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1 Inleiding 

Polder IJdoorn bestaat uit buitendijks grasland en rietland bij Durgerdam en is het enige bezit van 
de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in de gemeente Amsterdam. In de winter van 
2013/2014 is Polder IJdoorn heringericht. Hieraan ging een lang traject vooraf. 
Al in 1925 kon Natuurmonumenten de eerste percelen in Polder IJdoorn aankopen. In de decennia 
die volgden groeide het bezit van Natuurmonumenten er gestaag. Omdat het gebied in het 
verleden niet vrij toegankelijk was werden soms speciale excursies voor natuurliefhebbers 
georganiseerd. 
Plannen om Polder IJdoorn voor weidevogels te optimaliseren en een vogelkijkpunt aan te leggen 
bestonden al geruime tijd. Dit was ook financieel mogelijk geworden door gelden uit een fonds 
voor natuurcompensatie voor de Amsterdamse woonwijk IJburg. Het was echter moeilijk de 
laatste percelen aan te kopen zodat deze plannen lange tijd in de ijskast hebben gestaan. Om de 
neuzen van alle betrokken dezelfde kant op te laten wijzen zijn in 2011 een drietal klankbord-
sessies in café De Oude Taveerne in Durgerdam georganiseerd door Natuurmonumenten. Naast 
boeren, weidevogeldeskundigen, buurtbewoners en medewerkers van Natuurmonumenten waren 
bij deze klankbordsessies ook enkele leden van de Vogelwerkgroep Amsterdam aanwezig. Er 
werd besloten het gebied optimaal in te richten voor weidevogels en alle betrokkenen zegden toe 
hieraan mee te werken. Eind 2012 zijn de laatste percelen in de polder in het bezit gekomen van 
Natuurmonumenten (ca 8 ha). Hiermee kwam de weg vrij voor herinrichting van de polder. 
 

1.1 Doel van het onderzoek 

In het verleden zijn verschillende broedvogelinventarisaties in Polder IJdoorn uitgevoerd. In 
hoeverre het gebied zich na de herinrichting ontwikkelt tot een goed weidevogelgebied is de 
moeite van het monitoren waard. Daarom besloot ik het gebied in het voorjaar van 2014 te 
inventariseren als vrijwilliger van de Vogelwerkgroep Amsterdam. Ik was benieuwd hoe de 
herinrichting tot dusver voor de vogelstand had uitgepakt. 
Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in aanwezigheid en de verspreiding van 
broedvogels binnen het onderzoeksgebied en de resultaten te vergelijken met die van eerdere 
inventarisaties in het gebied. Op deze manier kan de ontwikkeling van de broedvogelbevolking 

Figuur 1. Ligging van het in 2014 geïnventariseerde gebied in Polder IJdoorn (rood omkaderd, 90 ha). 

± de Kinsel IJwind 

Kinseldam

grote polder 

kleine polder 
Durgerdam 

Kinselbaai 



Broedvogels van Polder IJdoorn                                                                                         Inventarisatie 2014 

6 

worden geanalyseerd. 
 

1.2 Gebiedsbeschrijving 

Polder IJdoorn ligt geheel buiten de voormalige Zuiderzeedijk. Waarschijnlijk is de polder 
omstreeks 1400 bekaad. Tijdens een storm in 1825 werd een groot deel van Polder IJdoorn 
weggespoeld. Daarna werd een klein deel apart ingedijkt. Dit werd de kleine polder. De rietlanden 
rond de polder zijn nooit voorzien van kaden. 
Op een diepte van ongeveer 15 meter onder het gebied ligt de pleistocene ondergrond. Daarboven 
bevindt zich een veenpakket dat vanwege de vele overstromingen in het verleden wordt 
afgewisseld met klei- en zandlagen. 
Het in 2014 geïnventariseerde gebied bestaat uit graslandenpercelen (de grote polder, 49 ha), een 
plas-dras-gebied met rietlanden (de kleine polder, 15 ha), buitendijks gelegen rietland met het 
meertje IJwind en moerasbos. Ook het buitendijkse rietland bij de jachthaven van Durgerdam is 
onderzocht. Het totale geïnventariseerde gebied is 90 ha groot (zie Figuur 1). 
De percelen van de grote polder zijn begroeid met vochtig grasland waarin Echte Witbol en 
Fioringras domineren. De percelen ogen op dit moment niet bepaald kruidenrijk (zie foto’s op blz 
7). Langs slootranden groeit hier en daar Pitrus, net als plaatselijk op de meest oostelijk gelegen 
percelen. De rietlanden in het gebied zijn deels ruig van karakter (met kruiden als 
Koninginnekruid en Harig Wilgeroosje) en deels bloemrijk (met lokaal Gewone Dotterbloem). In 
het moerasbos groeien voornamelijk Zwarte Els, Schietwilg en Grauwe Wilg. Ook staan er enkel 
grote dode Schietwilgen. Aan de in de zomer droogvallende randen van het plas-dras-gebied in de 
kleine polder is een moerasbegroeiing aanwezig met soorten als Goudknopje, Moerasandijvie en 
Moeraszuring. 
In februari 2014 is in de westhoek van het plas-dras-gebied een vogelkijkpunt gerealiseerd. Het 
bestaat uit een betonnen toegangspad en een soort terpje met enkele schermen en een bank. 
Ten zuidoosten van Polder IJdoorn ligt het vuurtoreneiland, onderdeel van de Stelling van 
Amsterdam. De Stelling van Amsterdam staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het 
vuurtoreneiland is in beheer bij Staatsbosbeheer en via een pad en een brug verbonden met Polder 
IJdoorn. 

Polder IJdoorn voor de herinrichting, met op de achtergrond Durgerdam, 19 april 
2012. 
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Vogelkijkpunt Polder IJdoorn, 13 februari 2014. 

Inlaat aan noordzijde van de kleine polder, 11 april. 

Het plas-dras-gebied op 11 april 2014,  

en op 1 mei 2014. 

Zuidelijk deel van grote polder op 23 mei, met lage en 
hoge vegetatie als gevolg van begrazing door ganzen. 

Hooiland in Polder IJdoorn, gedomineerd door Echte witbol, 7 
juni 2014, met op de voorgrond Zwanenbloem in de sloot. 



Broedvogels van Polder IJdoorn                                                                                         Inventarisatie 2014 

8 

2 Beheer en herinrichting 

1.1 Beheer voor de herinrichting 

Het grootste deel van Polder IJdoorn is al lang in bezit van Natuurmonumenten en is altijd 
beheerd als hooiland. Later in het seizoen werden de percelen ook beweid. Enkele percelen bij 
Durgerdam werden intensiever gebruikt, ook in de jaren voorafgaand aan de herinrichting. Hier 
werd vaak al in mei gemaaid en vond ook intensievere beweiding en bemesting plaats. 
In het verleden werden delen van het rietland af en toe gemaaid. In het recente verleden gebeurde 
dit steeds minder waardoor struiken en bomen konden opschieten. Aan de achterzijde van de 
kleine polder zijn in de afgelopen jaren aardig wat bomen en struiken weggehaald door lokale 
beheerders en vrijwilligers. Voorafgaand aan de eigenlijke herinrichting is, na het besluit om 
Polder IJdoorn optimaal voor weidevogels in te richten, in de winter van 2012/2013 het 
buitendijkse rietland bij Durgerdam en het rietland rond het meertje IJwind gemaaid, inclusief de 
zuidelijk gelegen landtong in de Kinselbaai. Begroeiing met struiken is toen zoveel mogelijk 
verwijderd. Ook in de winter 2013/2014 zijn beide rietlanden weer gemaaid. De buitendijks 
gelegen rietlanden ten zuiden van het moerasbos en de stroken rietland langs de Kinselbaai en bij 
het Vuurtoreneiland werden niet gemaaid. 
Van groot belang voor broedvogels in een nat weidegebied als Polder IJdoorn is het beheer van de 
waterstand. Eind jaren negentig bedroeg het vaste peil van de grote polder 0,90 meter onder NAP. 
Sinds 1997 had de kleine polder een afwijkend peilbeheer en werd geprobeerd in de winter en in 
het vroege voorjaar de graslandpercelen daar plas-dras te zetten. Rond de eeuwwisseling ging het 
dijkje van de kleine polder kapot en kon water van het aangrenzende IJmeer bij aanlandige wind 
vrij naar binnen stromen. Hierdoor ontstond een permanent plas-dras-gebied. Vanwege de hoge 
natuurwaarden die ontstonden en uit geldgebrek heeft Natuurmonumenten dat toen maar zo 
gelaten. Als een soort gedenkteken aan vroeger tijden bleven enkele palen van landbouwhekken 
staan. Door het permanente karakter van het plas-dras-gebied egaliseerde de bodem en slibde de 
inlaat steeds meer dicht. Hierdoor kon in de zomer van 2013 vrijwel geen water meer de kleine 
polder instromen en viel het gebied droog. Aan de randen van de kleine polder ontkiemden 
duizenden wilgen. 
Eind jaren negentig lag het peil van het IJmeer/Markermeer op 0,20/0,40 meter onder NAP. De 
peilen rond de polder werden kunstmatig gehandhaafd door een inlaat uit het IJmeer die zich altijd 
in de kleine polder heeft bevonden. Door middel van een overstortput kon water van de kleine 
naar de grote polder stromen. 
In het verleden stond ook een boerderij in Polder IJdoorn met enkele windsingels rond het erf. De 
boerderij is nooit echt bewoond geweest en was tot 2003-2004 dienst in gebruik als 
varkenshouderij. Rond 2007 is de boerderij gesloopt. Tegelijk zijn de windsingels rond het erf 
gekapt. 
 
