
 
 

Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder 
 
 
Algemene Ledenvergadering van de  Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder op maandag 
10 april 2017 in het clubhuis van Volkstuinpark De Bongerd, Kadoelenpad 21, 1035 NW Amsterdam.  
 

Verslag 
 
1. Welkom: 20.00 opent Nicole Bakker de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Verslag van de ALV van 22 juni 2016, dit verslag is in te zien op de website van de vereniging: 
www.wilmkebreek.nl. Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
 
3. Verslag van de penningmeester Elles van der Helm-Mulder; financieel jaar 2016 en begroting 2017 
en 2018 
Elles start met de financiën  2016. De bijdragen van leden zijn in 2016 iets gezakt t.o.v. 2015, dit jaar 
lijkt die tendens door te zetten, in 2015 106 betalende leden, dit jaar 70 tot nog toe. Vorig jaar ook 
een relatief grote gift. 
Kosten vooral t.b.v. vossenraster en wat drukwerk (jaarverslag natuurcie), jaarvergadering. Positief 
saldo ruim 200 euro. Het Banksaldo is hierdoor gegroeid.  
Begroting 2018: grove inschatting inkomsten uit contributie. Kosten natuurcommissie vossenraster, 
zaalhuur, drukwerk. Vergadering gaat akkoord met de begroting. 
 
4. Verslag van de kascommissie over de jaarrekening van 2016: Be Keizer leest de verklaring van de 
kascommissie voor op basis van controle  d.d. 7-04-17, van alle financiële bescheiden over 2016. 
Alles is correct weergegeven. Voorstel om de penningmeester te dechargeren van het gevoerde 
financiële beleid, tevens het bestuur. Bij acclamatie aangenomen. 
 
5. Samenstelling van het bestuur en de commissies 
Toelichting bij punt 5 
De samenstelling van het bestuur was in 2016 als volgt: 
Nicole Bakker, voorzitter en cultuurhistorische commissie 
Elles van der Helm-Mulder, penningmeester 
Pauline Luijnenburg-Kroes, secretaris 
Tom Jongeling, bestuurslid en natuurcommissie 
Nynke de Vries, bestuurslid en natuurcommissie 
Reglementair aftredend zijn Pauline Luijnenburg en Tom Jongeling; beiden stellen zich beschikbaar 
voor een nieuwe periode van twee jaar.  
 
De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van Pauline en Tom. 
De Natuurcommisie blijft ongewijzigd, de Cultuurcommissie is dit jaar in ruste. Het verslag van deze 
commissie over 2016 wordt nog gepresenteerd. 
De Kascommissie wordt herbenoemd met dank voor de werkzaamheden. 
 

http://www.wilmkebreek.nl/


6. Voortgang van de woningbouw op het voormalige Kiekensterrein – plan voor herinrichting van de 
Landsmeerderdijk. 
Toelichting bij punt 6 
Aan de rand van de polder zijn ontwikkelingen gaande. We noemen de realisatie van de nieuwe 
woonwijk ‘Klein Kadoelen’ op het voormalige fabrieksterrein van de firma Kiekens door 
projectontwikkelaar Hurks. En de versterking van de aan de polder grenzende Landsmeerderdijk, 
onderdeel van de Waterlandse Zeedijk, die nodig is om te kunnen voldoen aan nieuwe 
veiligheidsnormen. De vereniging heeft bij deze plannen de vinger aan de pols gehouden en 
zienswijzen en verbeterplannen ingediend.  
 
