Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder
Jaarverslag 2015
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Vereniging

De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft als doel om de Wilmkebreekpolder in de
huidige staat te laten voortbestaan. In 2015 heeft het bestuur tezamen met de commissies hiertoe
diverse activiteiten ondernomen. In dit jaarverslag kunt u lezen welke activiteiten zijn ondernomen.
De vereniging heeft twee actieve commissies: de Commissie Cultuurhistorie en de Commissie Natuur.
De eerste commissie stelt zich ten doel om de geschiedenis van de polder en zijn bewoners na te
gaan en zo de cultuurhistorische waarde van de Wilmkebreekpolder beter in kaart te brengen. De
Commissie Natuur inventariseert de flora en fauna van de polder, beschermt de weidevogels in de
broedperiode, en brengt van de inventarisaties jaarrapporten uit. De natuurcommissie organiseert
jaarlijks ook een bijzondere activiteit. Het jaarverslag van de commissies is bijgevoegd.
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Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestond in 2015 uit de volgende personen: Nicole Bakker (voorzitter),
Elles Mulder (penningmeester), Pauline Luijnenburg (secretaris), Nynke de Vries (lid) en Tom
Jongeling (lid). Pauline Luijnenburg en Tom Jongeling waren volgens het rooster van aftreding
aftredend, maar zijn op de Algemene Ledenvergadering herkozen. Statutair bestaat het bestuur uit
minimaal zes personen; de Algemene Ledenvergadering heeft echter ingestemd met een bestuur
bestaande uit vijf personen.
Het bestuur is in 2015 vijfmaal bijeen gekomen.
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Activiteiten van de vereniging

Het bestuur van de vereniging organiseerde of was betrokken bij de volgende activiteiten:
 Buurtbewoners en verenigingsleden informeren en betrokken houden bij de ontwikkelingen
in en rond de polder door middel van buurtbrieven en de website www.wilmkebreek.nl. Naar
buiten uitdragen van de grote cultuur-historische waarde en hoge natuurwaarden van de
Wilmkebreekpolder door middel van een folder over de polder.
 Actief volgen van ruimtelijke ordening plannen met betrekking tot de Wilmkebreekpolder en
zijn omgeving. In 2015 betrof dit vooral de plannen voor woningbouw op het zogenaamde
Kiekensterrein. Volgens de laatste plannen zullen ca. 45 koopwoningen op het Kiekensterrein
worden gebouwd. De bestaande kantoor- en fabrieksgebouwen worden daartoe gesloopt en
bomen en struiken worden verwijderd. Daarna volgt de sanering van de bodem en het
bouwrijp maken van het terrein. De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft
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op 11 september 2015 bij de gemeente Amsterdam een zienswijze bij het ter visie gelegde
Stedenbouwkundig Plan van projectontwikkelaar Hurks ingediend. De zienswijze had als
strekking dat geen negatieve effecten voor de polder mogen ontstaan door de voorgenomen
woningbouw (denk aan flora en fauna, geluidbelasting, lichtvervuiling, verontreiniging van
oppervlaktewater). In gesprekken met vertegenwoordigers van Hurks en de gemeente heeft
de vereniging aangedrongen op compenserende maatregelen voor verloren gegaan
leefgebied voor vogels, amfibieën, kleine zoogdieren en planten op het Kiekensterrein. Ook
heeft de vereniging aangedrongen op een goede afscheiding tussen Kiekensterrein en de
polder. De vereniging zal de komende ontwikkelingen (wijziging bestemmingsplan,
omgevingsvergunning voor de bouw) nauwgezet blijven volgen: we willen voorkomen dat
het authentieke karakter van de polder en de bijzondere natuurwaarden worden aangetast.
Organiseren van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze vond plaats op 23
september 2015 in het clubgebouw van volkstuincomplex De Bongerd.
Bijhouden van ledenadministratie en ledenwerving
Financiele huishouding
Ondersteuning en bijdragen aan commissiewerk
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Commissie Natuur

4.1

Commissieleden

De Commissie Natuur bestond in 2015 uit de volgende leden:
Marina Roosebeek, Marja van Nieuwkoop, Nynke de Vries, Henk van Alst, Thijs Knol en Tom
Jongeling, allen woonachtig rond de polder. Thijs Knol is in het najaar verhuisd naar Zwaag en zal
volgend jaar geen lid meer zijn van de Commissie Natuur. Op de Algemene Ledenvergadering van 15
oktober 2015 hebben wij officieel afscheid genomen van deze gedreven en actieve bioloog. Thijs
blijft in 2016 nog de contactpersoon namens de agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken
voor alle zaken met betrekking tot de weidevogelbescherming in de Wilmkebreekpolder.

