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• 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. 

 
• Korte terugblik op 2020 

o 2020 was in alle opzichten een bewogen jaar. 
o In het voorjaar zijn, kort na elkaar, onze vrijwilligers Piet Cordes en Jos van der Valk 

overleden. Beiden relatief onverwachts, waarbij overigens geen relatie was met 
Covid-19. Wij verliezen 2 fijne mensen die zich jarenlang hebben ingezet voor 
Stichting Kalverpolder. In een eerdere nieuwsbrief hebben we meer uitgebreid 
stilgestaan bij hun overlijden. 

o Daarnaast heeft de coronapandemie, zoals voor de hele maatschappij, een bepalende 
rol gespeeld. Na een aanvankelijke volledige sluiting vanaf 11 maart, heeft de 
stichting een corona-protocol opgesteld waarmee we, na een fiat van 
Staatsbosbeheer, eind mei weer in kleine groepjes aan de slag zijn gegaan. Anders 
dan voorheen (‘iedereen welkom’) werden de vrijwilligers slechts op inschrijving 
en/ of beschikbaarheid ingedeeld, waarbij de focus vooral lag op zo veel mogelijk 
machinale (maai)werkzaamheden. (zie verderop in dit jaarverslag voor een 
uitgebreidere beschrijving) 

o Het jaar werd ook gekenmerkt door forse schades en slijtages van ons machinepark. 
Zo bleek de laadklep van de aluminium boot (de Schele Hannes) professioneel 

hersteld te moeten worden. Ook hebben we moeten 
besluiten om oude, niet meer te repareren, 
maaimachines en bosmaaier te vervangen. Bij 
deze, voor de stichting, ingrijpende aantasting 
van onze financiële reserve hebben we 
uiteindelijk formidabele ondersteuning gekregen 
van Gemeente Zaanstad, het Honig Laanfonds en 
de firma Conijn (gratis reparatie boot), 
Bouwbedrijf Van der Gragt (schenking 
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rijplaten).In eerdere nieuwsbrieven is aandacht besteed aan deze sponsoring. 
o In de loop van 2020 werden door Staatsbosbeheer (SBB) voorbereidingen getroffen 

voor de uitvoering van het Natuurherstelplan (zie verderop voor een toelichting). De 
overmatige stikstof- en ammoniakdepositie (industrie, verkeer, veeteelt) heeft de 
overheid doen besluiten rigoureuze maatregelen te nemen om de natuur in de 
veenweidegebieden (zo veel mogelijk) te herstellen. Dit in afwachting van 
maatregelen om deze uitstoot bij de bron te beteugelen. In ons reguliere overleg met 
SBB is, na een inventarisatie, het Natuurherstelplan voor de Kalverpolder ge- 
finetuned. 

o Heel 2020 is ook het Schanszichtpad nog gesloten gebleven. De werkgroep (o.l.v. 
SBB) heeft zich voornamelijk beziggehouden met (het voorbereiden van) de 
subsidieaanvragen bij het Recreatieschap en Provincie Noord Holland. Tegen het 
eind van het jaar werden deze subsidies toegezegd en ontstond duidelijkheid over de 
financiële tekorten. Omdat er uitzicht is op haalbaarheid gaat de voorbereiding 
onverdroten door en is het nog steeds een reële verwachting dat het project in 2021 
kan worden uitgevoerd. 

o Stichting Kalverpolder organiseert ieder jaar diverse activiteiten (vaartochten, 
wandeltocht, Nacht van de nacht, etc.), vaak in samenwerking met De Zaanse Schans, 
St. Michael college, etc. Traditioneel begint het seizoen met de NL Doetdag, gepland 
op 13 maart. Op 11 maart ontvingen wij bericht dat dit evenement werd afgelast 
i.v.m. Corona. Het begin van een jaar zonder één enkele activiteit! 
 

