vogelsoorten Wilmkebreek
De lijst is grotendeels gebaseerd op de waarnemingen ingevoerd via de website van waarneming.nl
De waarnemingen zijn in het weiland, langs de dijk en in tuinen gedaan.
Kwartel - Coturnix
Eerste waarneming
Voorkomen
Relatie met polder
Hoogste aantal

coturnix
28-06-2012 Weiland Nieuwe soort in 2012
Incidenteel? Hooiland
Nachtelijk roepen. Territorium in hooiperceel vastgesteld.
NB. Voorheen is een territorium nabij Ransdorp bezet
1 ex 24-07-2012 Weiland

Grauwe Gans - Anser anser
Eerste waarneming
10-02-2007 Weiland
Voorkomen
Jaarlijks. Hele jaar aanwezig. Weiland.
Relatie met polder
Broedt in klein aantal. Foerageert buiten de broedtijd in groepen van
tientallen tot honderden ganzen.
Hoogste aantal
300 ex op 15-09-2012 in het weiland.
Brandgans - Branta
Eerste waarneming
Voorkomen
Relatie met polder

Hoogste aantal

leucopsis
2 ex op 07-03-2011 in het weiland
Incidenteel. Weiland.
Twee adulten strijken in de polder neer. Waarneming is bijzonder
omdat buiten Grauwe Gans alle andere soorten ganzen slechts over
de polder heen vliegen. Vaak ganzentrek naar zuid in november /
december.
2 ex op 07-03-2011 in het weiland

Knobbelzwaan - Cygnus olor
Eerste waarneming
2 adult, 6 jongen op 12-05-2007 Poldersloot
Voorkomen
Jaarlijks. Weiland, sloten.
Relatie met polder
Regelmatig maar niet jaarlijks broedend. Op 12-05-2007 paar met 6
jongen. Ook in 2010 een paar met jongen.
In 2011 verblijft een eenzame vogel in de polder.
In 2012 een paar 7 januari, slechts een eenzame vogel op 17 april
Hoogste aantal
2 adult, 6 jongen op 12-05-2007 Poldersloot
Bergeend - Tadorna
Eerste waarneming
Voorkomen
Relatie met polder
Hoogste aantal

tadorna
01-03-2006 Weiland
Jaarlijks. Weiland, sloten. Alleen tijdens broedperiode aanwezig.
Broedvogel in weiland, foeragerend met jongen in de sloten
16 ex op 15-03-2010 in de polder

Krakeend - Anas strepera
Eerste waarneming
25-03-2008 Weiland
Voorkomen
Jaarlijks. Weiland, in en langs sloten
Relatie met polder
Broedvogel in weiland, foeragerend met jongen in de sloten
Hoogste aantal
30 ex op 25-02-2011 in de polder
Smient - Anas penelope
Eerste waarneming
16-02-2009 Polder
Voorkomen
Jaarlijks. In klein aantal. Winter, vroege voorjaar.
Relatie met polder
Rustend op en langs de poldersloten
Hoogste aantal
14 ex op 06-01-2012
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Wilde Eend - Anas platyrhynchos
Eerste waarneming
09-04-2010 Polder
Voorkomen
Jaarlijks. Weiland, greppels, sloten.
Relatie met polder
Algemene broedvogel in weiland, foeragerend met jongen in sloten
Hoogste aantal
16 ex op 18-03-2012 in de polder
Ooievaar - Ciconia ciconia
Eerste waarneming
1 ex 22-03-1993 Tuin, overvliegend
Voorkomen
Regelmatig maar zeker niet jaarlijks
Relatie met polder
Foerageren en rusten in weiland
Hoogste aantal
5 ex op 16-08-1997 in de polder
Lepelaar - Platalea leucorodia
Eerste waarneming
13-03-2001 Polder
Voorkomen
Jaarlijks. Van eind februari tot en met april tijdens de voorjaarstrek
en met name in augustus tijdens de najaarstrek verblijven gemiddeld
1 tot 4 vogels in de polder. Hun tussenstop duurt een dag tot een
paar weken. Zelden ziet men een vogel tijdens de broedtijd (1 ex op
01-05-2011).
Relatie met polder
In de poldersloten foerageren zij onder meer op de algemeen
voorkomende Tiendoornige Stekelbaars. Rusten en poetsen in het
weiland. In augustus komen met de adulten de juvenielen mee die
vaak nog bij de ouders bedelen. Met weinig succes.
Lepelaars zijn in 2011 en in 2012 op waarneming.nl 15 keer gemeld.
Hoogste aantal
10 ex op 10-08-2010 in de polder (4 ex, 4 adult, 2 juveniel)
Blauwe Reiger - Ardea cinerea
Eerste waarneming
25-03-2008 Tuin
Voorkomen
Jaarlijks. Algemeen in polder. Soms ook in tuinen. In broedperiode
weidevogels slechts enkele vogels aan de rand van de polder. Buiten
deze periode soms enige tientallen. Een soos bevindt zich vaak in de
luwte van de Landsmeerderdijk, nabij # 67.
Relatie met polder
Foerageren in en langs sloten en greppels. Zonnebad en rusten,
vooral langs sloten.
Hoogste aantal
18 ex op 16-08-2009 in de polder
Purperreiger – Ardea
Eerste waarneming
Voorkomen
Relatie met polder
Hoogste aantal

