Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging tot Behoud van
de Wilmkebreekpolder
De Algemene Vergadering is gehouden op maandag 11 april 2022, aanvang 20.00 uur, in het
verenigingsgebouw van volkstuinpark De Bongerd, Kadoelenpad 21, 1035 NW, Amsterdam
1. Welkom door voorzitter Teo Wams
Bericht van verhindering: Jannie Veldhuijzen
Opening van de vergadering. We zijn een actieve vereniging met ca 180 betalende leden en
bestaan op 24 juni 2022 25 jaar!! De vergadering vraagt of aan dit jubileum aandacht zal worden
gegeven. Het bestuur zal zich hierover gaan beraden.
Bij deze jaarvergadering staat vooral de voorgenomen statutenwijziging centraal. Er is bij elk
agendapunt gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen.
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 30-08-2021 en Jaarverslag 2021
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2021 wordt goedgekeurd. Het Jaarverslag 2021
kan door eenieder op de website www.wilmkebreek.nl worden ingezien. Het verslag is vooral ter
informatie; de vergadering heeft geen vragen over het jaarverslag.
3. Verslag penningmeester over 2021, begroting 2022
Kopieën van de jaarcijfers worden rondgedeeld: de Balans per 31 december 2021, de Staat van
baten en lasten 2021, en de Begroting voor 2022-2021. De lidmaatschapsbijdrage heeft meer
opgebracht over 2021 dan in het jaar ervoor, mede dankzij actieve herinnering per e-mail of per
brief aan huis bezorgd. De vereniging houdt elk jaar een bescheiden bedrag over waardoor het
bezit toeneemt. Begroting 2022: onder ‘sponsoren’ staan de extra lidmaatschapsbijdragen (het
meerdere boven de nominale lidmaatschapsbijdrage van 10 euro). De Begroting 2022 wordt
door de vergadering goedgekeurd.
Uit de zaal komt een voorstel om de leden van de Commissie Natuur en vrijwilligers bij de aanleg
van het vossenraster een diner of iets anders gezelligs / leuks aan te bieden, als dank voor de
vele uren werk. Het bestuur gaat hierover in beraad; het is echter niet de intentie om
ledenbijdragen voor dit soort zaken te gebruiken. De contributie-inning van 2022 gaat goed. Van
een deel van de leden is (nog) geen e-mailadres bekend; deze leden worden per brief benaderd.
De opgebouwde financiële buffer is nodig, b.v. voor vervanging van het vossenraster, of voor
inhuren van juridische ondersteuning. In geval van acute nood / behoefte aan financiële
middelen zal ook crowdfunding een mogelijkheid kunnen zijn.
4. Verslag kascommissie over jaarrekening 2021
De kascommissie bestond dit jaar uit Pieter Divendal en Floran Derijcke. Het getekende verslag
van de kascommissie, gedateerd 5 april 2002, wordt voorgelezen door Pieter Divendal. Alle
stukken zijn nagekeken en correct bevonden. Voorgesteld wordt om de penningmeester en het
bestuur te dechargeren voor het gevoerde beheer in 2021. Per acclamatie wordt hier door de
vergadering mee ingestemd. Advies van de kascommissie: gezien de lage rente en hoge kosten
van een spaarrekening is het wellicht zinnig om deze op te heffen. De penningmeester gaat dit
onderzoeken.

5. Samenstelling bestuur en commissies
De samenstelling van het bestuur was het afgelopen jaar als volgt:
Teo Wams, voorzitter, 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: Teo Wams, Elles van der Helm-Mulder en Nynke de Vries, allen zijn
herkiesbaar. De vergadering stemt bij acclamatie in met hun herverkiezing. Het bestuur draagt
als 6e lid voor: Cees Verpoort, bestuurslid en Commissie Cultuurhistorie. Cees stelt zich voor als
mogelijk nieuw bestuurslid. Hij wil de Commissie Cultuurhistorie nieuw leven inblazen. Cees
wordt bij acclamatie als bestuurslid benoemd.
De kascommissie bestaat uit Pieter Divendal en Floran Derijcke; deze laatste stapt uit de
kascommissie. Als nieuw lid wordt Marijke Libregts voorgedragen en benoemd. De
penningmeester vraagt aan de vergadering of er belangstelling is voor een reserve-lid; deze kan
dan volgend jaar instappen. Sander van Andel meldt zich aan.
