JAARVERSLAG 2019
Van de Stichting Kalverpolder
Statutair gevestigd te Zaandam
Secretariaat:
De Steven 32
1502 BR Zaandam
Werkadres:
Kalverringdijk 32a
1509 BT Zaandam

Jaarverslag 2019

Pagina 1 van 8

•

Het doel van de Stichting
o De instandhouding van de Kalverpolder als oorspronkelijk veenweidegebied;
o De instandhouding van de droogmakerij de Enge Wormer als open gebied tussen het
Wormer- en Jisperveld en de Kalverpolder
o De promotie van de voormelde gebieden;
o Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

•

Dit doel tracht zij te verwezenlijken door
o Het bieden van steun bij het beheer van de Kalverpolder in de vorm van het
beschikbaar stellen van vrijwilligers en materiaal;
o Het organiseren van cursussen, vaartochten e.d. alsmede het opstellen en
verstrekken van informatie over het gebied als Zaans erfgoed en weidevogelgebied.

•

Staatsbosbeheer
o Met ingang van 1-1-2015 is met Staatsbosbeheer een samenwerkingsovereenkomst
gesloten. Deze overeenkomst geldt voor een periode van 10 jaar. Hierin zijn de
wederzijdse verantwoordelijkheden vastgelegd, die onder andere betrekking hebben
op de volgende punten:
§ Het beheer van de Kalverpolder
§ De jaarlijkse vergoeding
§ Welke werkzaamheden worden uitgevoerd.
§ Het om niet huren van de Bunker als verblijfsruimte, werkplaats en stalling.

•

Samenwerking
Met zowel Staatsbosbeheer als met Landschap Noord-Holland wordt nauw samengewerkt
als het gaat om de uitwisseling van informatie en ervaringen op het gebied van het beheer
van natuurgebieden.
Voorts neemt de Stichting Kalverpolder deel aan de volgende reguliere overlegstructuren:

•

Platform Veenweidegebieden Zaanstreek
o Met een vergaderfrequentie van ca. 2 x per jaar werdt door de 5 Zaanse
Veenweidegebieden en de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek overlegd. Dit
platform wordt geïnitieerd door de heren Ron Sman, Jan Heijink en Willem Rol.
Streven van het platform is om kennis omtrent veenweidegebieden te bevorderen en
de kwaliteit van het beheer en onderhoud van deze gebieden te vergroten
o Het platform heeft in 2019 gesprekken gevoerd met diverse (beleids)medewerkers
van de Provincie en Landschap Noord-Holland. Daarbij is het platform erin geslaagd
de kritische staat van het beheer en onderhoud van de Zaanse Veenweidegebieden
nadrukkelijker onder de aandacht te brengen.
Essentieel daarin is de bewustwording dat de veenweidegebieden in eigendom van
particulieren en boeren veelal sterk verwaarloosd zijn en derhalve in kwaliteit (en
biodiversiteit) zeer snel achteruitgaan. Met vanzelfsprekend een negatieve invloed
op het omringende Natura2000 gebied.
De situatie wordt daarbij nog versterkt door de actuele stikstofdepositie in de
gebieden. In de gesprekken is voorts gebleken dat de beleidsmedewerkers in het
algemeen geen goed beeld hebben van de feitelijke conditie van de Zaanse
Veenweidegebieden. Het overleg zal in 2020 worden voortgezet met als doel om een
concrete gebiedsgerichte aanpak te ontwikkelen
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•

Zaans Natuur en Milieu Overleg (ZNMO)
o In dit overlegorgaan, met een vergaderfrequentie van 4 x per jaar, zijn alle Zaanse
Natuur- en Milieuorganisaties, TBO’s, Gemeente Zaanstad en (sommige) politieke
partijen vertegenwoordigd.
o Tijdens het overleg worden actuele thema’s in de Zaanse regio besproken en wordt
door iedere organisatie afzonderlijk een korte toelichting gegeven over de stand van
zaken, activiteiten, evenementen e.d.

