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Onderzoek naar natuurwaarden
uitgevoerd in 2011 door de Commissie Natuur
van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreek
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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.
Als belangrijk onderdeel van het onderzoek is in 2011 een broedvogelinventarisatie van
weidevogels uitgevoerd. In het afgelopen jaar hebben de weidevogels, met name Grutto en Kievit,
in hoge dichtheden gebroed. De Wilmkebreek is voor de provincie Noord-Holland volgens de eigen
criteria zowel een Grutto- als een weidevogelkerngebied.
De vogels profiteren van het voor hen goede ecologisch gerichte beheer.
De polder is niet alleen een uitstekend gebied voor broedende weidevogels maar ook voor tijdelijk
pleisterende vogels. Lepelaars onderbreken hun voor- en najaarstrek om Tiendoornige Stekelbaars
uit de sloten te lepelen. Ook IJsvogels doen zich aan de stekelbaarzen tegoed.
Natuurhistorisch behoort de polder bij het weidegebied van Waterland. De eerste
broedvogelinventarisatie geeft aan dat wat de vogels betreft er in dat opzicht niets is veranderd.
De Wilmkebreek zou wat de Commissie Natuur betreft deel moeten uitmaken van het nationaal
landschap Laag Holland. De gemeente Amsterdam heeft nu alle reden in het in 2012 te vernieuwen
bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf de Wilmkebreek als een rijk weidevogelgebied te
omschrijven.
In heel Nederland lopen de aantallen Grutto ondanks beschermende maatregelen al decennia lang
gestaag terug. De oorzaak wordt onderzocht maar ligt gecompliceerd. Ondertussen is het zaak
succesvolle broedgebieden als de Wilmkebreek te koesteren en te bewaren.
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Wilmkebreek in het jaar 1636

1

en in 2011

Inleiding

De Wilmkebreek is een voormalige IJ doorbraak, omringd door dijken en is de kleinste polder van
Nederland (25 ha) die nog zelfstandig bemalen wordt. Bij de vroegere doorbraken vanuit het IJ zijn
veenlagen weggeslagen, waardoor de polder een relatief diepe ligging heeft (het maaiveld varieert
tussen NAP-3,5m en NAP-3,8m). De bodem bestaat in hoofdzaak uit klei.
De polder wordt reeds eeuwen (en nog steeds) agrarisch beheerd. Oude landschapskaarten tonen
aan dat het slotenpatroon de laatste 400 jaar niet is veranderd. De polder maakt deel uit van het
provinciaal cultuurhistorisch monument De Waterlandse Zeedijk.
De meeste percelen bestaan tegenwoordig uit hooiland dat laat wordt gemaaid (altijd na 1 juli).
Het ecologisch gerichte beheer kenmerkt zich verder door extensieve beweiding en beperkte
bemesting.
De polder ligt binnen de ringweg rond Amsterdam, in Amsterdam Noord, grotendeels omringd door
lage lintbebouwing. Vrijwel alle woningen hebben een tuin die tegen de rand van de polder
aanligt.
In natuurhistorisch opzicht is het gebied onlosmakelijk verbonden met de weidegebieden van
Waterland. Het is een weidegebied met een gezonde populatie aan weidevogels.
Bij instanties als de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en SOVON zijn de
natuurwaarden van de polder niet of nauwelijks bekend. Bijvoorbeeld: in de "Structuurvisie
Amsterdam 2040" (van 2010) wordt de Wilmkebreekpolder, als onderdeel van de Amsterdamse
hoofdgroenstructuur, aangeduid met "ruigtegebied / struinnatuur". Een dergelijke beschrijving
doet geen recht aan de polder. Het zou gelijk aan het aangrenzende Waterland als
"stadsrandpolder" moeten worden benoemd.
Bruikbare en gestructureerde archiefgegevens over natuur in de Wilmkebreek ontbreken.
In 2011 is voor het eerst een weidevogelinventarisatie uitgevoerd. Resultaten en conclusies worden
in het voorliggende rapport Natuurinventarisaties Wilmkebreek 2011 Vogels beschreven.
Tevens bevat het rapport waarnemingen van vogels die weliswaar niet in de polder broeden maar
wel voor het voltooien van hun levenscyclus deels of geheel afhankelijk zijn van biotoop dat de
polder hen biedt.
De aangedragen informatie draagt hopelijk bij tot een betere bekendheid van de natuur in deze
mooie maar wat vergeten polder.
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2