De commissie Natuur heeft als leden: Michiel de Goeje, Miep Lenoir, Marja van Nieuwkoop,
Nynke de Vries en Tom Jongeling.
De commissie Cultuurhistorie zoekt geïnteresseerden/deskundigen: in de vergadering zijn al
enkele belangstellenden.
6. Statutenwijziging
De statuten dateren uit 1997 en moeten worden aangepast aan de eisen van de nieuwe wet
‘Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)’. Het bestuur stelt voor om van de
gelegenheid gebruik te maken om ook de doelstelling van de vereniging in de statuten aan te
passen. Hierdoor zal het doel beter aansluiten bij de verschillende ontwikkelingen in de
afgelopen jaren.
Het voorstel wordt toegelicht. De voorzitter licht de procedure toe. Statutenwijziging vereist een
2/3 meerderheid in een vergadering waarin 2/3 van het aantal leden aanwezig /
vertegenwoordigd is. Dit quorum is nu niet aanwezig; daarom is een 2e algemene vergadering
nodig voor formele afronding van de statutenwijziging. Deze 2e vergadering zal plaatsvinden op 2
mei 2022, dan is geen quorum vereist.
Toelichting op de statutenwijziging door Tom Jongeling:
De vorige statuten zijn opgesteld in 1997. Toen was er in de aanloop naar een nieuw
bestemmingsplan dreiging voor de Wilmkebreekpolder als gevolg van de aankoop van de polder
door projectontwikkelaar Royal Investment Vastgoed bv. Daarvoor was de polder in handen van
de hr. Riezenkamp, directeur van aannemingsbedrijf Beverwijk bv. Doel van de
projectontwikkelaar was woningbouw. Na drie maanden werd de polder doorverkocht aan de
huidige eigenaar Amvest bv, die ook woningbouw in de polder beoogde.
Ondanks het gegeven dat woningbouw in de polder de komende tijd waarschijnlijk niet mogelijk
is, blijft Amvest streven naar woningbouw. De polder is voor Amvest ook een beleggingsobject
(vanwege het pensioenfonds) en eventueel ook een ruilobject (om op een andere plaats wel
woningen te kunnen realiseren).
In 2002 heeft de polder van de provincie N-Holland de status van provinciaal monument
gekregen (als onderdeel van de Waterlandse Zeedijk).
Er is inmiddels een nieuwe wet ‘Omgevingswet’ in voorbereiding (de invoering van de wet is
uitgesteld; invoering wordt verwacht per 1 juli 2022 of nog later). Amsterdam heeft daarop
vooruitlopend de ‘Omgevingsvisie Amsterdam 2050’ gemaakt en de ‘Groenvisie 2020-2050’.
Toekomstperspectief voor Amsterdam: er zullen in de periode tot 2050 veel extra woningen
worden gebouwd binnen de snelwegring rond Amsterdam (Waterland blijft groen). Tegelijkertijd
wordt gekozen voor een rigoureuze vergroening. Beide visies leiden tot de wens om de
Hoofdgroenstructuur opnieuw te definiëren en nieuwe functies/waarden toe te kennen aan de
bestaande groengebieden. In de concept-versie van Beleidskader Hoofdgroenstructuur (dit
concept wordt dit jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad) worden 8 nieuwe
groentypes en 11 waarden/functies gedefinieerd. De belangrijkste en alles overkoepelende

waarde is de waarde “stadsnatuurgebied”. Deze waarde is toegekend aan de
Wilmkebreekpolder; de polder heeft daarnaast de groentypering “landschap” gekregen
(vergelijkbaar met Waterland).
Opmerking vanuit de vergadering: Amsterdam kan beheerregels volgend uit ‘stadsnatuurgebied’
mogelijk niet afdwingen bij een particuliere eigenaar.
De voorgestelde nieuwe beschrijving van het ‘Doel van de vereniging’ wordt nu besproken. Het
‘Doel van de vereniging’ zoals opgenomen in de huidige statuten, wordt te beperkt gevonden en
te weinig aansluitend bij de ruimtelijke-ontwikkelingsplannen van de laatste jaren (zoals hiervoor
besproken) en te weinig aangevend hoe het beheer van de polder zou moeten zijn.