•

Adviesraad Masterplan Zaanse Schans
o Met het uitbrengen van een positief advies op de concept Ontwikkelstrategie in
oktober 2018 is feitelijk de taak van de Adviesraad beëindigd. In 2019 is de
Adviesraad, in deze vorm, dan ook niet meer bij elkaar geweest.
o Het concept heeft in 2019 tot een intensieve discussie geleid tussen betrokken
partijen. Stichting Kalverpolder heeft aan deze discussies niet actief deelgenomen,
omdat de (positie van) de Kalverpolder zelf hierin geen rol speelde.
o In december 2019 is, voor betrokkenen, een bijeenkomst gehouden waarin het
definitieve concept (waaronder het advies van de heer Remkes) is besproken.

•

Commissie Schanszichtpad
o In november 2018 is het Schanszichtpad per direct gesloten wegens onveiligheid van
de constructie van de 4 houten bruggen.
o In 2019 is, op initiatief van Staatsbosbeheer Veenweiden, een commissie geformeerd
waarin, naast SBB, diverse betrokken partijen participeren: Gemeente Zaanstad,
Provincie Noord- Holland, Recreatieschap Noord-Holland, Stichting Zaanse Schans,
Vereniging Zaansche Molen en Stichting Kalverpolder.
o Na een technische en financiële inventarisatie is vastgesteld dat, om het
Schanszichtpad weer volledig en veilig te kunnen gebruiken, de bruggen vervangen
moeten worden.
o Het overleg concentreert zich dan nu vrijwel volledig op de financiële realisatie
hiervan.
o Daarnaast worden voorstellen besproken om de structuur en (natuur)beleving van
het pad te verbeteren c.q. te optimaliseren.
o Het overleg wordt in 2020 voortgezet, waarbij het doel is om het Schanszichtpad
medio 2021 weer open te kunnen stellen.

•

Relatie met Staatbosbeheer
o In 2019 werd maandelijks overlegd met boswachter Bob de Wolf totdat deze medio
2019 een andere baan vond en het overleg door zijn opvolger, Jurrian Boutsma werd
overgenomen. Tijdens het overleg worden lopende zaken ten aanzien van het beheer
in goede harmonie besproken.
o Het beheer in de Kalverpolder vindt in grote lijnen plaats op basis van het
beheerplan van Staatsbosbeheer en het door Staatsbosbeheer en de Stichting voor
2019 opgestelde werkplan per perceel. Hierin staan beschreven: het beheerdoel,
frequentie van het beheer en de tijd van het jaar waarin de werkzaamheden moeten
plaatsvinden.
o Ook in 2019 werd het hogere waterpeil in de zogenaamde onderbemalingen door
Staatsbosbeheer gehandhaafd. Tijdens een broedvogelinventarisatie met boswachter
Ab van Dorp bleken de aantallen broedende weidevogels ongeveer gelijk aan 2017
en 2018. Gelet op de landelijk dalende tendens voor deze vogels is dit toch een
positief resultaat. Ook in 2020 zal weer een broedvogelinventarisatie in de
Kalverpolder plaats vinden.
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o

o

Het tweemaal per jaar maaien van een aantal percelen aan de oostkant van de
Kalverpolder heeft ook weer in 2019 plaatsgevonden. Een toename van het aantal
weidevogels kon nog niet worden waargenomen. Wel is het zo dat door het vaker
maaien een lagere en bloemrijkere vegetatie ontstaat en daardoor meer vlinders,
zoals Distelvlinder, Kleine Vos, Dagpauwoog en Atalanta worden gezien
De in 2018 uitgevoerde inventarisatie van de botanisch interessante percelen die in
aanmerking komen voor de PAS maatregelen (Programmatische Aanpak Stikstof) is
inmiddels verder uitgewerkt. Een aantal percelen zal worden geplagd en er worden
een aantal petgaten gegraven. Plaggen wil zeggen het afschrapen en afvoeren van de
voedselrijke bovenlaag. Hierdoor wordt opslag van invasieve of stikstof minnende
soorten als appelbes, bramen en berken verwijderd en kan veenmos zich herstellen.
De petgaten worden gegraven om terug te gaan naar beginstadia van successie. Met
een diepte van ca. 0,75 m en schuin oplopende oevers zullen de petgaten volgroeien
met riet en uiteindelijk verlanden tot veenmosrietland. Hierbij moet men denken aan
een periode van 30 jaar. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in 2020 na het
broedseizoen worden uitgevoerd.