Het Beheer

Boer
Tot in de 90-er jaren heeft boer Keizer de polder als weidegebied beheert. Daarna is hij door boer
Harry Kok opgevolgd. Boer Harry past een ecologisch beheer toe hetgeen onder meer blijkt uit de
late maaitijd en het gematigde bemestingsregime. Hij is bij Water, Land en Dijken aangesloten, de
vereniging van ecologische boeren in Waterland (zie website).
De pachter komt in aanmerking voor subsidie vanuit SNL (Subsidieregeling Natuur- en
Landschapsbeheer).
Polder
De polder is een droogmakerij van ongeveer 25 ha groot (Rijkswaterstaat, 1950), ligt 3,50 tot 3,75
m beneden NAP en wordt zelfstandig bemalen. Grootste lengte 650 m, grootste breedte 350 m.
Het slootpeil wordt zomer en winter rond een waarde van NAP-4,0 m gehouden. Het peil van de
sloot langs de Landsmeerderdijk ligt zo'n 2 m hoger. De sloten in de polder zijn over het algemeen
slechts enkele decimeters diep en bevatten veel slib.
Bodem
De bodem heeft ooit uit vlierveengrond op bagger bestaan (Stichting Bodemkartering 1965)
NB. Vlier = moerassig land; vlierveengrond = veengrond voornamelijk uit Sphagnumveen
opgebouwd. Aan het begin van de 16e eeuw is de polder door dijkdoorbraken ontstaan. Veel veen
is weggespoeld en de bodem bestaat nu in hoofdzaak uit klei. In 1636 heeft inpoldering van de
braak plaatsgevonden.
Door de kleiige toplaag kan regenwater gemakkelijk op het land blijven staan. Om het regenwater
af te voeren zijn op regelmatige afstand greppels gegraven. Langs de randen van de percelen zijn
deze greppels, voor een betere berijdbaarheid, evenwel niet doorgezet tot aan de sloten. Het
drainagewater wordt hier via ingegraven pijpen naar de sloten afgevoerd.
Inundatie
's Winters komt het vaak voor dat een hooiperceel gedurende enkele maanden gedeeltelijk onder
water staat waarbij het water breed in en langs de greppels staat (zie foto onder). Niet tijdig
greppelen of verstopping van de drainagebuizen kan de oorzaak zijn.
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Maaien
Een groot deel van de polder wordt als hooiland benut (zie indicatie op de kaart in bijlage 1).
Maaien geschiedt altijd na 15 juni. Bedrijfsmatig komt het de huidige boer beter uit eerst dichter
bij huis (ook altijd na 15 juni) met maaien te starten. Als de Wilmkebreek aan de beurt komt, is
het reeds juli, soms augustus.
Overigens, ook boer Keizer heeft altijd pas na 15 juni gemaaid.

Beweiding
De hooilanden worden nabeweid met schapen en vleeskoeien.
De polder wordt extensief beweid. Begrazing vindt plaats door een kleine kudde van enkele
tientallen schapen, enkele plezierpaarden en 10 - 12 Dikbilkoeien. Een groep van ongeveer 12
geiten behorende tot diverse rassen komt elk jaar tijdens de zomervakantie van hun eigenaar een
aantal weken logeren.
Bemesting
Tot in de 90-er jaren en met name over de hooilanden heeft boer Keizer jaarlijks bescheiden
hoeveelheden kunstmest gestrooid. Boer Harry heeft zeker ook wel kunstmest toegepast maar niet
zo consequent en niet overal. Zijn plan om in de toekomst stalmest te gaan uitrijden zal niet
alleen het gras maar ook het bodemleven veel goed doen. Goed voor de broedende weidevogels!

Dijk en kwelzone
Het beheer door Hoogheemraadschap Noord-Hollands
Noorderkwartier van dijktalud en kwelzone van de
Landsmeerderdijk wordt gekenmerkt door een gebrek aan
respect voor natuur.
Bij het maaiwerk en bij het schonen van de dijksloot wordt
zwaar materiaal gebruikt. Zowel dijktalud als kwelzone
raken daarbij telkens flink beschadigd.
De dijksloot is op 11-07-2011 geschoond. Dat betekent strikt
genomen een overtreding van de Flora en Fauna wet die zegt
dat pas vanaf 15 juli mag worden geschoond.
Lees meer over het dijkbeheer in het inventarisatieverslag
Flora en Fauna.
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3

Bedreigingen

Menselijke bedreigingen:
 Omwonenden geven hun katten de gelegenheid in de polder te jagen.
 Omwonenden geven hun kinderen en zichzelf toestemming de polder te betreden.
 Tevens worden in het weiland honden uitgelaten. Ook in de broedtijd. Honden kunnen de
veeziekte Neospora caninum (caninum = hond) met zich meedragen. Neospora caninum is
een parasiet die zich verschuilt in honden en koeien. Honden zijn eindgastheer en als
honden in de wei hun behoefte doen, kunnen grazende koeien besmet raken met deze
parasieten. Door die besmetting kunnen vruchtbaarheidsproblemen ontstaan en kunnen
koeien ontijdig kalven. Een eenmaal besmette koe blijft besmet, net als 80% van de
kalveren. Er is (nog) geen medicijn of vaccin tegen Neospora
 Uitbreiding van tuinen (landje pik) verkleint het toch al niet zo grote oppervlak aan
weiland.
 In de dijkberm van de Landsmeerderdijk wordt bijna wekelijks vuilnis en / of tuinafval
gestort.
Natuurlijke bedreigingen:
 Op 27-01-2011 op de dijk bij het gemaal van Kadoelen is een Vos gezien.
 Buizerd, Sperwer, Zwarte Kraai en Kauw pogen te prederen op eieren en jongen van de
weidevogels maar zijn meestal weinig succesvol. Vooral de vele Kieviten verjagen hun
belagers fanatiek. De Grutto's profiteren van het agressieve optreden van hun gekuifde
buren.
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Het weer

Jaar- en maandoverzichten van het weer in 2011 zijn ontleend aan de website van het KNMI
www.knmi.nl/klimatologie/mow/
Kort samengevat:
Jaar 2011: Zeer warm, zeer zonnig en aan de natte kant
Maart 2011: uitzonderlijk droog, zeer zonnig en normale temperatuur
April 2011: Uitzonderlijk zacht, zeer zonnig en zeer droog
Mei 2011: Vrij warm, gemiddeld over het land droog en zonnig
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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
 Polder
 Dijktalud en kwelzone
 Tuinen
De tuinen zijn in 2011 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

6

Natuurinventarisaties Wilmkebreek 2011 Vogels

6

Resultaten

6.1

Weidevogels

De volgende tabellen bevatten aantallen van waarnemingen ingedeeld in categorieën. Vakjes zijn
grijs gemaakt bij waarnemingen die buiten de datagrenzen vallen (zie tabel 5, Van Dijk & Boele
2011).
De twee hoogste totale aantallen per dag zijn vet weergegeven.
De resultaten van de waarnemingdagen 15 januari, 19 en 26 februari vallen ver buiten de
datagrenzen en zijn niet in de tabellen opgenomen maar (indien van belang) apart bij de soort
vermeld.