• 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 a 3 x per jaar wordt door de 5 Zaanse 

Veenweidegebieden en de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek overlegd. Het 
Bestuur van het Platform wordt, namens de deelnemers, gevormd door de heren Ron 
Sman, Jan Heijink en Willem Rol. Streven van het platform is om kennis omtrent 
veenweidegebieden bij overheden én Zaanse bevolking te bevorderen en de 
kwaliteit van het beheer en onderhoud van alle gebieden te vergroten 

• Zaans Natuur en Milieu Overleg (ZNMO) 
o  In dit overlegorgaan, met een vergaderfrequentie van 4 x per jaar, zijn vrijwel alle 

Zaanse Natuur- en Milieuorganisaties, Terrein Beherende Organisaties (T.B.O’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. 
 

• 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. 
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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 doel is om het Schanszichtpad medio 2021 weer open te kunnen stellen. 
 
• Samenwerking met Staatbosbeheer 

o Ook de samenwerking met Staatsbosbeheer (SBB) had in 2020 te maken met de 
Corona-maatregelen. In eerste instantie verbood SBB het werken in de polder, maar 
na overleg werd het verbod na enkele weken weer ingetrokken. Onder 
verantwoordelijkheid van de Stichting Kalverpolder werden de beheer-
werkzaamheden hervat. Binnen het bestuur werd vervolgens een protocol opgesteld 
met maatregelen waarmee ons werk kon worden uitgevoerd met inachtneming van 
de Corona-regels. Dit resulteerde in een minimale bezetting in onze werkschuur, de 
Bunker, in de boten en op de te behandelen percelen. Uiteraard bleven de bestaande 
maatregelen van de Rijksoverheid van kracht, zoals 1,5m. afstand houden, veelvuldig 
handen wassen, handen ontsmetten, hoesten en niezen in de elleboog. Per week 
werd een “groepsindeling vrijwilligers" gemaakt op basis van deze maatregelen. Bij 
aankomst op ons terrein werd aan de uitgenodigde vrijwilligers gevraagd of zij 
Corona-achtige klachten hadden en of zij in aanraking waren geweest met besmette 
personen. De ontkennende antwoorden werden vastgelegd op een formulier. In 2020 
heeft zich gelukkig geen geval van Corona binnen de vrijwilligersgroep 
gemanifesteerd. 

o Het maandelijks overleg SBB-SKP met boswachter Jurrian Boutsma heeft sinds de 
uitbraak van Corona hoofdzakelijk telefonisch of schriftelijk plaatsgevonden. De 
verhouding met SBB is onveranderd goed en gericht op maximale samenwerking. 
Begin 2021 zal worden gestart met de 
werkzaamheden in het kader van 
Herstelmaatregelen N2000. Hiervoor zullen 
op een aantal percelen petgaten worden 
gegraven. Dit zijn brede sloten, die geen 
verbinding hebben met het polderwater en 
alleen gevoed worden met grond- en 
regenwater. Na verloop van tijd gaan de 
petgaten dichtgroeien, waardoor een nieuwe 
verlanding ontstaat met mogelijk 
veenmosvorming. Op andere plaatsen in de polder worden de percelen ontdaan van 
een door neerslag van stikstofverbindingen bemeste bodemlaag, het zgn. plaggen. 
Doel hiervan is de bestrijding van appelbes, bramen en boomopslag, waardoor het 
aanwezige veenmos zich kan herstellen. 

o Door een subsidie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is 
SBB in staat om in 2021 de percelen, die overwoekerd zijn met bramen te maaien en 
het maaisel af te voeren. 
 

• Beheer 
o In 2020 is er zowel op dinsdag als op donderdag gewerkt. Gelet op de beperkingen 

door Corona in het aantal vrijwilligers werden bij voorkeur mensen uitgenodigd, die 
maaimachines, lastpakkers, minigraver of de trekker konden bedienen. Ook moesten 
er in de groep voldoende schippers aanwezig zijn om met de 4 boten te varen. Dit 
resulteerde al snel in een groep van ca. 6 personen, die zowel op dinsdag en 
donderdag kwamen werken en vroeg aanwezig waren voor het voorbereiden van de 
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werkzaamheden. Dit hield in het vullen van de benzine- en dieseltanks, controleren 
van de machines, boten klaar leggen, machines op de boten zetten, etc. De overige 
vrijwilligers werden vervolgens zoveel mogelijk bij toerbeurt uitgenodigd.  

