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1 Vereniging 
De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder is op 24 juni 1997 opgericht met als doel om de 
Wilmkebreekpolder in Amsterdam-Noord in de huidige staat te laten voortbestaan.  
De vereniging heeft één zeer actieve commissie, de Commissie Natuur, en één slapende commissie, 
de Commissie Cultuurhistorie.  
De Commissie Natuur zet zich in voor vergroting van de natuurwaarden van de polder, beschermt de 
weidevogels in de broedperiode en inventariseert de flora en fauna. Van de inventarisaties worden 
jaarrapporten gemaakt, die worden gepubliceerd op de website www.wilmkebreek.nl  
Naast de natuurwaarden heeft de polder ook cultuurhistorische waarden, zoals onder andere blijkt 
uit de status van de Wilmkebreekpolder als provinciaal monument. Het onderzoek naar het ontstaan 
en de geschiedenis van de polder, het achterhalen van historische gebeurtenissen en het optekenen 
van oude verhalen van mensen rond de polder is van belang 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. 
 
Het jaar 2020 was in meerdere opzichten een moeilijk jaar; voor de natuur door de voortdurende 
droogte in het voorjaar, en voor de verenigingsactiviteiten door het uitbreken en voortduren van de 
Corona-pandemie. Aangepast aan de omstandigheden zijn door Bestuur en Commissie Natuur toch 
opvallend veel activiteiten ondernomen.  
 
 

2 Bestuur 
Vanwege de voortdurende dreiging van het Corona-virus en de van kracht zijnde beperkende 
maatregelen van de Nederlandse overheid, heeft de Vereniging tot Behoud van de 
Wilmkebreekpolder in het jaar 2020 geen Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden over het 
verenigingsjaar 2019. In plaats daarvan heeft de Vereniging een ledenraadpleging georganiseerd via 
de website www.wilmkebreek.nl. Leden hebben vooraf per e-mail bericht gekregen of zijn per 
rondbrengbrief (leden zonder bekend e-mailadres) hierover geïnformeerd. Zie verder bij punt 5 
‘Algemene Ledenvergadering’. 
 
Bestuurssamenstelling 2020: 
Het bestuur van de vereniging bestond in 2020 uit de volgende personen: voorzitter Nicole Bakker, 
aftredend per 14 september 2020 en opgevolgd door Teo Wams, penningmeester Elles van der 
Helm-Mulder, secretaris Pauline Luijnenburg, leden Nynke de Vries en Tom Jongeling. Elles van der 
Helm-Mulder en Nynke de Vries waren volgens rooster aftredend; ze zijn via de digitale 
Ledenraadpleging per 14-09-20 voor een nieuwe periode van 2 jaar herkozen. Tijdens de bijzondere 
bestuursvergadering op 14-09 spreekt de secretaris een dankwoord uit voor de positieve inbreng en 
zeer prettige rol van de voorzitter in de afgelopen zes verenigingsjaren, en overhandigt namens de 
overige bestuursleden een mooie ingelijste foto van de polder. 

http://www.wilmkebreek.nl/
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Statutair dient het bestuur uit minimaal zes personen te bestaan; in afwijking daarvan heeft de 
Algemene Ledenvergadering in 2019 ingestemd met een bestuur bestaande uit vijf personen.  
 
 

3 Activiteiten van het bestuur 
Een steeds terugkerende en belangrijke taak is het informeren en betrokken houden van 
verenigingsleden en buurtbewoners bij de ontwikkelingen in en rond de polder. Dit heeft het bestuur 
gedaan door middel van buurtbrieven, en een bredere groep wordt bereikt met de nieuwsberichten 
voor ieder die zich daarvoor aanmeldt op de website van de vereniging www.wilmkebreek.nl.  
Het bestuur heeft de grote cultuur-historische waarden en bijzondere natuurwaarden van de 
Wilmkebreekpolder breder uitgedragen, o.a. door verspreiding van het jaarrapport 2019 onder 
enkele leden van het bestuurscollege van Amsterdam, de gemeenteraad, de bestuurscommissie 
Amsterdam-Noord, en natuurorganisaties. Erg leuk is ook dat met hulp van de Commissie Natuur een 
film over de polder en de weidevogels is gemaakt door Vogelbescherming Nederland.  
 
Het vijfkoppige bestuur is in 2020 viermaal bijeengekomen, waarvan 1x digitaal. Hierbij zijn de 
volgende onderwerpen behandeld: 
 
- In verband met veroudering van de website is eind 2020 besloten de website te vernieuwen. Sabine 
Bekkers heeft de oorspronkelijke website gemaakt en ook nu de vernieuwing uitgevoerd, met hulp 
van buurtbewoner Marijke Liebregts en enkele bestuursleden. De inhoud is uiteindelijk begin 2021 
overgezet, met een iets compactere menustructuur. 
 