Grutto
Bezoekdatum -> 19 mrt 26mrt 2 apr 16 apr 1 mei 8 mei 15 mei 21 mei 28 mei
Totaal aantal adulten
12
15
21
15
22
28
16
13
9
Paar totaal
6
7
8
5
9
13
6
6
4
Paar broedindicerend
4
1
1 Adult broedindicerend
Paar met jongen
9
7
5
3
4
1 Adult met jongen
1
1
Aantal vastgestelde territoria
14
12 Territoria liggen in hooilandpercelen. Alle territoria liggen in percelen aan de dijkzijde.
Percelen grenzend aan bebouwing worden gemeden m.u.v. percelen achter de huizen op de
Landsmeerderdijk.

Kievit
Bezoekdatum -> 19 mrt
Totaal aantal adulten
37
Paar totaal
17
Paar broedindicerend
3
1 Adult broedindicerend
1
Paar met jongen
1 Adult met jongen

26mrt

2 apr

16 apr

1 mei

8 mei

37
14
8
1

56
18
5
13

53
12
11
17

45
9
1
1
6
7

41
10

15 mei 21 mei 28 mei

34
12

29
9

24
8

5
6

2
1

4

1

Aantal vastgestelde territoria / broedparen
25 - 28
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 15-01-2011 zijn reeds 7 adulten aanwezig.
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Tureluur
Bezoekdatum -> 19 mrt
Totaal aantal adulten
19
Paar totaal
9
Paar broedindicerend
1 Adult broedindicerend
Paar met jongen
1 Adult met jongen

26mrt

2 apr

16 apr

1 mei

8 mei

16
6

23
11

11
1
1

15
4

23
10
1

15 mei 21 mei 28 mei

11
3

9
4

13
5

1

2
2

3

1

Aantal vastgestelde territoria / broedparen
7
Tureluurs verplaatsen zich gemakkelijk en om te foerageren houden zij zich regelmatig langs
slootkanten op. Uitsluitend territoria in hooiland.

Scholekster
Bezoekdatum -> 19 mrt 26mrt 2 apr
Totaal aantal adulten
4
5
Paar totaal
2
2
Paar broedindicerend
1
1 Adult broedindicerend
Paar met jongen
1 Adult met jongen
Aantal vastgestelde territoria / broedparen

16 apr

1 mei

8 mei

3
1
1

3
1
1
1

2

15 mei 21 mei 28 mei

4

3
1

4
2

1

1

1

15 mei

21 mei

28 mei

1
2

Watersnip
Bezoekdatum -> 19 mrt 26 mrt
Totaal aantal adulten
11

2 apr

16 apr

5

2

Aantal vastgestelde territoria / broedparen
Alle waarnemingen buiten de datagrens

1 mei

8 mei

0
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Knobbelzwaan
Bezoekdatum -> 19 mrt 26 mrt
Totaal aantal adulten
1
Paar totaal

2 apr

16 apr

1 mei

8 mei

15 mei

21 mei

28 mei

1

1

Aantal vastgestelde territoria / broedparen
Ook op 12-02-2011 een eenzame Knobbelzwaan

0

Grauwe Gans
Bezoekdatum -> 19 mrt
Totaal aantal adulten
18
Paar totaal
9
Paar broedindicerend
1 Adult broedindicerend
Paar met jongen
1 Adult met jongen
Soepgans totaal

26mrt

2 apr

16 apr

1 mei

8 mei

20
10

30
8
2

70
17
1

24
4

18

4

5

1

2

2

2

2

1

15 mei 21 mei 28 mei

5

1

4

4

Aantal vastgestelde broedparen
2
Op 15-08-2011 foerageerden 220 Grauwe Ganzen in de Wilmkebreek. Dergelijke aantallen zijn
buiten het broedseizoen niet ongewoon.
Een tweetal paren hebben in 2011 succesvol gebroed. Samen met hun jongen trokken zij
in een groep met een aantal witte soepganzen al foeragerend door de polder.

Wilde Eend
Bezoekdatum -> 19 mrt
Totaal aantal adulten
Paar totaal
Vrouw broedend
Vrouw met jongen
Mannen, extra bij vrouw

26mrt

2 apr

16 apr

1 mei

8 mei

14
6

10
5
1
1

7
1

5

4

5

3

4

5

4

4

3

1
5

15 mei 21 mei 28 mei

Aantal vastgestelde territoria / broedparen
8
Op 12-02-2011 zijn 41 adulten (16 paren) in de polder aanwezig. Op 19 en 26 maart is er
onvoldoende op Wilde eend gelet. Deze data vallen buiten de datagrenzen.
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Krakeend
Bezoekdatum -> 19 mrt 26 mrt
Totaal aantal adulten
Paar totaal
Vrouw broedend
Vrouw met jongen
Losse man
Losse vrouw

2 apr

16 apr

1 mei

8 mei

28
14

16
8

7
3

6
1

15 mei

21 mei

28 mei

4
2

4
1

2
2

2

Aantal vastgestelde territoria / broedparen
4
Op 12-02-2011 verbleven 22 paar Krakeend in de polder. Na 28 mei zijn vrouwen met pullen
verspreid over de polder waargenomen.