purpurea Nieuwe soort in 2012
30-06-2012 Polder
Incidenteel
Foerageren in sloten
1 adult op 30-06-2012

Grote Zilverreiger - Ardea alba
Eerste waarneming
07-09-2007 Polder
Voorkomen
Incidenteel. Overwinterende vogel op 09-12-2012 en op 17-03-2013
aanwezig
Relatie met polder
Foeragerend in sloten
Hoogste aantal
1 ex op 07-09-2007 in de polder
Aalscholver - Phalcrocorax carbo
Eerste waarneming
14-11-2008 Weiland
Voorkomen
Incidenteel
Relatie met polder
In weiland waargenomen vogel droogt vleugels. Elders nat geworden?
Poldersloten zijn meestal zeer ondiep en ongeschikt als
foerageergebied.
Hoogste aantal
1 ex op 14-11-2008 in het weiland
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Sperwer - Accipiter
Eerste waarneming
Voorkomen
Relatie met polder
Hoogste aantal

nisus
1 ex op 05-04-1988 in tuinen Landsmeerderdijk
Jaarlijks, vrij algemeen gedurende het hele jaar, in tuinen en polder
Jachtterrein in tuinen en polder. Juveniele weidevogels als prooi
moeilijk te pakken (vooral dankzij agressie Kieviten).
1 ex op 05-04-1988 in tuinen Landsmeerderdijk

Havik - Accipiter gentilis
Eerste waarneming
1 ex op 21-04-2007 over het weiland vliegend
Voorkomen
Zelden.
Relatie met polder
Incidenteel. Jagend in polder en tuinen. In 2012 van februari t.m. mei
heeft een onvolwassen vogel in de polder gejaagd.
Op 16-06-2012 is het karkas van een adulte Grutto gevonden. De
jonge Havik is de dader?
Op 29 mei grijpt een Havik een kuiken.
Hoogste aantal
1 ex op 21-04-2007 over het weiland vliegend
Buizerd - Buteo buteo
Eerste waarneming
1 ex 15-02-2001 Polder
Voorkomen
Jaarlijks. Hele jaar aanwezig.
Relatie met polder
Jachtterrein. Bomen rond de polder dienen als uitkijkpost. Juveniele
weidevogels als prooi moeilijk te pakken (vooral dankzij agressie
Kieviten)
Hoogste aantal
3 ex op 19-09-2011 in de polder
Boomvalk - Falco subbuteo
Eerste waarneming
1 ex op 08-07-2005 vliegend over de polder
Voorkomen
Incidenteel. Status onzeker
Relatie met polder
Onbekend.
Hoogste aantal
1 ex op 08-07-2005 vliegend over de polder
Waterral - Rallus aquaticus
Eerste waarneming
1 ex op 04-02-2009 in de polder
Voorkomen
Incidenteel. Status onzeker
Relatie met polder
Waarschijnlijk geen. Geen geschikt biotoop. Open polder met
nauwelijks begroeiing langs de sloten.
Hoogste aantal
1 ex op 04-02-2009 in de polder
Meerkoet - Fulica atra
Eerste waarneming
16 ex op 15-01-2011 in nat weiland
Voorkomen
Jaarlijks. Hele jaar aanwezig. Weiland en sloten
Relatie met polder
Broeden in gehele polder. Met jongen foeragerend in sloten. Buiten
broedtijd in groepen foeragerend in (natte) weilanden
Hoogste aantal
16 ex op 15-01-2011 in nat weiland
Waterhoen - Gallinula chloropus
Eerste waarneming
1 adult op 12-02-2011 in dijksloot nabij Kiekens
Voorkomen
Jaarlijks. Hele jaar aanwezig.
Relatie met polder
Broeden. Territorium in perifere sloten (:met jongen foeragerend)
Hoogste aantal
2 adulten op 02-04-2011 in dijksloot nabij Kiekens
Scholekster - Haematopus ostralegus
Eerste waarneming
01-03-2007 Polder
Voorkomen
Jaarlijks. Aanwezig vlak voor en in broedtijd
Relatie met polder
Broeden in beweide percelen en in hooiland. Foerageren met jongen
overal in polder mogelijk.
Voorheen broedend op plat kantoordak timmerbedrijf aan de
Landsmeerderdijk (er staat nu een flatgebouw)
Hoogste aantal
10 adulten op 02-03-2007 in de polder
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Kievit - Vanellus vanellus
Eerste waarneming
10-04-2005 Polder
Voorkomen
Jaarlijks. Na broedtijd verzamelen de vogels zich buiten de polder. In
de late winter / vroeg in het voorjaar keren zij terug.
Relatie met polder
Broeden, in hooiland en beweide percelen. Hoge broeddichtheid. Van
al de broedende weilandvogels de talrijkste soort. Foerageren door
hele polder.
Hoogste aantal
68 adulten op 11-04-2012 in de polder (in broedperiode)

