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Vanuit het toegekende budget van het ‘Betrekken bij Groen’  fonds van de Provincie Noord-Holland  

zijn afgelopen najaar en winter visdiefeilandjes- en vlotten gemaakt met behulp van vrijwilligers, 

boeren en onze veldcoördinatoren.  

Er waren meer aanvragen dan verwacht. Hierdoor moest een aantal geïnteresseerden teleurgesteld 

worden. Zij  konden helaas niet meedoen met dit project. Een aantal afvallers, maar ook andere 

geïnteresseerden waren echter zo enthousiast over het project dat ze hebben besloten op eigen 

kosten visdiefvlotten te gaan maken. 

 

Er hadden zich 30 vrijwilligers aangemeld om de visdiefeilanden- en vlotten te realiseren en het 

enthousiasme was groot. Er werd zelfs een App-groep aangemaakt. De vrijwilligers hebben steeds in 

groepjes van 3 of 4 personen en al dan niet in wisselende samenstelling aan de eilanden en/of 

vlotten gewerkt in een tijdsbesteding van 235 uur. Hierbij werden de corona maatregelen in acht 

genomen. Een aantal vrijwilligers werd meerdere keren op verschillende locaties bij de uitvoering 

van het project betrokken. Een dag na uitlevering van de benodigde materialen werd  het 1e 

visdiefeiland al aangelegd door cliënten van een zorgboerderij. Binnen 3 weken waren al 6 van 9 

eilanden gerealiseerd. Op 9 plas dras locaties binnen het werkgebied van Water, Land & Dijken 

werden visdiefeilanden aangelegd.  Op 6 locaties werden eind maart/begin april de visdiefvlotten te 

water gelaten. Hierbij ging een aantal vrijwilligers creatief te werk. Er werd gebruik gemaakt van 

bootjes. Sommigen hesen zich in een waadpak. Anderen gingen peddelend en er was zelfs een groep 

die de vlotten op hun plek brachten tijdens de vorstperiode. Later in het seizoen moest een aantal 

vrijwilligers weer het water in omdat vlotten los waren geslagen door harde wind of door stortbuien 

van hun plek waren geraakt.  

 



       
 

Daarna was het afwachten wat de visdiefjes vonden van de schelpen in de polder. Spannend voor 

alle betrokkenen.  Maar waarop werd gehoopt is gelukt, veel eilandjes en vlotten zijn gevonden, en  

niet alleen door de visdief. Wel zagen we dat de visdiefeilandjes een beter resultaat hadden dan de 

visdiefvlotten. 

 

Op 2 eilandjes in Jisp en Kwadijk hebben in totaal 9 visdiefpaartjes met succes gebroed waarbij 

tenminste 18 jongen zijn groot geworden. 

       

              Aanleg succesvolle eilanden                                      eiland in Kwadijk en Jisp  

           
                                 

 

Ook scholeksters en kieviten maakten gebruik van de schelpeneilandjes.  

Dat scholeksters er gebruik van zouden maken was nog wel enigszins verwacht maar dat de kievit 

ook van de eilandjes gebruik zou gaan maken was een verrassing.  

Op Marken broedde 2 x een kievit, in Jisp een scholekster en kievit en in Middelie een scholekster. 

Deze legsels zijn succesvol uitgekomen en de pullen werden vlieg vlug  

Eén visdiefvlot in Etersheim werd als broedlocatie gebruikt door een meerkoet. 

In  Middelie had een particulier, die niet mee kon doen met het project, zelf een aantal visdiefvlotten 

gemaakt omdat het project hem erg aansprak.  

Eén vlot werd ingenomen door een paartjes visdieven, doch het legsel met 3 eieren werd aan het 

eind van de broedtijd gepredeerd door een onbekende predator.  

 

 

 

 

 



             
 
 

                
 

Het gehoopte nevenresultaat is ook bereikt. Op het visdiefeiland in de grote plas dras in Kwadijk 

werd naast de visdieven ook succesvol gebroed door maar liefst 4 paar kluten die zeker 9 jongen 

hebben groot gekregen. Het aantal paren kluten op deze plas dras breidt zich elk jaar uit. 6 paartjes 

hebben dit jaar succesvol gebroed en de aanleg van een schelpeneiland bleek een schot in de roos. 

Ze maakten er dankbaar gebruik van. 

 

                         Klutenlegsel                                                                     Visdieflegsel 

                
 

 



 

Aan media aandacht heeft het niet ontbroken. O.a: via de website www.waterlandendijken.nl, 

sociale media kanalen zoals Facebook, Twitter etc, en verschillende nieuwsbrieven voor leden en 

vrijwilligers werd dit project onder de aandacht gebracht. Dit heeft meerdere positieve reacties 

opgeleverd.  Ook het Noord-Hollands Dagblad besteedde met een paginagroot artikel aandacht aan 

dit project.  

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/286393/speciale-eilandjes-voor-visdief-een-succes-ze-broeden-

voor-het-eerst-in-de-polder 

 

Ook bij de burger is dit project niet ongemerkt voorbij gegaan getuige onderstaand artikel.  

 

 
 

 

De visdief als broedvogel  is op veel plaatsen nagenoeg verdwenen en staat op de lijst van  de 

soortenbescherming. Bekend is dat de visdief van verdere teruggang kan worden gered door zorg te 

dragen voor een geschikte broedhabitat (zoals schelpeneilanden en broedplatforms). Positief 

neveneffect is dat naast terugkeer van de visdief ook de kleine plevier en kluut zich als broedvogel 

kunnen gaan vestigen. De kluut is één van de doelsoorten in het beschermingsplan van 

Vogelbescherming Nederland. Beide vogelsoorten wisten onze polders te vinden en dat is 

verheugend. De kleine plevier is meerdere keren op een aantal eilandjes gesignaleerd maar tot een 

broedsel is het helaas niet gekomen.  

 

Inmiddels zijn een aantal vlotten alweer uit het water gehaald en opgeborgen. Schelpeneilandjes en 

broedplatforms zijn gevoelig voor ongewenste vegetatie- en onkruidgroei en vergen jaarlijks  

onderhoud. Bij onvoldoende onderhoud zijn de eilandjes binnen 1 à 2 jaar totaal overwoekerd 

waardoor ze hun functie verliezen. Duidelijk is dat er nog wat werk aan de winkel is. Sommige 



eilandjes en vlotten moeten nog wat verbeterd worden om de visdief volgend seizoen weer te 

verwelkomen.  

 

Al met al mag worden gezegd dat dit project geslaagd is. De vele vormen van natuur en de functie 

van een plas dras werden door dit project nog mooier en daarmee de  biodiversiteit verder 

uitgebreid en dat allemaal mede door de inzet van onder andere een grote groep betrokken 

vrijwilligers en deelnemers. Een woord van dank is dan ook op zijn plaats voor deze groep 

enthousiastelingen.  

 

 

Willem Overweg.  

 

 


