Verslag Algemene Ledenvergadering Vereniging tot behoud van de Wilmkebreekpolder
Woensdag 22 juni 2016, 20.00 uur, Clubhuis Volkstuincomplex De Bongerd, Kadoelenpad 21
Bestuur: Nicole Bakker (voorzitter), Elles van der Helm-Mulder (penningmeester), Pauline
Luijnenburg-Kroes, Nynke de Vries, Tom Jongeling

Verslag vergadering:
1. 19.45 ontvangst met koffie/thee, 17 aanwezigen
2. Welkom door voorzitter, stilgestaan bij overlijden Selma de Bruijn, die het herleven van de
vereniging ondersteund heeft, bericht van verhindering ontvangen van Jannie Veldhuizen en
Marina Roosebeek.
3. Verslag ALV 23-09-2015 (zie website), goedgekeurd.
4. Verslag penningmeester, begroting 2017, Elles Van der Helm-Mulder. Baten en lasten 2015
worden toegelicht, opvallend de subsidie van Water Land en Dijken voor het vossenraster, dit
komt terug in de kostenpost van de natuurcommissie. Opmerking: of eigenaar polder niet kan
meebetalen aan weidevogelbescherming, antwoord: versterken natuurwaarden is niet het
belang van Amvest. De begroting 2017 wordt uitgelegd, en goedgekeurd.
Verslag kascommissie over jaarrekening 2015. Marja leest het verslag voor waarin de controle en
goedkeuring van de financiële stukken verantwoord wordt. De penningmeester wordt
gedechargeerd voor het gevoerde beleid, tevens het bestuur. De vergadering gaat akkoord.
Discussie over bankkosten in relatie met groene bank. Rabo is niet groen. Zakelijke rekening gaat
gepaard met relatief hoge kosten. Er wordt gestemd, 2 leden zijn voor overstappen en de rest
tegen. Contributie wordt gehandhaafd op 10 euro.
5. Samenstelling bestuur en commissies: Tom licht de herbenoeming van Nicole, Elles en Nynke toe.
De vergadering gaat akkoord met herbenoeming in dezelfde functie. De cultuurcommissie blijft
in dezelfde samenstelling actief: Nicole Bakker, Ingrid Sneiders en Richard van der Helm. De
natuurcie blijft actief en zoekt een veldbioloog als opvolger van Thijs Knol. Ook de vrijwilligers die
de website ondersteunen worden bedankt, Sabine Bekkers en Joachim de Boer die als opvolger
van Wiggert de Haan nu de server beheert.
6. Voortgang Kiekensterrein: Tom presenteert de ontwikkelingen sinds de laatste algemene
ledenvergadering. Toen was het stedenbouwkundig plan bekend. Ca 45 woningen. Na de zomer
start de verkoop en verdere inrichting van het terrein. Het PvE is een soort voorontwerp voor
een aanpassing van het bestemmingsplan. Een deel daarvan wordt herzien en ter inzage
gegeven, de omgevingsvergunning en bestemmingsplanwijzigig komen tegelijk. De vereniging
heeft een uitgebreide zienswijze ingediend gericht op het behoeden van de natuur- en
cultuurwaarden van de polder, het voorkomen van geluids- en licht-belasting van de
weidevogels, goede afscheiding van de polder van het woongebied. Er waren verschillende
contactmomenten, en er is nog een toelichting gegeven aan de raadscommissie. Verder nog een
gesprek met Erna Berends, en de zienswijze steeds onder de aandacht gebracht bij alle
betrokkenen. Foto’s vd sloop gemaakt. Er is goed rekening gehouden met de flora- en fauna wet,
geen werkzaamheden tijdens broedseizoen, er wordt weer begonnen na 15 juli. Mussennestkasten zijn geplaatst in de omgeving. Het lijkt erop dat ze rekening houden met de zorgen
m.b.t. de toegankelijkheid, de sloot wordt breder en de damwand hoger dan eerst gepland (1.25
m. boven de sloot). Ze beraden zich over lichtvervuiling, lantarenpalen die één kant op schijnen.
Een plan voor natuurcompensatie is ingediend in januari met een aantal punten. Er zijn nog
zorgen over aanvoer materiaal over de Buiksloterdijk en heien.

