Algemene Ledenvergadering van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder op
30 augustus 2021, in verenigingsgebouw volkstuincomplex De Bongerd, aanvang 20.00u .
Vanaf 19.45 uur inloop en ontvangst met gratis koffie/thee. Halverwege de avond is er een pauze, consumptie
voor eigen rekening.

Agendapunten:
1.

Welkom door voorzitter Teo Wams bij zijn eerste ledenvergadering als voorzitter.
Afgemeld per mail: Hr/mevr Veldhuijsen, Lidy Schoon en Wieka Verfaille.
Ca 28 aanwezigen en bestuur.
Verslag vervangende ledenraadpleging september 2020 ( geen commentaar, goedgekeurd) en Jaarverslag
2020 (zie website www.wilmkebreek.nl) ter kennisname.

2.

Verslag penningmeester over 2020: baten en lasten en resultaat worden toegelicht.
Naar aanleiding van een vraag uit de vergadering: Het bestaande financiële saldo (potje) wordt
aangehouden voor dekking van mogelijke toekomstige kosten samenhangend met de doelstelling van de
vereniging te weten het behouden van de polder in de huidige staat. Lopende kosten zijn o.a. de kosten
voor onderhoud en vervanging van het vossenraster, andere kosten gerelateerd aan weidevogelbescherming, kosten voor promotie, publicaties, organiseren van activiteiten, en administratie.
Er is tot nog toe minder contributie betaald dit jaar vergeleken met vorig jaar. Er zijn nu 80 betalende
leden; contributie betalen voelt wat vrijblijvend aan. Suggestie: Noodzaak vereniging benadrukken bij
jaarlijks verzoek om contributie te betalen. Suggestie lid schaatsvereniging ‘Hard gaat ie’: gebruik incasso
voor contributie-inning. Is evenwel dure optie. Suggestie: woord minimaal toevoegen bij verzoek om €10,contributie te betalen. Sponsoring als mogelijkheid noemen. Conclusie: iets steviger leden benaderen is
wenselijk.

3.

Verslag kascommissie over jaarrekening 2020: Marja van Nieuwkoop en Florian de Rijke hebben alles
gecontroleerd: uitgaven, bonnen, bankafschriften. Bedragen zijn correct en komen overeen met het
jaaroverzicht van de bank. Voorstel tot decharge van de penningmeester voor het gevoerde beleid over
2020 en ook van het bestuur. Bij acclamatie aangenomen. Pieter Divendal meldt zich aan als nieuw lid voor
de Kascommissie in plaats van Marja van Nieuwkoop. Begroting 2021: Begroting krijgt instemming. Er
wordt nog een extra persoon gezocht voor de kascommissie.

4.

Samenstelling bestuur en commissies:
De samenstelling van het bestuur was afgelopen jaar als volgt: Nicole Bakker, voorzitter, per 14 september
opgevolgd door Teo Wams, Elles van der Helm-Mulder, penningmeester, Pauline Luijnenburg-Kroes,
secretaris, Tom Jongeling, bestuurslid en Commissie Natuur, Nynke de Vries, bestuurslid en Commissie
Natuur.
Reglementair aftredend zijn: Pauline Luijnenburg-Kroes en Tom Jongeling, beide zijn herkiesbaar. Het
bestuur zoekt ter versterking een 6e lid. Voorstel: bestuur treedt in overleg met gegadigden voor een
bestuursfunctie en legt in de volgende ALV een voordracht voor aan de vergadering.
Ook de commissie Natuur zoekt deskundigen als aanvulling. Op de vergadering melden zich twee personen
met interesse: Miep Lenoir en Michiel de Goeje. Ook de commissie Cultuurhistorie wil graag werk weer
oppakken; belangstellenden graag melden via secretariaat@wilmkebreek.nl. Nynke: de cultuurhistorische
waarde van de polder is van groot belang bij ons streven om de polder in de huidige staat te laten
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voortbestaan. De polder maakt niet voor niets deel uit van het provinciaal monument ‘Waterlandse
Zeedijk’.
5.