1.2 Herinrichting 

Na verwerving van de laatste percelen is in de winter van 2013/2014 Polder IJdoorn definitief 
heringericht. Tegelijk met de herinrichting is ook een vogelkijkpunt gerealiseerd aan de rand van 
het plas-dras-gebied. Hiermee ging een lang gekoesterde wens van de Vogelwerkgroep 
Amsterdam in vervulling. 
Voor de herinrichting was het vogelrijke plas-dras-gebied vanaf het fietspad op de Uitdammerdijk 
niet goed te bekijken. Bezoekende vogelaars die de polder ingingen werden in de praktijk 
gedoogd, maar konden vanwege de aanwezigheid van een groot hek met sloten op het dijkje 
tussen de grote en de kleine polder niet goed bij het plas-dras-gebied komen. Door opschietende 
begroeiing van riet en wilgen werd het zicht in de loop der jaren steeds minder goed. De voorheen 
officieel verboden polder is nu gedeeltelijk opengesteld door middel van een doodlopend pad naar 
het vogelkijkpunt in de westhoek van de kleine polder. 
Om het gebied optimaal voor weidevogels geschikt te maken is de enigszins aflopende grote 
polder bij de herinrichting in drie waterhuishoudkundige compartimenten opgedeeld, met het idee 
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de waterstand in het hele gebied optimaal voor weidevogels te kunnen reguleren. Ook is het dijkje 
tussen de kleine polder en de Kinselbaai, dat kapot was, hersteld. Het peil van de kleine polder is 
daardoor nu niet langer afhankelijk van de windrichting op het aangrenzende Markermeer/IJmeer. 
Om het rietland rond het meertje IJwind werd een kade aangelegd om de waterstand hier te 
kunnen reguleren. 
De windmolen van het voormalige GEB die jarenlang bij de entree van Polder IJdoorn heeft 
gestaan is op 15 februari bij een zware storm kapotgewaaid. De brokstukken van de wieken van de 
molen lagen tot in het meertje de Kinsel aan de andere kant van de Uitdammerdijk. 
Om ganzenvraat te beperken werd een oranje ganzenraster om de grote polder heen gezet. 
Daarnaast werd ook schrikdraad om het hele gebied aangebracht om Vossen te weren. 
 
1.3 Beheer na de herinrichting 

Er is besloten Polder IJdoorn als optimaal weidevogelgebied te beheren. Dit betekent dat de 
levensvoorwaarden voor de aanwezige en mogelijk aanwezige weidevogels leidraad zijn bij het 
beheer. Agrarische productie is daaraan ondergeschikt. Na de herinrichting in de winter van 
2013/14 was het voorjaar van 2014 het eerste jaar waarin het nieuwe beheer vorm heeft gekregen. 
In het voorjaar van 2014 is de grote polder in zijn geheel als hooiland beheerd. Tijdens het 
broedseizoen vonden geen werkzaamheden in het land plaats en vond ook geen beweiding plaats. 
Eind juni is het hele gebied in één keer gemaaid. Enkele weken later werden zo’n 40 stuks 
mestvee en zo’n 100 schapen ingeschaard. 
Deze liepen er in elk geval tot 24 september. Begin september zijn een 30-tal gloednieuwe houten 
hekken op de dammen tussen de percelen in Polder IJdoorn geplaats. 
Wat betreft de waterstand is de situatie van voor de herinrichting in grote lijnen hersteld. Bij droge 
perioden kon er, nadat het dijkje was doorgebroken, geen water meer via de inlaat in de kleine- en 
dus ook niet in de grote polder stromen. Dit was een ongewenste situatie en daarom is bij de 
herinrichting het dijkje gerepareerd en een inlaat geplaatst aan de noordzijde van de kleine polder. 
Via een in te stellen overstort loopt water van de kleine polder in de grote polder. Via een pomp 
bij de jachthaven van Durgerdam kan water uit de grote polder in het IJmeer gepompt worden. 
Bij langdurige en/of hevige regenval kan een verhoogde waterstand ontstaan, omdat de capaciteit 
van de overstort relatief klein is en die van de pomp in de grote polder ook. Ook treedt kwel op in 
het gebied. De aanwezigheid van een plant als Pijlkruid in de dijksloot wijst daar op. 
Bij de herinrichting is de grote polder verdeeld in drie compartimenten omdat er reliëfverschillen 
in het gebied aanwezig zijn. De bodem van het middelste compartiment is het hoogst, de oostkant 
is lager en het westelijke compartiment bij Durgerdam is het laagst. Er zijn damwanden geplaats 
en in hoogtes te verstellen stuwen. Door het gebied te verdelen in compartimenten kan de 
waterstand zo geregeld worden dat in de hele polder in ieder geval water in de greppels staat. 
De waterstand in het rietland rond het meertje IJwind wordt het grootste deel van het jaar zo hoog 
mogelijk gehouden. In de wintermaanden wordt het rietland rond het meertje IJwind gemaaid en 
dan wordt de waterstand verlaagd tot het niveau van het IJmeer. 
Het ganzenraster bleek niet goed te werken. Een flink aantal paren van zowel Brandgans als 
Grauwe Gans wisten met hun jongen door te dringen in de grote polder. Verschillende volwassen 
ganzen raakten verstrikt in het raster en stierven. Omdat het raster niet goed werkte en om meer 
dierenleed te voorkomen is in juni 2014 het raster weggehaald. 
Ook het schrikdraad om Vossen te weren bleek niet goed te werken. Binnen het schrikdraad bleek 
een Vos in de kleine polder te huizen. Aangezien de Vos ook regelmatig overdag was te zien is het 
waarschijnlijk dat er jongen waren. Bij de laatste bezoekronde werden op het dijkje rond de kleine 
polder verschillende door Vossen aangevreten karkassen van Grauwe Ganzen gevonden. De Vos 
schroomde niet het ondiepe water van het plas-drasgebied in te gaan om prooien te bemachtigen. 
Zo werd vanaf het vogelkijkpunt een keer gezien dat een Vos de kuikens van een hele familie 
Brandgans te grazen nam. 
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De Pomp bij Durgerdam heeft een relatief kleine capaciteit. 

Pijlkruid in dijksloot Polder IJdoorn, 
een kwelindicator. 

Sloot in Polder IJdoorn, met Pitrus in de oever, 
de nieuwe hekken en Durgerdam op de 
achtergrond, 20 september 2014. 

Sloot rond de grote polder, met scheiding tussen 
twee compartimenten, 20 september 2014. 

Overstort tussen kleine en grote polder. 

Toegangshek Polder IJdoorn bij de jachthaven 
van Durgerdam, met op de voorgrond de pomp.
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3 Methode 

3.1 Broedvogelinventarisatie 

De inventarisatie is uitgevoerd conform de landelijk gebruikelijke methodiek zoals uitgebreid 
beschreven in de ‘Handleiding SOVON Broedvogelonderzoek’ (VAN DIJK & BOELE, 2011). 
In totaal zijn in de periode april t/m juni vijf bezoeken uitgevoerd. Alle bezoeken vonden plaats in 
de vroege ochtend vanaf een half uur voor zonsopgang. De telling werd uitgevoerd vanaf de 
dijken rond het gebied. 
De bezoekdatums, de bestede tijd en de weersomstandigheden tijdens de veldbezoeken in Polder 
IJdoorn staan vermeld in Tabel 1. Alle veldbezoeken zijn uitgevoerd door Frank van Groen. De 
bestede tijd bedraagt 13,5 minuten per ha. 
De geldige waarnemingen zijn in het veld digitaal ingevoerd en zijn naderhand geclusterd tot 
territoria met behulp van een door ecologisch adviesbureau Van der Goes en Groot ontwikkeld 
clusterprogramma dat werkt met de SOVON-criteria. Na de automatische clustering zijn de 
resultaten vervolgens gecontroleerd. Resultaat van de clustering is per soort een stippenkaart met 
alle aangetroffen broedvogelterritoria. 
 

