
Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder  1  

Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder 

 
 
Aan:  
Leden van het College van Hoofdingelanden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Postbus 250 
1700 AG Heerhugowaard 

 
Betreft:  
Voorstel voor opknappen van de Kadoelendijk in Amsterdam-Noord 

 
Datum: 
20 november 2021 
 
 
 
Geachte leden van het College van Hoofdingelanden, 
 
Nu het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier geconstateerd heeft dat het deel van de 
Waterlandse Zeedijk naast de Wilmkebreekpolder in Amsterdam-Noord (sectie 21, Kadoelendijk) 
voldoende sterkte en stabiliteit bezit, is een streep gezet door alle eerder gemaakte 
versterkingsplannen. Daarom denken wij dat het een goed moment is om uw aandacht te vragen 
voor een oud voorstel van ons om het binnentalud en de benedenberm van dit dijkdeel op te 
knappen (zie onze brief van 5 september 2016). 
 
We hebben het oude voorstel enigszins aangepast, waardoor het beter aansluit bij de huidige 
situatie. Het aangepaste voorstel is in de bijlage opgenomen. De Vereniging tot Behoud van de 
Wilmkebreekpolder is gaarne bereid om dit voorstel nader toe te lichten, wanneer daaraan behoefte 
zou bestaan.  
 
Met vriendelijke groeten, 
namens de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder, 

                                             
 
Teo Wams (voorzitter)     Tom Jongeling (lid bestuur) 
 
 
 
 
Correspondentieadres van de vereniging: 
mevr. P. Luijnenburg-Kroes (secretaris), Hertzogstraat 8, 1092 VT Amsterdam 
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Bijlage:  
Voorstel voor opknappen van de Kadoelendijk in Amsterdam-Noord  
  
De Kadoelendijk in Amsterdam-Noord, lokaal bekend onder de naam Landsmeerderdijk, ligt naast de 
agrarische Wilmkebreekpolder. De polder is dank zij het agrarisch natuurbeheer een succesvol 
weide-vogelbroedgebied. Zowel de dijk als de polder behoren tot het provinciaal monument 
‘Waterlandse Zeedijk’. Over de dijk loopt een éénrichtingsweg voor lokaal verkeer met aan 
weerszijden een fietsstrook. Het fietspad is onderdeel van de doorgaande fietsroute langs en over de 
Waterlandse Zeedijk. Vanwege de bijzondere dijkhuizen en rijke cultuurhistorie is het bebouwde 
gedeelte van de Landsmeerderdijk recent aangewezen als rijksbeschermd Stads- en Dorpsgezicht. De 
gemeente Amsterdam is voornemens om op afzienbare termijn een herinrichting van de weg op de 
dijk door te voeren met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. 
 
In de huidige situatie blijkt de kwaliteit van het binnentalud en de benedenberm van de Kadoelendijk 
sterk achteruit te lopen, waardoor een onveilige situatie kan ontstaan. Ook zien wij duidelijke 
tekenen van een verloedering van het binnentalud en de benedenberm (vuilstort). De Vereniging tot 
Behoud van de Wilmkebreekpolder wil dit achteruitgangsproces stoppen en stelt daarom voor om 
het binnentalud en de benedenberm van de Kadoelendijk op een andere wijze in te richten en te 
beheren. Het voorstel heeft betrekking op het 400m lange, onbebouwde gedeelte van de dijk tussen 
de woningen met huisnummers 67 en 145 (zie onderstaande figuur).  
 