•

Samenwerking met Sint Michaël College
o Met 2e jaars leerlingen van het Sint Michaël College werd door Stichting Kalverpolder
weer 3 dagen gevaren en gezocht naar vogels. Deze vaartochten maken deel uit van
een programma, waarbij ook aandacht wordt besteed aan flora en fauna in de
Kalverpolder, de geologie wordt onderzocht door middel van een grondboring en de
geschiedenis met een bezoek aan het Zaans Museum.
o De jaarlijkse biodiversiteitsopdracht voor de 1e jaars leerlingen VWO en HAVO werd
dit jaar uitgebreid. Naast de bestaande vraag naar het verbeteren van de
biodiversiteit in en om de Kalverpolder bestond er dit jaar ook de mogelijkheid
onderzoek te doen naar de vervanging van de bruggen in het Schanszichtpad. Na een
introductie in de Bunker met een vaartocht langs het pad konden de leerlingen aan
de slag met de door hen gekozen opdracht. Na 4 weken werd op school bekeken door
de opdrachtgever hoe de uitwerking verliep en kon zo nodig worden bijgestuurd.
Nog 4 weken later werden de werkstukken en presentaties beoordeeld door de
opdrachtgever in samenwerking met de leerkracht en Technisch Onderwijs
Assistent.
o Het project Biovergister werd bij de start van het schooljaar 2019/20 door een vijftal
leerlingen overgenomen. De leerlingen, die het project in het vorige schooljaar
trokken, hebben hun vorderingen met een videopresentatie afgesloten. Na een aantal
bijeenkomsten met de nieuwe leerlingengroep is het project verwaterd. De druk van
het nieuw te bouwen Technasium en daarmee samenhangende inspanningen van
directie en leerkrachten zijn hier mede debet aan. Na de oplevering van het
Technasium (medio 2020) zal worden bezien of het opstarten van dit interessante
project weer tot de mogelijkheden behoort.

•

Huisvesting
o Ons onderkomen (De Bunker) wordt nog steeds door iedereen zeer gewaardeerd.
Het kopje koffie ’s morgens tijdens de werkbesprekingen en de kop soep tijdens de
lunchpauze kunnen in een warme en droge omgeving worden genuttigd. Wel wordt
de kop soep nu ook vaker “in het veld” genuttigd, dit om het heen en weer reizen
naar de bunker zoveel mogelijk te beperken. De soep wordt dan naar het veld
gebracht in een hermetisch afgesloten gamelle, waarin de soep lekker warm blijft.
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o

o

In 2019 heeft onze “bouwploeg” voortvarend gewerkt aan het nieuwe botenhuis,
nadat in het voorjaar de nieuwe fundering was gerealiseerd. Aan het einde van 2019
werd hieraan de laatste hand geslagen, zodat onze boten weer droog gestald kunnen
worden. Er wordt nog wel gewerkt aan het aanbrengen van de verlichting.
In 2019 werd duidelijk, dat in het perceel naast ons het “Molenmuseum” wordt
gevestigd. De directie van het Molenmuseum heeft Staatsbosbeheer benaderd met
het verzoek een archief te mogen aanbrengen op ons onderkomen (eigendom van
Staatsbosbeheer). Dit heeft ertoe geleid, dat er thans overleg plaats vindt tussen het
Molenmuseum, Staatsbosbeheer en onze stichting over de voorwaarden en
realisatie.

•

Machinepark
o Door de toenemende problemen met de maaibalken van de 1-assige maaimachines is
besloten om eerst één en na gebleken succes een tweede nieuwe maaibalk aan te
schaffen. Het maaien gaat hierdoor sneller en beter.
o Door een ongelukje bij het achteruitvaren raakte een van de buitenboordmotoren
onherstelbaar beschadigd. Vervanging door eenzelfde type motor werd gerealiseerd.
Helaas werd deze motor al snel na aanschaf op brute wijze gestolen. Gelukkig kon
voor de verzekering worden aangetoond dat de motor met een goedgekeurd slot aan
de boot was bevestigd, zodat tot vergoeding werd overgegaan.
o Niet onvermeld mag blijven dat de Stichting Kalverpolder in het gelukkige bezit is
van een eigen Technische Dienst, die ook in dit jaar een aanzienlijke besparing op de
reparatiekosten van het materieel wist te realiseren.