Bergeend
Bezoekdatum -> 19 mrt 26 mrt
Totaal aantal adulten
8
6
Paar totaal
4
2
Vrouw broedend
Vrouw met jongen
Losse man

2 apr

16 apr

1 mei

8 mei

15 mei

21 mei

28 mei

7
3

7
2

8
4

6
2

6
2
1

2
1

4

Aantal vastgestelde territoria / broedparen
4
Op 12-02-2011 verbleven 3 paar Bergeend in de polder.
Na 28 mei zijn vrouwen met pullen waargenomen.

Wintertaling
Bezoekdatum -> 19 mrt 26 mrt 2 apr 16 apr 1 mei 8 mei 15 mei 21 mei 28 mei
Totaal aantal adulten
2
Paar totaal
1
Aantal vastgestelde territoria / broedparen
0
De enige waarneming (van een foeragerend paartje) valt buiten de datagrenzen.
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Slobeend
Bezoekdatum -> 19 mrt 26 mrt
Totaal aantal adulten
Paar totaal

2 apr

16 apr

1 mei

8 mei

15 mei

21 mei

28 mei

2
1

Aantal vastgestelde territoria / broedparen
1
Ook op 29-04-2011 vloog een paartje enkel malen uit sloten op; man bleef dicht bij vrouw.
Er is geen waarneming van een vrouw met pullen.

Smient
Bezoekdatum -> 19 mrt
Totaal aantal adulten
Paar totaal

26 mrt

2 apr

4
2

2
1

16 apr

1 mei

8 mei

15 mei

21 mei

28 mei

1 mei

8 mei

15 mei

21 mei

28 mei

1

4
2

2
1

2
1

2
1

Aantal vastgestelde territoria / broedparen
0
Op 12-02-2011 in de polder 3 mannen en 3 vrouwen

Nijlgans
Bezoekdatum -> 19 mrt
Totaal aantal adulten
3
Paar totaal
1

26 mrt

2 apr

2

16 apr

Aantal vastgestelde territoria / broedparen
1
Geen vrouw met pullen waargenomen. Uitsluitend op 8 mei zijn 2 paren waargenomen.
Slechts 1 paar heeft zich 2 maal laten zien dus geen 2 territoria.
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Graspieper
Bezoekdatum -> 19 mrt
Totaal aantal adulten
Paar totaal

26 mrt

2 apr

16 apr

1 mei

8 mei

15 mei

21 mei

28 mei

2

Aantal vastgestelde territoria / broedparen
0
Op 02-04-2011 in de polder bevonden zich tegelijkertijd twee vogels, ongeveer 800 m uiteen.

Witte Kwikstaart
Bezoekdatum -> 19 mrt 26 mrt 2 apr 16 apr 1 mei 8 mei 15 mei 21 mei 28 mei
Totaal aantal adulten
1
2
2
1
Paar totaal
1
1
Aantal vastgestelde territoria / broedparen
1
Paartje in perceel tussen hooiweiden en Kadoelenweg, nabij het gemaal.

Meerkoet
Bezoekdatum -> 19 mrt 26 mrt 2 apr 16 apr 1 mei
8 mei 15 mei 21 mei
Totaal aantal adulten
8
1
5
1
3
1
3
1
Paar totaal
4
2
1
1
Paar met jongen
1
1
Adult met jongen
1
1
1
Aantal vastgestelde territoria / broedparen
3
Waarschijnlijk onderteld daar vanaf de dijk niet in alle sloten kan worden gekeken.

28 mei

2

2
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Waterhoen
Bezoekdatum -> 19 mrt 26 mrt 2 apr 16 apr 1 mei 8 mei 15 mei 21 mei 28 mei
Totaal aantal adulten
2
1
1
Paar totaal
1
Adult met jongen
1
1
Aantal vastgestelde territoria / broedparen
1
Waarschijnlijk onderteld daar vanaf de dijk niet in alle sloten kan worden gekeken.
In bijlage 1 staan van Grutto, Kievit, Tureluur en Scholekster de aantallen territoria / broedparen
van 2011 schematisch op een overzichtskaart ingetekend.
Onderstaande tabel toont het aantal broedindicerende paren van Grutto, Kievit en Tureluur uit
voorgaande jaren. De aantallen zijn gebaseerd op losse dagboeknotities van de schrijver.
De aantallen territoria 2011 zijn volgens de handleiding van Van Dijk & Boele (2011) vastgesteld.
Broedindicerende paren
1998
2005
2006
2-4
9
9 - 10
20 - 25
30
20
1
3-4
1
1

Soort
2007
6
15 - 20
2

1

Grutto
Kievit
Tureluur
Scholekster
Watersnip
Knobbelzwaan
Grauwe Gans
Wilde Eend
Krakeend
Bergeend
Slobeend
Smient
Wintertaling
Slobeend
Nijlgans
Graspieper
Witte Kwikstaart
Meerkoet
Waterhoen

Territoria / broedparen
2011
14
25 (28)
7
2
0
0
2
8
5
4
1
0
0
1
1
0
1
3
1

In 1997 zijn de waargenomen aantallen paren vergelijkbaar met die uit 1998 geweest.
In 2007 is het voorjaar erg droog en warm geweest.
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6.2

Overige vogels

In bijlage 2 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
Twee bijzondere vogelsoorten, IJsvogel en Lepelaar broeden niet in de polder maar foerageren er
wel.