 
3.2 Weersomstandigheden in 2014 

Het verloop van de winter heeft, met name bij standvogels, invloed op de populatie in het 
voorjaar. Ook droogte of juist natte omstandigheden kunnen de stand van bepaalde soorten 
beïnvloeden. Hieronder volgt daarom een beknopte impressie van de voorafgaande winter en de 
weersomstandigheden gedurende het broedseizoen van 2014. 
De winter van 2013/2014 verliep uitzonderlijk zacht en was aan de zonnige en droge kant. Er was 
nauwelijks sprake van vorst en sneeuw. Op sommige plaatsen aan zee vroor het zelfs op geen 
enkele dag. Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 6,0 °C tegen 3,4 °C normaal, eindigt 
de winter samen met die van 1990 op een gedeelde tweede plaats in de rij van zachtste winters 
sinds 1706. Alle drie de afzonderlijke wintermaanden eindigden in de top tien van zachtste 
maanden in ruim een eeuw. 
De lente van 2014 was de op één na zachtste in drie eeuwen en volgde ook nog eens op een 
uitzonderlijk zachte winter. De lente verliep zonnig, vooral in maart, en was iets droger dan 
normaal. Met name maart was een droge maand. Van de afzonderlijke maanden deze lente waren 
maart en april zeer zacht. Juni verliep vrij warm, droog en zonnig. 
 

Tabel 1. Bezoekdatums, bestede tijd en weersomstandigheden tijdens de veldbezoeken in Polder IJdoorn. 

Bezoek datum start eind duur bewolking Temp wind 

1 11 april 7:00 11:00 4:00 6/8 10 2 

2 30 april 6:00 10:30 4:30 8/8 12-14 1 

3 23 mei 5:20 9:20 4:00 8/8 15 Z4 

4 7 juni 5:00 8:45 3:45 1/8 14-17 NO3 

5 20 juni 5:15 9:15 4:00 8/8 13-18 NW4 
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4 Resultaten 

In totaal zijn van 50 soorten 550 territoria vastgesteld (zie Tabel 2). De verspreidingskaarten van 
de vastgestelde broedvogels zijn te vinden in de kaartbijlage. 
 
Tabel 2. Aantal territoria van broedvogels in Polder IJdoorn in 2014. Soorten 
met een * staan vermeld op de Rode Lijst. 
Soort Aantal Soort Aantal 
Fuut 7 Graspieper* 16 
Grauwe gans 107 Gele kwikstaart* 1 
Brandgans 27 Witte kwikstaart 2 
Nijlgans 2 Winterkoning 3 
Bergeend 11 Heggenmus 2 
Krakeend 19 Blauwborst 7 
Wintertaling* 2 Merel 3 
Wilde eend 22 Sprinkhaanzanger 5 
Soepeend 2 Snor* 4 
Zomertaling* 1 Rietzanger 80 
Slobeend* 3 Bosrietzanger 7 
Krooneend 3 Kleine karekiet 65 
Kuifeend 8 Braamsluiper 2 
Bruine kiekendief 1 Grasmus 5 
Buizerd 1 Tuinfluiter 6 
Fazant 4 Zwartkop 2 
Meerkoet 7 Tjiftjaf 3 
Scholekster 2 Fitis 5 
Kluut 6 Baardman 1 
Kleine plevier 1 Pimpelmees 1 
Kievit 36 Koolmees 1 
Watersnip* 1 Ekster 1 
Grutto* 15 Zwarte kraai 1 
Tureluur* 8 Kneu* 8 
Koekoek* 1 Rietgors 22 

Aantal soorten 50 Aantal territoria 550 

 
De in de verspreidingskaarten weergegeven territoriumstippen liggen meestal op de locatie van de 
waarneming met de hoogste broedzekerheidscode binnen de datumgrenzen. Indien nodig is een 
correctie toegepast, bijvoorbeeld bij uitloop van kuikens over grote afstand. Vaak is sprake van 
meerdere waarnemingen die samen een territorium vormen. De stip geeft meestal niet de locatie 
van een eventueel nest aan. Het gebied rondom de territoriumstip dat voldoet aan de eisen die de 
desbetreffende soort aan zijn leefgebied stelt is onderdeel van het territorium. De grootte van het 
territorium hangt af van de soort en de kwaliteit van het leefgebied. 
 
4.1 Hoofdgroepen en Rode Lijst 

De vastgestelde broedvogels zijn in Tabel 3 gerangschikt naar ecologische hoofdgroep 
(SIERDSEMA, 1995). In afwijking van Sierdsema is Witte Kwikstaart in de groep ‘pioniervogels’ 
geplaatst omdat dit beter past bij de plaats die deze soort inneemt in het gebied. 
 
Van de 50 vastgestelde broedvogels komen er elf voor op de ‘Rode Lijst’ van bedreigde 
vogelsoorten in Nederland. Het betreft Zomertaling (kwetsbaar), Slobeend (kwetsbaar), Watersnip 
(bedreigd), Grutto (gevoelig), Tureluur (gevoelig), Visdief (kwetsbaar), Koekoek (kwetsbaar), 
Graspieper (gevoelig), Gele kwikstaart (gevoelig), Snor (kwetsbaar) en Kneu (gevoelig). 
 
4.2 Niet broedvogels 

Van enkele soorten voldeden de verzamelde waarnemingen niet aan de criteria voor het 
vaststellen van een geldig territorium. Het betreft Knobbelzwaan (paar op 30 april in de grote 
polder), Waterral (eenmalig twee roepende vogels op 20 juni), Waterhoen (roepende vogel op 20 
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juni), Visdief (territoriale vogel op 23 mei, vermoedelijk afkomstig van kolonie op de Kinseldam) 
en Houtduif (twee paar op 11 april in het moerasbos). 

 
De grote polder is in de winter een belangrijk foerageergebied voor Brandganzen. Tijdens de 
eerste en tweede ronde werd nog een groep van respectievelijk 1100 en 1800 Brandganzen gezien. 
De nabijgelegen Kinseldam fungeert in de wintermaanden als slaapplaats van Brandgans en in 
mindere mate Kolgans en Grauwe Gans. Het aantal overnachtende Brandganzen kan er oplopen 
tot wel 20.000. 
Het plas-dras-gebied heeft een grote aantrekkingskracht op doortrekkende eenden en steltlopers. 
Voor en na het broedseizoen fungeert de plas-dras als slaapplaats voor Grutto’s. Zo werden er ‘s 
ochtends vroeg op 11 april 350 Grutto’s gezien en op 7 juni 600. 
 
Leuk waarnemingen op 11 april waren een Bokje op het dijkje langs de kleine polder en een 
Rouwkwikstaart in de grote polder. Vermeldenswaardig op 30 april waren twee Zwarte ruiters, 
twee Groenpootruiters en twee Tapuiten. Op 23 mei waren zeven Tafeleenden, 14 
Bontbekplevieren en een Oeverloper aanwezig in de plas-dras. Op 7 juni zaten er onder meer 50 
Slobeenden, een mannetje Smient, 40 Tureluurs en een Bonte strandloper. Op 20 juni ten slotte 
werd de plas-dras gebruikt door onder meer 11 Wintertalingen, 30 Slobeenden, 40 Krakeenden, 45 
Bergeenden, 10 Bontbekplevieren, 125 Tureluurs en 5 man Kemphaan. 
 
Polder IJdoorn werd ook gebruikt als jachtgebied door een koppel Torenvalken dat ergens bij 
Durgerdam gebroed moet hebben. 
Aan het einde van het broedseizoen werd het moerasbos van Polder IJdoorn gebruikt als 
slaapplaats door Spreeuwen. Op 7 juni werden er minimaal 300 geteld en op 20 juni zelfs 4000. 
Later in het jaar verhuisden de Spreeuwen naar de Kinseldam om te slapen. 
 

4.3 Gebruik plas-dras gebied na het broedseizoen 

Na het broedseizoen bleef het plas-dras gebied belangrijk voor vogels. In de zomermaanden 
werden er grote groepen Lepelaars, eenden, meeuwen en steltlopers gezien. Ook bleek het gebied 
in trek als slaapplaats. 
Er werden bijzondere vogels gezien als Poelruiter, Breedbekstrandloper, Geelpootmeeuw, 
Reuzenstern en Porseleinhoen. 
Vogels weten Polder IJdoorn al langer als aantrekkelijk gebied te vinden. Nu het vogelkijkpunt er 
is geldt dit ook steeds meer voor Amsterdamse vogelaars. Het kijkpunt voorziet duidelijk in een 
behoefte. 