Presentatie: Ontwikkelingen versterking Landsmeerderdijk en Omgevingsvisie Amsterdam 2050, door Tom
Jongeling.
De Landsmeerderdijk hoeft niet te worden versterkt! Volgens eerdere berekeningen van het
hoogheemraadschap HHNK was de dijk te zwak (gevaar voor afschuiven dijk). Maar de dijk ligt er al 150
jaar zo bij (sinds het Noordzeekanaal bestaat) en heeft hogere waterstanden doorstaan. Volgens ons was
versterking daarom niet nodig (bewezen sterkte). In de afgelopen jaren heeft de vereniging wel
alternatieven aangedragen voor versterking (o.a. een sterke damwand langs Zijkanaal I of een afsluitbare
kering aan de ingang van het kanaal), wanneer die versterking na nader onderzoek onvermijdelijk zou
blijken te zijn. Afgelopen jaar heeft het nadere onderzoek plaats gevonden. De uitkomst van nieuwe
berekeningen is dat de dijk voldoende stabiel is en dat versterking niet nodig is.
De gemeente Amsterdam gaat over de weg op de dijk en de verkeersafwikkeling. De vereniging heeft bij
Amsterdam gepleit voor een ‘auto te gast’ inrichting van de weg. In het najaar gaat een nieuwe manager
bij de gemeente Amsterdam (Tanja Vis, projectmanager visieontwikkeling) zich over een herinrichting van
de weg op de dijk richten (‘ambitiedocument’). Vooralsnog lijkt te worden gekozen voor een inrichting
met apart voetpad en fietsers op de weg. Er zal inspraak worden georganiseerd.
De Vereniging heeft in 2016 aan HHNK een voorstel gedaan voor een natuurvriendelijker inrichting en
beheer van het dijktalud en de onderberm. Dit voorstel zal opnieuw onder de aandacht worden gebracht.
Aanvulling Teo Wams (voorzitter): dit is wat de vereniging doet en zichtbaar maakt via publicaties op de
website. Graag ook inbreng van de leden. We zoeken ook de samenwerking met andere partijen,
bijvoorbeeld met de Bongerd voor natuurvriendelijk tuinieren.
De veenkade langs de sloot bij Klein Kadoelen zakt uit. HHNK gaat de kade herstellen en versterken. Er
komt een perkoenpalenrij, de weggeslagen grond wordt aangevuld en er wordt riet als bescherming
ingeplant. Enkele ‘wilde’ bomen naast de sloot worden gekapt. De poldersloot wordt in de bocht iets
teruggelegd waarmee het talud van de kade wordt verflauwd.
Be Keizer brengt in: De bewoners van de huizen aan de Landsmeerderdijk, op hoek met Klein Kadoelen,
kregen een brief van de gemeente: de fundering van uw huis bezwijkt, u dient maatregelen te nemen.
Waarschijnlijk is de fundering niet bestand tegen de belasting vanuit de dijk en het verkeer op de weg.
Funderingspalen worden weggedrukt. Is HHNK aanspreekbaar? In 1984 is bij één van de huizen al extra
beton gestort ter ondersteuning van de paalfundering.
Omgevingsvisie Amsterdam 2050: Vooruitlopend op de volgend jaar in werking tredende ‘Omgevingswet’
heeft de gemeente Amsterdam de ‘Omgevingsvisie 2050 opgesteld. De Omgevingswet vervangt een
aantal bestaande wetten op het gebied van de ruimtelijke ordening. De ‘Omgevingsvisie’ vervangt de
vroegere ‘Structuurvisie’. De concrete uitwerking vindt op gemeentelijk niveau plaats in het
‘Omgevingsplan’. Dit plan gaat het nu nog geldende ‘Bestemmingsplan’ vervangen. Een brochure over de
nieuwe wet kan worden gedownload genoemd op https://docplayer.nl.
De vereniging heeft een zienswijze bij de conceptversie van de Omgevingsvisie Amsterdam 2050
ingebracht (met aandachtspunten cultuurhistorische waarden, hoofdgroenstructuur, ecologische
verbindingen, zoekgebieden zon- en windenergie). In de Omgevingsvisie blijft de polder open. De
definitieve versie geeft als karakterisering voor de polder een ‘stadsnatuurplek’ (met als omschrijving: een
plek waar rust en extensief gebruik voorop staan; dit komt tot uiting in de inrichting en bestemming; de
plek heeft een hoge ecologische waarde). We mogen met deze karakterisering beslist blij zijn! De
uitwerking van de visie gaat plaats vinden in de ‘Omgevingsplannen’. Dit gaat de komende tijd gebeuren.
Het is zaak om hierbij de vinger aan de pols te houden.
In de Omgevingsvisie wordt aandacht besteed aan zoekgebieden voor het opwekken van duurzame
energie. De uitwerking hiervan vindt plaats in de ‘Regionale Energie Strategie – N-Holland Zuid (RES). Een
eerste versie RES 1.0 is onlangs in de gemeenteraad goedgekeurd. De Wilmkebreekpolder staat in één van
de scenario’s ingetekend als zoekgebied voor zonne-energie opwekking. We moeten dit als vereniging
scherp in de gaten blijven houden. Uit de vergadering komen diverse opmerkingen over de komende
energie-transitie, zoekgebieden voor windmolens, effecten van windmolens op (trek)vogels.
Applaus voor mooie en heldere presentatie.
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Pauze
6.