Beide vangen de algemeen in de polder voorkomende Tiendoornige Stekelbaars.

IJsvogel broedt rond gemaal Kadoelen en vist regelmatig in perifere sloten van de Wilmkebreek
(ouder met jong, Kadoelen, foto Fred Haaijen).
Het is een standvogel die jaarlijks met enkele honderden paren in Nederland broedt.

Ook Vlokreeften, Gammarus spec., komen algemeen voor (parend stel, dijksloot)
Lepelaars onderbreken jaarlijks hun voor- en najaarstrek om stekelbaarzen en vlokreeften uit de
sloten te lepelen.
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7

Conclusies

7.1

Weidevogels

De polder kent een oppervlakte van 25 ha groot en de berekende broeddichtheden zijn:
 Grutto 56 paar / 100 ha
 Kievit 100 paar / 100 ha
 Tureluur 28 paar / 100 ha
De provincie Noord-Holland richt zich vooral op gebieden waar bepaalde minimum dichtheden aan
weidevogels voorkomen, de zogeheten kerngebieden.Twee typen kerngebieden worden
onderscheiden:
 Gruttokerngebieden, dichtheid minimaal 10 paar Grutto / 100 ha
 Weidevogelkerngebieden,dichtheid minimaal 20 broedparen / 100 ha
Grutto, Kievit en Tureluur behoren tot de soorten die worden meegewogen (Van 't Veer 2010).
 Conclusie: De Wilmkebreek is voor de provincie volgens de eigen criteria zowel een Gruttoals een weidevogelkerngebied.
Gruttokerngebieden zoals de Wilmkebreek komen op grote schaal in het Nationaal Landschap Laag
Holland voor (Van 't Veer 2010).
 De dichtheden in de Wilmkebreek zijn vergelijkbaar met die in het weidevogelkerngebied
Varkensland, onderdeel van het Nationaal Landschap Laag Holland (zie figuren 3.20 en 3.21
/ M. Huurnink et al 2011 en Scharringa & Van 't Veer 2006).
Het soortenrijk Grutto-type behoort tot de weidevogelgemeenschappen die in Noord-Holland
(TWINSPAN-analyse, Van 't Veer et al, 2010) kunnen worden onderscheiden. Deze gemeenschap
wordt gekenmerkt door een Grutto dichtheid van meer dan 20 broedpaar / 100 ha en door hoge
dichtheden aan Kievit, Tureluur en Krakeend. Dit soortenrijke type komt vooral voor in gebieden
met een groot aandeel aan laat gemaaid grasland.
 De weidevogelgemeenschap van de Wilmkebreek voldoet aan de criteria en behoort tot het
soortenrijke Grutto-type. NB. Het grootste deel van de polder is in beheer als hooiland en
wordt pas in juli of later gemaaid.
Van 't Veer et al (2010) hebben in Noord-Holland geconstateerd dat er een relatie bestaat tussen
het soortenaantal en de aanwezige beheermozaïeken op landschapsniveau. De soortenrijkdom
neemt daarbij toe met een toenemend oppervlak aan (extensief ) weiland en hooiland (in juni
gemaaid). De soortenrijkste percelen komen voor in gebieden waar wei- en hooiland (laat
gemaaid) de dominante beheervorm is. De hoogste soortenaantallen worden gevonden in percelen
waar het aandeel aan weiland en laat maailand (hooiland, grasland gemaaid in juni) het grootst is.
Voor het overgrote deel zijn dit natuurgebieden.
 De Wilmkebreek bestaat uit extensief weiland en laat gemaaid hooiland maar is
desondanks relatief niet zo soortenrijk. Naast de relatie tussen het soortenaantal en de
aanwezige beheermozaïeken op landschapsniveau is het soortenaantal in een gebied ook
gerelateerd aan de gebiedsgrootte. Het kleine oppervlak van de polder vormt een
beperking voor het aantal soorten.
Nog een laatste constatering van Van 't Veer et al (2010).
In Het Nationaal Landschap Laag Holland komen veel graslanden voor met agrarisch natuurbeheer
die vanwege de hoge aantallen weidevogels ook voldoen aan de criteria voor natuurterreinen.
 Wilmkebreek sluit aan!
Nederland vormde altijd het bolwerk van de Europese populatie van de Grutto. De snelle
achteruitgang in de afgelopen decennia dreigt daar echter een einde aan te maken.
Ontwikkelingen die deze achteruitgang veroorzaken lijken de komende tijd onverminderd door te
gaan. Het gaat vooral om verlies en dichtslibben van het open graslandlandschap, ontwatering en
intensivering van graslandgebruik (Alterra 2008).
 Grutto's broeden heel succesvol in de Wilmkebreek. Ook al is de polder klein, gelet op de
negatieve populatieontwikkeling en zijn oorzaken is het heel waardevol de polder inclusief
het goede ecologische beheer te behouden.
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Volgens Kleijn et al (2009) hebben de volgende factoren een positieve invloed op de aantallen
territoria en het broedsucces van Grutto’s (op perceelniveau):
Een hoge grondwaterstand vlak voor en tijdens broedtijd, liefst 10 - 20 cm onder maaiveld, is erg
belangrijk. Door de beheerder gefaseerd omhoog te brengen. Vanaf half juni kan het grondwater
door verdamping wegzakken tot – 30 – 40 cm beneden maaiveld en dan kan na half juni ook zonder
schade aan het terrein gemaaid worden.
 De hoogste broeddichtheid aan Grutto, Kievit en Tureluur is aangetroffen in een perceel
dat afgelopen winter gedurende enkele maanden gedeeltelijk onder water heeft gestaan
(voorbeeld inundatie bij Beheer, blz. 4).
Hoge dichtheid aan prooidieren. Vooral voor kuikens - geleedpotigen, maar natuurlijk ook voor
volwassen vogels – wormen en geleedpotigen.
 Vanaf de dijk niet waarneembaar.
Lage vegetatiehoogte begin maart en niet te hoog en dicht gedurende de broedtijd.
 De vegetatie van de hooilanden met name van de 's winters geïnundeerde percelen is in
het (vroege) voorjaar laag. In brede stroken langs de greppels blijft de vegetatie,
hoofdzakelijk Fioringgras, ook tijdens de broedtijd laag. In drie percelen laat de Grote
Ratelaar zich in grote velden zien (zie rapport Flora en Fauna 2011)
Geen verruiging bijvoorbeeld met pitrus, brandnetels, distels en / of hoge oeverzegge.
 Verruiging met Akkerdistel komt op enkele plaatsen voor maar nergens op grote schaal.
Hoge pH.
Ten slotte, afwezigheid van opgaande elementen zoals bomen en gebouwen.
Grutto, Kievit en Tureluur broeden niet in de nabijheid van bebouwing of van hoge bomen. Zij
geven de voorkeur aan het open weidelandschap.
 In de Wilmkebreek liggen territoria van deze soorten vrijwel allemaal aan de zijde van de
onbebouwde dijk (zie bijlage 1). De percelen naast de huizen aan de Kadoelenweg,
percelen naast de hoge bomen bij Kiekens en percelen naast hoge bomen in de tuinen aan
de Landsmeerderdijk worden gemeden.
De Buizerd jaagt regelmatig vanuit de hoge bomen rond de polder.
Grutto's en de andere weilandbroeders profiteren van het agressieve optreden van de vele Kieviten
die belagers als Buizerd, Sperwer, Blauwe Reiger, Zwarte Kraai en Kauw fanatiek verjagen.
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7.2