 
Situatie Kadoelendijk (foto: Google Earth) 

 
Tot voor kort zijn het binnentalud en de benedenberm van de Kadoelendijk door HHNK onderhouden 
volgens de methode ‘technisch beheer’: daarbij is tweemaal per jaar gemaaid en het maaisel 
verhakseld (niet afgevoerd). Dit verrijken van de bodem heeft na vele jaren geleid tot de situatie dat 
vrijwel al het gras op het talud verdwenen is en daar nu alleen nog planten als fluitenkruid en 
brandnetel te vinden zijn. Op de benedenberm is een ruige vegetatie ontstaan. De afgelopen twee 
jaren is een kudde schapen ingezet om twee- of driemaal per jaar de begroeiing weg te grazen. Na 
zo’n graasbeurt is de kale bodem, vooral op het talud, goed te zien. We denken dat het begrazen 
door schapen nu niet meer tot een relevante verbetering van de verkommerde situatie zal leiden. 
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Daarom zouden we graag zien dat het probleem grondig wordt aangepakt. Als mogelijke oplossing 
stellen we voor dat het binnentalud en de benedenberm worden opgeknapt en geheel nieuw worden 
ingericht. 
 
Ons voorstel luidt als volgt:  
 

➢ Binnentalud. Breng een nieuwe grondlaag (teellaag) aan op het binnentalud van de dijk die 
doorloopt tot op de benedenberm, zaai deze grond in met een bloemrijk gras-kruiden-
mengsel en voer de onderhoudsmethode ‘natuurtechnisch beheer’ in voor het talud 
(afvoeren van maaisel). Mogelijk is periodieke begrazing door schapen daarbij een mogelijk 
beheeralternatief. We verwachten dat deze maatregelen zullen leiden tot de ontwikkeling 
van een nieuwe, gesloten grasmat met kruiden en een goed doorwortelde toplaag. Anders 
dan in de huidige situatie zal de gesloten mat voorkomen dat het talud erodeert als gevolg 
van afstromend regenwater en wind. Er is inmiddels ruime kennis en ervaring beschikbaar 
over het inrichten en onderhouden van ‘bloemdijken’ (zie o.a. de website van BIJ12, het 
ondersteunende adviesorgaan van de provincies).  

➢ Benedenberm. Laat een brede rietkraag tot ontwikkeling komen op de natte benedenberm 
vanaf de kwelsloot tot aan het binnentalud van de dijk, spaar daarin natte open plekken 
(flenspoelen) uit als leef- en voortplantingsgebied voor amfibieën, en voer voor de 
benedenberm de onderhoudsmethode ‘ecologisch beheer’ in met cyclisch maaien van de 
rietkraag. De brede rietkraag trekt rietvogels aan, fungeert als helofytenfilter en zorgt ervoor 
dat het van de dijk afstromende water gereinigd in de kwelsloot terecht komt. Omdat de 
kwelsloot ook de functie van watertoevoer naar de Wilmkebreekpolder heeft (met voeding 
vanuit de Waterlandse Boezem) komt dit de waterkwaliteit in de gehele polder ten goede. 

 
Met deze herprofilering en herinrichting van het binnentalud en de benedenberm van de 
Kadoelendijk én met het aangepaste beheer wordt een mooie aansluiting verkregen bij het agrarisch 
natuurbeheer in de Wilmkebreekpolder. Daarmee wordt ook de kwaliteit van de kruidenrijke polder 
als foerageer-, broed- en overwinteringsgebied voor vele soorten (weide)vogels versterkt.  
Wanneer de bloemrijke graszode zich volledig heeft ontwikkeld op het dijktalud krijgt de dijk weer de 
uitstraling en de allure van een goed onderhouden, waardevol, cultuurhistorisch landschapselement, 
precies zoals verwacht mag worden van een dijk met de status van provinciaal monument. 
 
Het onderhoud van dijktalud en benedenberm hoeft niet moeilijker, arbeidsintensiever of duurder te 
zijn dan in de huidige situatie. Wel zou HHNK meer aandacht kunnen besteden aan het probleem van 
afvalstortingen op het dijktalud (in samenwerking met de gemeente Amsterdam?).  
 
De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder is gaarne bereid om de monitoring van flora en 
fauna in het nieuw ingerichte dijkdeel op zich te nemen. 