Tabel 3. Indeling van de vastgestelde broedvogels in Polder IJdoorn in ecologische hoofdgroepen (NS = 
aantal soorten, NT = aantal territoria). 
Groep Soorten NS NT 
Watervogels Fuut, Grauwe gans, Brandgans, Nijlgans, Bergeend, Krakeend, Wilde 

eend, Soepeend, Wintertaling, Zomertaling, Slobeend, Krooneend, 
Kuifeend en Meerkoet. 

14 221 

Moerasvogels Bruine kiekendief, Koekoek, Blauwborst, Sprinkhaanzanger, Snor, 
Rietzanger, Kleine karekiet, Baardman en Rietgors. 

9 186 

Pioniervogels Kluut, Kleine plevier en Witte kwikstaart. 3 9 
Weidevogels Scholekster, Kievit, Watersnip, Grutto, Tureluur, Graspieper en Gele 

kwikstaart. 
7 79 

Vogels van struwelen 
en jong bos 

Fazant, Winterkoning, Heggenmus, Merel, Bosrietzanger, Braamsluiper, 
Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Fitis en Kneu. 

11 47 

Vogels van opgaand 
bos en bosranden 

Buizerd, Tjiftjaf, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Ekster en Zwarte 
kraai. 

6 8 

 Totaal 50 550 
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5 Vergelijking met eerdere inventarisaties 

Polder IJdoorn werd voor zover bekend in de jaren 1991 tot en met 2014 acht maal onderzocht op 
broedvogels. Een overzicht waarin de resultaten van eerdere broedvogelinventarisaties worden 
vergeleken met die van 2014 is te vinden in Tabel 4. 
De inventarisaties van 1991, 1999, 2006, 2009 en 2012 werden verricht in het kader van de PNI 
(Provinciale Natuur Inventarisatie). In 1991 en 1999 zijn enkele algemene soorten niet geteld. 
Voor de inventarisatie van 1999 zijn Scholekster, Kievit, Grutto en Tureluur in het jaar 2000 
geteld. In de jaren 2006, 2009 en 2012 werden alleen 25 soorten weidevogels geteld. Zowel in 
2006 als 2007 werd Polder IJdoorn in opdracht van Sovon op alle soorten broedvogels gekarteerd 
(BAKHUIZEN, 1998). Ook in 2014 zijn alle soorten onderzocht. Voor Tabel 4 zijn territoria in het 
rietland bij Durgerdam niet meegeteld omdat dit gebied bij eerdere inventarisaties ook niet is 
geteld. Hierdoor kan het opgegeven aantal voor een aantal soorten afwijken van dat in Tabel 2. 
 
Tabel 4. Vergelijking van het aantal territoria in Polder IJdoorn van deze inventarisatie (2014) met eerdere inventarisaties, zie 
tekst. Soorten met een * staan vermeld op de Rode Lijst (ng = niet geteld). 

Soort \ Jaar 91 96 97 99 06 09 12 14 Soort \ Jaar 91 96 97 99 06 09 12 14 

Fuut 20 16 17 9 ng ng ng 6 Houtduif ng 3 4 ng ng ng ng 0 

Blauwe reiger 8 14 15 18 ng ng ng 0 Koekoek* 0 1 1 1 ng ng ng 1 

Knobbelzwaan 4 2 2 1 3 0 1 0 Veldleeuwerik* ng 7 8 ng 1 3 3 0 

Grauwe gans 1 8 30 9 ng ng ng 107 Boerenzwaluw* 0 2 2 0 ng ng ng 0 

Brandgans 0 2 3 0 ng ng ng 27 Graspieper* 0 2  5 4 6 9 16 

Nijlgans 0 0 1 0 ng ng ng 2 Gele kwikstaart* 0 5 5 1 0 0 0 1 

Bergeend 7 3 3 5 6 11 8 11 Witte kwikstaart 0 2 3 0 ng ng ng 2 

Krakeend 8 11 9 7 20 16 16 19 Winterkoning ng 2 3 ng ng ng ng 3 

Wintertaling* 0 1 6 0 1 4 1 2 Heggenmus ng 4 1 ng ng ng ng 2 

Wilde eend ng 60 60 ng ng ng ng 21 Blauwborst 0 1 2 0 ng ng ng 7 

Soepeend ng 0 0 ng ng ng ng 2 Merel ng 1 3 ng ng ng ng 3 

Zomertaling* 0 2 4 1 3 2 2 1 Sprinkhaanzanger 2 0 3 1 ng ng ng 5 

Slobeend* 10 11 17 4 2 10 13 3 Snor* 0 2 0 0 ng ng ng 4 

Krooneend 0 0 0 0 0 0 0 3 Rietzanger 11 37 44 14 ng ng ng 74 

Kuifeend 0 9 8 4 2 2 4 8 Bosrietzanger 4 11 24 9 ng ng ng 7 

Bruine kiekendief 2 1 2 0 ng ng ng 1 Kleine karekiet 44 79 75 86 ng ng ng 58 

Buizerd 0 0 1 0 ng ng ng 1 Braamsluiper 0 0 0 0 ng ng ng 2 

Fazant ng 2 2 ng ng ng ng 3 Grasmus 0 0 1 0 ng ng ng 5 

Waterhoen ng 1 1 ng ng ng ng 0 Tuinfluiter 1 4 4 0 ng ng ng 5 

Meerkoet ng 27 29 ng ng ng ng 7 Zwartkop 0 0 1 1 ng ng ng 2 

Waterral 0 1 0 0 ng ng ng 0 Tjiftjaf 0 2 2 1 ng ng ng 3 

Scholekster 9 8 9 3 4 3 4 2 Fitis ng 13 10 ng ng ng ng 5 

Kluut 0 0 0 0 3 11 24 6 Baardman 0 0 1 1 ng ng ng 1 

Bontbekplevier* 0 1 2 0 0 0 1 0 Pimpelmees ng 1 0 ng ng ng ng 1 

Kleine plevier 0 0 0 0 ng ng ng 1 Koolmees ng 2 3 ng ng ng ng 1 

Kievit 46 41 49 28 22 40 27 36 Ekster ng 2 1 ng ng ng ng 1 

Watersnip* 1 0 0 0 0 0 0 1 Zwarte kraai ng 1 2 ng ng ng ng 1 

Kemphaan* 0 2 3 1 0 0 0 0 Huismus* ng 0 1 ng ng ng ng 0 

Grutto* 67 49 58 26 22 30 18 15 Ringmus* ng 0 1 ng ng ng ng 0 

Tureluur* 11 20 29 9 9 19 11 8 Vink ng 0 1 ng ng ng ng 0 

Kokmeeuw 32 24 74 0 0 0 0 0 Putter 0 0 1 0 ng ng ng 0 

Visdief* 4 24 46 0 0 0 0 0 Kneu* 0 0 1 0 ng ng ng 8 

Holenduif 0 0 1 0 ng ng ng 0 Rietgors 9 21 18 23 ng ng ng 19 

Aantal soorten 21 48 56 25 14 13 15 50 Aantal territoria 301 545 707 268 102 157 142 530

 
De inventarisaties werden uitgevoerd volgens de uitgebreide territoriumkartering (VAN DIJK, 1996 
en VAN DIJK, 2004) die grotendeels overeen komt met de in 2014 gehanteerde methode (VAN DIJK 

& BOELE, 2011). Wel heeft het aantal bezoekrondes bij de verschillende inventarisaties 
gevarieerd. Een overzicht van het aantal bezoekrondes per inventarisatie en wie de gegevens 
verzameld heeft is te vinden in Tabel 5. 
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Voor de PNI werd ook later op de ochtend geteld. De aantallen 
territoria van zangvogels uit de jaren 1991 en 1999 zijn 
daarom waarschijnlijk aan de lage kant. Voor deze soorten is 
de stand van 2014 het best te vergelijken met de resultaten van 
de inventarisaties die halverwege de jaren negentig zijn 
uitgevoerd. 
Bij een vergelijking van de resultaten van broedvogel-
inventarisaties uit verschillende jaren is het goed om te 
beseffen dat veranderingen in het aantal vastgestelde territoria 
te maken kunnen hebben met jaarinvloeden (zoals het weer en 
de voedselsituatie), landschappelijke veranderingen en de 
landelijke trend. Daarnaast kunnen waarnemersinvloeden 

