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Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder 

 
Aan:  
College van Burgemeester en Wethouders 
p/a Directeur van afdeling Ruimte en Duurzaamheid 
t.a.v. Hoofdgroenstructuur 
Postbus 2578 
1000 CT Amsterdam 
 

Betreft: 
Inspraakreactie op concept ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’ 

 
Datum: 
23 januari 2022 
 
 

Concept Beleidskader Hoofdgroenstructuur 
 
Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft met grote belangstelling 
kennis genomen van de conceptversie van ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’. Het document ziet er 
goed verzorgd uit, bevat prachtige foto’s en illustraties, is logisch gestructureerd en daardoor ook 
zeer goed leesbaar. Belangrijker is dat het beleidskader het grote belang van een levenskrachtige en 
voor alle stadsbewoners bereikbare en beleefbare groenstructuur laat zien. Het beleidskader ademt 
ook de geest van de ‘Omgevingsvisie Amsterdam 2050’, een langetermijnvisie die sinds vorig jaar de 
leidraad vormt voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. Het uitgangspunt ‘rigoureus 
vergroenen’ uit de omgevingsvisie is onverkort in het beleidskader overgenomen. Hulde daarvoor! 
 
Dit uitgangspunt vormt tevens een zwakte van het ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’. Het 
document geeft weliswaar aan dat aan de bestaande hoofdgroenstructuur de eveneens al bestaande 
ecologische structuur zal worden toegevoegd, maar dit houdt geen werkelijke uitbreiding van de 
hoofdgroenstructuur in. Ook het voornemen om de bomenstructuur op te nemen alsmede sommige 
waterelementen met aanliggende groene oevers breidt het areaal aan groen gebied niet echt uit. 
Wat zou het mooi zijn wanneer aan het beleidskader een lijst of kaart wordt toegevoegd met 
groengebieden, die kans maken om op termijn in de hoofdgroenstructuur te worden opgenomen. Nu 
wordt het selecteren van kansrijke gebieden verschoven naar een later op te stellen ‘Opgavenkaart 
Hoofdgroenstructuur’, terwijl ook de financiering van nieuwe gebieden nog niet veilig is gesteld. 
 
De verdere uitwerking van visie en beleid roept bij ons eveneens vragen op. Zo zullen de regels uit 
het ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’ samen met die uit andere beleidskaders via een 
‘basisregelset’ worden ‘vertaald’ naar het nog op te stellen ‘Amsterdamse Omgevingsplan’ en de 
daarvan af te leiden plannen voor deelgebieden. Is het ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’ juridisch 
en planmatig sterk genoeg om de hoofdgroenstructuur, zoals bedoeld in het beleidskader, onverkort 
overeind te houden? En krijgen burgers en belanghebbenden een stem in het resultaat van de 
‘doorvertaling’ naar het omgevingsplan? 
 
In het ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’ wordt een andere groentypering gehanteerd dan in de 
bestaande hoofdgroenstructuur. We vinden de nieuwe indeling consistenter en beter aansluiten bij 
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de werkelijke situatie. De vraag is wel of de bescherming van de veelal kwetsbare ecologische 
structuur, die straks onder het groentype ‘groene verbinding’ gaat vallen, voldoende geborgd is nu 
het eigen beschermingsregime komt te vervallen.  
 
Naast het nieuwe groentype-systeem wordt in ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’ een nieuw 
waardensysteem gehanteerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in prioritaire waarden en andere 
waarden. Over alle waarden heen kan de bijzondere waarde ‘stadsnatuur’ worden gelegd. Een vraag 
die oprijst is of het bestaande systeem van natuurwaarden-waardering voor de groene gebieden in 
Amsterdam, op een puntenschaal 1 – 5, hiermee komt te vervallen. Met dit puntensysteem kan de 
bijzonderheid van een gebied wat betreft biodiversiteit, natuurlijkheid, vervangbaarheid en bijdrage 
aan de ecologische structuur worden uitgedrukt; deze uniciteit komt niet meer tot uitdrukking in het 
nieuwe waardensysteem. 
 

De Wilmkebreekpolder 
 
De Wilmkebreekpolder heeft binnen de hoofdgroenstructuur de groentypering ‘landschap’ gekregen. 
We zijn blij met deze typering want het doet recht aan hetgeen overduidelijk blijkt wanneer een blik 
op de polder wordt geworpen (Waterland in het klein!). We waarderen het bijzonder dat daarmee 
ons voorstel om aan de polder de typering ‘landschap’ toe te kennen, gedaan tijdens de 
inspraakronde ‘Omgevingsvisie Amsterdam 2050’, is gehonoreerd. Merkwaardig is overigens dat de 
Wilmkebreekpolder en de andere landschappen in Waterland niet op kaart 2 van het beleidskader 
(situering landschapsparken) als zodanig zijn aangegeven. 
 
Aan de Wilmkebreekpolder met groentype ‘landschap’ zijn als prioritaire waarden ‘natuur’, ‘voedsel’, 
en ‘cultuurhistorie’ toegekend en daarnaast de waarden ‘beleving’, ‘duurzaamheid’, en ‘gezondheid’. 
Bovendien heeft de polder het predicaat ‘stadsnatuur’ gekregen. Vooral met deze laatste waarde, die 
prioriteit heeft boven alle andere waarden, zijn we uitermate tevreden, omdat deze prioritaire 
waarde in lijn is met één van de doelstellingen van de vereniging: het verhogen van de natuur-
waarden van de polder en het versterken van de kwaliteiten van de polder als open (weide)vogel-
gebied. Deze doelstelling begint zijn vruchten af te werpen. De ontwikkeling tot belangrijk 
vogelgebied heeft zich inmiddels voltrokken en mede dankzij het huidige agrarische natuurbeheer in 
de polder heeft zich ook een kruidenrijke en kleurige graslandvegetatie kunnen ontwikkelen. De 
biodiversiteit (met name planten- en insectensoorten) is daarmee aanzienlijk toegenomen. 
 