Presentatie: Insecten in de tuinen en de polder, door Henk van Alst.
Inventarisaties van insecten zijn belangrijk voor de natuurwaarden van de polder. Henk vertelt met
prachtige foto’s over zijn grote tuin, aangelegd met veel variatie om zoveel mogelijk insecten te trekken.
Wespen zijn dit jaar schaars. Wesp belangrijk voor opruimen andere insecten. De levenscyclus van de wesp
wordt uitgelegd. Wespmimicry door andere insecten. Het belang van verschillende biotopen.
Vraag: hoe krijg je meer biodiversiteit: tegels eruit, onkruid/ wilde planten laten staan. Heel veel soorten
gras nu in de polder. Bloemenrijke omgeving trekt heel veel insecten. Storten plantenafval op dijk is
ongunstig, geeft teveel verrijking, schrale grond levert meer biodiversiteit op.

7.

Verslag Commissie Natuur, door Nynke de Vries. Eerst een in Memoriam voor Marina Roosebeek, lang een
drijvende kracht van de commissie.
De commissieleden worden voorgesteld:
Henk van Alst: enthousiast insectenkenner
Tom Jongeling: coördinator voor de weidevogelbescherming in de polder. De polder valt onder het
werkgebied van de agrarische vereniging ‘Water Land en Dijken’. Deze vereniging voert namens Landschap
N-Holland het agrarisch natuurbeheerprogramma ANLb uit (met regels voor de deelnemende agrariërs en
subsidiering van het gewenste weidevogelbeheer). De Commissie Natuur ondersteunt de pachter Harry
Kok bij het agrarisch natuurbeheer (inventarisaties van vogels, planten en insecten; bescherming van het
broedgebied tegen vossen en katten door plaatsing van een schrikdraadraster).
Marja van Nieuwkoop: is bestuurslid van Water, Land en Dijken; heeft contacten binnen de gemeente en
de provincie.
Het waterbeheer van de polder wordt uitgelegd. In de broedtijd worden verslagen gemaakt van de
tellingen, die via de e-mail nieuwsberichten en op de website te lezen zijn. De dijk is een perfecte plek voor
vogels kijken.
De activiteit dit jaar is de Fotowedstrijd, zie de resultaten op de website: www.wilmkebreek.nl. Henk roept
op nog meer mooie foto’s voor de website in te sturen.
De natuurcommissie heeft meegedaan aan inventarisaties voor de Amsterdamse Vogelatlas. In 2020 zijn
twee km-blokken geteld (waaronder de Wilmkebreekpolder), in 2021 zijn drie blokken geteld buiten de
ring A10, richting de van Beekstraat. De Commissie Natuur heeft voorgaande twee jaren een ‘predatie
monitor project’ uitgevoerd: verzamelen van waarnemingen van in de polder actieve vogelpredatoren. De
‘predatie monitor’ is inmiddels overgegaan in een waarnemingen-appgroep. Iedereen kan meedoen: je
leert beter kijken! Theone van der Eerden en Maribi Gomez willen meedoen in de waarnemingen-app.
Miep Lenoir meldt zich aan als lid voor de Commissie Natuur, is zeer geïnteresseerd, is actief als
tuinontwerper. Ook Michiel de Goeje meldt zich aan, heeft al enige malen meegedaan bij de florainventarisaties.

8.

Rondvraag en sluiting : Marijke Libregts meldt zich aan voor de Kascommissie. Cees Verpoort wil wel
meehelpen met de aanleg van het vossenraster in het nieuwe weidevogelseizoen. Volgend jaar is er
hopelijk in april weer een ALV. Dan aan de orde: Statutenwijziging i.v.m. de WBTR en hopelijk benoeming
van een nieuw bestuurslid.
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