Bontbekplevier – Charadrius hiaticula Nieuwe soort in 2012
Eerste waarneming
1 ex 21-04-2012 Polder
Voorkomen
Incidenteel. Doortrekker
Relatie met polder
Foerageren in de weilanden
Hoogste aantal
1 ex 21-04-2012 Polder
Houtsnip - Scolopax
Eerste waarneming
Voorkomen
Relatie met polder
Hoogste aantal

rusticola
1 ex 01-04-2001 opvliegend uit tuin Landsmeerderdjik
Incidenteel. Wintergast. Grote tuinen.
Schuilplaats. Foerageren (?). Zoekt rustige plekken in grote tuinen.
1 ex op 14-11-2010 tuin Zuideinde, nabij Kiekens

Bokje - Lymnocryptes minimus
Eerste waarneming
1 ex op 08-01-2010 Tuin, dood gevonden
Voorkomen
Status onzeker vanwege verborgen levenswijze. Polder wordt niet
specifiek op Bokje geïnventariseerd. Slechts 1 melding bekend.
Relatie met polder
Op 08-01-2010 een Bokje door schaatsers uit polder verdreven en in
tuin gedood door kat. Binnen enkele dagen 3 vogels door zelfde kat
gedood.
Hoogste aantal
1 ex op 08-01-2010 in tuin, dood gevonden
Watersnip - Gallinago gallinago
Eerste waarneming
11 ex op 19-03-2011 Langs poldersloot
Voorkomen
Status nog onbekend. Geen waarnemingen uit voorgaande jaren
bekend. In 2012 geen waarnemingen.
Relatie met polder
Foeragerend en rustend langs poldersloten die centraal in de polder
zijn gelegen
Hoogste aantal
11 ex op 19-03-2011 langs poldersloot
Grutto - Limosa limosa
Eerste waarneming
10-04-2005 Weiland
Voorkomen
Jaarlijks. Vooral in hooipercelen maar ook in beweide percelen
Relatie met polder
Broedvogel in hooiland. Foeragerend in hooilanden en greppels en ook
wel in beweide percelen. Adulte vogels foerageren graag langs
poldersloten.
Hoge broeddichtheid zeker voor een kleipolder.
Grutto's profiteren van het fanatieke verjagen van belagers door de
Kieviten die in flink aantal eveneens in de hooilanden broeden.
Op 01-05-2011 zijn 9 paar en 1 losse adult met jongen waargenomen.
In recente jaren 9 - 10 broedparen.
In 2011 minstens 14 broedparen / territoria.
In 2012 11 broedparen / territoria
Hoogste aantal
28 adulten op 08-05-2011 in de polder
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Kluut - Recurvirostra avosetta
Eerste waarneming
2 ex 13-04-1988 Weiland
Voorkomen
Incidenteel
Relatie met polder
Foerageren in poldersloot. In april 1988 foerageren 6 - 7 vogels in
sloot naar gemaal. Op 13 april nog 2 vogels aanwezig in weiland.
Hoogste aantal
2 ex in 13-04-1988 Weiland
Tureluur - Tringa totanus
Eerste waarneming
10-04-2005 Polder
Voorkomen
Jaarlijks. Vlak voor en tijdens broedtijd. Weiland.
Relatie met polder
Broeden in hooiland. Foerageren ook in beweide percelen. Adulte
vogels foerageren graag langs poldersloten.
Hoogste aantal
