Jaarverslag 2021
Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder
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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.
Na het ingaan van de Omgevingswet in 2022 (datum nog onbekend - de invoering van de wet is al
enkele malen uitgesteld) is opnieuw waakzaamheid nodig wanneer de omgevingsplannen (ter
vervanging van de bestemmingsplannen) worden opgesteld. Het doel van de Vereniging blijft om de
polder met zijn rijke cultuurhistorie en hoge natuurwaarden als landschappelijk waardevol, open
gebied te behouden. Het uitdragen van het grote belang van deze bijzondere polder voor de
bewoners in Amsterdam-Noord blijft onverminderd urgent.
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Bestuur

De samenstelling van het bestuur was in 2021 als volgt: Teo Wams, voorzitter, Elles van der HelmMulder, penningmeester, Pauline Luijnenburg-Kroes, secretaris, Tom Jongeling, bestuurslid en
Commissie Natuur, Nynke de Vries, bestuurslid en Commissie Natuur.
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Activiteiten van het bestuur

Het bestuur is in 2021 zeven keer bijeengekomen, waarvan drie keer online in verband met de
corona-maatregelen.
Onderwerpen en activiteiten:
- Volgen van en aandragen van alternatieven voor het dijkversterkingsproject Waterlandse
Zeedijk, sectie 21, het dijktraject naast de polder. Dit project van het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier (HHNK) begon in 2010 met een afkeuring van het betreffende
dijkvak (Landsmeerderdijk en deel Oostzanerdijk) en sindsdien zijn studies uitgevoerd naar
mogelijkheden om de dijk te versterken. Dit proces is in juni 2021 afgerond met de
constatering van HHNK dat dijkversterking toch niet noodzakelijk is.
- Invloed uitoefenen op het beheer van HHNK van het talud en de onderberm van de
Landsmeerderdijk. Het huidige beheer heeft geleid tot een verrijking van de bodem,
waardoor de grasvegetatie grotendeels is verdwenen. Het Hoogheemraadschap is inmiddels
van klepelen overgegaan op begrazing door schapen. De Vereniging heeft een
beheervoorstel ingediend gericht op een meer kruidenrijke grasvegetatie op het talud en een
rietkraag op de onderberm.
- Het volgen van de ontwikkelingen m.b.t. de Regionale Energie Strategie, met name het
aanwijzen van zoekgebieden voor plaatsing van windmolens en zonnepanelen.
- Verder heeft het bestuur de ontwikkelingen rond de Omgevingsvisie Amsterdam 2050
nauwlettend gevolgd en hierop in februari een zienswijze ingestuurd, die ook verwerkt is. De
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polder krijgt als onderdeel van de Amsterdamse Hoofdgroenstructuur de typering landschap
en verkrijgt de bijzondere status van stadsnatuur.
In maart hebben we voorkomen dat er, aan het begin van het broedseizoen, langdurig
baggerwerk werd uitgevoerd in de kwelsloot die onderlangs de Landsmeerderdijk loopt.
Omdat de baggerspecie daar behoorlijk verontreinigd is zou deze met tankwagens moeten
worden afgevoerd. Het bleek dat het werk in opdracht van de gemeente Amsterdam moest
worden uitgevoerd. Kennelijk is de gemeente niet altijd op de hoogte van de eigen
Amsterdamse gedragscode flora en fauna (die deze werkzaamheden verbiedt in het
broedseizoen).
Er is met behulp van het nieuwe aanmeldformulier op de website, de nieuwsberichten en de
buurtbrief een actie uitgevoerd om de ledenadministratie te actualiseren, dit heeft veel
resultaat opgeleverd.
Er is via 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.
Het bestuur heeft zich verdiept in de gevolgen van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen, die per 1-7-21 is ingevoerd. Het is nodig om binnen vijf jaar de Statuten van
de Vereniging op een aantal punten aan te passen. Deze wijziging van de statuten zal op een
van de volgende Algemene ledenvergaderingen voorgelegd worden.
Er worden nieuwsberichten uitgewisseld met de Volkstuin De Bongerd.