•

Financiën
o De inkomsten uit exploitatie waren vrijwel gelijk met die van het voorgaand jaar.
o De in 2019 geïntroduceerde werkwijze, waarbij maaisel naar centrale plekken in de
polder wordt afgevoerd, levert een mooiere polder op, maar leidt tot structureel
hogere exploitatiekosten als gevolg van toegenomen inzet van materieel en
brandstofverbruik.
o Er zijn investeringen gedaan in een nieuwe fundering van het botenhuis en in een
tweetal nieuwe maaibalken van balkmaaiers. Voor deze investeringen hebben wij
doelbijdragen ontvangen van de Bredenhofstichting, het P.M.Duyvisfonds en Rabo
clubsupport.
o De inkomsten uit schenkingen en donaties waren in 2019 door genoemde
doelbijdragen en enkele bijzondere donaties ca. €11.000 hoger dan het voorgaand
jaar.
o Waar wij in 2018 nog een negatief resultaat van € 9.405 moesten noteren, kan 2019
worden afgesloten met een positief resultaat van €4.503.
o Voor 2020 zullen we rekening moeten houden met verminderde inkomsten als
gevolg van het wegvallen van enkele activiteiten en evenementen, mede veroorzaakt
door de Corona-crisis.

•

Vrijwilligers
o In het jaar 2019 zijn ons twee actieve vrijwilligers van het eerste uur ontvallen. Loek
Vlaanderen en Hans Rademaker. Zij waren vanaf de oprichting van de Stichting in
2006 actieve leden en hebben een essentiële bijdrage geleverd bij het opknappen
van ons onderkomen en het tegengaan van de verruiging van de Kalverpolder.
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Dit jaar hebben wij 5 nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen, maar zijn er ook een
tweetal afgehaakt. Mede hierom is het vrijwilligersaanbod thans 51 man/vrouw.
Het hoogste aantal vrijwilligers dat zich dit jaar op een dag heeft gemeld was een 4tal dinsdagen in februari-maart 40 man/vrouw.
In 2019 heeft een aantal vrijwilligers er een traditie van gemaakt ook op een
donderdag of vrijdag te komen werken. Dit heeft geresulteerd in totaal 688 extra
werkuren, waarmee dit jaar het aantal gewerkte uren op een record van 8305
gewerkte uren kwam. Dit komt neer 8305/1872 = 4,44 FTE per jaar.
Dat de leeftijd zijn tol gaat eisen zal duidelijk zijn. Zo moesten enkele vrijwilligers
tijdelijk afhaken i.v.m. persoonlijke ongemakken en ziekte. Verder kregen wij het
trieste bericht, dat een van de vrijwilligers ongeneeslijk ziek is, maar toch zolang als
mogelijk is zijn vrijwilligerswerk blijft voortzetten. Uiteraard wensen wij hem en zijn
familie sterkte en hopen hem nog lang in ons midden de hebben.
Ook dit jaar werd weer voor de vrijwilligers met partner een “Chinees buffet”
georganiseerd. Iedereen was weer enthousiast en het werd een zeer gezellig
samenzijn. Onder dankzegging aan de organisator en de cateraar.
Uiteraard was er ook een vrijwilligersbijeenkomst waarop door het bestuur de stand
van zaken wordt weergegeven en de vrijwilligers vragen en opmerkingen kunnen
maken ten aanzien van het beleid en verbeterpunten.

•

PR activiteiten 2019
In 2019 zijn door de werkgroep PR van stichting Kalverpolder 13
‘evenementen’(mede)georganiseerd. Voor vrijwel alle evenementen worden kosten in
rekening gebracht en leveren daarmee een substantiële bijdrage aan onze inkomsten.
o NL. Doet. Jaarlijks, in maart, terugkerende landelijke werkdag voor externe
vrijwilligers. Dit jaar weer een grote groep van de Omgevingsdienst Noordzee
Kanaalgebied, begeleid door een forse groep “eigen” vrijwilligers.
o Natuurexcursie Sint Michael College. stichting Kalverpolder heeft drie dagen
vogelherkenningstochten gevaren met groepjes 2e klas leerlingen.
o Biodiversiteitsopdracht: zie onder Sint Michael College.
o Kinderboekenmarkt. stichting Kalverpolder verzorgt voorleesvaartochten door de
polder.
o Kalverpolderwandeltocht. In augustus wordt door de wandelvereniging De Laatste
Loodjes de jaarlijkse wandeltocht door de Zaanstreek georganiseerd, met een
stempelpost bij de stichting Kalverpolder.
o Open Dag Stichting Kalverpolder. Traditioneel wordt op de eerste zondag na 15
juni (sluiting vogelbroedseizoen) een Open Dag voor de Zaanse bevolking
georganiseerd, met o.a. gratis rondvaarten.
o Nacht van de Nacht. Een groot avondevenement, waarbij het donker in de polder
kan worden ervaren. Rondvaarten door de polder en muziekoptreden in de
verduisterde bunker.
o Lentedag Gemeente Amsterdam, voor medewerkers Ruimte en Ecologie zijn
presentaties en vaartochten georganiseerd.
o Diverse presentaties en vaartochten voor privé groepen.