optreden wanneer door verschillende mensen is geïnventariseerd. 
Sinds halverwege de jaren negentig, toen tweemaal ook alle soorten zijn geïnventariseerd, lijkt het 
aantal soorten broedvogels in het gebied redelijk stabiel. Het aantal vastgestelde territoria is 
vergelijkbaar met 2006, maar duidelijk minder dan in 2007. 
Rode Lijst-soorten die vergeleken met eerdere inventarisaties zijn verdwenen zijn Bontbekplevier 
(1996, 1997 en 2012), Kemphaan (1996, 1997 en 1999), Visdief (1991, 1996 en 1997), 
Veldleeuwerik (1996, 1997, 2006, 2009 en 2012), Boerenzwaluw (1996 en 1997), Huismus 
(1997) en Ringmus (1997). Andere soorten die verdwenen als broedvogel zijn Blauwe reiger, 
Knobbelzwaan, Waterhoen, Waterral, Kokmeeuw, Holenduif, Houtduif, Vink en Putter. Soorten 
die voor het eerst in 2014 werden vastgesteld als broedvogel zijn “Soepeend”, Krooneend, Kleine 
plevier en Braamsluiper. 
Het verdwijnen van Kokmeeuw en Visdief betreft in feite een verplaatsing van de kolonies naar de 
sinds 2002 aanwezige Kinseldam. Het verdwijnen van broedvogels als Boerenzwaluw, Huismus 
en Ringmus zal te maken hebben met de sloop van de boerderij en het rooien van de bijbehorende 
erfbeplanting. 
Als we naar de vier algemene steltlopers Scholekster, Kievit, Grutto en Tureluur kijken dan zien 
we dat vergeleken met de jaren negentig het aantal territoria grofweg gehalveerd is, van ongeveer 
120 naar 60 territoria. Alleen in 2009 werden wat meer territoria van deze vier soorten geteld (90). 
In 2000, 2006, 2012 en 2014 ging het om ongeveer 60 territoria. Hopelijk kan een optimaal beheer 
de komende jaren er toe leiden dat de aantallen van deze karakteristieke weidevogels weer 
toenemen. 
Bij de soortbesprekingen in het 
volgende hoofdstuk zal nader 
worden ingegaan op de 
aantalsontwikkeling van individuele 
soorten. 
 
 

Tabel 5. Jaar van inventariseren met 
aantal bezoekrondes (N) en teller. 

Jaar N  Teller 

1991 4 Fred Vogelenzang 

1996 5 F. Engelen 

1997 8 Jan-Joost Bakhuizen 

1999 4 Bob van Poelgeest 

2006 5 Fred Vogelenzang 

2009 5 Silvan Laan 

2012 5 Frank van Groen 

2014 5 Frank van Groen 

Bos van Polder IJdoorn vanaf de Uitdammerdijk, met op de voorgrond 
landtong met gemaaid rietland in Kinselbaai . 
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6 Soortbesprekingen 

Per vogelsoort wordt hieronder de verspreiding en de ontwikkeling van het aantal territoria in 
Polder IJdoorn nader toegelicht. Alle Rode-Lijstsoorten worden besproken. Verder zijn alleen die 
soorten in de soortbespreking opgenomen, waarover nadere bijzonderheden te vermelden zijn. 
Indien van toepassing wordt in onderstaande soortbesprekingen de ontwikkeling van de 
broedvogelstand vergeleken met de landelijke aantalsontwikkeling sinds 1990 (BOELE, ET AL., 
2013). Hierbij worden de volgende categorieën onderscheiden: 
 sterke afname, significante afname van meer dan 5% per jaar. 

 matige afname, significante afname van minder dan 5% per jaar. 

 stabiel, geen significante toe- of afname. 

 matige toename, significante toename van minder dan 5% per jaar. 

 sterke toename, significante toename van meer dan 5% per jaar. 

Achter elke soort is het aantal vastgestelde territoria voor de acht inventarisaties uit Tabel 4 
vermeld en of het een Rode-Lijstsoort betreft. 
 
Fuut (20, 16, 17, 9, ng, ng, ng, 6) 
In 2014 zijn aanmerkelijk minder Futen geteld dan in het verleden. Mogelijk is in de rietkragen 
rond de polder een enkel paar over het hoofd gezien. De afname past wel in de landelijke trend. 
Sinds 1990 vertoont de landelijke stand van de Fuut een matige afname. De indexwaarde voor 
2012 staat op 76. 
 
Grauwe gans (1, 8, 30, 9, ng, ng, ng, 107) 
Al in 1991 was een territorium van Grauwe gans aanwezig in Polder IJdoorn. In de jaren negentig 
nam het aantal territoria snel toe. In 2014 zijn 107 territoria vastgesteld. In het verleden waren 
twee waarnemingen nodig voor een geldig territorium. Sinds 2011 voldoen alleen waarnemingen 
voor 15 april. Duidelijk is dat de soort vergeleken met halverwege de jaren negentig nog verder is 
toegenomen. 
Tijdens de eerste bezoekronde op 11 april werden al 36 paren met jongen gezien. Op 30 april 
waren dat er zeker 80 (het ging toen om minimaal 560 vogels). Duidelijk was toen al dat het 
ganzenraster niet werkte. De jongen konden door het raster glippen terwijl de ouders er gewoon 
overheen vlogen. In de derde ronde werden nog 36 paren met jongen opgemerkt in het inmiddels 
veel langere gras. 
Ook elders in Nederland vertoont de Grauwe gans als broedvogel een sterke toename. De stand is 
sinds 1990 landelijk verveelvoudigd. 
 
Brandgans (0, 2, 3, 0, ng, ng, ng, 27) 
Tijdens de eerste twee bezoekrondes waren nog grote groepen overwinterende Brandganzen 
aanwezig. In de jaren 96-97 huisden al enkele paren Brandgans in Polder IJdoorn. In 2014 zijn 27 
territoria vastgesteld, een duidelijke toename. Al jaren bevindt zich tevens een kolonie 
Brandganzen op de nabijgelegen Kinseldam (in 2014 naar schatting 80 paar). Mogelijk is een deel 
van de paren met jongen die in Polder IJdoorn zijn gezien afkomstig van de Kinseldam. Het is 
echter ook goed mogelijk dat Brandganzen in het gebied zelf broeden. Het aantal paren dat met 
jongen gezien werd varieerde gedurende het seizoen op van 6 in ronde 3, tot 15 in ronde 4 en 9 in 
ronde 5. De Brandgans neemt sterk toe in Nederland. Sinds 1990 is de stand verveelvoudigd. 
Het lijkt er op dat in het verleden de percelen die het dichtst bij Durgerdam liggen meer bemest 
zijn dan de percelen achterin de polder, aan de kant van het vuurtoreneiland. In het waarschijnlijk 
eiwitrijkere gras bij Durgerdam foerageren dan ook verreweg de meeste paren Grauwe Ganzen en 
Brandganzen met jongen. 
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Bergeend (7, 3, 3, 5, 6, 11, 8, 11) 
Net als in 2009 werden in 2014 11 territoria vastgesteld, met name in het plas-dras-gebied. Naast 
paren waren hier ook groepen Bergeenden aanwezig. Er zijn geen pullen gezien. Na het 
broedseizoen werd het plas-dras-gebied door een 40-tal juvenielen gebruikt om te foerageren. 
Sinds 1990 vertoont de landelijke trend van de Bergeend een matige toename. 
 

 
 
Krakeend (8, 11, 9, 7, 20, 16, 16, 19) 
Met 19 territoria in 2014 bereikte Krakeend een relatief hoge stand. Alleen in 2006 werden meer 
territoria vastgesteld. Sinds die tijd lijkt het aantal territoria in het gebied redelijk stabiel te zijn. 
Sinds 1990 is de landelijke stand van de Krakeend sterk toegenomen en ruim verzesvoudigd. 
 
Wintertaling (0, 1, 6, 0, 1, 4, 1, 2, Rode Lijst: kwetsbaar) 
De Wintertaling is in West Nederland een schaarse broedvogel. In Polder IJdoorn zijn van de 
soort tijdens de meeste inventarisaties één of meer geldige territoria vastgesteld, zo ook in 2014. 
OP 23 mei werd één mannetje gezien, op 7 juni twee. 
Sinds 1990 laat de landelijke index van de Wintertaling een matige afname zien. De stand van de 
soort halveerde sinds 1990. 
 
Wilde eend (ng, 60, 60, ng, ng, ng, ng, 21) 
Verspreid over het gebied werden 21 territoria Wilde eend vastgesteld. Hiermee is de soort met 
twee-derde afgenomen ten opzichte van de jaren 96-97. In andere jaren werden geen Wilde 
eenden geteld. De afname is groter geweest dan de landelijke afname, die matig is sinds 1990. De 
indexwaarde voor 2012 staat op 75. 
 
