
de Wilmkebreek Polder
Het mooiste poldertje van Nederland

Gemeente Amsterdam laat op twee locaties onderzoek in samenwerking met 
vrijwilligers uitvoeren naar biodiversiteit, waarbij de nadruk ligt op insecten, 
andere geleedpotigen en weekdieren. Vorig jaar is een dergelijk onderzoek 
uitgevoerd in o.a. het Vondelpark. Een van de nu gekozen locaties is de 
Wilmkebreekpolder. Dit onderzoek duurt een week en wordt uitgevoerd door 
Menno Schilthuizen (schrijver van het boek Darwin in de stad), een aantal 
bekende experts/veldbiologen en door u, als u zich opgeeft als deelnemer.
Onder leiding van de experts worden allerlei inventarisatietechnieken 
gedemonstreerd, geoefend en uitgevoerd. Er wordt een geïmproviseerd 
laboratorium ingericht waar de deelnemers leren om de gevonden organismen 
op naam te brengen. ’s Avonds is er een lezingenprogramma met presentaties 
door wisselende sprekers. Na afloop wordt samen met de deelnemers een 
inventarisatierapport opgesteld en eventuele interessante vondsten worden 
gezamenlijk gepubliceerd in wetenschappelijke vakliteratuur. Het geheel is een 
cursus veldbiologie voor niet-wetenschappers en … levert een inventarisatie 
van beestjes in de Wilmkebreekpolder op.

Als u mee wilt doen kunt u zich opgeven voor het hele programma, maar 
het is ook mogelijk een enkele dag of deel van de week mee te doen. Bij 
overintekening krijgen omwonenden van de Wilmkebreekpolder voorrang. 

Er is een programma, het hoofdonderwerp per dag staat hiernaast vermeld; 
dit programma is natuurlijk onder voorbehoud van weer, corona en andere 
belemmeringen. De locatie van waaruit wordt gewerkt is gelegen direct aan de 
Wilmkebreekpolder. Er zijn geen kosten aan verbonden en deelnemers krijgen 
raamposters met compilaties van foto’s van de gevonden dieren en dagelijks 
lunch en avondeten.

Meldt u aan bij natuur@wilmkebreek.nl en geef uw naam, adres en 
telefoonnummer door en welke dagen u mee wilt doen. 

22-26 juni 2020

Insecten&zoOnderzoek naar ongewervelde dieren 
in de Wilmkebreekpolder

22-26 juni 2020, dagelijks van 10:00 uur – 20:00 uur
Maandag bodemfauna 
 lezing: Bodemleven door Matty Berg
Dinsdag zoetwaterfauna
 lezing: Motten en Beroemdheden door Bart van Camp,
 You Can Be Darwin Too! door Iva Njunjić
Woensdag mestkevers, vlinders en andere insecten 
 lezing: Insectenrijk incl. discussie door Aglaia Bouma
Donderdag bodemdieren, krekels en sprinkhanen 
 lezing: Krekels en Sprinkhanen door Jan Wieringa
Vrijdag spinnen, mestkevers 
 presentatie: Darwin in de stad door Menno SchilthuizenFo

to
: I

. N
ju

nj
ić

 - 
Ta

xo
n 

Ex
pe

di
tio

ns


