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Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder 

 
 

Jaarverslag 2019 
 
 

1 Vereniging 
 
De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft als doel om de Wilmkebreekpolder in 
Amsterdam-Noord in de huidige staat te laten voortbestaan. In 2019 heeft het bestuur tezamen met 
de Commissie Natuur hiertoe diverse activiteiten ondernomen. In dit jaarverslag kunt u hierover 
lezen. 
 
De vereniging heeft één actieve commissie, de Commissie Natuur, en één slapende commissie, de 
Commissie Cultuurhistorie.  
De Commissie Natuur ijvert voor een vergroting van de natuurwaarden van de polder, inventariseert 
de flora en fauna, beschermt de weidevogels in de broedperiode, en brengt van de inventarisaties 
jaarrapporten uit. Deze jaarrapporten zijn te lezen op de website www.wilmkebreek.nl van de 
vereniging en vanaf daar te downloaden. De Commissie Natuur organiseert jaarlijks ook een 
bijzondere activiteit voor de buurtbewoners of de buurtkinderen. Het verslag van de Commissie 
Natuur over de activiteiten in 2019 is te lezen onder punt 4. 
De Commissie Cultuurhistorie stelt zich ten doel om, in brede zin, het ontstaan en de geschiedenis 
van de polder te onderzoeken, historische gebeurtenissen te achterhalen en oude verhalen van 
mensen rond de polder op te tekenen. Dit alles om de cultuurhistorische waarden van de 
Wilmkebreekpolder goed in kaart te brengen. Voor de Commissie Cultuurhistorie worden enkele 
actieve leden gezocht, die de draad van het commissiewerk weer willen oppakken. 
 
 

2 Bestuur 
 
Het bestuur van de vereniging bestond in 2019 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 rooster aftredend; ze zijn op de 
Algemene Ledenvergadering van 15 april 2019 voor een nieuwe periode van 2 jaar herkozen. 
Statutair dient het bestuur uit minimaal zes personen te bestaan; in afwijking daarvan heeft de 
Algemene Ledenvergadering ingestemd met een bestuur bestaande uit vijf personen.  
Het vijfkoppige bestuur is in 2019 vijfmaal bijeengekomen.  
 
 

3 Activiteiten van het bestuur 
 
Het bestuur van de vereniging verrichtte of was betrokken bij de volgende activiteiten: 

• Een steeds terugkerende en belangrijke taak is het informeren en betrokken houden van 
buurtbewoners en verenigingsleden bij de ontwikkelingen in en rond de polder. Dit heeft het 
bestuur o.a. gedaan door middel van buurtbrieven en berichten op de website van de 
vereniging www.wilmkebreek.nl.  
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• Het bestuur heeft de grote cultuur-historische waarden en bijzondere natuurwaarden van de 
Wilmkebreekpolder actief uitgedragen, o.a. door verspreiding van het jaarrapport 2018 
onder enkele leden van het bestuurscollege van Amsterdam, de gemeenteraad, de 
bestuurscommissie Amsterdam-Noord, en natuurorganisaties.  

• Eind van het jaar heeft het bestuur een artikel geschreven over de geschiedenis van en het 
agrarisch natuurbeheer in de polder, als bijdrage aan het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 
van Landschap Noord-Holland. 

• Het bestuur heeft ruimtelijke-ordeningplannen met betrekking tot de Wilmkebreekpolder en 
zijn omgeving actief gevolgd. In 2019 betrof dit vooral de plannen van Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier voor versterking van de Landsmeerderdijk – Oostzanerdijk. In 
gesprekken met vertegenwoordigers van HHNK hebben we onze zorgen, bezwaren en 
alternatieve oplossingen naar voren gebracht. Door middel van een brief hebben we de 
gemeente Amsterdam opgeroepen om meer betrokken te zijn bij de planvorming door 
HHNK. In een gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente en HHNK hebben we een 
nadere toelichting gegeven op de brief.  

• Het bestuur heeft gesproken met de organisatie Climate CleanUp, die als doelstelling heeft 
CO2 uit de atmosfeer te onttrekken. Hun ideeën o.a. met betrekking tot opslag van CO2 in de 
polder vonden we niet realistisch.   

