Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder
maart 2021
Geacht verenigingslid, beste buurtbewoner, belangstellende lezer,
Het afgelopen jaar heeft het bestuur van de ‘Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder’ zich
weer ingespannen om de beschermwaardigheid 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 en Dijken, en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
De huidige agrarische bestemming van de polder blijft vanwege de ligging van de polder in de stad,
zeer kwetsbaar: er bestaat in Amsterdam grote druk om ruimte te zoeken voor woningbouw en het
opwekken van duurzame energie (windmolens, zonnepanelen). Voortdurende waakzaamheid is
daarom geboden waar het gaat om ruimtelijke-ordeningplannen voor de wijk Kadoelen en de polder
in het bijzonder. Als voorbeeld van nieuwe plannen noemen we de ‘Omgevingsvisie Amsterdam
2050’ (waarvoor de vereniging een zienswijze heeft ingediend), het nog te maken ‘Omgevingsplan’
(ter vervanging van het huidige bestemmingsplan) en de ‘Regionale Energie Strategie’. Een ander
voorbeeld is het plan van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor de versterking
van de Landsmeerderdijk; we houden hier een vinger aan de pols en hebben eerder al mondeling en
met brieven alternatieven aangedragen voor de dijkversterking.
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. Onze website heeft recent
een geheel nieuw uiterlijk gekregen. U kunt hier terecht voor actuele informatie over onze
activiteiten, maar tevens voor informatie over bijvoorbeeld de ruimtelijke-ordeningplannen voor de
buurt, de ontstaansgeschiedenis van de polder, het agrarisch natuurbeheer, de flora en fauna, de
weidevogelbescherming, het belang van insecten, en de zin van natuurlijk tuinieren.
Nieuwe leden zijn van harte welkom bij de vereniging, elk lid erbij geeft meer gewicht aan de
activiteiten voor het behoud van de Wilmkebreekpolder. U kunt zich als lid aanmelden door invulling
van het formulier op onze website www.wilmkebreek.nl, onder tabblad ‘De Vereniging / Lid worden’.
De contributie bedraagt € 10,- per jaar, over te maken op het bankrekeningnummer van de
vereniging: NL38 RABO 0344 7650 16. Om het adressenbestand van de vereniging weer op orde te
krijgen vragen wij dit jaar ook aan alle bestaande leden om het aanmeldformulier op de website in te
vullen. Mocht u niet over internet beschikken, geen nood, u kunt zich schriftelijk opgeven bij het
secretariaat (Hertzogstraat 8, 1092 VT, Amsterdam) onder vermelding van naam en volledig adres.
De vereniging is per e-mail bereikbaar via: secretariaat@wilmkebreek.nl.
We hopen, afhankelijk van de Corona-restricties, nog vóór de zomer de Algemene Ledenvergadering
2021 van de vereniging te kunnen organiseren. We houden u op de hoogte!
Met vriendelijke groet en dank voor uw steun en medewerking,
Bestuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder

Nieuws van de Commissie Natuur
(24 april 2021)
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 begonnen is zijn de weidevogels weer
terug. Veel van de soorten die in de polder broeden zijn al met kuikens gezien: Grutto, Kievit, Grauwe
Gans, Nijlgans, en Wilde Eend. Andere soorten die wat later begonnen zijn met broeden, zijn
Tureluur, Scholekster, Meerkoet, en Waterhoen. Binnenkort beginnen de latere broeders: Bergeend,
Krakeend, Witte Kwikstaart, en misschien Boerenzwaluw.
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
(vorig jaar is weer een vos opgedoken in de polder). 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 2020 een bijzonder slecht jaar voor de broedvogels. Vooral de langdurige droogte en
de hoge predatiedruk door met name kraaien waren oorzaak van het verlies van een groot aantal
kuikens. Ook op provinciaal en landelijk niveau was het een slecht jaar. Hopelijk gaat het de vogels
dit jaar, ook met uw hulp, beter af.
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 (behalve in een echt noodgeval, bijvoorbeeld wanneer een schaap uit de
sloot gered moet worden). 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.
Een schone Landsmeerderdijk
Ieder voorjaar wordt in maart de ‘landelijke schoonmaakdag’ georganiseerd. Op die dag maken we
met buurtgenoten het talud van de Landsmeerderdijk vrij van afval en zwerfvuil. Dit jaar kon de
schoonmaakdag vanwege de Corona-maatregelen geen doorgang vinden. Daarom onze vraag:
wanneer u rommel ziet op de dijk of op het dijktalud wilt u dit dan meenemen en in de vuilnisbak
doen? De buurt knapt er erg van op!
Weidevogeltellingen
In de tweede helft van maart zijn we weer begonnen met de wekelijkse tellingen van de weidevogels
vanaf de Landsmeerderdijk. Steeds op woensdag, om 14:00u, te beginnen bij Landsmeerderdijk nr.
67. In verband met de Corona-maatregelen houden we onderling wel afstand van elkaar. Wanneer
de maatregelen worden versoepeld zijn meer mensen welkom bij het kijken naar de vogels. Een
mooie kans dan om de vogels beter te leren kennen!