Verder is aangedrongen op overleg met en actie van het Hoogheemraadschap over
natuurvriendelijk beheer van het dijktalud. De natuurcommissie streeft nu naar een
burgerinitiatief/ burgerparticipatieproject, een voorstel voor inrichting en beheer wordt
gemaakt, hierbij een oproep voor inbreng van ideeën. Plas dras bv door iets afgraven onderberm
vd dijk.
De nieuw aangelegde trap op de dijk staat ter discussie, actie van vereniging hierop.
7. Verslag Cultuurhistorische commissie: Richard van der Helm houdt een presentatie. Nu
onderzoek naar karakteristieken lintbebouwing, vroeger waren er veel bedrijven. Een
inventarisatie is uitgevoerd, waarbij een lijst van ca 150 bedrijven gemaakt is. Deze zal op de
website gezet worden, graag toevoeging/ aanvulling, ook veel foto’s gevonden. Toekomstig
onderzoek naar annexatie door Amsterdam van Kadoelen. Nicole heeft ook nog naar sporen van
de molen gezocht.
Pauze
8. Verslag Natuurcommissie: Nynke de Vries vertelt over de activiteiten in 2016. Grutto is nationale
vogel, 2016 is ook jaar van de kievit. Alle delen van de polder hebben een eigen naam. Overzicht
aantallen nesten per jaar. 5 a 6 grutto paren, 22 kieviten, 6 tureluurs. 1 x per seizoen alarmtelling
door het weiland te betreden is officiële broedgetal telling Water Land en Dijken. Er is dit seizoen
ook veel gebroed buiten de hooilanden, ook weer nieuwe jongen, 2e leg. Het vossenraster 2
lussen van schrikdraad in hooiland. Ook katten blijven uit het hooiland hierdoor. Misschien is de
vos weg, zij zat onder de meubelhal. Nu ook veel broedgevallen buiten de lussen. Het
vossenraster wordt nu weer afgebroken i.v.m. hooien. Volgend jaar weer opgebouwd, graag
vrijwilligers voor volgend jaar!! Nu opgeven bij Nynke. 3 vrijwilligers hebben zich opgegeven.
Resultaten tellingen worden per mail doorgegeven aan geïnteresseerden, ze toont een voorbeeld
van zo’n mail, evt volgend jaar op de website. Elke zaterdag wordt er vanaf de dijk geteld. Er zijn
meer soorten vogels waargenomen, zie de website. Plan voor waterbeestjes inventarisatie in juli,
en inventarisatie flora/fauna (veldbioloog nodig). De presentatie komt op de website. 31 juli
open tuinen dag rond de polder. Let op de berichten via de website.
9. Presentatie natuurvriendelijk tuinieren: Gert Snoei IVN. Bomendeskundige, natuurvriendelijk
tuinieren. Vaargids Ilperveld. Natuurvriendelijk en tuinieren zijn eigenlijk strijdig, controle over
groei is strijdig met natuurvriendelijk. Elke dag kijken wat er gebeurt belangrijk. Natuur lokken is
belangrijk en afhankelijk van inrichting en beheer tuin. Checklist met puntenwaardering. Hoeveel
verharding in de tuin? Welke erfafscheiding? Iets groens? Grond geheel begroeid of deels zwarte
grond? Water in de tuin? Liefst een bak/ vijver met glooiende rand. Plekken voor vogels, (struik,
boom, nestkast} eten voor vogels (insecten/bessen/zaden), zie plantenlijsten. Plek voor vlinders/
insecten, voedsel voor vlinders/insecten. Bijenplanten, hommels, zweefvliegen.
Nestplekjes/kastjes. Ook wesp is nuttig, eten insecten, behalve aan het end van de zomer. Zo min
mogelijk bemesten, compost gebruiken, blad strooisel laten liggen, weinig schoffelen. Plaatjes
met suggesties. Egeltoegankelijkheid. Bodembedekkers, rommelhoekjes. Takkenwal/hoop.
Luizeneters: oorwurm, lieveheersbeestjes, gaasvliegen, zweefvliegen, deze lijkt op wesp, vleugels
staan uit. Slakkeneters: merel, lijster, egels. Info te vinden op websites, algemene bond van
volkstuinders. Website links te vinden. Schooltuinen gedaan zelf 40 jaar, natuurvriendelijke
schoolprojecten, sterk afhankelijk van continuïteit begeleiders. Dia’s met voorbeelden.
10. Rondvraag: geen vragen en sluiting om 22.15, drankje na afloop.