Beter doen in 2012

In het voorjaar en de vroege zomer van 2011 is het weer overwegend zonnig en droog geweest. Bij
weinig neerslag en soms matige temperaturen is het gras niet hard gegroeid. en de vogels zijn goed
zichtbaar geweest. Uiteindelijke broedresultaten zijn niet onderzocht. Onbekend is of en in
hoeverre de droogte het uiteindelijke broedresultaat negatief heeft beïnvloed.
 In 2012 kuikens tellen, vliegvlugge jongen per paar vaststellen.
Een plas-dras perceel kan dienst doen als grutto-ontmoetingsplek. Het is een essentieel onderdeel
van een goed weidevogelbroedgebied.
 Inundatie van percelen in de winterperiode biedt de Grutto's in de Wilmkebreek een
ontmoetingsplaats?
In goed kuikenland (citaat Jan van der Geld, Wormer- en Jisperveld, december 2011) zijn
meerdere soorten grassen en de talrijk aanwezige kruiden (Veldzuring, Boterbloem spec.,
Pinksterbloem, Smalle Weegbree e.v.) homogeen over het perceel verspreid. Een duidelijk verschil
ten opzichte van andere vegetaties is het opvallend talrijke voorkomen van Reukgras. Ook
vochtindicerende soorten als Fioringras, Geknikte Vossenstaart en Waterbies zijn talrijk aanwezig.
Belangrijkste kenmerken van kuikenland zijn de trage voorjaarsgroei van de grassen en kruiden.
Staat er begin mei nog nauwelijks gewas, dit is half juni uitgegroeid tot een ijle vegetatie waarbij
het blad van het gras niet veel hoger is dan 20 centimeter. De bloeiwijzen van gras en kruiden
staan dan niet veel hoger dan 30- 40 centimeter.
 Hoogte (periode) en samenstelling vegetatie vaststellen. Uitkijken naar soorten als
Reukgras en Geknikte Vossenstaart en beddekkingspercentages schatten.
Het uitzicht vanaf de hoge Landsmeerderdijk is uitstekend. Ook vogels in weilanden aan de
overzijde (Kadoelenweg) zijn met de telescoop vrij goed waarneembaar. In een aantal
poldersloten valt vanaf de dijk niet goed of soms zelfs helemaal niet waar te nemen. Watervogels
die (met jongen) in sloten foerageren zijn mogelijk onderteld. Eind mei is voor het laatst
geïnventariseerd. Voor een aantal soorten is dan de sluitende datumgrens nog niet bereikt.
 In 2012 langer doortellen. Inventariseren vanaf de kanaaldijk maar ook vanaf andere
plaatsen rondom de polder zodat in alle sloten kan worden gekeken.
 Verbetering van het zicht in de sloten door het plaatsen van een webcam camera nabij de
grote oost-west lopende sloot.
Kan de inventarisatie en interpretatie van resultaten in 2012 nog worden verbeterd?
 Begin 2012 de inventarisatie 2011 bespreken met ervaren teller bijvoorbeeld van de
vereniging Water, Land en Dijken
 Contacten onderhouden met organisaties als Kenniscentrum weidevogels, ecologische
dienst Noord-Holland, etc.
 Doorlezen van de methode die bij de inventarisatie t.b.v. de Atlas van de Weidevogels in
Laag Holland (Scharringa & Van 't Veer 2006) is toegepast.
 Uitbreiden van de broedvogelinventarisaties met tellingen in de omringende tuinen.
Bewoners rond de polder betrekken!
Boer Harry beheert de polder perfect. Namens heel veel weidevogels: Harry: bedankt!
 Begin 2012 dit verslag aan Harry overhandigen. In 2012 goed contact met hem houden.
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Bijlagen
Bijlage 1 - Aantallen territoria / broedparen per perceel
De volgende soorten zijn ingetekend:
Gr = Grutto
Ki = Kievit
Tu = Tureluur Sc = Scholekster
H = perceel beheerd als hooiland

