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Ontstaan en ontwikkeling van de Wilmkebreekpolder

Laatst overgebleven gebied 

in Amsterdam-Noord met 

agrarische bestemming!

Om het ontstaan en de 

ontwikkeling te begrijpen 

moeten we ver terug in de 

tijd.

Ontstaan hangt samen met 

de ontwikkeling van west-

Nederland na de ijstijd.

Zomers uitzicht over de polder 

vanaf de Landsmeerderdijk



Ver terug in de geschiedenis

Aarde: 4,6 miljard jaar oud

Laatste geologische tijdperken: 

Pleistoceen: 1,8 miljoen – 11.700 jaar

Holoceen: 11.700 – heden 

Pleistoceen: opkomst en ontwikkeling 

van de mensachtigen; er zijn 

afwisselend koude perioden (ijstijden 

of glacialen) en warme perioden 

(interglacialen) met duur van zo’n 

40.000j tot 100.000j.

Holoceen: tijdperk van de moderne 

mens; begint na de laatste ijstijd.



IJsbedekking in voorlaatste en laatste ijstijd

Salien: 

hoogtepunt 150.000j geleden

Noordzee bedekt met landijs

Weichselien: 

hoogtepunt 20.000j geleden

Noordzee vrijwel geheel droog



Na de laatste IJstijd (vanaf ca. 11.000j geleden)

Zeespiegel 35m lager; na de ijstijd snelle stijging.

De Rijn vormt een brede delta, evenals de Overijsselse Vecht 

(nabij het huidige Castricum: het Oer-IJ getijdenbekken). 

Bewoning van de hogere delen langs de kust.

Uit: Atlas van het Oer-IJ gebied



Sterke veranderingen in het kustgebied

1500 v.C. 800 n.C.

Vorming van slibplaten, kwelders, strandwallen en duinen, uitbreiding van het veen, ontstaan van nieuwe 

zee-openingen en meren. Het Oer-IJ sluit zich. Uitbreiding van Flevomeer tot Almere tot Zuiderzee. Veen 

langs de kust wordt weer weggeslagen.

Paleogeografische kaarten gemaakt door Deltares

3850 v.C.



Situatie na 800 n.C.

Effect van menselijk handelen wordt 

geleidelijk merkbaar in het landschap

Lage overstromingsgebieden langs rivieren en 

de kust worden bedijkt

Grote veenoppervlakken worden ontwaterd 

voor landbouw, turfwinning

Gevolg: inklinking, bodemdaling, vorming van 

grote plassen en meren

Effect van zee en rivieren is nog groot 

(stormvloeden, overstromingen, grote 

Zuiderzee, open IJ met getijdewerking) 

Amsterdam ontstaat rond het jaar 1000 en 

wordt gestaag groter; het IJ is zeer breed
1500 n.C.



Ontstaan van de Wilmkebreek Vanaf ca. 1100 is er sprake van het Graafschap 

Holland (1e graaf: Floris II) en ontstaat er een 

bestuurlijke organisatie  

Gezamenlijke strijd tegen het water

Waterlant: dijkjes worden hoger gemaakt en 

met elkaar verbonden; zeearmen worden 

afgedamd; begin van de Waterlandse Zeedijk

In 1406 dijkdoorbraak bij Quadolen (Kadoelen)

Graaf Willem VI verordonneert in 1410 om de 

dijk te sluiten; dijk komt meer landinwaarts

Meer doorbraken o.a. in 1512 en 1518 waarbij 

veel veen wordt weggeslagen en de diepe 

Wilmkebreek ontstaat

Kaart van 1288



De diepe Wilmkebreek in 1616 voor de drooglegging in 1633

Kaart: Waterlands Archief; Lucas Sinck

De dijk is ver teruggelegd

Het prijsgegeven land ligt 

grotendeels onder water 

maar het water is ondiep

De aanlandingsplaats voor het 

veer naar Amsterdam ligt 

naast landtong De Nes

Cafe “De Groene Ridder” aan 

het Landsmeerderpad

Bij Oostzaan is in de dijk een 

kleine sluis gebouwd; een 

overtoom geeft verbinding 

met Waterland



De Oostzaner sluis en overtoom in 1693

Situatie in 1693

De sluis en overtoom lagen 

bij het huidige kruispunt 

Appelweg - Oostzanerdijk

De kleine schutsluis gaf 

toegang tot polder 

Oostzaan; de sluis is in 

1965 gesloopt

De overtoom lag 

binnendijks, over de 

Twiskedijk en vormde de 

verbinding met Waterland



Herberg “De Groene Ridder” – café Kadoelen

In herberg ‘De Groene Ridder’ wordt in 

1631 het contract opgemaakt voor 

drooglegging van ‘Die Wester Braeck’ = 

Wilmkebreek

Rond 1850 wordt naam omgedoopt tot 

‘Koffiehuis Y en Stadzicht’