- Een voortdurend onderwerp is de status van de dijkversterking. Het bestuur houdt contact met het 
Hoogheemraadschap, en heeft enkele alternatieven ingebracht namens de Vereniging. Deze worden 
nog niet meegenomen. Het definitieve ontwerp wordt momenteel doorgerekend. Motivatie voor de 
versterking is te hoog risico op afschuiven van de dijk over diepe grondlaag. Ook met de gemeente 
wordt contact onderhouden, onder meer i.v.m. de verkeersproblematiek; hopelijk worden ook de 
(boot)bewoners hierbij actief. 
 
- Enkele leden van het bestuur waren bij een bijeenkomst van de deelgemeente Noord over de 
integrale landschapskaart Amsterdam Noord d.d. 4 februari 2020. De kaart geeft de hoofdlijnen voor 
de inrichting op het gebied van o.a. groen, landschap, recreatie, en water. Tom Jongeling heeft 
namens het bestuur een reactie ingestuurd bij de gemeente met een pleit voor een robuuste 
groenstructuur, ecologische verbindingen en groene verbindingen voor wandelaars en fietsers. De 
Integrale Landschapskaart Noord is officieel aangenomen door de stadsdeelcommissie. Hopelijk 
krijgen de Waterlandse zeedijk met de aangrenzende groenstructuur en de oude dorpen in zowel de 
toekomstige Groenvisie als de Omgevingsvisie van de gemeente Amsterdam de waardering die ze als 
waardevolle cultuurhistorische elementen verdienen. De Wilmkebreek staat in de Integrale 
Landschapskaart genoemd als rustgebied voor weidevogels, niet als broedgebied, een riskante 
omschrijving i.v.m. bescherming natuurwaarden. 
 
- De Regionale Energie Strategie voor Noord-Holland en Amsterdam is in fasen in ontwikkeling. De 
zoekstrategie voor windenergie en zonne-energielocaties kan een bedreiging vormen voor de polder. 
Zonne-energieopwekking op daken en langs wegen heeft bij de gemeente vooralsnog de voorkeur. 
 
- De ontwikkeling van het grondbezit in de polder wordt door het bestuur gevolgd: de boerderij aan 
de Kadoelenweg is verkocht en de nieuwe eigenaar heeft een stukje van de polder erbij gekocht van 
Amvest. Dit lijkt te gebeuren voor meer stukjes polder in gebruik van bewoners. Het bestuur zal 
onderzoek doen naar de kadastrale gegevens van grond in de polder. 
 

http://www.wilmkebreek.nl/


- 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. 
 
 

4  Commissie Natuur 
De Commissie Natuur komt in de regel maandelijks bijeen om verschillende acties en activiteiten te 
bespreken. Belangrijkste doel is om de natuur in de Wilmkebreekpolder te beschermen en om de 
bijzondere natuurwaarden van de polder te handhaven en zo mogelijk te verhogen. De Commissie 
Natuur werkt hieraan door: 
 

1. het inventariseren van de aanwezige flora en fauna, met de nadruk op de weidevogels  
2. het beschermen van de weidevogels in de broedperiode 
3. het organiseren van activiteiten voor omwonenden en hun kinderen 

 
Ad 1. Inventariseren van de flora en fauna 

- In de broedperiode van de weidevogels, van half maart tot eind juni, is wekelijks een telling 
uitgevoerd van de (weide)vogels, de nesten en de jongen. Van deze tellingen is verslag 
gedaan op de website. Aan het eind van het jaar is een rapport geschreven over de flora en 
fauna in de polder. Dit rapport is in te zien op de website www.wilmkebreek.nl 

- Op het hek van perceel ‘Stuk Achterhuis’ heeft gedurende de broedperiode een valcamera 
gehangen. De resultaten – foto’s – hiervan zijn ook meegenomen in de verslagen. 

- Insecten-inventarisatieweek: Stadsecoloog Geert Timmermans heeft de Wilmkebreekpolder 
uitgekozen (naast de Slatuinen en het Diemerpark) voor een zogenaamde insecten-expeditie 
door het bedrijf Taxon Expeditions (een combinatie van educatie en onderzoek, betaald door 
de gemeente). Gedurende 5 dagen heeft een 20-tal buurtgenoten onder deskundige leiding 
geleerd om kleine ongewervelden te vangen, te determineren en op naam te brengen. Mooi 
resultaat voor de polder: in 3 opeenvolgende nachten zijn 156 soorten nachtvlinders 
gevangen (er is een poster gemaakt van de kleurenfoto’s), en verder zijn zo’n 750 
verschillende soorten beestjes gevonden, waarvan 456 soorten op naam zijn gebracht. Zie 
ook het verslag van Taxon Expeditions op de website. 