2 Ki

H
1 Ki

2 Gr
3 Ki
1 Tu

H
1 Ki

H

1 Ki

3 Gr
3 Ki
2 Tu

H
1 Sc

H

H
2 Ki

3 Gr
3 Ki
1 Tu

H

2 Ki

3 Gr
7 Ki
3 Tu

1 Sc

H
1 Gr
2 Ki
2 Gr
1 Ki
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Bijlage 2 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.
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 ganzen.
Hoogste aantal
220 ex op 10-08-2011 in het weiland.
Brandgans - Branta
Eerste waarneming
Voorkomen
Relatie met polder

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.
Hoogste aantal
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.
Hoogste aantal
2 adult, 6 jongen op 12-05-2007 Poldersloot
Bergeend - Tadorna tadorna
Eerste waarneming
01-03-2006 Weiland
Voorkomen
Jaarlijks. Weiland, sloten. Alleen tijdens broedperiode aanwezig.
Relatie met polder
Broedvogel in weiland, foeragerend met jongen in de sloten
Hoogste aantal
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, vroeg voorjaar.
Relatie met polder
Rustend op en langs de poldersloten
Hoogste aantal
6 ex op 12-02-2011 in de polder (3 man, 3 vrouw)
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
14 ex op 02-04-2011 in de polder
Ooievaar - Ciconia ciconia
Eerste waarneming
1 ex 31-03-2001 Tuin, overvliegend
Voorkomen
Regelmatig maar zeker niet jaarlijks
Relatie met polder
Foerageren en rusten in weiland

Hoogste aantal

2 ex op 02-04-2010
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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 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
Grote Zilverreiger - Ardea alba
Eerste waarneming
07-09-2007 Polder
Voorkomen
Incidenteel.
Relatie met polder
Geen info bij waarneming
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
Sperwer - Accipiter
Eerste waarneming
Voorkomen
Relatie met polder

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).
Hoogste aantal
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.
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
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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
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
56 adulten op 02-04-2011 in de polder
Houtsnip - Scolopax rusticola
Eerste waarneming
1 ex 01-04-2001 opvliegend uit tuin Landsmeerderdjik
Voorkomen
Incidenteel. Wintergast. Grote tuinen.
Relatie met polder
Schuilplaats. Foerageren (?). Zoekt rustige plekken in grote tuinen.
Hoogste aantal
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.
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
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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.
In recente jaren 9 - 10 broedparen. In 2011 zijn minstens 14
broedparen / territoria aangetroffen.
Op 01-05-2011 zijn 9 paar en 1 losse adult met jongen waargenomen.
Hoogste aantal
28 adulten op 08-05-2011 in de polder
Kluut - Recurvirostra avosetta
Eerste waarneming
2 ex in 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
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
64 ex 15-01-2011 Weiland
Stormmeeuw - Larus canus
Eerste waarneming
2 adulten op 15-01-2011 Weiland
Voorkomen
Status onzeker. Jaarlijks waarschijnlijk.
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
Incidenteel (?). Voor en na eigen broedtijd waargenomen
Relatie met polder
Onbekend
Hoogste aantal
1 adult op 15-01-2011 over de polder vliegend
Zilvermeeuw - Larus argentatus
Eerste waarneming
2 ex 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
2 ex op 15-01-2011 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
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
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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
Ransuil - Asio otis
Eerste waarneming
Voorkomen
Relatie met polder
Hoogste aantal

1 man op 09-05-2011 roepend in tuinen Landsmeerderdijk
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

palumbus
Geen waarnemingen in waarneming.nl
Jaarlijks.
Broeden in tuinen, foerageren in tuinen en polder. Vaak tientallen
vogels in de polder.
Hoogste aantal
Geen waarnemingen in waarneming.nl
Turkse Tortel - Streptopelia decaocto
Eerste waarneming
Geen waarnemingen in waarneming.nl
Voorkomen
Jaarlijks. Tuinen.
Relatie met polder
Broeden en foerageren in tuinen.
Hoogste aantal
Geen waarnemingen in waarneming.nl
Holenduif - Columba oenas
Eerste waarneming
01-02-1990 Polder
Voorkomen
Incidenteel. Status?
Relatie met polder
Onbekend; geen info bij waarneming.
Hoogste aantal
3 ex op 01-02-1990 in de polder
Gierzwaluw - Apus apus
Eerste waarneming
13-05-2010 Polder
Voorkomen
Jaarlijks. Vliegend boven polder.
Relatie met polder
Foerageren. Voormalige broedvogel,onder dak Landsmeerderdijk 43
Hoogste aantal
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.
Hoogste aantal
1 ex op 14-01-2011 Tuinvijver Kadoelenewg.
Grote Bonte Specht - Dendrocopos major
Eerste waarneming
12-12-1992 Tuin Landsmeerderdijk
Voorkomen
Jaarlijks. Vrij algemeen in tuinen. Gehele jaar, vooral 's winters
Relatie met polder
Foerageren, oude bomen in tuinen.
Hoogste aantal
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
(?) Tot nu toe slechts 1 melding (A'dams VogelNet) zonder details.

