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Beste buurtbewoner, belangstellende lezer, 
 
Het afgelopen jaar heeft het bestuur van de  ‘Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder’ zich 
weer ingespannen om het belang van de cultuur-historisch en landschappelijk zeer waardevolle 
Wilmkebreekpolder zo breed mogelijk uit te dragen. Een polder die de status van Provinciaal 
Monument heeft en die dankzij het agrarisch natuurbeheer is uitgegroeid tot een rijk 
weidevogelgebied. We onderhouden daartoe contacten met tal van betrokken instanties zoals het 
stadsdeel Noord, de centrale stad, de provincie Noord-Holland, Landschap N-Holland, de agrarische 
natuurvereniging Water, Land & Dijken, en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.  
 
In het afgelopen jaar is de ‘Omgevingsvisie Amsterdam 2050’ door de gemeenteraad aangenomen. In 
deze visie wordt voor de Wilmkebreekpolder als beleidswens aangegeven dat de polder een open, 
groen gebied blijft. In het recente gemeentelijke ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’ (nu nog in 
concept), waarin de vernieuwing van de Amsterdamse Hoofdgroenstructuur is vastgelegd, is deze 
beleidswens verder uitgewerkt. De polder krijgt – vergelijkbaar met het open Waterland – de groen-
typering ‘landschap’ (we hebben daar in een inspraakreactie op aangedrongen). Daarnaast krijgt de 
polder de drie ‘prioritaire waarden’: natuur, voedsel (vanwege het huidige agrarisch gebruik) en 
cultuurhistorie (vanwege de provinciale monumentenstatus) mee. Bijzonder verheugend is dat aan 
de polder ook het predicaat ‘stadsnatuur’ is toegekend, waarmee wordt onderkend dat de polder 
een bijzonder hoge natuurwaarde heeft. In de toekomst zal natuur daarom de belangrijkste ontwik-
kelwaarde zijn (dat wil zeggen: voorrang krijgen op alle andere aan de polder toegekende waarden). 
 
Nadat het ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’ dit jaar door de gemeenteraad zal zijn aangenomen, 
zullen alle beleidsvoornemens verder worden uitgewerkt in het ‘Omgevingsplan Amsterdam’ en in de 
daarvan af te leiden deel-omgevingsplannen voor de verschillende stadswijken (ter vervanging van 
de nu nog geldende bestemmingsplannen). Dat is het moment om bijzonder waakzaam te zijn omdat 
bij de ‘vertaling’ zomaar wat mis kan gaan of kan worden ‘vergeten’. Nog steeds is de druk immers 
groot om ruimte te zoeken voor woningbouw of het opwekken van duurzame energie (windmolens, 
zonnepanelen). Wat dat laatste betreft is het nodig om ook de verdere ontwikkelingen in de 
‘Regionale Energie Strategie’ van de gemeente en de provincie nauwlettend te volgen. 
 
Inmiddels is het plan van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) om de 
Landsmeerderdijk en een deel van de Oostzanerdijk door middel van omvangrijke ingrepen te 
versterken, van de baan. HHNK heeft zijn tot eigen verrassing geconstateerd dat versterking bij nader 
inzien toch niet nodig is! Precies zoals we in verschillende inspraakreacties al hadden gezegd: de dijk 
heeft een zwaardere belasting meegemaakt en heeft een bewezen sterkte! 
 
Door middel van e-mail nieuwsberichten en activiteiten proberen we buurtbewoners en andere 
belangstellenden zoveel mogelijk te betrekken bij het werk van de vereniging. Op onze website 
www.wilmkebreek.nl kunt u zich aanmelden voor de nieuwsberichten. U kunt hier ook terecht voor 
actuele informatie over onze activiteiten, maar tevens voor informatie over bijvoorbeeld de plannen 
voor de buurt, de ontstaansgeschiedenis van de polder, het agrarisch natuurbeheer, de flora en 

https://www.wilmkebreek.nl/


fauna, de weidevogelbescherming, het belang van insecten, en natuurlijk tuinieren. Op 11 april 
houden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering, kijk op onze website voor meer informatie! 
 

Nieuws van de Commissie Natuur  
 
De Commissie Natuur spant zich in om de flora en fauna in de Wilmkebreekpolder te beschermen en 
om de biodiversiteit te bevorderen. Met name de bescherming van de weidevogels krijgt veel 
aandacht. Samen met boer Harry Kok wordt gestreefd naar zo goed mogelijke leefcondities voor de 
weidevogels en hun opgroeiende kuikens. Nu het voorjaar is begonnen zijn weidevogels zoals Grutto, 
Kievit, Tureluur en Scholekster weer terug. Maar ook vele andere vogels zullen in de polder gaan 
broeden.  
 
Weidevogelbescherming 
Net als in voorgaande jaren is inmiddels een schrikdraadafrastering rond de hooilanden aangebracht. 
Dit raster is bedoeld om vossen weg te houden van de eieren en de jonge kuikens van de vogels (de 
vos wordt regelmatig in geheel Amsterdam-Noord gezien). De percelen buiten de hooilanden zijn 
echter onbeschermd. Hier zijn veel huiskatten uit de buurt actief. Regelmatig worden huiskatten 
gezien met een jonge vogel in de bek. Daarom, wanneer u eigenaar bent van een kat, houdt hem 
alstublieft zoveel mogelijk binnen en doe hem een belletje om. Dit geldt vooral voor de nachtelijke 
uren, omdat de vogels dan het meest kwetsbaar zijn. Zoals al eerder is vermeld in de e-mail 
nieuwsberichten was het broedjaar 2021, ook dank zij het beschermingswerk, een geslaagd jaar voor 
de meeste weidevogels. Het regende voldoende waardoor er voor de kuikens genoeg voedsel te 
vinden was in de zachte grond.  
 
Polder niet betreden alstublieft 
De weidevogels zijn erg gevoelig voor verstoringen in hun broedomgeving en zijn dus zeer gebaat bij 
rust in de polder. Boer Harry Kok doet aan agrarisch natuurbeheer; hij laat het gras in de hooilanden 
tot in de zomer uitgroeien en oogst het lange gras pas na de broedperiode. Op de andere percelen 
laat hij schapen en dikbilkoeien grazen, die weinig tot geen verzorging nodig hebben. Er is dus weinig 
betreding van de polder. We vragen alle omwonenden om de rust in de polder te respecteren en 
nooit de polder in te lopen. Bedenk dat de polder een beschermd weidevogelgebied is. De polder is 
geen publiek domein, geen recreatiegebied, geen picknickplaats, geen speelplaats voor kinderen, en 
zeker ook geen honden-uitlaatgebied (de schapen raken van een hond in dolle paniek en in de 
uitwerpselen van honden kunnen ziektekiemen zitten die verschillende ziektes bij het rundvee 
veroorzaken). Geniet dus van de rust in de polder en van het natuurgebeuren, maar doe dat vooral 
vanuit de tuin of vanaf de Landsmeerderdijk.  
 
Weidevogeltellingen 
In de tweede helft van maart zijn we weer begonnen met de wekelijkse tellingen van de weidevogels 
vanaf de Landsmeerderdijk: steeds op zaterdag, start om 13:00u. Wij zijn altijd bereid om uitleg te 
geven bij het kijken naar de vogels. Een mooie kans dan om de vogels beter te leren kennen! 
 

 


