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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 2021
o Het is bijzonder spijtig ook dit jaarverslag weer te moeten beginnen met de
vermelding dat ons in 2021 helaas weer vrijwilligers zijn ontvallen.
Ruurd van der Spoel heeft zich sinds de allereerste dag van Stichting Kalverpolder
met veel energie ingezet; de laatste jaren van onschatbare waarde als reparatie- en
onderhoudstechnicus.
Nico Vergouw sinds 2012 actief als vrijwilliger in het veld. De laatste jaren fanatiek
lid van de bomen- en bramengroep.
Gerrit van den Nieuwendijk actief sinds 2007 Een markant persoon, die altijd met
veel humor de ploeg wist te vermaken
We hebben helaas weer van 3 fijne mensen afscheid moeten nemen.
o Dit 2e corona-jaar is, ondanks alle beperkingen en aanpassingen, voor Stichting
Kalverpolder bepaald niet ongemerkt voorbijgegaan:
een nominatie voor de (eerste) Zaanse Natuur- en
Landschapsprijs, uitgeschreven door de
Bredenhofstichting. De Prijs wordt toegekend als
erkenning voor een bijzondere inzet voor de Zaanse
natuur en/of het Zaanse landschap en wel voor een
prijswinnaar in de categorie organisaties en een
prijswinnaar in de categorie individuele personen.
o Op 2 oktober is door de jury bekend gemaakt dat de prijs aan Stichting Kalverpolder
wordt toegekend op basis van het plan om in de Kalverpolder, nabij de Bunker, een
natuurtuin te creëren voor het publiek dat gebruik maakt van het Schanszichtpad.
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De prijs van € 3500 wordt ingezet om dit (in 2022) te realiseren d.m.v. aanleg paden,
infopanelen, bankjes etc.
In het verlengde hiervan was het extra feestelijk dat Rolf Surink, coördinator
vrijwilligers, een persoonlijke nominatie in de wacht sleepte. Dit voor zijn tomeloze
en deskundige inzet voor de beheerwerkzaamheden in de Kalverpolder.
Op 6 september vierde Stichting Kalverpolder het 3e lustrum, hetgeen met de
vrijwilligers, met partners, is gevierd met een gezellige buffetavond.
Met het andere jubilerend veenweidegebied Ongeschonden Behoud Westzijderveld
(40 jaar!) is op 2 oktober gezamenlijk de eerste Zaanse Natuurmarkt georganiseerd.
Deze vond plaats in de Bullekerk in Zaandam met en 15 tal deelnemende Zaanse
natuur gerelateerde organisaties. Het succes was evident en er is sprake van om dit
een terugkerende activiteit te laten zijn.
In november werd uiteindelijk bekend dat de benodigde financiële middelen
beschikbaar zijn voor de vervanging én herinrichting van het Schanszichtpad.
Essentiele wijziging betreft het in 2021 genomen besluit, op basis van een voorstel
van onze stichting, de route (en dus een verbindingsbrug) te verleggen over een
perceel direct achter onze werkschuur.
Dit bood aan Stichting Kalverpolder de ideale gelegenheid om het, hierboven al
genoemde, plan voor een Natuurtuin te lanceren.
In 2021 heeft Stichting Kalverpolder geparticipeerd in een zienswijze op verlening
van een vergunning ammoniakuitstoot aan de cacao verwerkende industrie OLAM.
Door de vaststelling (door de Omgevingsdienst) dat er überhaupt geen vergunning
verleend hoeft worden en OLAM intern kan/mag salderen, is de zienswijze niet in
behandeling genomen.

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 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, Gemeente
Zaanstad en (sommige) politieke partijen vertegenwoordigd.
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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.

•

Werkgroep 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 Staatsbosbeheer, 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 eind 2021 is het benodigde bedrag beschikbaar. De projectbegeleiding wordt
uitgevoerd door het recreatieschap Twiske-Waterland, die aan de slag gaat met
opstellen bestek, selectie aannemer etc.
o voorzien wordt het pad eind 2022 weer open te kunnen stellen.