In 1867 stoomveerdienst tussen 

Oostzaan, Landsmeer en Amsterdam 

met bootsteiger voor het café

Brand en wederopbouw in 1893; in 1930 

naam café ’De Kleine Winst’

Daarna bestaan met wisselend succes  

en verschillende eigenaren; naam café 

‘Kadoelen’; huidige eigenaar Ferry 

Prud’homme wil slopen



Situatie rond Amsterdam

omstreeks 1600

Amsterdam is, midden in de 80-jarige oorlog, een 

belangrijke handelsstad geworden; bloeiende 

zeescheepvaart; de welvarende stad groeit snel

Men begint de veenplassen in Holland droog te 

leggen, eerst de kleine dan de grote plassen

Kleine plassen direct ten noorden van Amsterdam 

o.a. Buikslotermeer, Broekermeer, Belmermeer

De dijken zijn nog steeds zwak; regelmatig 

doorbraken bij stormvloeden en overstroming van 

Waterland

Kaart vervaardigd door Jan van Jagen naar eerdere kaarten uit 1575 

van Joost Janz Beelsnyder, uitgegeven in 1778.

Collectie Rijksmuseum



De Wilmkebreek wordt tussen 1633 en 1636 droog gemalen

Drooggemalen met windmolen

Vanwege zijn lage ligging moet de 

polder daarna steeds bemalen 

worden

Zoals gebruikelijk wordt een 

systeem van hoofdsloot met 

dwarssloten gemaakt; dit systeem 

bestaat nu nog steeds

De polder wordt ingericht en 

gebruikt als agrarisch gebied

Het agrarisch gebruik is nooit 

gewijzigd 

De polder is nog vele malen weer 

onder water gelopen
Kaart uit 1681 - ‘t Hoogh Heemraetschap vande Uytwaterende Sluysen in 

Kennemerlandt ende West-Vrieslandt, archief Univ. Utrecht



Amsterdam aan 

het Y rond 1750

Aan het eind van de 17e

eeuw zijn de meeste grote 

plassen drooggelegd. De 

Haarlemmermeer en het IJ 

volgen pas in de 19e eeuw.

Amsterdam is niet veel 

groter geworden

Het IJ vormt een geduchte 

fysieke barriere tussen 

Amsterdam en de kleine 

dorpjes.

Kaart uit 1740

Collectie Rijksmuseum



Scheepvaart op Amsterdam, vanaf 1800

Schepen worden groter en kunnen steeds moeilijker Amsterdam 

bereiken. 

In 1815: Verenigd Koninkrijk der Nederlanden met koning Willem 

I (de handelskoning en de kanalenkoning). 

Het Noordhollands Kanaal wordt gegraven (1824, via ringvaarten 

rond de droogmakerijen). Ook verbinding met het Spaarne. 

Vrijwel gelijktijdig wordt begonnen met het Goudriaankanaal 

(nooit afgemaakt). 

Het blijft aanmodderen.



Nieuw plan: het Noordzeekanaal (gereed in 1883)

Doorgraving van de duinen; bouw zeesluizen. Afsluiting aan de oostzijde met dam en sluizen. 

Inpoldering van grote delen van het IJ. De Wilmkebreekpolder komt aan Zijkanaal I te liggen.



Resultaat van inpolderingen, situatie 1900

Door afsluiting van het IJ meer veiligheid tegen overstroming

Inpolderingen:

Buiksloterham: 1851

Nieuwendammer-

ham 

Noord Polder: 1872

In alle polders 

aanvankelijk 

landbouw

Zijkanaal I 

uitgespaard (net als 

andere zijkanalen)

Waterlandse 

Zeedijk blijft in 

functie



Toch: dijkdoorbraak en overstroming Waterland in 1916

Dijkdoorbraken bij Monnikendam.

Geheel Waterland komt onder 

water te staan en zelfs polder 

Oostzaan (het Luijendijkje langs de 

Twisk was niet hoog genoeg)

De diepe polder Wilmkebreek loopt 

ook onder water. Belangrijke taak 

voor windmolen ‘t Haasje.



