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Buurtbrief voorjaar 2018 
 
Beste buurtbewoner, 
 
In deze buurtbrief geven wij u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en verenigings-
activiteiten van het afgelopen jaar en vertellen wij u wat de plannen zijn voor het lopende jaar.  
 
 
Verenigingswerk 
 
De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft een groot aantal betalende leden en 
sympathisanten. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe in het streven om de 
agrarische polder open te houden, de natuurwaarden te vergroten, en de cultuur-historische 
waarden van de polder grotere bekendheid te geven. Daarbij richt het bestuur zich ook op de 
onmiddellijke omgeving van de polder.  
In de polder wordt door boer Harry Kok agrarisch natuurbeheer toegepast. We zijn daar erg blij mee 
en willen dat graag zo houden. Als bestuur maken we ons hier sterk voor. Als buurtbewoner kunt u 
bijdragen aan het behoud van de polder door bij de komende gemeenteraadsverkiezingen uw stem 
te geven aan een partij die groen- en natuurontwikkeling in de stad hoog op de agenda heeft staan, 
en daarnaast blijk geeft van cultuur-historisch besef. 
 
De Commissie Natuur van de vereniging inventariseert de flora en fauna van de polder, beschermt de 
weidevogels in de broedperiode, ondersteunt bij het agrarisch natuurbeheer, en brengt van de 
inventarisaties jaarrapporten uit (te downloaden vanaf onze website www.wilmkebreek.nl). De 
Commissie Natuur kiest jaarlijks een thema op natuurgebied waaraan bijzondere aandacht wordt 
besteed. Dit jaar is dat de achteruitgang van insecten in het landelijke gebied. De natuurcommissie is 
voorts op zoek naar een deskundige die een inbreng kan geven op het gebied van planten, insecten 
en waterleven.  
De Commissie Cultuurhistorie heeft zich als taak gesteld om de geschiedenis van de polder en zijn 
omgeving na te gaan. De cultuurcommissie staat momenteel op een laag pitje; graag verwelkomen 
we enkele nieuwe enthousiaste leden die de draad weer willen oppakken.  
Belangstellenden voor beide commissies kunnen zich aanmelden bij secretariaat@wilmkebreek.nl 
of zich aanmelden op de Algemene Ledenvergadering van de vereniging. De eerstvolgende leden-
vergadering wordt gehouden op maandag 16 april 2018, 20:00u, in het clubhuis van volkstuin-
complex De Bongerd. De agenda van de vergadering volgt later. 
 
 
Veranderingen aan de rand van de polder 
 
Bouwproject Klein Kadoelen. 
Op het terrein van het voormalige bedrijf Kiekens op de hoek van de Kadoelenweg en de Landsmeer-
derdijk wordt momenteel een nieuwe woonwijk gerealiseerd. De eigenaar van het terrein ‘Hurks 
Vastgoedontwikkeling’ bouwt hier 48 koopwoningen. De nieuwe woonwijk met de naam ‘Klein 
Kadoelen’ heeft als centraal idee ‘landelijk wonen’. De wijk wordt daarom zo ingericht dat de nieuwe 
bewoners vanuit het huis of vanaf de straat zicht hebben op de Wilmkebreekpolder. De gemeente 
Amsterdam heeft in december 2016 een omgevingsvergunning (bouwvergunning) afgegeven voor de 
bouw van de woningen. Een bezwaarprocedure van buurtbewoners is in de zomer van 2017, voordat 
de zaak door de Hoge Raad zou worden behandeld, geschikt. Het geldende bestemmingsplan 
Kadoelen-Oostzanerwerf III moet overigens nog wel worden aangepast. De vereniging heeft bij de 
bouwplannen en bij de vereiste bodemsanering verschillende zienswijzen ingediend. Voor inzage in 
onze zienswijzen kunt u kijken op de website van de vereniging: www.wilmkebreek.nl.   
 