•

Excursie Vrijwilligers SKP
Daarnaast is in mei 2019 nog een educatieve excursie voor de vrijwilligers Stichting
Kalverpoldergeorganiseerd. Dit keer naar de vrijwilligersgroep ‘vrienden van de Schoorlse
Duinen’ in Schoorl. Deze dag bestond uit een rondleiding, wandeling en fietstocht.
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•

Bedrijfsvrienden.
In 2019 is het aantal gestabiliseerd op 7 Bedrijfsvrienden . De Bedrijfsvrienden leveren een
belangrijke bijdrage aan een financieel gezonde positie van stichting Kalverpolder.

•

Donateurs.
Per 31 december 2019 zijn nu 94 particulieren donateur van de stichting Kalverpolder
aangeschreven. Hiervan hebben er 82 daadwerkelijk betaald. Wij vinden het nog steeds erg
waardevol als men (betalend)donateur van onze stichting wil worden. Echter in de praktijk
is het lastig om mensen te motiveren om donateur te worden, ondanks de vele blijken van
waardering voor ons werk.

•

Facebookpagina.
Op onze facebookpagina wordt (vrijwel) iedere week verslag gedaan van onze
werkzaamheden en anekdotes. Het aantal “vrienden” is explosief gestegen tot ca. 500. Er
wordt regelmatig positief gereageerd op (de berichten over) ons werk.

•

Website.
Behoudens kleine aanpassingen is onze website ongewijzigd gebleven. Het voorziet in de
basis informatie over de Kalverpolder en de stichting Kalverpolder in het bijzonder.

•

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De Stichting heeft zich in 2019 verder bezig gehouden met de AVG, hetgeen heeft
geresulteerd in opstellen van het document “Privacy-beleid”. Dit document beschrijft hoe
wij omgaan met de gegevens van de vrijwilligers, de donateurs, bedrijfsvrienden en andere
relaties. Dit document is voor ieder bij de secretaris op de vragen. In verband hiermee is een
privacy-statement geplaatst op de website, zodat ieder die onze website bezoekt kan zien
hoe wij met de gegevens van onze vrijwilligers en relaties omgaan. Verder hebben wij een
verwerkingsovereenkomst afgesloten met het administratiekantoor AdDoo dat de
boekhouding voor ons uitvoert.

•

Bestuur.
Het bestuur heeft in 2019 9 maal vergaderd. In de vergadering van -2019 heeft Voorzitter
John van Loon zich voor de volgende termijn beschikbaar te stellen. Overige bestuursleden
hadden hiertegen geen bezwaren en wenste hem veel succes in de komende periode. Het
schema van aftreden is nu als volgt:
o Voorzitter
John van Loon
31 december 2022
o Penningmeester
Wim Bakker
31 december 2022
o Coördinator Vrijwilligers
Jan Duijvis
31 december 2020
o Planologie en Beheer
Piet van Nugteren
31 december 2020
o Secretaris
Henk Krook
31 december 2021
o Plv. Voorz. en Techniek en Monitoring Rolf Surink
31 december 2021
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•

Administratie
Met ingang van 2015 wordt de boekhouding van de Stichting gedaan door AdDoo te Koog
a/d Zaan en gecontroleerd door accountant/administratie consulent A-countants te
Amsterdam. Voor het jaar 2019 is op 19-maart 2020 een samenstellingsverklaring
afgegeven en is de jaarrekening op 31 maart 2020 door het bestuur vastgesteld en
goedgekeurd.

Zaandam 31 maart 2020
Het Bestuur van:
Stichting Kalverpolder
p.a. De Steven 32
1502BR Zaandam
secretaris@kalverpolder.nl
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