Het doel is op een positieve manier geherformuleerd, met terminologie aansluitend op de
actuele gemeentelijke plannen. Inbreng van de vergadering in de formulering van het doel: het
gebruik van bestrijdingsmiddelen; de samenwerking met de boer-pachter-gebruiker; de term
‘onbebouwd’ (ten opzichte van tekst op de website), vergelijken met of aansluiten bij statuten
van verenigingen in bijvoorbeeld Waterland (die vergelijkbare belangen hebben); is weideland
ook graslandschap; belang van agrarisch beheer. Andere opmerking: in artikel 11 van de conceptstatuten staat bij punt 5 een rare, tegenstrijdige formulering.
Het voorstel voor de wijziging van de statuten wordt nu in stemming gebracht. Het voorstel
wordt bij hoofdelijke stemming unaniem aangenomen (alle aanwezigen zijn voor, niemand is
tegen of onthoudt zich van stemming), mits de statuten op een viertal punten worden
aangepast. Deze punten zijn als volgt:
- in doel vereniging toevoegen het woord: ‘onbebouwd’ vóór het woord ‘graslandschap’
- in doel onder ‘streefbeeld’ toevoegen het woord: ‘chemische’ vóór het woord
‘bestrijdingsmiddelen’
- onder ‘tracht dit doel te bereiken’ in de laatste regel toevoegen achter het woord
‘vertegenwoordigers’ de woorden: ‘, alsmede met de pachter en/of beheerder van de
polder’
- in artikel 11 de zin: ‘‘Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt
het besluit desalniettemin genomen door het Bestuur.’ vervangen door de zin: ‘Wanneer
hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de
Algemene Ledenvergadering.’

Pauze

7. Prijsuitreiking fotowedstrijd
De prijs voor de beste foto van de Wilmkebreekpolder wordt aan de winnaar van de websitefotowedstrijd 2021 uitgereikt door de fotocommissie (bestaande uit Sabine Beckers, Henk van
Alst, Marga Bögels). Marga Bögels houdt een korte presentatie over de fotowedstrijd.
Er zijn in totaal 303 foto’s ontvangen, zowel foto’s gemaakt met mobieltjes als foto’s gemaakt
met prachtige camera’s. Elke maand kende een eigen thema, met maandelijkse winnaar.
Mooiste foto’s van de maand worden getoond. Het zijn zonder uitzondering erg mooie foto’s.
Opvallend: afhankelijk van het standpunt wordt steeds weer een geheel ander beeld van de
polder getoond. Bezoekers van de website hebben hun voorkeur kunnen uitspreken voor de
beste foto. De score was als volgt: 3e de regenboogfoto, 2e de vliegende buizerd, en winnaar
Harald Hooghiemstra met winters vergezicht. Hij ontvangt een exemplaar van het maandblad
Natuurfotografie en daarbij een jaarabonnement op dit blad. Fotocommissielid Henk van Alst
vraagt namens Sabine Beckers (beheerder van de website) om mooie foto’s te blijven insturen
voor gebruik op de website en voor eventuele opname in publicaties over de polder (zoals zeer
recent in het boek: ‘Het wilde Noorden’, een Tolhuistuin-initiatief met samenstellers Joost
Janmaat en Reem Saouma).

8. Commissie Natuur
Nynke de Vries memoreert Marina Roosebeek, in mei 2021 overleden, vanaf begin lid en
drijvende kracht. Ook de kinderactiviteiten, de cultuurhistorie en planten in de polder genoten
haar warme belangstelling, naast het wel en wee van de Landsmeerderdijk.
Henk van Alst heeft helaas afscheid genomen van de Commissie Natuur. Henk was bijna vanaf
het begin lid van de commissie. Ook als grafisch ontwerper heeft hij zich voor de vereniging
ingezet. Van zijn hand zijn het logo, meerdere folders en de website-vormgeving. Als bioloog
heeft hij fantastisch leuke en interessante Insectenblogs op de website geplaatst; hopelijk gaat
dit nog verder.