Commissie Natuur

De bezigheden van de commissie Natuur zijn vele. Deze commissie is opgericht bij heropleving van de
vereniging in 2010 en vergadert roulerend bij de commissieleden thuis.
Activiteiten en acties van de Commissie Natuur:
- De commissie kiest elk jaar een thema en organiseert iets voor de omwonenden en/of iets
voor de kinderen uit de buurt: vogels kijken, slootjes inventariseren, vleermuizenexcursie,
e.d.
- Plaatst sinds 2015 het vossenraster in februari/maart (met hulp van de vossenrasterploeg)
en ruimt het weer op in augustus/september.
- Inventariseert een keer per jaar in de polder de planten en waterbeestjes (tijdens het
opruimen van het vossenraster).
- Telt wekelijks (weide)vogels in het broedseizoen maart – juni en doet daar verslag van.
- Onderhoudt contact met de pachter Harry Kok, die subsidie ontvangt van Water Land en
Dijken voor het laat maaien en kruidenrijke beheer van de polder.
- De leden van de commissie zijn als weidevogelbeschermer geregistreerd bij de agrarische
vereniging Water Land en Dijken, ondersteunen de boer bij het beschermen van de
weidevogels, bezoeken de weidevogelavonden van de agrarische vereniging en doen
aanvragen voor subsidie voor beschermingsactiviteiten.
- Maakt jaarlijks een rapport Natuurinventarisatie Wilmkebreekpolder over het voorbije jaar;
dit rapport wordt geprint aangeboden aan de boer Harry Kok en is door iedereen te
downloaden van de website.
- Doet voorstellen/zet aan tot verbetering directe omgeving, bijv. voor een bloemrijke, met
gras begroeide Landsmeerderdijk, natuurvriendelijk tuinieren e.d.
- Beheert de app-groep predatie/waarnemingen Wilmkebreek.
De Commissie Natuur heeft in 2021 zes keer vergaderd, waarvan drie keer online.
De meeste tijd is besteed aan de weidevogels. Te beginnen met de aanleg van het vossenraster, dat
circa 130 mensuren kostte; dankzij leden van de commissie en de vossenrasterploeg Ane, Fokke, Teo,
Marijke, Harald, Matthijs en Nicole, was het raster op tijd klaar: voor half maart. Ook werd er vanaf
20 maart weer wekelijks geteld vanaf de Landsmeerderdijk, Klein Kadoelen en het Wilmkebreekpad,
op woensdagmiddagen in verband de drukte op zaterdag vanwege corona. Wekelijks werd een

nieuwsbericht uitgebracht met de stand van zaken wat betreft nesten en jongen van de weidevogels;
dit nieuwsbericht trekt ruim 150 geïnteresseerde lezers. Het natuurinventarisatierapport 2020 is
geproduceerd en op de website geplaatst.
Er is een coronaproof thema en activiteit bedacht en georganiseerd: de fotowedstrijd. Dit heeft
mooie foto’s opgeleverd voor de website. Sabine Bekkers, Marga Bögels en Henk van Alst trokken
deze activiteit als fotocommissie.
De subsidieaanvraag bij het groenfonds van Landschap Noord-Holland is afgewezen. Ook een
subsidieaanvraag voor een extra camera, is afgewezen, maar er kon wel een extra camera geleend
worden.
Henk van Alst maakte in 2021 prachtige, rijk van foto’s voorziene en interessante insectenvlogs via de
nieuwsberichten op de website. Helaas heeft hij, na ruim 10 jaar, zijn lidmaatschap van de Commissie
Natuur beëindigd. Ook het overlijden van Marina Roosebeek in maart 2021, die vanaf het begin de
stuwende kracht van de commissie was, is een groot verlies voor de commissie.
Na de algemene jaarvergadering op 30 augustus 2021 zijn er twee nieuwe leden bij de commissie
gekomen: Michiel de Goeje en Miep Lenoir.
De Vereniging heeft toestemming verleend aan het stadsdeel om gebruik te maken van de
inventarisatierapporten van de Commissie Natuur, gepubliceerd op de website van onze Vereniging,
voor het onderbouwen van de ecologische visie.
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Algemene Ledenvergadering

Op 30 augustus 2021 kon de uitgestelde Algemene Leden Vergadering gelukkig plaatsvinden in het
Clubgebouw van de Bongerd. Dit was een zeer geanimeerde en interessante bijeenkomst. Zie
hiervoor het verslag en de presentaties op de website.
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Financiën

Op de Algemene Ledenvergadering van 30-08-21 is de financiële situatie van de Vereniging toegelicht
en goedgekeurd, zowel door de Kascommissie als door de aanwezigen. De kascommissie bestaat uit:
Pieter Divendal en Floran Derijcke en draagt voor als nieuw lid voor het volgende jaar: Marijke
Libregts.
Door het opschonen van de ledenlijst wordt de contributieheffing voor alle betrokkenen duidelijker.
Dit heeft een positieve invloed op de financiële situatie. Er waren in 2021 ruim 200 betalende leden.

Opmerking
Het adres van de website van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder, waarnaar in het
bovenstaande steeds wordt verwezen, is:
www.wilmkebreek.nl