23 ex op 02-04-2022 en op 08-05-2022 in de polder
Witgat – Tringa ochropus Nieuwe soort in 2012
Eerste waarneming
1 ex 28-04-2012 Polder
Voorkomen
Zeldzaam. Polder
Relatie met polder
Foeragerend in de polder
Hoogste aantal
1 ex 28-04-2012 in de polder
Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus
Eerste waarneming
64 ex 15-01-2011 Weiland
Voorkomen
Jaarlijks. Hele jaar maar sporadisch in broedtijd weidevogels.
Relatie met polder
Foerageren, voorkeur voor natte gedeeltes zoals greppels vol water
Hoogste aantal
84 ex 22-02-2012 Weiland
Stormmeeuw - Larus canus
Eerste waarneming
2 adulten op 15-01-2011 Weiland
Voorkomen
Jaarlijks. Polder
Relatie met polder
Foerageren, voorkeur voor natte gedeeltes zoals greppels vol water
Hoogste aantal
2 adulten op 15-01-2011 Weiland
Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus
Eerste waarneming
1 adult op 10-06-2008 Dijktalud, ter plaatse
Voorkomen
Jaarlijks. Voor en na eigen broedtijd waargenomen
Relatie met polder
Onbekend
Hoogste aantal
2 adulten op 27-03-2012 Polder
Zilvermeeuw - Larus argentatus
Eerste waarneming
2 ex op 15-01-2011 in weiland
Voorkomen
Jaarlijks. Polder
Relatie met polder
Foerageren, voorkeur voor natte gedeeltes zoals greppels vol water.
Hoogste aantal
3 ex op 12-02-2012 in weiland
Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus
Eerste waarneming
1 adult op 15-01-2011 in weiland
Voorkomen
Status onzeker. Jaarlijks waarschijnlijk.
Relatie met polder
Foerageren, voorkeur voor natte gedeeltes zoals greppels vol water.
Hoogste aantal
1 adult op 15-01-2011 in weiland
Grote mantelmeeuw - Larus marinus
Eerste waarneming
1 adult op 15-01-2011 in weiland
Voorkomen
Jaarlijks. Polder
Relatie met polder
Foerageren, voorkeur voor natte gedeeltes zoals greppels vol water
Hoogste aantal
1 adult op 15-01-2011 in weiland
Visdief – Sterna hirundo
Eerste waarneming
2 ex 01-04-1998 over de dijk naar zijkanaal vliegend
Voorkomen
Jaarlijks overvliegend
Relatie met polder
Langs vliegend. Sporadisch foeragerend boven sloot
Hoogste aantal
2 ex 01-04-1998 over de dijk naar zijkanaal vliegend
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Koekoek - Cuculus canorus
Eerste waarneming
1 ex op 13-05-2010 vliegend over de polder
Voorkomen
Jaarlijks. Doortrek. Ook territorium. Tuinen
Relatie met polder
Onbekend
Hoogste aantal
1 paar 16-06-2012 in tuinen Landsmeerderdijk
Ransuil - Asio otis
Eerste waarneming
Voorkomen
Relatie met polder
Hoogste aantal

13-07-2001 Polder
Niet jaarlijks. Polder.
Jagen in polder en langs de dijk. Rusten in tuinen.
3 juvenielen op 01-06-2005 's nachts roepend in tuinen
Landsmeerderdijk