Tom Jongeling is coördinator voor de weidevogelgroep naar de agrarische natuurvereniging
Water Land en Dijken (WLD), schrijft bijna alle rapporten en zienswijzen, en houdt contact met
de pachtende boer Harry Kok. Marja van Nieuwkoop is bestuurslid van WLD en werkt bij de
gemeente; ze doet mee aan de vogeltellingen en de bouw van het vossenraster. Nynke werkt
ook mee aan het vossenraster, organiseert de kinderactiviteit en doet mee aan de tellingen, ook
voor de Amsterdamse vogelatlas. Verder is zij beheerder van de waarnemingen appgroep. De
vereniging WLD beslaat het agrarische natuurbeheergebied ten zuiden van Alkmaar, boeren zijn
lid, vrijwillige vogelbeschermers werken samen met de boeren aan het agrarisch natuur- en
landschapsbeheer (ANLb) van Landschap Noord-Holland.
De broedresultaten: Grutto’s hadden veel last van predatie afgelopen jaar: slechts één paar
succesvol. Kievit had meer succes. Tureluurs zijn erg moeilijk te vinden door camouflage-gedrag;
ze waren wel succesvol. Ook Scholeksters hebben stijgende lijn te pakken. Scholeksters voeren
hun jongen, andere weidevogels niet. Aantal nesten neemt toe. Broedsuccessen van genoemde
soorten met name ook dankzij het vossenraster.
Aantal nesten per hectare is zeer groot: het is een bijzonder en waardevol broedgebied. De
langjarige trend van het broedsucces in de polder is beter dan de landelijke trend.
Waarnemingen-app is een succes. Resultaat gaat ook naar waarnemingen.nl; dit is van belang
i.v.m. de natuurwaardering van de polder. Ook winterwaarnemingen, bv watersnippen. De
rustgebied-functie in de winter is erg belangrijk. Waarnemingen worden bovendien in de
Boerenland-monitor ingevoerd i.v.m. metingen van het provinciaal broedsucces.
Dit jaar vervolgen we de wintertellingen en de weidevogeltellingen. Helpers vossenraster Fokke,
Cees, Eric. Fokke is nieuwe pulsgenerator-houder (van het vossenraster). Het hek bij de boerderij
is eindpunt van 2 lussen. Speciale aftakking langs perceel ‘Kleine stukje’ als afscherming tegen de
rovende rode kater. Boer Harry Kok heeft ANLb-contract met WLD, maait na het broedseizoen.
De commissieleden bezoeken ook avonden van WLD. Landschap NH heeft dit jaar een subsidie
toegekend; bestemming: extra valcamera, materiaal voor vossenraster, promotiemateriaal en
informatiemateriaal voor kinderactiviteit.
Publieksactiviteit weidevogels kijken op kade Klein Kadoelen. Vogelkijkles. Neem kijker mee.
Zaterdag 30 april om 13.00u.
Kinderactiviteit: voor leeftijd basisschool, half juni/ half juli. In tuin boerderij Kadoelenweg: in
ieder geval waterbeestjes inventariseren.
De waarnemingen-appgroep werkt het hele jaar, is aanvullend op tellingen. Geef je op bij Nynke.
Vraag uit vergadering over verdringing door ganzen: ze eten alleen gras, geen bedreiging voor
weidevogels qua dieet. Hun kuikens vormen wel voer voor predatoren (o.a. kleine
mantelmeeuw, zwarte kraai).
9. Cultuurhistorie
Het bestuur wil de Commissie Cultuurhistorie weer activeren. Er zal worden gepeild of er
belangstelling is voor onderzoek naar de cultuurhistorie van de polder. Leden van de vereniging
kunnen zich aanmelden voor de Commissie Cultuurhistorie. Cees Verpoort gaat de commissie
trekken en heeft al één lid geworven, maar zoekt er nog meer. Begin is er.
10. Rondvraag en sluiting

Pieter Divendal: kwam een bericht over de polder tegen, met name het uitkijkpunt bij het
stoomgemaal. Dit klopt niet (door Pieter gerectificeerd: het gaat om het elektrische gemaal aan
de Kadoelenweg).
Op 24 juni bestaat de vereniging 25-jaar; aangrijpen voor publieksactiviteiten en publiciteit?
Als het lange tijd heel droog wordt kan er dan water ingelaten worden? Harry Kok kan de
waterbeheerder van HHNK vragen dit te doen. Peilbeheer belangrijk aandachtspunt.
2 mei volgende ALV om statuten af te ronden, allen van harte welkom.