De verbinding van de Wilmkebreekpolder met andere groen-blauwe delen van de hoofdgroen-
structuur is nu zeer matig en kan worden verbeterd. Te denken valt aan droge en natte verbindingen 
met het riviertje de Twisk, Zijkanaal I, en het gebied rond de Kadoelerbreek en de Buiksloterbreek. 
De verbindingen vanuit dit brekengebied naar Waterland toe, onder de ring A10 door, bestaan al, 
maar zouden eveneens verbeterd kunnen worden. Het zou een mooi initiatief zijn om reeds nu, 
vooruitlopend op de ‘Opgavenkaart Hoofdgroenstructuur’, de potentiële groene verbindingsroutes 
op kaart 4 in ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’ in te tekenen.   
 
De Wilmkebreekpolder is een cultuur-historisch en landschappelijk zeer waardevol gebied in 
Amsterdam-Noord en maakt daarom deel uit van het provinciaal monument ‘Waterlandse Zeedijk’. 
De komvormige, laaggelegen en vaak vochtige polder met eigen bemalingsregime is sinds de 
drooglegging in 1636 door generaties boeren in gebruik geweest. De toegekende prioritaire waarde 
‘cultuurhistorie’ onderstreept op treffende wijze het belang van het gebied voor Amsterdam, hulde! 
 
De polder is niet vrij toegankelijk, maar is dankzij zijn diepe ligging vanaf de hoge Landsmeerderdijk 
goed te overzien en heeft door de seizoens-afhankelijke landschapskleuring een hoge belevings-
waarde. We zouden daarom graag zien dat de toegekende waarde ‘beleving’ een prioritaire waarde 
wordt voor de polder. Een activiteit als stadslandbouw, zoals in ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’ 
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onder ‘landschap – verbijzonderingen’ wordt genoemd, is voor de polder geen realistische 
nevenactiviteit, omdat de bijzondere kwaliteiten van de polder als rustig (weide)vogelbroedgebied 
en overwinteringsgebied voor vele soorten vogels als gevolg van menselijke betreding (en de 
daarmee gepaard gaande verstoring) onmiddellijk teloor zouden gaan. 
 

Samengevat 
 
De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder beoordeelt het concept van ‘Beleidskader 
Hoofdgroenstructuur’ als volgt: 
 

➢ Het concept van ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’ is een goed verzorgd en zeer leesbaar 
document. 

➢ Het beleidskader onderstreept het belang van een vitale groenstructuur. 
➢ Het uitgangspunt ‘rigoureus vergroenen’ van de stad wordt (nog) niet in daden omgezet. 
➢ Het is de vraag of het beleidskader juridisch sterk genoeg is om leidend te blijven bij de 

‘doorvertaling’ naar een omgevingsplan. Krijgen burgers en belanghebbenden inspraak bij de 
doorvertaling? 

➢ De nieuwe groentype-indeling vinden we consistenter en beter aansluiten bij de werkelijke 
situatie dan de huidige indeling. 

➢ De huidige ecologische structuur met eigen beschermingsregime wordt in zijn geheel onder 
het groentype ‘groene verbinding’ gehangen; wordt deze veelal kwetsbare ecologische 
structuur, die essentieel is voor uitwisseling van flora en fauna tussen groengebieden, nu nog 
in voldoende mate beschermd?  

➢ Komt met het nieuwe waardensysteem het bestaande systeem van natuurwaarden-
waardering, op een puntenschaal 1 – 5, te vervallen? In het nieuwe systeem kan de 
bijzonderheid van een gebied wat betreft biodiversiteit, natuurlijkheid, vervangbaarheid en 
bijdrage aan de ecologische structuur niet meer tot uitdrukking worden gebracht. 

➢ Wij zijn blij met de groentypering ‘landschap’ voor de Wilmkebreekpolder maar vooral ook 
met het predicaat ‘stadsnatuur’, een waarde die prioritair is boven alle andere waarden. 

➢ De aan de Wilmkebreekpolder toegekende prioritaire waarde ‘natuur’ is volledig in lijn met 
één van de doelstellingen van de vereniging:  het verhogen van de natuurwaarden van de 
polder en het versterken van de kwaliteiten van de polder als open (weide)vogelgebied.  

➢ De verbinding van de Wilmkebreekpolder met andere groen-blauwe delen van de 
hoofdgroenstructuur is zeer matig en kan worden verbeterd. We stellen voor om nu reeds 
kansrijke nieuwe groene verbindingsroutes aan te geven in het beleidskader. 

➢ De aan de Wilmkebreekpolder toegekende prioritaire waarde ‘cultuurhistorie’ onderstreept 
het belang van dit cultuur-historisch en landschappelijk zeer waardevolle poldergebied in 
Amsterdam-Noord. Fijn dat dit wordt onderkend! 

➢ We zouden graag zien dat de aan de Wilmkebreekpolder toegekende waarde ‘beleving’ 
wordt omgezet in de prioritaire waarde ‘beleving’. Dit vanwege de hoge belevingswaarde bij 
het zien van het kleurrijke polderlandschap vanaf de naastliggende hoge Landsmeerderdijk. 

 
Met vriendelijke groeten, 
namens de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder, 

    
 
Teo Wams      Tom Jongeling 
(voorzitter bestuur)     (bestuurslid) 