Houtduif - Columba
Eerste waarneming
Voorkomen
Relatie met polder
Hoogste aantal

palumbus
1 ex21-03-1988 Tuinen Landsmeerderdijk
Jaarlijks
Broeden in tuinen, foerageren in tuinen en polder. Vaak tientallen
vogels in de polder.
67 ex 31-03-2012 in de weilanden

Turkse Tortel - Streptopelia decaocto
Eerste waarneming
1 ex 04-03-2012 Tuin Kadoelenweg
Voorkomen
Jaarlijks. Tuinen.
Relatie met polder
Broeden en foerageren in tuinen.
Hoogste aantal
2 adulten 02-11-2012 tuin Kadoelenweg
Holenduif - Columba oenas
Eerste waarneming
01-02-1990 Polder
Voorkomen
Jaarlijks
Relatie met polder
Foeragerend in de polder tussen de Houtduiven
Hoogste aantal
7 ex op 10-03-2012 in de polder
Gierzwaluw - Apus
Eerste waarneming
Voorkomen
Relatie met polder
Hoogste aantal

apus
13-05-2010 Polder
Jaarlijks. Vliegend boven polder.
Foerageren. Voormalige broedvogel, onder dak Landsmeerderdijk 43
12 ex op 10-07-2010 boven de polder jagend

IJsvogel - Alcedo atthis
Eerste waarneming
1 ex op 11-10-2005 in polder
Voorkomen
Jaarlijks. Gehele jaar. Niet vaak.
Relatie met polder
Foerageren in perifere sloten. Vijver met stekelbaarzen,
Kadoelenweg, wordt regelmatig bezocht. Een keer zittend op tak
langs sloot achter huizen Landsmeerderdijk waargenomen. Recent
niet ver van de polder, rond gemaal Kadoelen, is door 2 paren
gebroed. Ondanks sneeuw en ijs in februari toch weer gezien in 2012.
Hoogste aantal
1 ex op 14-01-2011 Tuinvijver Kadoelenweg.
Grote Bonte Specht
Eerste waarneming
Voorkomen
Relatie met polder
Hoogste aantal

- Dendrocopos major
12-12-1992 Tuin Landsmeerderdijk
Jaarlijks. Vrij algemeen in tuinen. Gehele jaar, vooral 's winters
Foerageren, oude bomen in tuinen.
1 ex op 13-12-2008 foeragerend in tuin

Groene Specht - Picus viridis
Eerste waarneming
1 ex op 07-04-2006 in polder
Voorkomen
Incidenteel.
Relatie met polder
Roepende vogel op 15-03-1999 tuinen Landsmeerderdijk.
Melding 07-04-2006 bron Amsterdams VogelNet, zonder details.
Hoogste aantal
1 ex 15-03-1999 tuin Landsmeerderdijk
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Ekster - Pica pica
Eerste waarneming
Voorkomen
Relatie met polder
Hoogste aantal

15-03-1988 Tuin
Jaarlijks. Gehele jaar. Algemeen. Tuinen en polder
Broeden in tuinen, foerageren in tuinen en polder.
14 ex op 11-10-2009 in tuinen Landsmeerderdijk