•

Samenwerking met Staatbosbeheer
o In 2021 kon het maandelijkse overleg tussen Staatsbosbeheer en Stichting
Kalverpolder weer hoofdzakelijk in de Bunker plaats vinden. Dit was mogelijk
binnen de geldende Corona-maatregelen en omdat er maar 3 en bij uitzondering 4
personen aan het overleg deelnamen. Alleen aan het eind van het jaar na de
aanscherping van de Corona-maatregelen door de Rijksoverheid werd het overleg
digitaal of telefonisch gevoerd. Het werken met de vrijwilligers bleef mogelijk onder
het door Stichting Kalverpolder opgestelde protocol, dat zo nodig werd aangepast
aan de wisselende beperkingen van de Rijksoverheid. Ook in 2021 zijn er, voor zover
bekend, geen vrijwilligers besmet geraakt in relatie met het werken in de polder.
Hoogtepunt in dit jaar was de substantiële verhoging van de vergoeding van
Staatsbosbeheer voor de komende 5 jaar. Hierdoor vermindert het tekort op de
begroting, maar blijven we afhankelijk van donaties, inkomsten uit activiteiten en
subsidies.
o De verhouding met Staatsbosbeheer is onveranderd goed en gericht op maximale
samenwerking.
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In 2021 zijn de werkzaamheden in het kader van Herstelmaatregelen N2000
uitgevoerd. Er zijn in percelen petgaten gegraven. Dit zijn brede sloten, die geen
verbinding met het polderwater hebben en alleen gevoed worden door grond- en
regenwater. Vanuit de kant groeit een petgat dicht en vormt zo een nieuwe
verlanding. Op andere percelen is de bemeste bovenlaag door stikstofdepositie
verwijderd, het zgn.: plaggen en afgevoerd naar een centraal depot. Doel hiervan is
de bestrijding van appelbes, bramen en boomopslag, waardoor het veenmos zich kan
herstellen. Door de bramenploeg van Stichting
Kalverpolder zijn deze percelen een aantal malen
geschouwd en zijn resten van begroeiing verwijderd.
Inmiddels zijn van het plaggen en nabewerking al
mooie resultaten van te zien
Door een subsidie van het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit heeft Staatsbosbeheer in
2021 een drietal percelen, die overwoekerd zijn met
bramen te maaien en het maaisel af te voeren.
Nabewerking en verder beheer is door Stichting
Kalverpolder ter hand genomen.
De aankoop door Staatsbosbeheer van het land van de erven Piet de Goede en de
percelen van de Provincie langs de Leeghwaterweg en wordt voorzien voor begin
2022. Staatsbosbeheer gaat in 2022 na of er een provinciale subsidie mogelijk is voor
de inrichting van deze percelen.

•

Beheer
o In 2021 werd er weer zowel op dinsdag als donderdag gewerkt. Dit heeft een positief
effect. Door op donderdag te maaien, kan het maaisel op dinsdag direct worden
gewierst en afgevoerd naar één van de twee centrale depots. Ook wordt er meer met
machines gewerkt, wat de efficiency van het werk aanzienlijk verbetert, waardoor de
met Staatsbosbeheer afgesproken productie kon worden gerealiseerd.
o Het enthousiasme van de vrijwilligers blijft onder alle weersomstandigheden
hartverwarmend.
o Twee keer per jaar maaien van een aantal percelen
begint resultaat op te leveren. De vegetatie wordt
lager en diverser, waardoor de hoeveelheid af te
voeren maaisel vermindert. Toename van
bloeiende planten laat meer insecten en vlinders
zien met een mogelijke verhoging van het aantal
foeragerende en misschien zelfs broedende vogels.
o Vogeltellingen met Staatsbosbeheer wijzen uit dat
er jaarlijks rond 60 verschillende soorten vogels in
de Kalverpolder broeden.