Zomertaling (0, 2, 4, 1, 3, 2, 2, 1, Rode Lijst: kwetsbaar) 
Op 1991 na werden bij elke inventarisatie één of meer territoria van Zomertaling vastgesteld in 
Polder IJdoorn. In 2014 ging het om één territorium, gebaseerd op een paar op 11 april en een 
mannetje op 30 april en op 23 mei. 
Ongeveer een kwart van de West-Europese populatie Zomertalingen broedt in Nederland. Sinds 
begin jaren negentig neemt de landelijk populatie matig af. Sinds 1990 is de landelijke stand bijna 
gehalveerd. De indexwaarde voor 2012 staat op 53. 
 
Slobeend (10, 11, 17, 4, 2, 10, 13, 3, Rode Lijst: kwetsbaar) 
Met slechts drie territoria in 2014 kende Slobeend een relatief lage stand. Mogelijk biedt een 
verdere verhoging van de waterstand in de grote polder deze aan vochtige graslanden gebonden 

Foeragerende juveniele Bergeend in plas-dras-gebied op 3 augustus 2014. 
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soort nieuwe kansen. 
De landelijke stand van de Slobeend is onderhevig aan grote schommelingen en nam sinds 1990 
matig af met circa 40%. Sinds 2004 is de Nederlandse populatie stabiel. 
 
Krooneend (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3) 
Aan de oevers van de Kinselbaai waren drie territoria van Krooneend aanwezig. Niet eerder 
werden geldige territoria in Polder IJdoorn vastgesteld. De soort is de laatste jaren toegenomen in 
de omgeving van Polder IJdoorn. In 2011 werd voor het eerst een geldig territorium op de 
nabijgelegen Kinseldam vastgesteld. Sinds 1990 is de Krooneend in Nederland sterk toegenomen. 
 

 
 
Kuifeend (0, 9, 8, 4, 2, 2, 4, 8) 
Met acht territoria kende Kuifeend een vergelijkbare stand met de jaren 96-97. Met name het 
meertje IJwind is in trek bij de soort. Tijdens PNI-inventarisaties werden minder territoria 
vastgesteld, mogelijk omdat minder bezoeken later in het seizoen plaatsvonden. In 2014 werden 
twee bezoeken in juni afgelegd. 
De landelijke trend van de Kuifeend is matig positief. 
 
Bruine kiekendief (2, 1, 2, 0, ng, ng, ng, 1) 
In het verleden konden wel eens twee territoria genoteerd worden in Polder IJdoorn. In 2014 vond 
één succesvol broedgeval plaats. Op 30 april werd een baltsend paartje gezien, later ook een vogel 
die met takken sleepte. In juli bleken er vier bedelende juvenielen boven de rietlanden achter de 
plas-dras rond te vliegen wanneer het mannetje verscheen. 
Sinds 1990 is de landelijke stand van Bruine kiekendief matig afgenomen. De indexwaarde voor 
2012 staat op 70. 
 
Buizerd (0, 0, 1, 0, ng, ng, ng,1) 
In het moerasbos is al jaren een bezet nest van Buizerd aanwezig. Ook in 2014 werd hier gebroed. 
Bij eerdere inventarisaties werd alleen in 1997 een geldig territorium vastgesteld. 
De landelijke trend van de Buizerd is matig positief met een verdubbeling van de stand sinds 
1990. In het westen van Nederland heeft de grootste toename plaatsgevonden. 
 
Fazant (ng, 2, 2, ng, ng, ng, ng, 3) 
Vergeleken met de twee territoria van midden jaren doet de soort het in Polder IJdoorn met drie 
territoria in 2014 niet slecht, zeker als je bedenkt dat de landelijke stand sinds 1990 matig is 

Vrouwtje Krooneend langs Uitdammerdijk op 29 juni 2014. 
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afgenomen. Sinds 2003 is sprake van een stabiele trend. De indexwaarde voor 2012 staat op 59. 
 
Meerkoet (ng, 27, 29, ng, ng, ng, ng, 7) 
Met slechts zeven territoria bedraagt de stand van Meerkoet nog maar een kwart van die in de 
jaren 96-97. Bij de PNI-inventarisaties wordt Meerkoet niet geteld. Mogelijk is de aanwezigheid 
van de Vos de laatste jaren de oorzaak van de afname want de landelijke trend sinds 1990 is 
stabiel. 
 
Scholekster (9, 8, 9, 3, 4, 3, 4, 2) 
Met twee territoria in 2014 bereikte de stand van Scholekster in het gebied een laagte-record. In 
de jaren negentig waren nog viermaal zoveel territoria aanwezig. Deze afname is groter geweest 
dan de landelijke afname in dezelfde periode. Sinds 1990 vertoont de landelijke stand van de 
Scholekster een sterke afname, met een daling van zo’n 60%. 
 
Kluut (0, 0, 0, 0, 3, 11, 24, 6) 
In en rond het plas-dras-gebied waren 6 territoria aanwezig. Later in het seizoen vertrokken de 
Kluten zonder met succes te hebben gebroed. Waarschijnlijk was de waterstand te hoog. De 
aanwezigheid van Vossen zal ook niet hebben geholpen. 
Deze soort is afhankelijk van kale slikkige oevers die onder meer ontstaan bij natuurontwikkeling. 
De landelijke stand van de Kluut vertoont een matige afname sinds 1990. De indexwaarde voor 
2012 staat op 64. 
 
Kleine plevier (0, 0, 0, 0, ng, ng, ng, 1) 
Het gehele broedseizoen was een paartje Kleine plevier aanwezig bij de plas-dras en het 
voormalige erf. Bij eerdere inventarisaties kon geen geldig territorium worden vastgesteld. 
De landelijke stand van deze pioniervogel laat flinke schommelingen zien. Sinds 1990 is sprake 
van een matige toename. 
 
Kievit (46, 41, 49, 28, 22, 40, 27, 36) 
Met 36 territoria in 2014 scoort Kievit 
duidelijk beter dan twee jaar geleden. 
Er werden verschillende flinke pullen 
gezien. Hoewel de stand iets lager is 
dan in de jaren negentig is de 
landelijke afname groter geweest. 
De landelijke trend van deze in 
Nederland wijd verbreide weidevogel 
laat sinds 1990 een matige afname 
zien. De indexwaarde voor 2012 staat 
op 55. 
 
Watersnip (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, Rode 
Lijst: bedreigd) 
Verheugend is de aanwezigheid van 
Watersnip in het gebied. Op 7 juni 
werd een vogel langs een slootoever gezien in het noorden van de grote polder. Het nabijgelegen 
gebied De Munt, ten noorden van het Kinselmeer, vormt een bolwerkje voor deze in Noord-
Holland schaars geworden steltloper. Omdat Watersnip nog laat kan broeden verdient het 
aanbeveling het gebied ook pas laat te maaien. 
De landelijke index laat een matige afname zien sinds 1990. De indexwaarde voor 2012 staat op 
46. 
 
Grutto (67, 49, 58, 26, 22, 30, 18, 15, Rode Lijst: gevoelig) 
Verspreid over de grote polder werden 15 territoria vastgesteld, een dieptepunt ten opzichte van 
eerdere inventarisaties. De stand in Polder IJdoorn is veel sterker afgenomen dan de landelijke 

Juveniele Kievit. 
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populatie. 
Het broedsucces lijkt goed want op 23 mei waren twaalf paren met jongen aanwezig, Dit betekent 
een Bruto Territoriaal Succes (BTS) van 80%. Bij een percentage van 50% of meer wordt 
aangenomen dat voldoende jongen vliegvlug zijn geworden om de populatie in stand te houden 
(NIJLAND & VAN PAASSEN, 2007). 
Sinds 1990 vertoont de landelijke trend van Grutto een matige afname, met bijna een halvering 
van de stand. 
 

 
 
Tureluur (11, 20, 29, 9, 9, 19, 11, 8, Rode Lijst: gevoelig) 
Met acht territoria in 2014 kende Tureluur een lage stand, vergelijkbaar met die 2000 en 2006. 
Tureluurs foerageren na het broedseizoen veel in het plas-dras-gebied langs slikranden, deels ook 
met pullen. Op 7 juni waren vier alarmerende paren aanwezig, hetgeen duidt op de aanwezigheid 
van jongen. Dit betekent een BTS van 50%. 
Sinds 1990 is de stand van de Tureluur in Nederland stabiel. Recent is sprake van een matige 
afname. 
 
Koekoek (0, 1, 1, 1, ng, ng, ng, 1, Rode Lijst: kwetsbaar) 
Net als bij voorgaande inventarisaties werd één territorium van Koekoek vastgesteld. 
In Nederland is sprake van een matige afname van de stand van de Koekoek sinds begin jaren ’90. 
Sinds 2003 is de stand stabiel. 
 
