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



Indeling polder met in het rood het Kruidenrijk grasland
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Schrikdraadafrastering: geen vos, kat of vee bij de nesten 
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Agrarisch natuurbeheer: ruige stalmest
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Er bestaat een positieve relatie tussen percelen waarop (strorijke) ruige mest wordt uitgereden en het aantal broedparen van kieviten. Dat is 
doorgaans de vroegste broeder. Later vestigen soorten als grutto en tureluur zich ‘onder de vleugels’ van de kieviten. Het gebruik van ruige 
mest vergroot de voedselsituatie en de gewenste ‘pollige’  structuur.



Laat maaien
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Pas nadat de jonge weidevogels vliegvlug zijn, wordt er in de polder gemaaid.



Koeien
- koeienvlaaien trekken veel bodemfauna aan
- pootafdrukken zorgen voor oneffenheden in bodem met een ruim aanbod aan microreliëf
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Natte polder
Bij veel regen blijft er water in de polder staan. Dit is gunstig voor overwinterende vogelsoorten. Zij gebruiken de polder als rust- en 
foerageergebied. De weidevogels en hun jongen kunnen in de vochtige bodem makkelijk voedsel vinden en met hun gevoelige vogelsnavel 
ook dieper gelegen wormen vinden.
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Kruidenrijke polder zorgt voor gevarieerd insectenaanbod
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Broedlocaties van Kievit (rood) en Grutto (zwart)

 
 Broedlocaties van Kievit (rood) en Grutto (zwart) in 2018  

 

2016 

 
2017  

75 meter

Door het grote aantal kieviten is er een stevige bescherming tegen predatoren.



Broedvogelterritoria van 2011 - 2018



Aantal broedparen met grote jongen van 2011 - 2018



Nieuwe soorten 2018

Grote gele kwikstaart Wulp Bruine kiekendief (vrouw)



Grote Canadese Gans  
Brandgans  
Wulp   
Koolmees  
Grauwe Gans   
Grutto   
Boerenzwaluw  
Knobbelzwaan   
Houtsnip   
Huiszwaluw  
Wilde Zwaan   
Bokje   
Staartmees  
Nijlgans *  
Watersnip   
Witkopstaartmees  
Bergeend  
Oeverloper   
Fitis  
Ringtaling *  
Witgat   
Tjiftjaf  
Zomertaling   
Tureluur   
Rietzanger  

Slobeend  
Kokmeeuw  
Zwartkop 
Krakeend 
Smient  
Stormmeeuw   
Goudhaan  
Wilde Eend 
Wintertaling   
Zilvermeeuw  
Boomkruiper  
Kuifeend   
Kleine Mantelmeeuw   
Spreeuw  
Grote Zee-eend (1941) 
Visdief  
Beflijster  
Grote Zaagbek (1941) 
Holenduif  
Merel  
Kwartel   
Houtduif   
Kramsvogel 
Ooievaar  
Lepelaar   

Koekoek  
Zanglijster 
Blauwe Reiger   
Ransuil  
Roodborst  
Purperreiger  (2012) 
Gierzwaluw  
Zwarte Roodstaart  
Grote Zilverreiger   
IJsvogel  
Gekraagde Roodstaart  
Aalscholver 
Sperwer   
Groene Specht  
Huismus  
Havik  
Torenvalk   
Ringmus  
Bruine Kiekendief  
Boomvalk  
Heggenmus 
Zeearend  
Slechtvalk  
Grote Gele Kwikstaart 
Buizerd   

Halsbandparkiet  *  
Grote Gele Kwikstaart  
Waterral  
Vlaamse Gaai   
Witte Kwikstaart 
Waterhoen   
Ekster   
Graspieper 
Meerkoet  
Kauw  
Vink  
Scholekster   
Roek   
Groenling  
Kluut  
Zwarte Kraai  
Kneu 
Kievit   
Zwarte Mees  
Putter 
Bontbekplevier  
Matkop  
Sijs 
Tapuit
Keep

Alle soorten 2018

Rode lijst:     Oranje lijst
verdwenen     
ernstig bedreigd     
bedreigd      
kwetsbaar      
gevoelig

Alle soorten sinds telling 1941

Rode lijst:                Oranje lijst
verdwenen     
ernstig bedreigd    
bedreigd     
kwetsbaar      
gevoelig