Gaai - Garrulus glandarius
Eerste waarneming
1 ex 08-01-2012 tuin Landsmeerderdijk
Voorkomen
Jaarlijks. Het hele jaar. Tuinen.
Relatie met polder
Broeden en foerageren in tuinen.
Hoogste aantal
1 ex 14-08-2012 tuin Kadoelenweg
Kauw - Corvus monedula
Eerste waarneming
200 ex op 22-03-1988 in de gehele polder
Voorkomen
Jaarlijks. Het gehele jaar. Algemeen. Polder, huizen, tuinen.
Relatie met polder
Broeden in schoorstenen van omringende huizen. Foerageren in
tientallen in polder en ook in tuinen. Juveniele weidevogels als prooi
moeilijk te pakken (vooral dankzij agressie Kieviten).
Hoogste aantal
200 ex op 22-03-1988 in de hele polder
Zwarte Kraai - Corvus corone
Eerste waarneming
01-04-1988 Tuin
Voorkomen
Jaarlijks. Het gehele jaar. Polder en tuinen.
Relatie met polder
Broeden in tuinen, foerageren in tuinen en vooral in de polder.
Juveniele weidevogels als prooi moeilijk te pakken (vooral dankzij
agressie Kieviten). Op 05-05-2012 pakt een Zwarte Kraai een jonge
Kievit.
Hoogste aantal
50 ex 02-11-2012 in de polder
Roek - Corvus fugilegus
Eerste waarneming
4 ex op 13-02-1988 in weiland
Voorkomen
Jaarlijks. Buiten broedperiode weidevogels
Relatie met polder
Foeragerend in weiland. Dichtstbijzijnde kolonie in Molenwijk.
Hoogste aantal
5 ex op 22-02-2012 in weiland
Boerenzwaluw - Hirundo rustica
Eerste waarneming
12-05-1988 Polder
Voorkomen
Jaarlijks. In broedtijd. Boven hele polder.
Relatie met polder
In de zomer 2011 oude en jonge vogels samen jagend waargenomen.
Vermoedelijk doortrekkers. Foeragerend.
Voorheen broedvogel; heeft in paardenstal aan NW-zijde gebroed.
Tot in 2011 hebben Boerenzwaluwen in de voormalige stolpboerderij
gebroed. In 2012 zijn er geen broedvogels teruggekeerd. In heel
Nederland lag het aantal broedparen drastisch lager.
Hoogste aantal
12 ex op 26-06-2011 adulten en juvenielen boven de polder
Huiszwaluw – Delichon urbicum Nieuwe soort in 2012
Eerste waarneming
4 ex 29-07-2012 boven tuinen Kadoelenweg
Voorkomen
Incidenteel of jaarlijks
Relatie met polder
Foerageren boven de polder
Hoogste aantal
12 ex 27-08-2012 vliegen langs de Landsmeerderdijk
Matkop – Poecile montanus Nieuwe soort in 2012
Eerste waarneming
1 ex 02-05-2012 tuin Kadoelenweg
Voorkomen
Incidenteel (?)
Relatie met polder
Foeragerend in bomen en struiken tuinen
Hoogste aantal
1 ex 02-05-2012 tuin Kadoelenweg
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Pimpelmees - Cyanistes caeruleus
Eerste waarneming
2 ex op 20-03-1988 in tuin Landsmeerderdijk
Voorkomen
Jaarlijks. Het gehele jaar. Vrij algemeen. Tuinen
Relatie met polder
Broedvogel en foerageren in tuinen
Hoogste aantal
1 vrouw dood, 1 man met 5 pullen in nestkast 21-05-2012
Koolmees - Parus major
Eerste waarneming
2 ex op 20-03-1988 in tuin Landsmeerderdijk 41 broedend
Voorkomen
Jaarlijks. Het gehele jaar. Vrij algemeen. Tuinen.
Relatie met polder
Broedvogel en foerageren in tuinen
Hoogste aantal
3 ex op 21-09-2012 in tuin Kadoelenweg
Staartmees - Aegithalos caudatus
Eerste waarneming
12-03-1993 tuinen Landsmeerderdijk
Voorkomen
Gehele jaar. Niet elk jaar waargenomen. Tuinen.
Relatie met polder
Broeden en foerageren in tuinen.
Hoogste aantal
10 ex op 15-10-2012 tuinen Landsmeerderdijk
Witkopstaartmees - Aegithalos caudatus caudatus
Eerste waarneming
1 ex op 18-10-1998 tuinen Landsmeerderdijk
Voorkomen
Incidenteel. Wintergast. Tuinen.
Relatie met polder
Foerageren in tuinen. Vogel op 18-10-1998 tussen Staartmezen.
Hoogste aantal
1 ex op 18-10-1998 tuinen Landsmeerderdijk
Fitis - Phylloscopus
Eerste waarneming
Voorkomen
Relatie met polder
Hoogste aantal

trochilus
1 ex 10-05-1998 tuinen Landsmeerdijk
Jaarlijks. Tuinen. Status?
Doortrekker en broedvogel tuinen?
1 ex 07-04-1988 zingend in tuinen Landsmeerderdijk