4.2

Activiteiten

De Commissie Natuur organiseerde of was betrokken bij de volgende activiteiten:
 In het voorjaar is het jaarrapport uitgebracht van waarnemingen in de polder in 2014 (Vogels
/ Flora en Fauna; auteur Thijs Knol). Dit rapport is te downloaden van de website
www.wilmkebreek.nl.
 In voorgaande jaren zijn veel eieren en kuikens van de weidevogels in de polder opgegeten
door een vos. Vrijwel geen enkel jong is in die jaren vliegvlug geworden. Ter bescherming van
de broedende vogels heeft de Commssie Natuur in samenwerking met boer Harrie Kok in het
voorjaar een schrikdraad-afrastering aangebracht rond de hooilanden in de polder (dit zijn de
percelen grenzend aan de Landsmeerderdijk, waar zich gewoonlijk de meeste weidevogelnesten bevinden). We hebben de afrastering kunnen realiseren dank zij een gulle subsidie
van de agrarische natuurvereniging ‘Water, Land & Dijken’. Het vossenraster heeft goed
gewerkt: in 2015 is een flink aantal jongen van kievit, grutto en tureluur groot geworden.
 Gedurende het weidevogelbroedseizoen (half maart – half juni) waren de leden van de
Commissie natuur op zaterdagmiddagen te vinden op de Landsmeerderdijk, allereerst voor
observatie en telling van de weidevogels maar ook voor uitleg aan belangstellende passanten
over het beschermings- en verenigingswerk.
 Op 6 juni heeft de Commissie Natuur een goed bezochte gierzwaluwavond georganiseerd.
Twee deskundigen van de Amsterdamse gierzwaluwwerkgroep hebben een interessant
verhaal verteld over deze geheimzinnige vogel, die vrijwel zijn gehele leven in de lucht
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doorbrengt, en zomers veel boven de polder is te zien. Met de gehele groep bezoekers zijn
we vervolgens langs de huizen in de buurt gelopen waar de gierzwaluw onder het dak tot
broeden komt.
Op 19 juli is een beknopte inventarisatie gedaan van het aquatische leven in de poldersloten.
Op de Algemene Ledenvergadering van de vereniging van 23 september heeft Thijs Knol een
presentatie gegeven over de activiteiten van de Commissie Natuur, met name de
weidevogelbescherming in de polder. Nynke de Vries vertelde over het project gierzwaluwlokdoos.
De subsidieregeling voor agrarisch natuurbeheer gaat met ingang van 2016 veranderen: de
nadruk zal liggen op bescherming van succesrijke, aaneengesloten weidevogelgebieden. De
Wilmkebreekpolder wordt echter gezien als een bijzonder ‘pareltje’ en zal daardoor in
aanmerking blijven komen voor subsidie.
Op het Kiekensterrein zullen woningen worden gerealiseerd. Er zal daardoor leefgebied
verloren gaan voor vogels, amfibieën, kleine zoogdieren en planten. De Commissie Natuur
heeft bijgedragen aan voorstellen vanuit de vereniging voor het treffen van compenserende
maatregelen op het terrein en in de omgeving.
Commissie vergaderingen

De Commissie Natuur vergaderde maandelijks. Notulen van de vergaderingen zijn ter informatie
verstuurd naar het bestuur van de vereniging.
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Commissie Cultuurhistorie

5.1

Commissieleden

De Commissie Cultuurhistorie bestond in 2015 uit de volgende leden: Nicole Bakker, Ingrid

Sneiders en Richard van der Helm. Het doel van de commissie is om de cultuurhistorische
waarde van de polder en aanliggende wegen in kaart te brengen. Waarom is het van belang
om gegevens over de cultuurhistorie van de Wilmkebreekpolder te verzamelen? De
belangrijkste reden is om hiermee ‘middelen’ in handen te hebben om de polder nog beter
te beschermen. Daarnaast is het interessant om onze leden en andere geïnteresseerden te
informeren over de cultuurhistorie van de Wilmkebreek. Ook is het interessant om de
geschiedenis van de vereniging zelf in kaart te brengen, dat is intussen ook boeiend en
waardevol, gezien de lange geschiedenis van de vereniging.
5.2

Activiteiten

Het aanwezige archief van de vereniging is geordend en er is een overzicht gemaakt van de
in het archief aanwezige stukken. De commissie heeft zich vervolgens verdiept in de
eventuele cultuurhistorische waarde van het Kiekens terrein. Echter, hier was geen basis
gevonden om de eventuele sloop te stoppen of delen van bepaalde gebouwen te bewaren.
Ten derde is de commissie gestart om alle aanwezige bedrijven en winkels die ooit rondom
de Wilmkebreekpolder hebben gestaan in kaart te brengen. Hiertoe heeft zij oude foto’s
bekeken en met oude bewoners gesproken. In 2016 is er verder gegaan met deze
inventarisatie. De commissie is (nog) niet toegekomen aan het verzamelen van verhalen met
betrekking tot de Wilmkebreekpolder.
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Commissievergaderingen

De commissie is in 2015 vijfmaal bijeen geweest.
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Leden

De vereniging had in 2015 106 betalende leden en daarnaast een groot aantal sympathisanten.
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