- Henk van Alst, lid van de Commissie Natuur, heeft in 2020 een aanvulling gemaakt op de 
insecteninventarisatie, die hij eerder in 2019 in zijn tuin had gedaan. Ook deze verslagen zijn 
op de website te vinden. 

- Stadsecoloog Auke Brouwer heeft een batlogger uitgeleend, waarmee vleermuisgeluiden 
kunnen worden opgenomen. Deze batlogger heeft op vier verschillende plaatsen rond de 
polder gestaan en nachtelijke opnamen gemaakt. De batlogger heeft 5 verschillende 
vleermuizen geregistreerd. De resultaten staan in het eerdergenoemde jaarrapport 2020 
over de flora en fauna in de polder. De waarnemingen zijn ook opgenomen in de interactieve 
Amsterdamse vleermuizenkaart: https://maps.amsterdam.nl/vleermuizen. 

- De commissie natuur heeft het voorstel gedaan aan de ALV om een appgroep op te starten 
om waarnemingen in de polder door te geven, met name buiten het broedseizoen. Alle 
waarnemingen worden ingevoerd op de website waarneming.nl. 

Ad 2 Bescherming van de weidevogels 
- Het vossenraster: in februari is het vossenraster rond de hooilanden opgebouwd om de 

weidevogels te beschermen tegen vossen en huiskatten, in augustus is het, na de hooibouw, 
weer afgebroken.  

- Uit de foto’s van de valcamera blijkt dat er een vos heeft rondgelopen en ook diverse 
huiskatten. Het raster werkt dus, beide predatoren zijn niet in de hooilanden geweest. 

http://www.wilmkebreek.nl/
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- De whatsapp-groep Predatiemonitor bestaat uit omwonenden van de polder. Zij hebben 
doorgegeven welke predatoren zij actief hebben gezien in de polder.  

 
Ad 3 Activiteiten. 

- De kinderactiviteit eind augustus was zeer succesvol, er waren 2 groepen van 10 kinderen, 
die enthousiast waterbeestjes hebben gevangen en benoemd, zoals 5 soorten die vooral van 
schoon water houden. Twee jonge buurtbewoners Koen en Rens en leden van de commissie 
natuur hebben de kinderactiviteit begeleid. Verslag staat op de website. 

 
 

5 Algemene ledenvergadering 
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) kon helaas ten gevolge van de Coronamaatregelen 
niet op de geplande datums (eerst 6 april en daarna 14 september) doorgaan. Het bestuur heeft 
besloten een alternatieve ledenraadpleging te organiseren. Via een nieuwsbrief is vooraf bekend 
gemaakt dat alle relevante vergaderstukken ter inzage lagen op de website. Leden hebben 
gedurende twee weken, tot en met 13 september, de gelegenheid gehad om te reageren op de 
vergaderstukken. Er zijn verschillende positieve reacties ontvangen. 
Op de bijzondere bestuursvergadering van 14 september 2020 is de agenda van de vervangende 
ledenraadpleging doorlopen, en zijn de ingebrachte vragen en opmerkingen besproken; van de 
vergadering is een verslag opgemaakt dat is gepubliceerd op de website. Ook de presentaties van het 
bestuur voor de ledenvergadering (jaarverslag 2019, financiën, actuele gebiedszaken o.a. 
dijkversterking, verkeersafwikkeling, integrale landschapskaart noord, groenvisie Amsterdam), en de 
presentaties van de Commissie Natuur (weidevogels, predatie-onderzoek, vogelatlas Amsterdam) 
staan op de website. 
De vereniging telde in 2020 ca 90 betalende leden en ruim 100 ontvangers van de nieuwsberichten 
via de website. 
 
 

6 Financiën  
Voorafgaande aan de ledenraadpleging in september zijn alle financiële stukken gepubliceerd op de 
website, evenals de verklaring van goedkeuring van de Kascommissie. De Kascommissie bestond uit 
Florian de Rijke en Marja van Nieuwkoop. 
 
 
 
 
Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder 
Teo Wams, Elles van der Helm-Mulder, Pauline Luijnenburg, Nynke de Vries, Tom Jongeling  