Tom Jongeling presenteert de ontwikkelingen van afgelopen jaar op het Kiekensterrein. Afgelopen 
jaar heeft de vereniging een zienswijze ingediend op het Stedenbouwkundig Plan. December 2016 is 
door de gemeenteraad de omgevingsvergunning verleend, een nog lopende rechtszaak van 
omwonenden wordt in mei behandeld, uitspraak in juni. Het uiteindelijke plan omvat 48 woningen, 
de rooilijn van de Kadoelenweg blijft gehandhaafd, er komen geen huizen op de dijk, naast de 
bestaande woningen. De kade in het wijkje is korter geworden. Zie verder SP en presentatie ALV. 
De ingediende zienswijze m.b.t. het SP was gericht op het voorkomen van negatieve effecten voor de 
polder. In relatie hiermee zijn er ook gesprekken gevoerd met Hurks en de gemeente. Het streven 
van alle betrokkenen is dat de natuurwaarden niet aangetast worden. Ook om de licht- en 
geluidsbelasting van de polder zo laag mogelijk te houden. 
Ook mbt de omgevingsvergunning is er een zienswijze ingediend. Gericht op het voorkomen van 
verspreiding van de in de grond aanwezige vervuiling, ook angst voor afstroom grondwater i.v.m. het 
hoogteverschil t.o.v. de omliggende tuinen (0,5-1,5meter). Gepleit is voor afvoeren kwelwater. 
Conclusie: Flora en faunawet wordt gevolgd, geen verdere natuurcompensatie. 
Afvoer kwelwater gebeurt via slootjes en greppels, dit lijkt nog niet overal op orde. 
Geen monitoring kwelwater. Water dat in de grond zakt wordt uiteindelijk afgevoerd naar diepste 
punt = polder. Overleg met hoogheemraadschap HHNK over ophogen hoekje bij dijk. 
De dijksloot is een paar jaar terug uitgebaggerd en dit slib was verontreinigd en is afgevoerd, 
waarschijnlijk was de verontreiniging afkomstig vanuit het Kiekensterrein. Bestuur en 
natuurcommissie blijven alert op de ontwikkelingen. 
Het talud van de Landsmeerderdijk gaat sterk achteruit de laatste tijd, mede door de gehanteerde 
maaiwijze, het jaarlijkse maaisel wordt niet afgevoerd. 
Vorig jaar is door de vereniging een voorstel ingediend voor herinrichting en natuurvriendelijker 
beheer met steun van de Algemene Waterschapspartij in het Hoogheemraadschap. Het 
Hoogheemraadschap is welwillend, maar de dijk moet ook verhoogd / versterkt worden. Per 1-1-17 
heeft de dijk de status van regionale waterkering. Onderzoek Hoogheemraadschap naar huidige 
toestand: de dijk is op 3 plekken niet sterk genoeg, o.a. langs de polder. Slappe ondergrond. Groot 
ingenieursbureau Sweco heeft verkennende studie gedaan, rapportage net klaar. Het HHNK wil de 
buurt betrekken bij de plannen. Op 12 april 17.00-20.00 uur voorlichtingsbijeenkomst in het 
Concertgemaal. Woensdag 12-04 gesprek bestuur met HHNK. Allemaal zeer recente ontwikkelingen.  
 
Pauze 
 
7. Verslag van de Commissie Cultuurhistorie: 
Richard van der Helm presenteert het werk van de cultuurcommissie ter ondersteuning van de 
cultuurhistorische waarde en het behoud van de polder. Er is in 2016 een inventarisatie gemaakt van 
bedrijfjes rond de polder. Ook is onderzoek gedaan naar banpalen. Er zijn bijna 160 bedrijfjes rond de 
polder geweest. Banpalen of mijlpalen (Duitse mijl) markeren de stadsgrens, de Banne, het 
rechtsspraakgebied. Bannen, in de ban doen. Ban dateert uit 1295. Er stonden zes Banpalen rond de 
stad, waarvan één op de Landsmeerderdijk. Deze stond buiten op de dijk voor de huizen (blok van 4) 
en is verdwenen, alleen langs Amstel is er nog een, in Sloten en langs de Amsterdamse weg in 
Amstelveen. Galgenvelden lagen buiten de stad als afschrikmiddel en vertier. Dit is in 1795 door de 
Fransen afgeschaft. Op het oude Tiemstra-terrein was een traankokerij, er zijn walvisresten 
gevonden. 



 
8. Verslag van de Commissie Natuur:  
Agrarisch natuurbeheer en weidevogelbescherming in de polder, door Nynke de Vries. 
Toelichting bij punt 8: 
De Commissie Natuur heeft ook dit jaar weer een schrikdraadafrastering rond de ‘hooilanden’ in de 
polder aangebracht. De afrastering is bedoeld om de vos weg te houden van de eieren en kuikens van 
de weidevogels. Voorgaande jaren heeft dit goed gewerkt. Ook huiskatten die de polder inlopen 
worden door de afrastering tegengehouden. Niettemin blijft het belangrijk om huiskatten weg te 
houden uit de polder omdat vooral kieviten de neiging hebben om buiten de afgeschermde 
hooilandpercelen te nestelen of met hun kuikens rond te lopen. Aan de eigenaren van een kat vragen 
wij daarom om uw huisdier zoveel mogelijk binnen te houden en een belletje aan te binden. Verder 
is het voor de rust van de vogels uitermate belangrijk dat u ook zelf de polder niet inloopt.  
 