Hoogste aantal

1 ex op 07-04-2006 in polder
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Ekster - Pica pica
Eerste waarneming
15-03-1988 Tuin
Voorkomen
Jaarlijks. Gehele jaar. Algemeen. Tuinen en polder
Relatie met polder
Broeden in tuinen, foerageren in tuinen en polder.
Hoogste aantal
14 ex op 11-10-2009 in tuinen Landsmeerderdijk
Gaai - Garrulus glandarius
Eerste waarneming
Geen waarnemingen op waarneming.nl
Voorkomen
Jaarlijks. Het hele jaar. Tuinen.
Relatie met polder
Broeden en foerageren in tuinen.
Hoogste aantal
Geen waarnemingen op waarneming.nl
Kauw - Corvus monedula
Eerste waarneming
200 ex op 22-03-1988 in de hele 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)
Hoogste aantal
17 op 15-01-2011 in polder
Roek - Corvus fugilegus
Eerste waarneming
4 ex op 13-02-1988 in weiland
Voorkomen
Jaarlijks. Frequentie?
Relatie met polder
Foeragerend in weiland. Dichtstbijzijnde kolonie in Molenwijk.
Hoogste aantal
4 ex op 13-02-1988 in weiland
Boerenzwaluw - Hirundo rustica
Eerste waarneming
12-05-1988 Polder
Voorkomen
Jaarlijks. In broedtijd. Boven hele polder.
Relatie met polder
Voorheen broedvogel; heeft in paardenstal aan NW-zijde gebroed.
Niet eerder dan in zomer 2011 oude en jonge vogels samen jagend
waargenomen. Vermoedelijk doortrekkers. Foeragerend.
Hoogste aantal
12 ex op 26-06-2011 adulten en juvenielen boven de polder
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
2 ex op 20-03-1988 in tuin Landsmeerderdijk
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
2 ex op 20-03-1988 in tuin Landsmeerderdijk 41 broedend
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
8 ex op 02-09-1992 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
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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 op 13-12-1992 kruipend tegen boom tuin Landsmeerderdijk
Winterkoning - Troglodytes troglodytes
Eerste waarneming
Geen waarnemingen op waarneming.nl
Voorkomen
Jaarlijks. Het gehlele jaar. Algemeen in tuinen.
Relatie met polder
Broeden en foerageren in tuinen.
Hoogste aantal
Geen waarnemingen op waarneming.nl
Fitis - Phylloscopus
Eerste waarneming
Voorkomen
Relatie met polder
Hoogste aantal

trochilus
Geen waarnemingen in waarneming.nl
Jaarlijks. Tuinen. Status?
Doortrekker en broedvogel tuinen?
Geen waarnemingen in waarneming.nl

Tjiftjaf - Phylloscopus collybita
Eerste waarneming
Geen waarnemingen in waarneming.nl
Voorkomen
Jaarlijks. Tuinen. Status?
Relatie met polder
Doortrekker en broedvogel tuinen?
Hoogste aantal
Geen waarnemingen in waarneming.nl
Zwartkop - Sylvia atricapilla
Eerste waarneming
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
07-05-1988 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 op 01-05-1991
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
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
2 ex 15-03-1998 man verdedigt territorium, tuin Landsmeerderdijk
Zanglijster - Turdus philomelos
Eerste waarneming
1 ex op 12-05-1988 tuin Landsmeerderdijk
Voorkomen
Jaarljiks. Tuinen.
Relatie met polder
Broeden en foerageren in tuinen.
Hoogste aantal
1 ex op 01-06-2005 tuin Landsmeerderdijk
Kramsvogel - Turdus pilaris
Eerste waarneming
06-03-2010 Tuinen
Voorkomen
Jaarlijks. Wintergast.
Relatie met polder
Foerageren
Hoogste aantal
10 ex op 06-03-2010 in de polder
Koperwiek - Turdus iliacus
Eerste waarneming
26-10-2008 Tuinen
Voorkomen
Jaarlijks. Wintergast.
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Relatie met polder
Foerageren
Hoogste aantal
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 op 14-10-2008 in een tuin
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 op 15-03-1988 tuinen Landsmeerderdijk
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
Vink - Fringilla coelebs
Eerste waarneming
Geen waarnemingen op waarneming.nl ingegeven
Voorkomen
Jaarlijks. Status verder?
Relatie met polder
Broedvogel tuinen.
Hoogste aantal
Geen waarnemingen op waarneming.nl ingegeven
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
1 ex op 05-05-1990 tuin Landsmeerderdijk
Sijs - Carduelis spinus
Eerste waarneming
5 ex op 12-10-2010 in tuin Kadoelenweg
Voorkomen
Wintergast
Relatie met polder
Foerageren in bomen, tuinen.
Hoogste aantal
5 ex op 12-10-2010 in tuin Kadoelenweg
Putter - Carduelis carduelis
Eerste waarneming
3 ex op 16-01-2011 Tuinen Kadoelenweg
Voorkomen
Jaarlijks. Tuinen.
Relatie met polder
Foerageren in tuinen. Broeden?
Hoogste aantal
3 ex op 12-03-2011 in tuinen Landsmeerderdijk
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