Alle soorten 2018

Rode lijst:     Oranje lijst
verdwenen     
ernstig bedreigd     
bedreigd      
kwetsbaar      
gevoelig

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

Alle soorten 2018

Rode lijst:                Oranje lijst (14 soorten)
verdwenen (9 soorten)     
ernstig bedreigd (10 soorten)    
bedreigd (12 soorten)     
kwetsbaar (19 soorten)      
gevoelig (37 soorten)



Watersnip Slobeend Wintertaling Bontbekplevier

Wulp Smient Grutto Tureluur

Visdief Boerenzwaluw Huiszwaluw Huismus



Watersnip
De watersnip gebruikt net als de slobeend, wintertaling, bontbekplevier en wulp de polder als rust- en foerageergebied.



Locaties aquatische inventarisatie



Website waterdiertjes.nl (Kwaliteit gemiddelde sloot in Nederland is 6,3)



Website waterdiertjes.nl 
(Kwaliteit gemiddelde sloot in Nederland is 6,3)

Grote Keizerlibel (man)

Grote Keizerlibel (vrouw)

Platbuiklibel

Lantaarntje

Azuurjuffer

Rode Heilibel



Grote spinnende watertor (Beschermd)



Route flora-inventarisatie



Grote Brandnetel
Perzikkruid
Veldzuring
Scherpe boterbloem
Blaartrekkende Boterbloem
Gewone Raket
Zilverschoon
Harig Wilgenroosje
Grote Kattenstaart
Gewone Berenklauw
Grote Ratelaar
Klein hoefblad

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

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

Waargenomen plantensoorten op 24 juni 2018



Nationale opschoondag op 10 maart 2018

Hier komen nog foto’s



Thema 2018: Insecten lokken 
Zaadbommen gooien op 21 april 2018

Zaadbommen gooien 

vanaf de Landsmeerderdijk 

op zaterdag 21 april a.s. 

van 13:00 - 15:00 uur

Wij nodigen u van harte uit om 

mee te helpen de insectenstand in 

en om de polder te ondersteunen. 

Dit doen we door bloemen te 

zaaien waar insecten dol op 

zijn. En dat is weer goed voor 

de kuikens van weidevogels die 

binnenkort in de polder rondlopen 

en hopelijk snel vliegvlug worden.

•  Gratis zaadbommen maken en 

gooien voor kinderen en hun 

ouders (en neem ook een paar 

zaadbommen mee naar huis);

•  Meldt u zich wel eerst aan bij 

natuur@wilmkebreek.nl en laat 

meteen weten met hoeveel 

personen u komt;

•  Locatie: Landsmeerderdijk 67

www.wilmkebreek.nl



Thema 2019: Predatiemonitor



Samenvatting resultaten Natuurcommissie 2018

•  Het agrarisch natuurbeheer met extensieve begrazing heeft een kruidenrijk 
en gevarieerd weiland opgeleverd.

•  In de winter blijft er water in de greppels en op het land staan en blijft 
voedsel bereikbaar voor overwinterende vogels en de in het voorjaar 
terugkerende broedvogels met hun jongen.

•  Het aantal soorten vogels neemt toe, waarvan 12 soorten van de rode lijst 
(78 in Nederland) en 9 op de oranje lijst (14 in Nederland). De polder wordt 
steeds belangrijker voor de bedreigde Watersnip en kwetsbare soorten als 
Bontbekplevier, Slobeend, Wintertaling en Wulp. 

•  Grutto, Kievit, Scholekster en Tureluur hadden in 2018 een goed broedjaar. 
Het succes is gemiddeld hoger dan in de rest van Nederland.

•  Het ‘vossenraster’ blijft belangrijk om de vele huiskatten tegen te houden. 
De predatiedruk van Zwarte Kraai, Kauw, Ekster, Kleine Mantelmeeuw, 
Buizerd en Havik is hoog, maar de gezamenlijke afweer van Kievit en Grutto 
was meestal effectief.

•  De waterkwaliteit in de sloten is goed en hoger dan gemiddeld in Nederland!  
De zeldzame en beschermde Grote Spinnende Waterkever leeft er.

•  Het aantal vrijwilligers en betrokkenheid bij de polder neemt toe.
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