De presentatie belicht de resultaten van 2016 van de weidevogelbescherming, onderzoek naar flora 
en fauna en vleermuizen, en de jaarlijkse activiteit. 
Plaatjes van vogels uit de polder: grutto, kievit, tureluur, scholekster, kwikstaart, nijlgans, grauwe 
gans. Plaatjes waar nesten zaten. Duidelijk staafdiagram van de aantallen nesten. Zie ook het 
jaarrapport op de website. Resultaten uitgevlogen jongen. Nu 2 jaar met vossenraster. Daarvoor 2 
jaar zonder groot gekomen jongen door de predatie van o.a. de vos. Duidelijk is dat er wel goed 
resultaat is m.b.t. het groot worden van jongen na aanbrengen van het raster. Dit jaar bijna 2 x 
zoveel kievitsnesten als vorig jaar. (Toen meer mislukt door kou?) De aanschaf is in 2015 
gesubsidieerd door Water Land en Dijken, de Natuurcommissie zorgt samen met vrijwilligers voor 
opbouwen, afbreken en onderhouden. 
Inventarisatie flora en fauna. Alleen uitgevoerd op het perceel genaamd ‘duizend roed’, omdat er op 
andere percelen nog jonge kieviten waren. Planten: zie verslag in het rapport op de website, met 
mooie plaatjes. Waterbeestjes: als nieuwe vondst de waterschorpioen. Bij de Stoombootweg is het 
schoonste water, hoge sloot stroomt daar polder in. 
Vleermuizen onderzoek met Bat detector, 4 soorten waargenomen in de polder, boven Zijkanaal I 
ook meervleermuis. 
Verder gezien: Lepelaar, ijsvogel, gierzwaluw. Boerenzwaluw. 
Wintergasten: houtsnip, smient, wintertaling, Be Keizer heeft een bokje gezien. Roofvogels: buizerd, 
soms havik, smelleken gemeld. 
Plannen 2017: vossenraster nu 2 grote lussen rond hooiland, 150 uur werk, met vrijwilligers van 17-
02 tot 12-03, net op tijd klaar. Weidevogels tellen vanaf half maart tot eind mei.  
Nu ca 37 kievit nesten, 5 grutto’s, zie ook de verslagen op de website. Op zaterdag 1 april, 14:00u, is 
er een speciale kijkmiddag georganiseerd met Buurtkamer Kadoelen. 
Geplande Activiteit: open tuinendag op 21 mei, 14.00-16.00 uur. Aparte activiteit voor kinderen. 
Tuinen Kadoelen weg en Landsmeerderdijk, nader bericht volgt op de website*.  
Flora en fauna inventarisatie gepland eind zomer, zoeken nog deskundige voor determineren, 
bioloog. 
Vraag over afzagen boompjes op slootrand, bedreiging stabiliteit kade. Werd gebruikt door ijsvogel. 
Vraag over trap hoogheemraadschap, hek stond open. Natuurcie in actie: hek nu afgesloten, 
kwajongens kwamen erlangs, gooiden stenen naar schapen. 
Vraag over water in polder, kwelwater uit zilte zijkanaal (IJ-water), achter Stoombootweg meest 
zoete water. 
 
9. Rondvraag en sluiting: 
Natuurwaarde van de polder is sinds kort 3 van 5, was lang 2. 
Gedurende het weidevogelbroedseizoen worden de broedvogels iedere zaterdagmiddag vanaf de 
Landsmeerderdijk geteld. U bent van harte welkom voor uitleg.  
 
*NB: envelopje website werkt niet meer, nu rechts op home pagina emailadres opgeven voor de 
nieuwsbrief waarin het hele jaar door de actuele ontwikkelingen vermeld staan. 
 