o Een aantal vrijwilligers heeft aangegeven slechts een halve dag te willen of kunnen 
werken. Omdat het terugbrengen van deze parttimers rond het middaguur extra 
vaarbewegingen met de boten en contacten met andere vrijwilligers veroorzaakt, 
kon deze groep slechts een enkele keer worden uitgenodigd. Toen er gedurende een 
periode op loopafstand van de werkschuur kon worden gewerkt, zijn zij wat vaker 
uitgenodigd om hun interesse in het werken in de polder te behouden. 

o Na een erg natte periode in het voorjaar, waardoor de productie tegenviel, 
verbeterde de werkomstandigheden in het najaar, waardoor de productie weer op 
een normaal peil kwam. Dit werd mede veroorzaakt doordat het werken met 
machines weer mogelijk werd en vaker werd toegepast. 
 

• Huisvesting 
o Doordat de Coronamaatregelen gedurende het jaar steeds weer werden 

aangescherpt werden ook aan het gebruik van ons onderkomen strenge maatregelen 
van kracht. Zo werd het dragen van een mondkapje binnen verplicht, werd een 
looprichting gerealiseerd en handen desinfecteren bij binnenkomst. Verder was het 
niet meer mogelijk om met meer dan 4 personen en later zelfs met 2 personen 
samen te zijn, waardoor de verplaatsing naar ons werkterrein voor veel 
hoofdbrekens zorgde. Mede hierom werd het kopje koffie in de morgen en de soep 
bij de lunch afgeschaft en werd er zoveel mogelijk geluncht in het veld. Hopelijk gaat 
dit volgend jaar wel weer beter.   

o De kozijnen aan de westgevel zijn opgeknapt en overgeschilderd. 
o De Carport is voor de tweede keer geschilderd. Het betreft hier de wanden en de 

dakranden. 
o De zwarte buitenranden van het botenhuis zijn eveneens voor der tweede keer 

geschilderd. Verder is aan de binnenzijde een aanvaringsbescherming aangebracht. 
o In de berging is ruimte gemaakt voor het opslaan van de eikenpalen die in de 

openlucht lagen. 
 

• Machinepark 
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. 

o Het was een raar jaar, vlak voor de broedperiode werden we geconfronteerd met 
Corona. De bezetting van de bunker werd hierop aangepast. 2 man mechanische 
werkplaats, 3 man hout en overig.  

o Er zijn weer veel reparaties 
uitgevoerd aan de diverse 
machines met name aan de 
maaimachines is veel 
gesleuteld. Het zijn de 
kwetsbaarste apparaten en ze 
worden permanent ingezet. We 
worden elke keer 
geconfronteerd met het feit dat 
het toch allemaal verouderde 
machines zijn met een hoop 
werkuren. Het bestuur heeft daarom reeds in 2019 besloten tot de aanschaf van 
twee nieuwe maaibalken. Deze komen dus als maaibalk aan de Köppl machines te 
hangen. Een hele verbetering. Het onderhoud is wel belangrijk maar komt wel eens 
in de knel om dat de machines permanent gebruikt worden.  
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o Ook de buitenboordmotoren hebben de nodige reparaties ondergaan. Er staat er in 
ieder geval 1 op de nominatie om vervangen te worden.  

o Er is teven een bosmaaier vervangen omdat de Husqvarna was gebroken. Er werd 
gekozen voor een Stihl omdat het prijstechnisch gunstiger was.  

o Later in het jaar is een van de maaimachines ingeruild voor een occasion van de 
firma Rijkhoff. Er werd daarnaast ook een bijna nieuwe maaimachine Agria gekocht. 
Deze is elektrisch startend en licht wendbaar. Hij bevalt goed. Dit alles kwam tot 
stand door een gift van het Honig Laanfonds.  We hebben ook andere bijzondere 
inkomsten hiervoor gebruikt. 

o Verder zijn er reparaties uitgevoerd aan de lastpakkers, 
de tractor en aan de minigraver. Aan de laatste moesten 
een paar hydraulische slangen worden vervangen wat 
door een bedrijf werd uitgevoerd.  

