
de Wilmkebreek Polder

04 juli 2012

Geef uw waarnemingen door!
Vereniging tot behoud van de Wilmkebreekpolder

 natuur@wilmkebreek.nl



1 wie zijn we 

2 de polder is sinds 2 jaar weidevogelbeheergebied 
 Margeet is contactpersoon 

3  activiteiten voor onze buurt:
 - weidevogel informatiemiddag door Wim Tijssen 
 - vleermuiswandeling 
 - Openmonumentdag Groen van Toen 

4 de inventarisaties 
 - inleiding
 - resultaten
 - inventarisaties
 - voorbeelden de Wilmkebreek Polder

      
       04 juli 2012

  commissie natuur



 

1 wie zijn we?

Marina Roosebeek

Marja van Nieuwkoop  

Nynke de Vries 

Henk van Alst  

Thijs Knol - voorzitter

Tom Jongeling



 

2 Weidevogelbeheergebied



 

3 Activiteiten voor onze buurt

Vereniging tot behoud van de Wilmkebreekpolder

 natuur@wilmkebreek.nl
Meld u aan op:

Vleermuiswandeling
Vrijdag 25 mei om 21:30 uur

verzamelen bij parkeerplaats Kadoelenweg 360

Wandelen met Fred Haaijen, stadsdeelecoloog Amsterdam-Noord

Week van de weidevogels
Ook in de Wilmkebreekpolder!

 natuur@wilmkebreek.nl
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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/

grutto

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!

tureluur scholekster kievitgrutto
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4 Inventarisaties

De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreek stelt zich ten doel de polder 
Wilmkebreek onveranderd te laten voortbestaan. De bijzondere natuurwaarden 
van deze polder zijn bij veel instanties als gemeente en provincie nog vrijwel 
onbekend. Het ontbreken van exacte informatie is een van de oorzaken. 

De Commissie Natuur van de vereniging is daarom in 2011 in en rond de polder 
een onderzoek naar de biodiversiteit gestart. Jaarlijks zullen inventarisaties 
naar flora en fauna worden uitgevoerd. De verkregen informatie is nodig voor 
het vaststellen van de natuurwaarden van de polder. Voor instanties is kennis 
over de natuurwaarden belangrijk om goed gefundeerde beslissingen te kunnen 
nemen over de toekomst van de polder.
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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!
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In de Wilmkebreek zijn de aantallen broedende weidevogels hoog, vergelijkbaar 
met Varkensland, het weidevogelreservaat in Waterland. In heel Nederland 
lopen de aantallen Grutto ondanks beschermende maatregelen al decennia lang 
gestaag terug. De oorzaak wordt onderzocht maar ligt gecompliceerd. 

Ondertussen is het zaak succesvolle broedgebieden als de Wilmkebreek te 
koesteren en te bewaren.Veel aandacht is in 2011 besteed aan de weidevogels. 
Zij zijn belangrijk voor overheidsinstanties als de deelraad die over het lot van 
de Wilmkebreekpolder beslissen. Maar zouden er nog bijzondere plant- of 
diersoorten zijn die ook meetellen? De beschermde Noorse Woelmuis leeft in 
Kadoelen maar zou de soort ook in de polder voorkomen? Helaas niet. Hij stelt 
eisen aan zijn leefgebied waaraan de polder niet kan voldoen. 
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Groep Aantal soorten tm 2011
Vogels 67
Zoogdieren 9
Reptielen en Amfibieën 5
Vissen 3
Dagvlinders 19
Nachtvlinders (!) 388   ←
Libellen 3
Sprinkhanen 3
Bijen en Wespen (!) 11   ←
Vliegen en Muggen (!) 17   ←
Kevers (!) 15   ←
Wantsen en cicaden 9
Insecten rest 3
Spinnen (!) 10   ←
Weekdieren 4
Planten 57
Algen en Wieren 0
Mossen en Korstmossen (!) 0   ←
Paddestoelen 3

Soorten Totaal 626

Vette cijfers betekent:
Veel meer soorten worden niet verwacht. 
Zeldzaamheden kunnen altijd worden ontdekt.
(!) betekent: Groep krijgt meer aandacht in 2012
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ratelaarspannergrote ratelaar grote ratelaar

gewone koekoekshommeloranjetipje
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glansmug



 

kustsprinkhaan vlekmoerwants

grote spinnende watertor

poelschaatsenrijder
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gewone oeverlibel gewone pendelvlieg



 

tiendoornig stekelbaarsje zwanenmossel

Henk

meervleermuis
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Marina en Nynke Nynke en Thijs
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