Verbetering Waterlandse Zeedijk 
Bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wordt op dit moment nagedacht over een 
programma voor versterking van de Waterlandse Zeedijk. Het deel van de Landsmeerderdijk dat 
grenst aan de Wilmkebreekpolder valt daar ook onder. In de huidige situatie blijkt de kwaliteit van 
het binnentalud en de onderberm van de dijk sterk achteruit te lopen. De vereniging heeft in 2016 
een voorstel ingediend bij HHNK voor herprofilering van dijktalud en onderberm en voor een 
natuurvriendelijker beheer. HHNK heeft inmiddels een studie laten uitvoeren naar de sterkte van de 
dijk (waar uit bleek dat de interne stabiliteit onvoldoende is) en heeft in het voorjaar van 2017 in het 
‘Concertgemaal’ alternatieven gepresenteerd voor dijkversterking. Het alternatief met brede 
steunberm wordt ‘kansrijk’ genoemd. In de definitieve uitwerking zal HHNK aandacht besteden aan 
een goede landschappelijke inpassing. De vereniging zal de vinger aan de pols houden bij de 
ontwikkeling van de plannen. 
 
 
Weidevogelbescherming en vogels kijken 
 
De Commissie Natuur heeft vorig jaar, net als in de jaren daarvoor, een schrikdraadafrastering rond 
de hooilandpercelen in de polder aangebracht, dit om de vos en de buurtkatten weg te houden van 
de eieren en kuikens van de weidevogels. Het jaar 2017 was mede daardoor bijzonder succesvol voor 
Kievit en Tureluur: beide soorten waren in groot aantal aanwezig en brachten veel jongen groot. De 
Grutto en Scholekster blijken wat meer moeite te hebben om zich te herstellen na enkele jaren van 
achteruitgang. Succesvolle broeders in 2017 waren eveneens Bergeend, Meerkoet, Grauwe Gans, 
Wilde Eend en Krakeend.  
Naast de weidevogels zijn er ook tal van andere soorten te zien in de polder (zie het jaarrapport 
2017). Leuk om te vermelden is dat de Grote Zilverreiger en Lepelaar regelmatig langskomen. In de 
zomer deed een grote troep Putters zich te goed aan de zaden van de distels. In het late najaar 
waren er zeer veel Koperwieken te zien. In de winter komen regelmatig, maar in klein aantal, 
Watersnip en Wintertaling op bezoek. 
 
Na de zeer slecht verlopen broedjaren 2013 en 2014 (met de vos als grote rover van eieren en 
kuikens) gaat het nu gelukkig weer veel beter met de weidevogels en is de vogelstand bezig zich te 
herstellen. Boer Harrie Kok is blij dat we op deze manier het agrarisch natuurbeheer ondersteunen 
en versterken. Ook dit jaar gaan we een schrikdraadafrastering aanbrengen. Op zaterdagmiddagen 
staan we vanaf 14:00u op de Landsmeerderdijk om de broedende weidevogels in kaart te brengen. 
Iedereen is van harte welkom om mee te komen kijken! De eerste gelegenheid is op 24 maart (die 
middag wordt ook de Landsmeerderdijk naast de polder schoon gemaakt in het kader van de actie 
‘Nederland Schoon’). En natuurlijk geldt ook dit jaar weer dat de vogels behoefte hebben aan rust in 
de polder. Ga daarom nooit de polder in en houd uw kat zoveel mogelijk binnen. 
 
 
Bloemrijke weiden, insecten en weidevogels 
 
De Commissie Natuur zal dit jaar, na de vele alarmerende berichten over de achteruitgang van 
insecten, aandacht besteden aan de relatie tussen een kruidenrijke weide met veel bloeiende 
planten, de aanwezigheid van insecten en het broedsucces van weidevogels. Ook zal met dit thema 
in het achterhoofd een activiteit voor de kinderen worden georganiseerd. Nadere informatie volgt! 
 
 

 
Op de foto: jaarvergadering van de Blauwe Reiger in de Wilmkebreekpolder 