o Eind van het jaar begaf de klep van de Schele Hannes het 
en de boot is naar de firma Conijn afgevoerd met behulp 
van een grote vrachtwagen. Daar heeft hij vrij lang 
gestaan maar kwam begin 2021 weer gerepareerd 
retour. Conijn heeft dit gratis voor ons gedaan waarvoor 
hartelijke dank. Wij hebben ze daarvoor getrakteerd op een lekkernij van Landsaat 
banketbakkerij.  

o Er is door ons ook nog verlichting gemaakt in de botenloods 
o De Technische dienst bestond in 2020 uit twee personen nl. Ruurd v.d. Spoel en 

Louis Verhoef. Midden in het seizoen werd Ruurd ziek en na enige tijd bleek hij te 
lijden aan een kwaadaardige aandoening met een helaas slechte prognose. Wij 
wensen hem sterkte met deze moeilijke strijd. Anton Schuyt is bereid gevonden om 
zijn plaats in te nemen in de technische dienst en heeft inmiddels al vele klussen 
ondersteund en geklaard.  

o Alles resumerend is er veel werk verzet aan alle machines en motoren. Belangrijk is 
dat er regelmatig gecontroleerd wordt en niet te vergeten schoon gemaakt hetgeen 
onder de aandacht moet worden gebracht daar het regelmatig wordt vergeten. 

 
• Financiën 

o De inkomsten uit exploitatie waren in 2020 ca. € 4000,- lager dan in 2019. Als gevolg 
van de Coronacrisis hebben wij in 2020 geen inkomsten verworven via excursies, 
evenementen en werkzaamheden voor derden. Ook de inkomsten uit donaties en 
bedrijfsvriendschappen bleven achter bij het voorgaand jaar. 

o Evenals in 2019 zien wij dat de werkwijze waarbij het maaisel naar hiervoor 
bestemde percelen in de polder wordt afgevoerd, een fraaiere polder oplevert, maar 
meer brandstof kost. Dit is in 2020 versterkt, doordat we in verband met Corona 
maatregelen op meerdere dagen en in kleinere groepen zijn gaan werken, en als 
gevolg hiervan meer moesten varen. 

o Het ouder wordende machinepark leidt tot hogere onderhoudskosten dan 
voorgaande jaren. Mede hierdoor is in 2020 besloten twee balkmaaimachines te 
vervangen door jongere exemplaren. Ook is een nieuwe bosmaaier aangeschaft. Voor 
de investeringen in de bosmaaiers hebben wij van het Honig-Laanfonds een subsidie 
van € 6000,- ontvangen. Vervolgens hebben wij wegens onze toegenomen kosten en 
verminderde inkomsten van de gemeente Zaanstad een bijdrage van € 5000,- 
gekregen. Deze extra bijdragen, samen met de toekenning van ca. €1250,- van Rabo 
ClubSupport hebben ervoor gezorgd dat wij 2020 toch positief hebben kunnen 
afsluiten.  
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• Vrijwilligers 
o In het jaar 2020 zijn ons weer twee actieve vrijwilligers ontvallen. Piet Cordes en Jos 

van der Valk. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd bij tegengaan van de 
verruiging van de Kalverpolder.  

o Dit jaar is het aantal vrijwilligers teruggelopen tot 48 man/vrouw. Het aantal actieve 
vrijwilligers was door fysieke problemen van een tweetal medewerkers zelfs maar 
46 man/vrouw.  

o Door alle Corona maatregelen en het teruglopen van vrijwilligers is het aantal 
gewerkte uren drastisch teruggelopen. Zo werden er dit jaar maar 6808 uren 
gewerkt Dit is 1497 uren minder dan in 2019 Het aantal gewerkte uren komt 
hierdoor neer op een equivalent van 6808/1872=3,64 Fte.  

o Dit jaar kon door de Corona-maatregel de jaarlijkse bijeenkomst met partners niet 
doorgaan. Hopelijk volgend jaar beter, want dan is er weer een lustrum te vieren.  

o Uiteraard was er ook geen vrijwilligersbijeenkomst. 
 

