
Insecten & zo 
 
In de week van 22-26 juni 2020 heeft u mensen met vlindernetten in een van de percelen 
van de polder kunnen zien lopen, een paar nachten stond er een felle lamp in dat perceel 
Molenstuk, achter de boerderij was het de hele week druk. Dat was dus het onderzoek naar 
ongewervelde dieren in de Wilmkebreekpolder: Insecten & zo. 
 
 
Aanleiding 
 
Afgelopen jaren heeft de Natuurcommissie van de Vereniging ná het broedseizoen en vóór 
het maaien de flora en waterfauna geïnventariseerd in de polder. Wat we vonden werd 
gepubliceerd in het jaarverslag van de natuurcommissie. We realiseerden ons altijd dat na 
de verhuizing van een van de leden van de natuurcommissie, de insecten-
/nachtvlinderspecialist Thijs Knol, onze kennis van insecten zeer tekortschoot. Henk van Alst 
heeft in 2019 enkele maanden lang de insecten in zijn tuin (de polder is niet toegankelijk) 
geïnventariseerd om een indruk te krijgen van de biodiversiteit aan insecten direct bij de 
polder. Die resultaten zijn gebundeld in het rapport ‘Insectentuin’, dat u van de website 
wilmkebreek.nl kunt downloaden. Vanwege contacten met de gemeente Amsterdam, een 
actieve natuurcommissie, inventarisaties van nachtvlinders in het verleden van Thijs Knol, 
het insectenrapport van Henk en een polder die al bijna 400 jaar ‘ongeroerd’ is, kwam 
afgelopen jaar het aanbod van Geert Timmermans (stadsecoloog van de gemeente 
Amsterdam) om in de Wilmkebreekpolder een onderzoek annex cursus veldbiologie te 
organiseren met deskundigen en leken-buurtbewoners naar ongewervelde dieren. Het 
onderzoek zou lijken op het onderzoek in het Vondelpark in 2019, waar zelfs twee nieuwe 
insectensoorten zijn gevonden. De natuurcommissie heeft positief gereageerd, dus werd 
besloten om, in plaats van onze eigen inventarisatie uit te voeren, mee te doen aan dit 
onderzoek. De gemeente betaalde de onderzoekers en het eten en drinken. De ‘buurt’, in dit 
geval de natuurcommissie, werd gevraagd een locatie te zoeken en deelnemers te werven. 
Al gauw werd door de nieuwe bewoners van de boerderij aan de polder hun B&B met 
aangrenzende tuin gratis aangeboden als locatie. Daarna werden via een bericht op de 
website buurtbewoners opgeroepen zich in te schrijven. 
 
 
Hobbels op de weg 
 
Een heel droog voorjaar heeft de broedperiode van onze weidevogels beïnvloed. De kuikens 
uit de eerste broedsels zijn door gebrek aan insecten door de droogte en sterke predatie 
door met name de kraaien, voor een groot deel verloren gegaan. Kieviten gingen voor een 
tweede ronde, de meeste grutto’s en tureluurs gingen vanwege de voedselsituatie pas later 
broeden, waardoor er eind juni zeker nog kuikens in de polder zouden rondlopen. Dat 
betekende dat er geen inventarisatie kon plaatsvinden in de percelen waar nog kuikens 
konden lopen. 
Een ander probleem was corona. Konden we wel met een groep mensen aan het werk? 
 
 
  



Toch gelukt 
 
Na overleg met boer Harry Kok en Water, Land en Dijken (die de compensatie regelt voor 
het niet maaien) konden we toch doorgaan. Afgesproken werd: geen toegang tot de 
hooilanden en de inventarisatie beperken tot het perceel Molenstuk, direct bij de boerderij. 
Boer Harry vond het goed dat de aanwezige koeien en schapen op het perceel Stuk 
Achterhuis werden gezet zodat de onderzoekers op het perceel Molenstuk hun gang konden 
gaan. 
Op de locatie bleek in de B&B plaats voor 12 mensen voor het laboratoriumwerk – het 
determineren met microscoop e.d. – en in de tuin was genoeg ruimte voor lunch, avondeten 
en even bijkomen in de schaduw; een coronaprotocol voor binnen- en buitenwerk was snel 
gemaakt. En met de inschrijvingen door buurtbewoners voor een hele week of een deel 
ervan waren ook de plaatsen voor de leken-deelnemers goed gevuld. 
 
 
De week zelf 
 
Dagelijks zijn er 10 – 15 mensen, leken en deskundigen, aan het werk geweest. Onder leiding 
van elke dag een andere deskundige werd er verzameld en gedetermineerd. Meestal is er ’s 
ochtends veldwerk gedaan: uitzetten van bodemvallen (jampotjes met en zonder aas 
ingraven) om loopkevers te vangen; rondlopen met sleep- en vlindernetten om vliegende 
insecten te vangen; zeven van bladcompost om daar de insecten, spinnen en slakjes uit te 
vissen; ontleden van koeienvlaaien, schapenkeutels en ganzenstront. ‘s Middags werd dan 
gedetermineerd, vooral de hele kleine insecten waarbij een microscoop of loep nodig is om 
de details goed te kunnen onderscheiden. Eerst grof op orde sorteren en dan met 
determinatiesleutels proberen uit te zoeken wat voor familie en soort is aangetroffen. Door 
de deelnemers zijn er dagelijks een paar insecten op naam gebracht, ook weer met behulp 
van de deskundige veldbiologen en vakliteratuur. ’s Avonds gaf Menno Schilthuizen (van het 
bedrijf Taxon, de leider van de ‘expeditie’) steeds een samenvatting van de dagresultaten en 
was er een lezing van een uur door de expert van de dag. Op drie nachten zijn er met 
lichtbakken nachtvlinders en andere insecten gelokt. Deze zijn ’s ochtends om 5 uur door de 
nachtvlinderspecialist Bart geïnventariseerd en op de foto gezet en na presentatie aan de 
deelnemers van de dag weer vrijgelaten.  
 
 
Resultaten 
 
Waarschijnlijk ligt het aantal gevonden soorten insecten van deze week rond de 750. Het 
gros van de beestjes is ter determinatie meegenomen en zal door deskundigen verder op 
naam worden gebracht. Dit duurt circa drie maanden. Daarna zal een verslag worden 
gepubliceerd over de inventarisatie naar insecten en andere ongewervelden, dat ook op de 
website van de Wilmkebreek te downloaden zal zijn. 
 
Een poster met de gevonden nachtvlinders, rond de 250(!) verschillende nachtvlinders, is 
aan de deelnemers uitgereikt, de voorlopige (sterk verdunde) poster vindt u bij dit bericht, 
de definitieve versie komt ook op de website te staan. 



 
 
 
Ruim 20 oude en nieuwe buurtbewoners hebben kennis gemaakt met het verzamelen en 
determineren van insecten, of liever ongewervelden, want ook spinnen, mijten en slakken 
zijn onderzocht. Deze buurtbewoners hebben tot in de kleinste details de natuur en ecologie 
van onze mooie polder gezien.  
De deelnemers, waaronder de natuurcommissieleden, hebben kennis gemaakt met een 
aantal methoden en hulpmiddelen om insecten en andere ongewervelde dieren te vangen 
en te inventariseren. 
 
 
En verder 
 
De natuurcommissie gaat eind augustus, na de basisschoolvakantie, een (mid)dag 
organiseren waarop we met de kinderen uit de buurt waterdiertjes gaan onderzoeken. 
Let daarvoor op de berichten van Wilmkebreek.nl. 