Graspieper (0, 2, 0, 5, 4, 6, 9, 16, Rode Lijst: gevoelig) 
In tegenstelling tot de landelijke trend laat de 
Graspieper de laatste jaren een gestage toename 
zien in Polder IJdoorn. In de jaren negentig 
ontbrak de soort zelfs nog in enkele jaren. 
Sinds 1990 is in Nederland sprake van een matige 
afname. De indexwaarde voor 2012 staat op59. 
 
Gele kwikstaart (0, 5, 5, 1, 0, 0, 0, 1, Rode Lijst: 
gevoelig) 
In tegenstelling tot voorgaande inventarisaties kon 
in 2014 weer eens een territorium van Gele 
kwikstaart worden vastgesteld. Halverwege de 

Grutto op de uitkijk, een teken dat er jongen zijn. 

Graspieper neemt gestaag toe in Polder IJdoorn. 



Broedvogels van Polder IJdoorn                                                                                         Inventarisatie 2014 

21 

jaren negentig waren zelfs vijf territoria aanwezig. 
Sinds 1990 is de landelijke trend van Gele kwikstaart stabiel. Sinds 2003 is sprake van een matige 
toename. 
 
Blauwborst (0, 1, 2, 0, ng, ng, ng, 7) 
Met zeven territoria in 2014 is Blauwborst duidelijk toegenomen vergeleken met de jaren 
negentig. De toename sluit aan bij de landelijke trend. Sinds 1990 is de landelijke populatie van de 
Blauwborst ruim verdrievoudigd. Er is sprake van een matige toename. 
 
Sprinkhaanzanger (2, 0, 3, 1, ng, ng, ng, 5) 
Vergeleken met eerdere inventarisaties is Sprinkhaanzanger duidelijk toegenomen. Ook de 
landelijke trend van Sprinkhaanzanger is matig positief, met vooral de laatste jaren een sterke 
toename. Sinds 1990 verdrievoudigde de stand. 
 
Snor (0, 2, 0, 0, ng, ng, ng, 4, Rode Lijst: kwetsbaar) 
Met vier territoria si de stand tweemaal zo hoog als in 1996, het enige andere jaar waarin een 
geldig territorium van Snor in het gebied is vastgesteld. Ook de landelijke trend van Snor laat 
sinds 1990 een matige toename zien die vooral te danken is aan de laatste jaren. 
 
Rietzanger (11, 37, 44, 14, ng, ng, ng, 74) 
Met 74 territoria in 2014 is Rietzanger de algemeenste van de riet-zangvogels in het gebied. 
Vergeleken met halverwege de jaren negentig is de stand ongeveer verdubbeld. Ook de landelijke 
stand van Rietzanger laat een matige toename zien sinds 1990. De indexwaarde voor 2012 staat op 
227. 
 

 
 
Bosrietzanger (4, 11, 24, 9, ng, ng, ng, 7) 
Met zeven territoria in 2014 scoort Bosrietzanger duidelijk lager dan bij eerdere inventarisaties. 
Mogelijk is het verwijderen van bosschages nadelig geweest voor deze soort. 
De landelijke populatie van de Bosrietzanger is sinds 1990 stabiel en vertoont geen grote 
schommelingen. Sinds 2003 is sprake van een matige toename. 
 
Kleine karekiet (44, 79, 75, 86, ng, ng, ng, 58) 
Met 58 territoria lijkt Kleine karekiet wat afgenomen ten opzichte van eerdere inventarisaties. Dit 
sluit niet aan bij de landelijke trend want zowel op lange als korte termijn is bij de Kleine karekiet 
sprake van een matige toename. De indexwaarde voor 2012 staat op 114. 

Rietzanger is met 74 territoria algemeen in Polder IJdoorn. 
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Braamsluiper (0, 0, 0, 0, ng, ng, ng, 2) 
Met twee territoria in 2014 is Braamsluiper een nieuwe broedvogel in Polder IJdoorn. De vogels 
zaten te zingen in struiken langs de dijk rond de grote polder. 
Sinds 1990 is sprake van een matige afname van de stand van Braamsluiper. Sinds 2003 is de 
trend stabiel. De indexwaarde voor 2012 staat op 55. 
 

 
 
Grasmus (0, 0, 1, 0, ng, ng, ng, 5) 
Vergeleken met eerdere inventarisaties is Grasmus duidelijk toegenomen, hetgeen aansluit bij de 
landelijke trend. Sinds 1990 is sprake van een matige toename, sinds 2003 zelfs van een sterke 
toename. De indexwaarde voor 2012 staat op 188. 
 
Tuinfluiter (1, 4, 4, 0, ng, ng, ng, 5) 
Met vijf territoria in 2014 komt de stand in het gebied overeen met die halverwege de jaren 
negentig. De matige afname waarvan sinds 1990 sprake is blijkt sinds 2004 omgekeerd in een 
matige toename. De indexwaarde voor 2012 staat op 79. 
 
Fitis (ng, 13, 10, ng, ng, ng, ng, 5) 
Vergeleken met de inventarisaties van 
halverwege de jaren negentig is Fitis 
duidelijk afgenomen. De afname is iets 
groter geweest dan de landelijke afname in 
dezelfde periode. Mogelijk is het 
verwijderen van bosschages nadelig geweest 
voor deze soort. 
Sinds 1990 is sprake van een matige afname 
van de stand van Fitis. Sinds 2003 is sprake 
van een matige toename. De indexwaarde 
voor 2012 staat op 68. 
 
Baardman (0, 0, 1, 1, ng, ng, ng, 1) 
Net als in de jaren negentig kon een 
territorium van deze lastig te inventariseren 
soort worden vastgesteld. Op 7 juni werden twee adulte mannetjes en zeker 10 juvenielen gezien. 

Braamsluiper werd voor het eerst vastgesteld als broedvogel in Polder IJdoorn. 

Juveniel mannetje Baardman op 7 juni in Polder IJdoorn. 
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Mogelijk is sprake geweest van meer broedgevallen. Na een matige afname sinds 1990 is de 
landelijke stand recent stabiel. De indexwaarde voor 2012 staat op 116. 
 
Kneu (0, 0, 1, 0 ng, ng, ng, 8, Rode Lijst: gevoelig) 
Vergeleken met eerdere inventarisaties is de Kneu sterk toegenomen. Dit sluit niet aan bij de 
landelijke trend want die is negatief. Sinds 1990 is sprake van een matige afname. Sinds 2003 gaat 
het beter en is sprake van een matige toename. De indexwaarde voor 2012 staat op 47. Blijkbaar is 
het gebied geschikter geworden voor Kneu. 
 

 
 
Rietgors (9, 21, 18, 23, ng, ng, ng, 19) 
De stand van 2014 komt overeen met die van halverwege de jaren negentig. Vanwege de positieve 
landelijke trend is verhoudingsgewijs echter sprake van een achteruitgang. 
De landelijke trend van deze moerasvogel laat sinds 1990 een matige toename zien. De 
indexwaarde voor 2012 staat op 189. 
 
 

Kneu is toegenomen in Polder IJdoorn. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 

In 2014 werden in Polder IJdoorn van 50 soorten 550 territoria vastgesteld. Sinds halverwege de 
jaren negentig is het aantal soorten broedvogels in Polder IJdoorn redelijk stabiel. Het aantal 
vastgestelde territoria is wat afgenomen. 
 Rode Lijst-soorten die niet in 2014 maar bij eerdere inventarisaties wel werden vastgesteld 

zijn Bontbekplevier, Kemphaan, Visdief, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Huismus en 
Ringmus. 

 Van Krooneend, Kleine plevier en Braamsluiper werden voor het eerst territoria 
vastgesteld in het gebied. 

 Het aantal territoria van Scholekster, Kievit, Grutto en Tureluur is vergeleken met de jaren 
negentig gehalveerd. 

