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Jaarverslag 2022 

Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder 
 

 

1 Vereniging 
De Wilmkebreekpolder bestaat sinds 1636, en is vanaf de drooglegging in gebruik als agrarisch 
gebied. In 1997 werd de Vereniging tot behoud van de Wilmkebreekpolder officieel opgericht door 
verontruste buurtbewoners omdat er een bestemmingswijziging dreigde.  
Met het ingaan van de Omgevingswet, momenteel weer uitgesteld tot 1 januari 2024, blijft de 
waakzaamheid rond het doel van de Vereniging: “het laten voortbestaan van de polder in zijn 
historische vorm en het bevorderen en uitdragen van de natuurwaarden en cultuurhistorische 
waarden”, onverminderd urgent.  
De statuten dateren uit 1997 en moesten worden aangepast aan de eisen van de nieuwe wet 
 ‘Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)’. Het bestuur heeft van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om ook de doelstelling van de vereniging preciezer in de statuten te omschrijven. Hierdoor 
sluit het doel beter aan bij de verschillende ontwikkelingen in de afgelopen jaren.  
Statutenwijziging vereist een 2/3 meerderheid in een algemene ledenvergadering (ALV) waarin 2/3 
van het aantal leden aanwezig / vertegenwoordigd is. Dit quorum was op de eerste vergadering van 
11 april 2022 niet aanwezig; daarom was een 2e algemene vergadering nodig voor formele afronding 
van de statutenwijziging, dan is geen quorum vereist. Deze 2e vergadering heeft plaatsgevonden op 2 
mei 2022; de goedgekeurde statuten zijn door notaris E. ten Hoor te Landsmeer gepasseerd per 9 
juni 2022. 
 

2 Bestuur 
De samenstelling van het bestuur was afgelopen jaar als volgt: Teo Wams, voorzitter, Elles van der 
Helm-Mulder, penningmeester, Pauline Luijnenburg-Kroes, secretaris, Tom Jongeling, bestuurslid en 
Commissie Natuur, Nynke de Vries, bestuurslid en Commissie Natuur, en vanaf de ALV op 11 april 
2022: Cees Verpoort, bestuurslid en Commissie Cultuurhistorie 
 

3 Activiteiten van het bestuur 
Het bestuur heeft in 2022 5 keer vergaderd en is 2 keer bijeen gekomen voor de ALV. 
Onderwerpen en activiteiten:  

- Oriënterend gesprek van voorzitter Teo Wams met de accountmanager voor de 
Wilmkebreekpolder van het rentmeesterkantoor van Amvest. 

- Het wilde Noorden: boekje met beschrijving van alle groengebieden in Noord, Tom Jongeling  
is geïnterviewd door de auteur Joost Janmaat (publicatie i.s.m. de Tolhuistuin), een mooi 
stukje over de polder met foto staat erin. 

- In januari is onze inspraakreactie op het concept Beleidskader Hoofdgroenstructuur 
ingestuurd en naar tevredenheid verwerkt in de Nota van beantwoording. In 2023 vindt 
mogelijk een referendum over de definitieve versie plaats. 
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- Het bestuur heeft zich betrokken getoond bij “De Groene revolutie Amsterdam”, een 
doorlopende actie vanuit een groot aantal bezorgde groene organisaties, die het beleid van 
de gemeente op groengebied kritisch volgen. 

- De bestuursleden zijn allen opgenomen in het UBO-register van de Kamer van Koophandel. 
- Harald Hooghiemstra werd prijswinnaar van de fotowedstrijd en kreeg een prijs in de vorm 

van een jaarabonnement op een fotoblad uitgereikt door Teo Wams tijdens de ALV van 11 
april 2022. In het verlengde van de wedstrijd is er inmiddels een appgroep ‘sfeerfoto’s’ van 
de Wilmkebreek. 

- Er is via een bericht op de website steun verleend aan de Stichting Hart voor het Twiske, die 
strijdt tegen te veel natuurbedreigende commerciële activiteiten in het Twiske, zoals grote 
festivals, overnachtingen e.d. 

- De in september geplande Vleermuiswandeling met stadsecoloog Koen Wonders, mede ter 
ere van het 25-jarig bestaan van de vereniging, ging vanwege slecht weer niet door en is nu 
gepland op 14 april 2023 (reservedatum 21 april). 

- Er is directe betrokkenheid van het bestuur bij de door het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier geplande kostbare dijkversterkingswerkzaamheden in de polder; Tom 
Jongeling is contactpersoon. Er zijn zorgen over grote overlast voor de buurt ten gevolge van 
grootschalige grondverzetwerkzaamheden. Met HHNK is gesproken over een eenvoudig 
alternatief dat bestaat uit het afdichten van een watertoevoerkoker onder de Kadoelenweg. 

- Bestuurslid Cees Verpoort heeft contact met Eline Kanters, de gebiedsmakelaar, over 
vernieuwing van de informatiezuil op de dijk en bij het gemaal, die vernield waren. 

