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Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder 

 
 
 

Tellingen voor de Vogelatlas 
 
De vogelwerkgroep Amsterdam (VWGA) is bezig een nieuwe Vogelatlas van Amsterdam te maken, 
niet alleen van broedvogels, maar ook van wintervogels. In drie jaar tijd (2020-2022) hopen ze het 
benodigde veldwerk rond te krijgen. Daarna volgt dan een hopelijk prachtige uitgave, vol met nieuwe 
gegevens, veranderingskaarten en een visie op het vogelleven in en rond de stad (aldus de website 
van de VWGA). 

Vanuit de VWGA kwam het verzoek of de 
Commissie Natuur tellingen wilde gaan 
uitvoeren in ‘ons’ gebied. De tellingen 
worden uitgevoerd in zogenaamde 
kilometerblokken. Helaas ligt de 
Wilmkebreekpolder in 4 verschillende 
blokken. Wij hebben toegezegd in 2 blokken 
te tellen dit jaar 2020, de twee blokken 
waarin het grootste deel van de polder ligt. 
Op het kaartje is te zien welk gebied de twee 
kilometerblokken beslaan. 

De wintertelling betekende tweemaal alle 
vogels tellen die je ziet tijdens de ronde door 
de blokken. Per kilometerblok is dat al gauw 
2 ½ uur lopen, kijken en turven. De leukste 
waarnemingen zijn de meer zeldzame 
wintergasten zoals de Kramsvogel die op de 
sportvelden achter de IJdoornlaan voedsel 
zocht. 

De broedvogeltellingen in het voorjaar 
moesten 4 keer - omdat vogels niet allemaal 
tegelijk aan het broeden zijn - en steeds 
vroeger op de dag - omdat vogels het meest 
actief zijn in de vroege ochtenduren – 
uitgevoerd worden. Ook de broedzekerheid 
moest worden aangegeven. Bijvoorbeeld: 
een zingend mannetje scoort slechts een 2, 

waar een nest met jonge vogels wel 14 scoort op broedzekerheid. De opvallendste nesten bij de 
broedvogeltelling waren: 

- Het nest van een boomkruiper achter de schors van de stam van een wilg langs het fietspad bij 
de IJdoornlaan 

https://www.vogelsamsterdam.nl/activiteiten/vogelatlas-amsterdam/
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- Een nest van een tjiftjaf laag bij de grond in het struikgewas in de tuin van het 
dierencrematorium. 

- Een koolmees die in een (niet werkende) waterpomp een nest had gemaakt 
- Pimpelmezen die op meerdere plaatsen achter ventilatiesleuven in zijmuren van huizen aan de 

Kadoelenweg een nest maakten 
- Een pimpelmezennest in de ANWB-wegwijzer bij het benzinestation/MacDonald 

De waarnemers van de predatie-app (zie het stuk over de Predatiemonitor) hebben doorgegeven 
welke vogels in hun eigen en hun buurtuinen broeden, zodat we een goede inschatting konden 
maken wat er achter de huizen rondscharrelt. 

Het resultaat van de tellingen zal in de nieuwe vogelatlas verwerkt worden. Jaar van verschijnen is 
waarschijnlijk 2023. 

 

 
 
 