 
7.2 Aanbevelingen 

Polder IJdoorn is een natuurgebied dat geheel in eigendom is van Natuurmonumenten. Tevens is 
het een aparte afwateringseenheid. Hierdoor is het mogelijk het beheer geheel af te stemmen op 
weidevogels, zonder rekening te hoeven houden met de agrarische bedrijfsvoering. In Polder 
IJdoorn moet het mogelijk zijn extensief graslandbeheer toe te passen met een geringe 
grasproductie. 
Weidevogels houden van natte, vochtige graslanden. Vooral in het vroege voorjaar is een hoge 
waterstand belangrijk (0-20 cm onder het maaiveld), met greppels die onder water staan. De 
vogels kunnen in vochtig grasland makkelijker voedsel vinden en het gras groeit er langzamer. 
Ook groeien er meer kruiden waardoor meer insecten voor de jongen beschikbaar zijn en deze 
sneller kunnen groeien. Voor een optimaal weidevogelgrasland is een niet te hoge mestgift 
belangrijk (niet hoger dan 50 kg stikstof per ha (Van der Geld et al, 2013)). 
Om groei van Pitrus te voorkomen is het belangrijk te weten in hoeverre in het verleden bemest is. 
Indien gronden zwaar bemest zijn kan bij vernatting massaal Pitrus opkomen. In dat geval 
verdient het aanbeveling enige jaren niet te bemesten en de waterstand heel geleidelijk te 
verhogen (Van der Geld et al, 2013). 
Voorafgaande aan de maaibeurt (bijvoorbeeld rond half juli) is het van belang de waterstand te 
verlagen zodat machines het land in kunnen. Indien er na het maaien nog veel gras groeit kan het 
beste beweid worden. Het is van belang de beweiding pas te starten als de polder na het maaien 
droger is, zodat vertrapping van de bodem, en daardoor eventuele kieming van Pitrus, wordt 
voorkomen. Na het broedseizoen kan de waterstand dan worden verlaagd. Een tweede maaibeurt 
moet worden voorkomen omdat dan de rijkdom aan kruiden en insecten afneemt (Van der Geld et 
al, 2013). 
Om ook late soorten een kans te geven hun broedcyclus te voltooien en/of een tweede broedsel te 
produceren verdient het aanbeveling wat later te maaien dan in 2014 (rond half juli in plaats van 
eind juni). Mogelijk kunnen Watersnip en Graspieper dan verder toenemen en kunnen soorten als 
Kemphaan en Veldleeuwerik het gebied opnieuw bevolken. Ook voor late broeders als Kwartel en 
Kwartelkoning ontstaan dan wellicht mogelijkheden. 
Predatie door Vossen kan een probleem zijn voor weidevogels. Een lage voorjaarsstand van de 
Vos kan helpen predatie tegen te gaan. Een andere, eventueel aanvullende, optie is een gebied met 
schrikdraad af te zetten. Dit werkt bijvoorbeeld goed bij landgoed Marquette. Een afzetting alleen 
rond de grote polder zou een optie zijn. Voorwaarde is wel dat een dergelijke afzetting in het 
broedseizoen geregeld gecontroleerd wordt zodat deze ook effectief is. 
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9 Bijlage: Verspreidingskaarten broedvogels 

Fuut 
Grauwe gans 
Brandgans 
Nijlgans 
Bergeend 
Krakeend 
Wintertaling 
Wilde eend 
Soepeend 
Zomertaling 
Slobeend 
Krooneend 
Kuifeend 
Bruine kiekendief 
Buizerd 
Fazant 
Meerkoet 
Scholekster 
Kluut 
Kleine plevier 
Kievit 
Watersnip 
Grutto 
Tureluur 
Koekoek 
Graspieper 
Gele kwikstaart 
Witte kwikstaart 
Winterkoning 
Heggenmus 
Blauwborst 
Merel 
Sprinkhaanzanger 
Snor 
Rietzanger 
Bosrietzanger 
Kleine karekiet 
Braamsluiper 
Grasmus 
Tuinfluiter 
Zwartkop 
Tjiftjaf 
Fitis 
Baardman 
Pimpelmees 
Koolmees 
Ekster 
Zwarte kraai 
Kneu 
Rietgors 

 



!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

0 0,4
km

±
Fuut

7 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

!(!(

!(!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(
!( !(

!(!(

!(
!(
!(

!(

!(
!(
!(

!(

!(
!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(!(

!(

!(
!(!(
!(

!(
!(
!(
!(
!(
!(
!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(
!(

!(!(

!(!(
!(!(
!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(
!(

!(
!(
!(
!(

!(

!(

0 0,4
km

±
Grauwe gans

107 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(!(

!(
!(
!(!(

!(
!(
!(

!(

!(
!(!(

!(

0 0,4
km

±
Brandgans

27 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(!(

0 0,4
km

±
Nijlgans

2 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

0 0,4
km

±
Bergeend

11 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

0 0,4
km

±
Krakeend

19 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

0 0,4
km

±
Wintertaling

2 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

0 0,4
km

±
Wilde eend

22 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

0 0,4
km

±
Soepeend

2 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

0 0,4
km

±
Zomertaling

1 territorium
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

!(

0 0,4
km

±
Slobeend

3 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(
!(

!(

0 0,4
km

±
Krooneend

3 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

0 0,4
km

±
Kuifeend

8 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

0 0,4
km

±
Bruine kiekendief

1 territorium
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

0 0,4
km

±
Buizerd

1 territorium
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

!(

!(

0 0,4
km

±
Fazant

4 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

0 0,4
km

±
Meerkoet

7 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

0 0,4
km

±
Scholekster

2 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

!(

!(

!(

!(

0 0,4
km

±
Kluut

6 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

0 0,4
km

±
Kleine plevier

1 territorium
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

0 0,4
km

±
Kievit

36 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

0 0,4
km

±
Watersnip

1 territorium
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(
!(

!(

0 0,4
km

±
Grutto

15 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

0 0,4
km

±
Tureluur

8 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

0 0,4
km

±
Koekoek

1 territorium
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

0 0,4
km

±
Graspieper

16 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

0 0,4
km

±
Gele kwikstaart

1 territorium
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

0 0,4
km

±
Witte kwikstaart

2 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(
!(

!(

0 0,4
km

±
Winterkoning

3 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

0 0,4
km

±
Heggenmus

2 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

0 0,4
km

±
Blauwborst

7 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

!(

0 0,4
km

±
Merel

3 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

!(

!(

!(

0 0,4
km

±
Sprinkhaanzanger

5 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

!(

!(

0 0,4
km

±
Snor

4 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!( !(

!( !(
!(

!(
!(!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

0 0,4
km

±
Rietzanger

80 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

0 0,4
km

±
Bosrietzanger

7 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

!(
!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!( !(

!(

!(
!(
!(

!(

!(

!(

!(
!(!(

!(

!(

!(
!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(
!( !(

!(

!(!(

!(
!(

!(!(

!(
!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

0 0,4
km

±
Kleine karekiet

65 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

0 0,4
km

±
Braamsluiper

2 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

!(

!(

!(

0 0,4
km

±
Grasmus

5 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

!(

!(

!(

!(

0 0,4
km

±
Tuinfluiter

6 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

0 0,4
km

±
Zwartkop

2 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

!(

0 0,4
km

±
Tjiftjaf

3 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(
!(

!(

!(

0 0,4
km

±
Fitis

5 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

0 0,4
km

±
Baardman

1 territorium
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

0 0,4
km

±
Pimpelmees

1 territorium
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

0 0,4
km

±
Koolmees

1 territorium
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

0 0,4
km

±
Ekster

1 territorium
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

0 0,4
km

±
Zwarte kraai

1 territorium
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

0 0,4
km

±
Kneu

8 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam



!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

0 0,4
km

±
Rietgors

22 territoria
#A

Polder IJdoorn
Verspreidingskaart 2014

Vogelwerkgroep Amsterdam


	Polder_IJdoorn_2014_vwga_v15
	Kaartbijlage_broedvogels_IJdoorn_2014
	PolderIJdoorn_00090
	PolderIJdoorn_01610
	PolderIJdoorn_01670
	PolderIJdoorn_01700
	PolderIJdoorn_01730
	PolderIJdoorn_01820
	PolderIJdoorn_01840
	PolderIJdoorn_01860
	PolderIJdoorn_01861
	PolderIJdoorn_01910
	PolderIJdoorn_01940
	PolderIJdoorn_01960
	PolderIJdoorn_02030
	PolderIJdoorn_02600
	PolderIJdoorn_02870
	PolderIJdoorn_03940
	PolderIJdoorn_04290
	PolderIJdoorn_04500
	PolderIJdoorn_04560
	PolderIJdoorn_04690
	PolderIJdoorn_04930
	PolderIJdoorn_05190
	PolderIJdoorn_05320
	PolderIJdoorn_05460
	PolderIJdoorn_07240
	PolderIJdoorn_10110
	PolderIJdoorn_10171
	PolderIJdoorn_10201
	PolderIJdoorn_10660
	PolderIJdoorn_10840
	PolderIJdoorn_11060
	PolderIJdoorn_11870
	PolderIJdoorn_12360
	PolderIJdoorn_12380
	PolderIJdoorn_12430
	PolderIJdoorn_12500
	PolderIJdoorn_12510
	PolderIJdoorn_12740
	PolderIJdoorn_12750
	PolderIJdoorn_12760
	PolderIJdoorn_12770
	PolderIJdoorn_13110
	PolderIJdoorn_13120
	PolderIJdoorn_13640
	PolderIJdoorn_14620
	PolderIJdoorn_14640
	PolderIJdoorn_15490
	PolderIJdoorn_15671
	PolderIJdoorn_16600
	PolderIJdoorn_18770