 

4 Commissie Natuur 
- De Commissie Natuur heeft in 2022 viermaal vergaderd. Alle leden van de commissie staan 

als weidevogelbeschermer geregistreerd bij de agrarische vereniging Water Land en Dijken. 
Ze ondersteunen boer Harry Kok bij het beschermen van de weidevogels en bezoeken de 
weidevogelavonden van de agrarische vereniging. 

- Dit jaar was het vossenraster klaar na 135 uur werk (in de periode half februari – half maart); 
de puls generator is verplaatst naar het huis van Fokke van Heel. 

- De subsidieaanvraag bij Landschap Noord-Holland is gehonoreerd. Het toegekende bedrag 
van € 1000,- is gebruikt voor voorgevormde boerenzwaluwnesten, een bewegingscamera bij 
het vossenraster, materiaal voor vernieuwen en uitbreiden van het vossenraster, publiciteit, 
en een kinderactiviteit bij de boerderij: slootbeestjes, grondbeestjes en sloten onderzoeken 
en waarderen. 

- In het broedseizoen maart – juni zijn wekelijks de weidevogels en andere vogels in de polder 
geteld; de resultaten zijn terug te vinden in de wekelijkse nieuwsberichten en het 
Jaarrapport 2022 op de website. 

- Het vogelkijken met ouders en kinderen op 30 april vanaf Klein Kadoelen was erg leuk en een 
groot succes, Klein Kadoelen is een geschikte plek. Er waren ca 20 deelnemers. De leden van 
de Commissie Natuur waren gewapend met kijkers, telescopen, plattegronden en 
vogelkaarten. Het plan is om dit in 2023 te herhalen. 

- Michiel de Goeje en Miep Lenoir van de Commissie Natuur hebben op 1 juli planten en 
grassen geïnventariseerd; tegelijkertijd hebben Nynke de Vries en Henk van Alst een 
aquatische inventarisatie uitgevoerd (er is voor het eerst een platworm aangetroffen).  

- Het vossenraster is in augustus, na de hooibouw, opgeruimd. Boer Harry Kok heeft in de 
zomer nieuwe drainagebuizen vanuit de hooilanden ingegraven.  

- Er zijn wat zorgen met betrekking tot het Ooievaarsnest in een boom aan de Kadoelenweg. 
De twee jongen hebben het dit jaar niet gered bij de beginnende ouders. Dat is jammer, 
maar het was ook een opluchting omdat ooievaars geduchte predatoren van jonge 
weidevogels zijn. 
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- Het voorstel voor ecologisch beheer van het dijktalud (Landsmeerderdijk) van de Commissie 
Natuur is nogmaals ingestuurd naar het Hoogheemraadschap. De nu ingezette schapen lijken 
nog weinig winst op te leveren voor de begroeiing van het dijktalud.  

- Henk van Alst maakte ook in 2022 prachtige, rijk van foto’s voorziene, boeiende blogs over  
insecten voor de website. 

 

5 Commissie Cultuurhistorie  
Vanaf de herstart op de ALV van 11-04-22 zijn er oriënterende gesprekken geweest met eventuele 
leden voor deze commissie, die nog niet tot verdere bemensing geleid hebben. Cees Verpoort is zich 
breed aan het oriënteren over de cultuurhistorie van de polder en heeft contact gelegd met diverse 
oudere bewoners en verwante organisaties zoals de Oudheidkundige Vereniging Landsmeer en 
Oudheidskamer en Historisch Centrum Amsterdam Noord, de Vereniging de Hollandse Molen. 
 

6 Algemene Ledenvergadering 

Dit jaar waren er vanwege de statutenwijziging 2 opvolgende Algemene Ledenvergaderingen nodig. 
Het voorstel voor de statutenwijziging werd toegelicht en goedgekeurd op de geanimeerde 
ledenvergadering van 11 april, en vanwege het ontbreken van het wettelijk vereiste aantal leden, 
nogmaals op 2 mei, waarmee ze nu officieel vastliggen. De gewijzigde statuten, verslagen van de 
ledenvergaderingen en presentaties zijn terug te vinden op de website: www.wilmkebreek.nl 
 

 
7 Financiën 
Op de Algemene Ledenvergadering van 11 april 2022 is de financiële situatie van de Vereniging 
toegelicht en goedgekeurd, zowel door de Kascommissie als door de aanwezigen. De kascommissie 
bestond uit: Pieter Divendal en Floran Derijcke, deze laatste stopt en als nieuw lid is benoemd: 
Marijke Libregts, reserve lid Sander van Andel. 
Door het opschonen van de ledenlijst loopt de contributieheffing nu goed. 
Dit heeft een positieve invloed op de financiële situatie. Er waren in 2022 154 betalende leden. 
Website: er zijn tussen de 160 en 200 volgers van de nieuwsberichten, regelmatig zijn er positieve 
reacties. 


