Week van de weidevogels
Ook in de Wilmkebreekpolder!

grutto

natuur@wilmkebreek.nl
de Wilmkebreekpolder

grutto

meerkoet

slobeend

waterhoen

wilde eend

scholekster

grutto-ei

kievit

tureluur

bergeend

Beste buurtbewoner,

Programma 28 april, 14:00u

Eind april wordt de week van de weidevogels georganiseerd
waarin veel aandacht zal zijn voor de leefomstandigheden
van de weidevogels in Nederland. Al vroeg in het jaar
kondigen zij de lente aan, maar jammer genoeg gaat het 		
de laatste tijd niet meer zo goed met de weidevogels.
Met name het aantal grutto’s neemt gestaag af.
In de Wilmkebreekpolder lijkt gelukkig geen achteruitgang
te zijn. De weidevogelstand is door de jaren heen redelijk
constant geweest. Afgelopen jaar was er een groot aantal
nesten en zijn veel jongen groot gebracht! Dit hoge
broedsucces is grotendeels ook te danken aan het agrarisch
weidevogelbeheer van boer Harry Kok en de inzet van
vrijwilligers bij het markeren en beschermen van de nesten.

• verzamelen bij de schuur naast boerderij

Het nieuwe broedseizoen is inmiddels aangebroken. U hebt
de grutto’s en kieviten vast al gehoord. Bent u nieuwsgierig
naar het wel en wee van onze gevleugelde buren in de
polder kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst,
die op zaterdag 28 april, in de schuur bij de stolpboerderij
van Martine en Paul aan de Kadoelenweg nr 306 wordt
georganiseerd. Ervaren weidevogeldeskundigen zullen u
daar alles over onze vogels kunnen vertellen!

buizerd

Kadoelenweg 306
• praatje door Wim Tijsen van Landschap Noord-Holland
over weidevogels en agrarisch weidevogelbeheer
• zelf kijken en weidevogels leren herkennen
• verplaatsen naar de Landsmeerderdijk waar het mooiste
uitzicht over de polder bestaat

Hebt u een verrekijker, neem die dan mee!
Aanmelden kan op natuur@wilmkebreek.nl
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De landelijke weidevogelkijkweek is van zaterdag 21 t/m zondag
29 april 2012. Meer informatie kunt u vinden op:
www.weidevogelskijken.nl
reiger

nijlgans

grutto

tureluur

scholekster

kievit

Kuikenland
De delen van de polder die grenzen aan de Landsmeerderdijk zijn
bestemd als hooiland. Hier mogen als onderdeel van het agrarisch
weidevogelbeheer tot diep in de zomer geen schapen of runderen
worden geweid. De weidevogels profiteren daarvan: de kuikens
kunnen in de dekking van het steeds langer wordende gras rustig
rondlopen en op zoek gaan naar insecten. Vanaf de dijk kan je ze
soms zien wanneer ze de minder begroeide greppels oversteken!

Uitgave Commissie Natuur
Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder
april 2012

Belangrijk!
Weidevogels zijn gebaat bij rust en
veiligheid in de polder. Vanwege het
agrarisch weidevogelbeheer dat twee
jaar geleden is ingegaan, is het wettelijk niet toegestaan de polder
te betreden. Daarom willen wij u vragen om de kinderen niet in de
polder te laten spelen en om katten en honden zoveel mogelijk uit
de polder te houden.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Commissie Natuur
van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder. Meer
activiteiten zijn te verwachten in mei (vleermuizen excursie) en in
september (open monumentendag met als thema ‘groen van toen’).
Nadere informatie volgt later. Voor alle activiteiten kunt u de
website van de Vereniging raadplegen: http://www.wilmkebreek.nl/
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