Tjiftjaf - Phylloscopus collybita
Eerste waarneming
1 ex 31-03-1988 tuinen Landsmeerderdijk
Voorkomen
Jaarlijks. Tuinen.
Relatie met polder
Doortrekker en broedvogel tuinen
Hoogste aantal
1 ex 30-04-2012 zingend in tuin Kadoelenweg
Zwartkop - Sylvia atricapilla
Eerste waarneming
1 ex 07-05-1988 Tuinen
Voorkomen
Jaarlijks. Niet in winter uiteraard. Tuinen.
Relatie met polder
Foerageren en broeden in tuinen. Soms doortrekkers korte tijd t.p.
Hoogste aantal
1 ex 16-06-2012 zingend in tuinen Landsmeerderdijk
Braamsluiper - Sylvia curruca
Eerste waarneming
1 ex op 01-05-1991 Tuinen
Voorkomen
Jaarlijks. Niet in winter uiteraard. Tuinen.
Relatie met polder
Foerageren en broeden in tuinen.
Hoogste aantal
1 ex 27-04-2012 zingend in tuinen Landsmeerderdijk
Goudhaan - Regulus
Eerste waarneming
Voorkomen
Relatie met polder
Hoogste aantal

regulus Nieuwe soort in 2012
2 ex 23-02-1990 tuinen Landsmeerderdijk
Incidenteel (?)
Foerageren in coniferen in de tuinen
5 ex 30-11-2012

Boomkruiper - Certhia brachydactyla
Eerste waarneming
1 ex op 13-12-1992 kruipend tegen boom tuin Landsmeerderdijk
Voorkomen
Incidenteel. Wintergast. Tuinen.
Relatie met polder
Foerageren op bomen in tuinen
Hoogste aantal
1 ex 19-10-2012 tuinen Kadoelenweg
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Winterkoning - Troglodytes troglodytes
Eerste waarneming
1 ex 15-03-1988 tuin Landsmeerderdijk
Voorkomen
Jaarlijks. Het gehele jaar. Algemeen in tuinen.
Relatie met polder
Broeden en foerageren in tuinen
Hoogste aantal
1 ex 08-04-2012 tuinen Landsmeerderdijk
Spreeuw - Sturnus vulgaris
Eerste waarneming
10-05-1998 Tuinen Landsmeerderdijk
Voorkomen
Jaarlijks. Het gehele jaar.
Relatie met polder
Foerageren in weiland, broeden in tuinen. Overnachten.
De groep van 5000, 13-03-2007 in Klimop en bomen tuin
Stoombootweg is met knallend vuurwerk verdreven.
Hoogste aantal
5000 ex op 13-03-2007 overnachten tuin Stoombootweg
Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus Nieuwe soort in 2012
Eerste waarneming
1 ex 08-06-2012 zingend in riet dijksloot
Voorkomen
Incidenteel
Relatie met polder
Eenmalige broedpoging ruw verstoord door maaien enkele dagen na
waarneming
Hoogste aantal
1 ex 08-06-2012 zingend in riet dijksloot
Merel - Turdus merula
Eerste waarneming
1 ex 15-03-1988 Tuinen Landsmeerderdijk
Voorkomen
Jaarlijks. Het gehele jaar. Algemeen in tuinen.
Relatie met polder
Broeden en foerageren in tuinen. Foerageren ook wel in polderrand.
Hoogste aantal
3 ex 29-01-2012 tuinen Kadoelenweg
Zanglijster - Turdus
Eerste waarneming
Voorkomen
Relatie met polder
Hoogste aantal

philomelos
1 ex op 12-05-1988 tuin Landsmeerderdijk
Jaarlijks. Tuinen.
Broeden en foerageren in tuinen.
2 ex op 06-04-2012 tuinen Kadoelenweg

Kramsvogel - Turdus pilaris
Eerste waarneming
10 ex 06-03-2010 in de polder
Voorkomen
Jaarlijks. Wintergast.
Relatie met polder
Foerageren
Hoogste aantal
10 ex op 06-03-2010 in de polder
Koperwiek - Turdus
Eerste waarneming
Voorkomen
Relatie met polder
Hoogste aantal

iliacus
5 ex 07-11-2012 tuinen Landsmeerderdijk
Jaarlijks. Wintergast.
Foerageren
10 ex op 26-10-2008 in tuinen