Ontwikkeling Amsterdam–Noord  - Situatie 1925

Geheel Amsterdam-Noord is 

nog landelijk met kleine 

dorpen

Langs het IJ ontstaat 

industrie, waaronder 

scheepswerven

Ook worden er verschillende  

arbeiderswijken gebouwd, 

zoals Tuindorp Oostzaan en 

Florabuurt

Een deel van het 

ingepolderde gebied wordt 

omgebouwd naar haven



Ontwikkeling Amsterdam-Noord - Situatie 1960

Amsterdam maakt plannen 

voor een ringweg en 

grootschalige veranderingen 

in Amsterdam-Noord

In 1958 Structuurplan; dit 

wordt in 1962 omgedoopt 

tot Bestemmingsplan

In 1962: Wet op de 

Ruimtelijke Ordening 

(WRO); inspraak voor 

burgers

1 aug. 1966: grondgebied 

van Landsmeer en Oostzaan 

binnen de ‘ring’ wordt 

ingelijfd, ondanks protest 

uit de dorpen



Ontwikkeling Amsterdam-Noord - Situatie 1970 De plannen voor een ringweg 

worden concreet

Bouwcombinatie Beverwijk 

bouwt tussen 1961-1966 de 1e

Coentunnel

De bouwer heeft in 1961 alle 

grond in de Wilmkebreek-

polder verworven

Een illegale poging van de 

bouwer om baggerspecie te 

storten in de Wilmkebreek, 

wordt voorkomen door de 

gemeente Landsmeer

1990: de noordelijke ringweg 

met aansluiting op de 

Coentunnel en Zeeburger-

tunnel komt gereed 



Verkeersplannen & bestemmingsplannen – Situatie 1970

Plan voor oost-west verbinding langs 
Nieuwendam gaat niet door

Een ander plan voor oost-west 
verbinding, verlengde IJdoornlaan met 
verkeersplein in de polder, ondervindt 
massief verzet. In 1973 wordt dit plan 
door GS afgewezen

In 1970 twee concept 
bestemmingsplannen: Kadoelen en 
Oostzanerwerf; plannen om veel 
bestaande woningen te slopen; groot 
protest: Kadoelen vernietigd door de 
Kroon, Oostzanerwerf ingetrokken

Nieuw gecombineerd bestemmingsplan 
K-O I in 1985

K–O II in 1999

K–O III in 2013



De polder anno nu ingebed in een stedelijke omgeving

Volop stedelijke 

ontwikkeling langs IJ-

oevers, westelijk 

havengebied, Bongerd 

terrein

Maar: gelukkig is de 

Wilmkebreekpolder nog 

steeds niet bebouwd!

Dankzij taai verzet van 

vele buurtbewoners



Waarom is de Wilmkebreek niet volgebouwd?

 Tot 1966 grondgebied van Landsmeer; er was genoeg geschikte grond voor huizenbouw

 Verzet buurtbewoners (tegen doortrekking van wegen, huizenbouw); 1997 oprichting Vereniging 

tot Behoud van de Wilmkebreekpolder

 Sinds 2002 status van Provinciaal Monument

 Onderdeel van Hoofdgroenstructuur van Amsterdam, natuurwaarde 3

 Agrarisch natuurbeheer gaat steeds zwaarder wegen in landelijk gebied

Provinciaal Monument Waterlandse Zeedijk Natuurwaardenkaart Amsterdam



De eigenaar van de polder

➢ In 1961 zijn de gronden in de polder opgekocht door Aannemersbedrijf Beverwijk BV t.b.v. grondstort 

Coentunnel en woningbouw; wilde verkopen aan Amsterdam

➢ Op 2 sept 1970 gaat de grond ‘om niet’ over van de aannemer naar Stichting Administratiekantoor 

Riezenkamp (de directeur van het aannemingsbedrijf)

➢ Op 1 juli 1997 wordt de grond verkocht aan projectontwikkelaar Royal Investment Vastgoed BV voor 

het bedrag van f 2.000.000,- (f 10,- per m2)

➢ Kort daarna op 1 oktober 1997 wordt de grond doorverkocht aan Amvest BV voor een bedrag van f 

4.192.200,-, een waardevermeerdering in 3 maanden tijd van ruim 2 miljoen gulden!

➢ Daarbij de clausule: een extra bedrag van f 4.192.200,- wordt uiterlijk op 1 oktober 2010 betaald 

aan Royal Investment Vastgoed wanneer in het bestemmingsplan KO-II van 1999 de polder de 

bestemming wonen heeft en de polder gesaneerd is en klaar voor woningbouw

➢ Dit laatste plannetje is dus mislukt. Amvest mag vooralsnog niet bouwen.

➢ Huidige waarde van de polder € 20.000.000,- ????  (€ 100,- per m2). Voor natuurbeheerders of 

agrariërs niet op te brengen

➢ Voorlopig blijft alles zo als het is. Waakzaamheid geboden!