• Het bestuur heeft een subsidie aangevraagd bij het Groen Fonds 2020 van de provincie 
Noord-Holland voor de bekostiging van enkele nieuwe activiteiten met betrekking tot de 
weidevogelbescherming, de natuurontwikkeling in de polder en de versterking van de 
ecologische verbindingen met de omgeving. De subsidie is helaas niet toegekend. 

• In het voorjaar heeft het bestuur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering georganiseerd. 
Deze vond plaats op 15 april 2019 in het clubgebouw van volkstuincomplex De Bongerd. Het 
verslag van de ALV is te lezen op de website www.wilmkebreek.nl van de vereniging en vanaf 
daar te downloaden, evenals de presentatie over de geschiedenis van de polder. 

• Het bestuur heeft de ledenadministratie bijgehouden en door middel van mond-tot-
mondreclame en informatieve gesprekken hebben we gewerkt aan de werving van nieuwe 
leden. 

• Het bestuur heeft de financiële boekhouding bijgehouden. 

• Het bestuur heeft het commissiewerk ondersteund. 
 
 
4  Commissie Natuur 
 
4.1 Commissieleden 
 
De Commissie Natuur bestond in 2019 uit de volgende leden: 
Marina Roosebeek, Marja van Nieuwkoop, Nynke de Vries, Henk van Alst, en Tom Jongeling, allen 
woonachtig rond de polder. De leden van de Commissie Natuur zijn naast lid van de vereniging ook 
vrijwilliger bij Landschap N-Holland en de agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken voor wat 
betreft de uitvoering van het ANLb-programma (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheerprogramma) 
van de provincie.  
 
4.2 Activiteiten 
 
De Commissie Natuur verrichtte of was betrokken bij de volgende activiteiten: 

• In januari is het jaarrapport 2018 uitgebracht van de inventarisaties en waarnemingen in de 
polder en de broedresultaten van de weidevogels. Dit rapport is te downloaden vanaf de 
website www.wilmkebreek.nl. 

http://www.wilmkebreek.nl/
http://www.wilmkebreek.nl/


Jaarverslag 2019 
 

Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder  3 

 

• Op de Algemene ledenvergadering van 15 april 2019 heeft de Commissie Natuur een 
overzicht gegeven van het werk van de commissieleden in het jaar 2018. De presentatie is te 
downloaden vanaf de website www.wilmkebreek.nl. 

• Ter bescherming van de broedende vogels tegen vossen en huiskatten heeft de Commissie 
Natuur in het voorjaar (voor het 5e jaar op rij) 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). Het raster blijkt in de praktijk een 
goede bescherming te bieden.  

• 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.   

• Begin van het jaar heeft de Commissie Natuur een app-groep ‘Predatiemonitor’ gevormd van 
buurtbewoners die rond de polder wonen. Doel van de groep is om de waarnemingen van 
predatie van weidevogel(kuiken)s te verzamelen om zo inzicht te krijgen in de bijdrage van 
de verschillende actieve predatoren in de totale kuikenverliescijfers. In het verlengde 
daarvan ligt de vraag of een effectieve bescherming tegen de toppredatoren mogelijk is.  

• Daarnaast heeft de Commissie Natuur een valcamera (een bewegingscamera) geplaatst op 
één van de hekken in de polder. Met deze camera zijn (nachtelijke) beelden gemaakt van o.a. 
de huiskat. 

• Op 21 juni heeft de Commissie Natuur een beknopte inventarisatie uitgevoerd van de 
plantensoorten in de polder en van het aquatische leven in de poldersloten. 

• De Commissie Natuur gaat in 2020 meedoen aan het project Broedvogelatlas Amsterdam. 
 
4.3 Commissievergaderingen 
 
De leden van de Commissie Natuur kwamen zesmaal bij elkaar voor overleg. Notulen van de 
vergaderingen zijn ter informatie verstuurd naar het bestuur van de vereniging. 
 

5 Leden 
 
De vereniging had in 2019 een groot aantal betalende leden en had daarnaast een groot aantal 
sympathisanten. Zie voor details het financiële jaarverslag 2019. 
 

6 Financiën 
 
Zie voor details het financiële jaarverslag 2019. 
 

Ondertekening 
 
Dit verslag van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder over het jaar 2019 is opgesteld 
door het bestuur van de vereniging. 
 
Amsterdam, augustus 2020, namens het bestuur: 

 
 
 

Nicole Bakker (voorzitter) 
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