Beflijster - Turdus torquatus
Eerste waarneming
15-04-1996 Tuinen
Voorkomen
Incidenteel. Doortrekker.
Relatie met polder
Onbekend. Rusten? Foerageren?
Hoogste aantal
3 ex in bomen van tuinen Landsmeerderdijk
Roodborst - Erithacus rubecula
Eerste waarneming
15-03-1998 Tuinen Landsmeerderdijk
Voorkomen
Jaarlijks. Het hele jaar. Vrij algemeen. Tuinen.
Relatie met polder
In tuinen: 's zomers broedterritoria en 's winters foerageerterritoria
Hoogste aantal
1 ex 27-10-2012 tuinen Kadoelenweg
Zwarte Roodstaart
Eerste waarneming
Voorkomen
Relatie met polder
Hoogste aantal

– Phoenicuris ochruros
1 adult 10-04-1980 zingend op Kiekens fabriek
Incidenteel
Dak in 1980 gelegenheid voor broedpoging?
1 adult 10-04-1980 zingend op Kiekens fabriek
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Tapuit – Oenanthe oenanthe Nieuwe soort in 2012
Eerste waarneming
1 ex 29-04-2012 in het weiland
Voorkomen
Incidenteel. Doortrekker
Relatie met polder
Foerageren tijdens onderbreking van trek
Hoogste aantal
1 ex 29-04-2012 in het weiland
Huismus - Passer domesticus
Eerste waarneming
15-03-1988 Tuinen Landsmeerderdijk
Voorkomen
Jaarlijks. Het gehele jaar. Algemeen. Tuinen.
Relatie met polder
Broeden en foerageren in tuinen. In vroege voorjaar paarvorming in
groep van zo'n 20 ex. Later families samen in groep van 60.
Hoogste aantal
60 ex in augustus (datum?), tuinen Landsmeerderdijk
Heggemus - Prunalle modularis
Eerste waarneming
1 ex 15-03-1988 Tuinen
Voorkomen
Jaarlijks. Het gehele jaar. Vrij algemeen.
Relatie met polder
Broeden en foerageren in tuinen. Zingt soms al massaal in februari.
Hoogste aantal
1 paar 21-09-2012 tuinen Kadoelenweg
Grote Gele Kwikstaart - Motacilla cinerea
Eerste waarneming
1 ex op 12-11-2010 in tuin Kadoelenweg
Voorkomen
Niet jaarlijks. Wintergast en doortrekker
Relatie met polder
Foerageren in hele polder mogelijk
Hoogste aantal
1 op 12-11-2010 in tuin Kadoelenweg
Graspieper – Anthus
Eerste waarneming
Voorkomen
Relatie met polder
Hoogste aantal

pratensis
2 ex 02-04-2011 Polder
Incidenteel. Doortrekker?
Foerageren in de weilanden
2 ex 02-04-2011 Polder

Vink - Fringilla coelebs
Eerste waarneming
1 ex 28-01-2012 tuinen Kadoelenweg
Voorkomen
Jaarlijks.
Relatie met polder
Broedvogel (?) en wintergast tuinen
Hoogste aantal
4 ex 11-03-2012 tuinen Kadoelenweg
Keep - Fringilla montifringilla
Eerste waarneming
Geen waarnemingen op waarneming.nl ingegeven
Voorkomen
Jaarlijks? Wintergast. Status?
Relatie met polder
Foerageren in tuinen.
Hoogste aantal
Geen waarnemingen op waarneming.nl ingegeven
Groenling - Carduelis chloris
Eerste waarneming
1 ex op 21-03-1988 tuin Landsmeerderdijk
Voorkomen
Jaarlijks. Vrij algemeen.
Relatie met polder
Broeden en foerageren in tuinen
Hoogste aantal
70 ex 24-03-2012 tuinen Kadoelenweg
Sijs - Carduelis spinus
Eerste waarneming
5 ex op 12-10-2010 in tuin Kadoelenweg
Voorkomen
Incidenteel. Wintergast
Relatie met polder
Foerageren in bomen, tuinen.
Hoogste aantal
5 ex op 12-10-2010 in tuin Kadoelenweg
Putter - Carduelis carduelis
Eerste waarneming
1 ex 05-05-1990 tuinen Landsmeerderdijk
Voorkomen
Jaarlijks. Tuinen.
Relatie met polder
Foerageren en broeden in tuinen
Hoogste aantal
8 ex op 10-04-2012 in tuinen Kadoelenweg
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