Algemene Ledenvergadering 16 april 2018
Vereniging tot behoud van de Wilmkebreekpolder
1)Welkom door voorzitter, om 20.00 opent Nicole Bakker, voorzitter, de vergadering en neemt de
agenda door.
2)Verslag ALV 10 april 2017 (zie website), goedgekeurd
3)Verslag penningmeester, begroting 2018
Staat van baten en lasten, 117 betalende leden, dit is een toename van ruim 20%. Tevens ontving de
vereniging enkele donaties. Kosten bestonden vooral uit het printen van het jaarverslag van de
natuurcie, kosten werving Algemene ledenvergadering en zaalhuur. Het positief saldo wordt
toegevoegd aan het vermogen, het banksaldo bedraagt per 31-12-2017 ca 3600 euro.
De begroting voor 2018 en 2019 wordt toegelicht.
4)Verslag kascommissie over jaarrekening 2017, Be Keizer verklaart dat de kascommissie de stukken
gecontroleerd heeft, met achterliggende documenten betrekking hebbende op 2017. Alle informatie
is correct bevonden, conform dagafschriften. De leden van de Kascommissie doen het voorstel de
penningmeester, mevr. Elles van der Helm-Mulder, te dechargeren, alsook het hele bestuur, voor het
gevoerde financiële beleid. Applaus. Ook de begroting 2019 wordt bij acclamatie goedgekeurd.
5)Samenstelling bestuur en commissies. De Kascommissie wil graag een nieuw lid: Marja van
Nieuwkoop stelt zich beschikbaar, goedgekeurd met applaus. Herverkiezing bestuursleden: per
applaus.
6)De toekomst van de polder, kansen en bedreigingen: Tom Jongeling presenteert: Ongeveer
halverwege het vigerende bestemmingsplan d.d. 20-06-2013. Kaartje plangebied bestemmingsplan
Kadoelen-Oostzanerwerf. De bebouwing rukt aan alle kanten op: Landsmeer, Bongerd,
Bannebuiksloot. Polder ca 1630 drooggelegd, 19e eeuw was Landsmeerderdijk nog zeedijk, met
getijdebeweging vanuit Zuiderzee. Bodem Wilmkebreek uitgespoeld, kleibodem. Polder is nog
hetzelfde qua indeling/ gebruik als na de drooglegging. Bestemmingsplan bestaat uit plan kaart,
regels en toelichting. Polder is agrarisch met waarden: landschappelijk en cultuurhistorisch. Polder is
Provinciaal Monument. De Landsmeerderdijk is ca 7 m hoger dan de polder, mooi uitzicht over
polder en omringende lintbebouwing. Ook natuurwaarden bijzonder, waarde 3 op schaal van 5.
Extensieve recreatie vanaf de randen, geen betreding toegestaan i.t.t. vorige Bestemmingsplan.
Commissie natuur voert weidevogelbescherming uit (ze zijn allen vrijwilligers bij Landschap NoordHolland).
Pauze
7) Verslag en plannen Commissie Natuur: presentatie door Henk van Alst. In totaal telt de commissie
5 leden: naast Henk Marja van Nieuwkoop, Marina Roosbeek, Nynke de Vries en Tom Jongeling.
Vanaf eind maart tot eind juni is er een wekelijkse vogelinventarisatie vanaf de dijk, in de zomer
wordt ook gekeken naar planten en andere diertjes, alle inventarisaties worden gebundeld in het
jaarverslag dat gepubliceerd wordt op de website. Op de Kaart natuurwaarden heeft de polder nu
waarde 3. In de Kadoelenscheg is de Noorse woelmuis gevangen ooit, polder is ongeschikt als
woonplek. Plaatjes van alle belangrijke aangetroffen soorten. Haas, muskusrat, deze eet wortels
zwanenbloem, die verdwijnt. Vos zeker aanwezig in 2013-14, nu waarschijnlijk niet . Vos eet gebied
leeg. Ook buiten de afrastering worden jonge vogels nu groot. In de sloten Stekelbaars, is lepelaar
eten. Mooie bloemen, o.a. grote ratelaar= grasparasiet, met bijbehorende insecten. Kievit roept ook
‘s nachts. Mooi filmpje kievit en tureluur. Mooie ronde vleugels om heel behendig te vliegen en
roofvogels te verjagen. Stoere vliegdemonstraties in voorjaar om vrouwtjes te imponeren. Grutto en
tureluur profiteren van bescherming kieviten. NL zeer belangrijk broedgebied voor grutto’s. Huidige
agrarische beheer zeer bedreigend voor de grutto. Huidige beheer polder zeer gunstig voor grutto,

om broedgebied heen koeien, onregelmatige oppervlakte grond goed voor gruttojongen als
schuilplek. Land staat ‘s winters onder water, ook gunstig. Kruidenrijke vegetatie en veel insecten.
Diverse soorten gaan goed samen door verschillende snavellengte, jagen op ander niveau grasland.
Vooral emelten en langpootmuggen voedsel weidevogel. Grutto eet enorm veel emelten. Tureluur
eet bv meer waterinsecten in slootkant. Kuikens zoeken bovengrondse insecten.
Vossenraster kost veel manuren (aanleg nu 136 uur), vorig jaar meer uren, nu ook nog afwatering
greppels gemaakt. Menselijke activiteit in de polder ook bedreiging voor broedsucces weidevogels,
Kieviten toegenomen in 2017, dit is gunstig voor de andere soorten. Alle nesten liggen binnen een
brede strook met minimaal 75 m. afstand van menselijke bewoning. Staafdiagrammen tonen het
verloop van de aantallen in de jaren, grote toename broedsucces na aanbrengen van het
vossenraster, dit weert zowel vossen als katten.
Plannen: Buurt betrekken via buurtactiviteit, afgelopen jaar was de “natuurvriendelijke tuin“ het
thema, met opentuinen en een mooie poster. Ook een kinderactiviteit, inventariseren beestjes. Nu
is ervoor gekozen om insecten centraal te stellen, met name de dreiging van de enorme afname van
de aantallen. Zaterdag 21 april is er zaadballen gooien om een rijke vegetatie te stimuleren en de
insectenstand te ondersteunen.
Vraag over ganzen, Ganzen houden het gras kort. Kieviten en ganzen gaan goed samen, geen
voedselconcurrent. Ganzen dreigen naar reigers, samen met grutto’s en kieviten, beschermen
jongen.
8) Rondvraag: Vraag of beide presentaties op de website kunnen komen.
Bewoners Klein Kadoelen worden actief benaderd om lid te worden. As donderdag bijeenkomst
i.v.m. 2e fase bouw. Folders worden uitgedeeld, ook nieuwe bewoners in de buurt. Marina: afgelopen
jaar meegedaan aan open monumentendag, PR mogelijkheden worden benut via website,
nieuwsbrief mailingen en netwerken.
22.00 uur sluiting van de vergadering door de voorzitter