• Activiteiten en Evenementen  2020 
o In 2020 konden, vanwege de Coronapandemie, géén evenementen plaatsvinden. In 

2019 was nog sprake van 13 activiteiten, zoals NL Doetdag, Nacht van de Nacht, 
Kalverpolderwandeltocht, etc. etc. Deze evenementen zijn doorgaans een belangrijk 
aanvullende inkomstenbron (kostenvergoeding, vaartochten, gebruik bunker e.d.). In 
2020 is deze aanvulling dus nihil. 

o Ook was het niet mogelijk om met de hele vrijwilligersgroep samen te komen voor 
(bijv.) een gezamenlijk buffet of een excursie. Wij spreken de hoop uit dat 2021 in dit 
opzicht een ander jaar wordt. 

 
• Bedrijfsvrienden. 

In 2020 zijn we helaas één Bedrijfsvriend kwijtgeraakt. De Bedrijfsvrienden leveren een 
belangrijke bijdrage aan een financieel gezonde positie van stichting Kalverpolder. 
 

• Donateurs. 
Per 31 december 2020 zijn nu 84 particulieren donateur van de stichting Kalverpolder 
aangeschreven.  
 

• Facebookpagina.  
Op onze facebookpagina wordt (vrijwel) iedere week verslag gedaan van onze 
werkzaamheden en anekdotes. Er wordt regelmatig positief gereageerd op (de berichten 
over) ons werk. 
 

• Beheergegevens 
Ten behoeve van de voortgang van de beheerdoelen is er 
via Google-Maps een webmodule ontwikkeld waarin 
zichtbaar is welke percelen van de Kalverpolder door de 
Stichting beheerd worden en wat de voortgang is van 
het beheer in het lopende seizoen. Deze module is alleen 
toegankelijk voor de vrijwilligers van de Stichting en 
voor de vertegenwoordiger van Staatsbosbeheer. De 
module wordt beheerd door het secretariaat van de 
stichting 
 

• Website.  
Behoudens kleine aanpassingen is onze website ongewijzigd gebleven. Het voorziet in de 
basisinformatie over de Kalverpolder en de stichting Kalverpolder in het bijzonder. 
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• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Ten aanzien van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben zich geen 
incidenten voorgedaan. Alle personen die zich bij het bestuur hebben gemeld ivm 
afzeggingen van donateurschap of afmelding als vrijwilliger zijn uit de administratie 
verwijderd.  Op de website is het “privacy-statement te zien 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.  
 

• Bestuur. 
Door alle Corona maatregelen heeft het bestuur in 2020 veel minder vergaderd. Veelal 
werden beslissingen genomen door onderling telefonisch overleg of via de mail. Toch 
hebben er nog 5 vergaderingen plaatsgevonden.  De gezondheid van de coördinator 
vrijwilligers Jan Duijvis liet zodanig te wensen over, dat hij zijn taken niet meer volledig kon 
uitvoeren. Hij heeft aangegeven wel zoveel als in zijn vermogen ligt bestuurstaken te willen 
blijven uitvoeren. Mede hierom heeft het bestuur Louis Verhoef bereid gevonden zitting te 
nemen in het bestuur met de taak Coördinator Techniek. De taak van Jan wordt voorlopig 
overgenomen door Rolf Surink, zodat deze naast plv voorzitter ook de taak Coördinator 
Vrijwilligers en Monitoring. Overige bestuursleden hadden hiertegen geen bezwaren en 
wenste hun beide veel succes met hun taak 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 2023 
o Planologie en Beheer   Piet van Nugteren 31 december 2023 
o Secretaris     Henk Krook  31 december 2021 
o Plv. Voorz. en Coörd.Vrijw. & Monitoring Rolf Surink  31 december 2021 
o Coördinator Techniek   Louis Verhoef  31 december 2023 

 
• 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 2020 is op 17-maart 2021 een samenstellingsverklaring 
afgegeven en is de jaarrekening op 31 maart 2021 door het bestuur vastgesteld en 
goedgekeurd. 
 
 
 
Zaandam 31 maart 2021 
 
Het Bestuur van: 

 
Stichting Kalverpolder 
p.a. De Steven 32 
1502BR Zaandam 
secretaris@kalverpolder.nl 
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