•

Huisvesting
o Het gebruik van de Bunker is ook dit jaar beperkt gebleven door alle corona
maatregelen. Nog steeds werd er geluncht in het veld en werd daar ook de soep
geserveerd. Hopelijk gaat dit volgend jaar beter.
o Toch prijzen we ons gelukkig met dit onderkomen waardoor we – toen het door
versoepelingen even mogelijk was – onze jaarlijkse avond met partners konden
organiseren. Het warme Thaise buffet werd dan ook zeer op prijs gesteld
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Het dak van de Carport is opnieuw onder handen genomen. Eerst voorzien van
trespa platen en vervolgens weer voorzien van dakpannen, waardoor er minder
lekkage ontstaat.
In de planning staan nog
▪ Dakranden botenhuis afschilderen
▪ Kozijnen Bunker schilderen

•

Machinepark
o Het machinepark is in 2021 vrijwel gelijk gebleven. Wel is er een Köppl maaier
teruggekomen van Rijkhoff die we een jaar eerder hadden ingeruild. Deze is nu – na een
reparatie intern – weer inzetbaar
o Het complete machinepark is vrij oud en behoeft dus veel onderhoud en reparatie, die we
in de meeste gevallen in eigen beheer kunnen uitvoeren
o Een tegenvaller was de reparatie aan de Bobcat van rond de €. 6.000,00 die totaal
onvoorzien was.
o Ook een van de bosmaaiers is een vervanging toe ivm een carterbreuk.
o We zullen de komende jaren steeds rekening moeten houden met reparatiekosten van ons
toch wel oude en veel gebruikte machinepark

•

Financiën
o De inkomsten uit exploitatie waren in 2021 ca. € 3000,- hoger dan in 2020. Vanaf
2021 is de jaarlijkse beheersvergoeding van Staatsbosbeheer structureel met ruim
€2000 verhoogd. Als gevolg van de Coronacrisis hebben wij in ook 2020 slechts
beperkt inkomsten kunnen verwerven via excursies en evenementen.
o Door het afvoeren van maaisel naar hiervoor bestemde percelen in de polder en door
toename van het aantal vaarbewegingen in verband met Corona maatregelen zijn we
geconfronteerd met toenemende brandstofkosten.
o Het ouder wordende machinepark leidt tot hogere onderhoudskosten dan
voorgaande jaren. In 2021 hebben we te maken gehad met een grote reparatie aan
de Bobcat (kraantje), waardoor de onderhoudskosten ca. €3500 hoger waren dan
verwacht.
o Samen met Ongeschonden Behoud Westzijderveld hebben wij ons 15 jarig jubileum
gevierd door het organiseren van een natuurmarkt. Door subsidiebijdragen van de
Bredenhofstichting en de gemeente Zaanstad en een gift van de
Vogelbeschermingswacht hebben wij dit tegen geringe kosten kunnen realiseren. De
Bredenhofstichting heeft aan deze markt een Natuur-en Landschapsprijs verbonden
voor de realisatie van een project ter waarde van €3500, welke aan Stichting
Kalverpolder is gekend. Deze extra schenking, gedaan in 2021 zal in 2022/2023
worden besteed aan het inrichten van een natuurtuin op ons terrein.

•

Vrijwilligers
o In het jaar 2021 zijn ons weer drie actieve vrijwilligers ontvallen. Ruurd van der
Spoel, Nico Vergouw en Gerrit van den Nieuwendijk. Zij hebben een belangrijke
bijdrage geleverd aan het beheer in de Kalverpolder.
o Gelukkig hebben we ook weer 2 nieuwe vrijwilligers kunnen verwelkomen, te weten
Rob Man en Stef Paques.
o 2 actieve vrijwilligers moesten jammer genoeg om persoonlijke reden hun werk voor
de Stichting staken.
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Het aantal actieve vrijwilligers is hiermee gekomen op 44 man/vrouw
Ondank alle Corona maatregelen en het teruglopen van vrijwilligers is het aantal
gewerkte uren redelijk stabiel gebleven Zo werden er dit jaar 6592 uren gewerkt.
Het aantal gewerkte uren komt hierdoor neer op een equivalent van
6592/1872=3,52 Fte.
Dit jaar kon door een tijdelijke versoepeling van de Corona-maatregel de jaarlijkse
bijeenkomst met partners doorgang vinden. Dit werd een buffet van een Thais
restaurant en iedereen liet zich dit natuurlijk heerlijk smaken.
Jammer genoeg was er door alle maatregelen geen mogelijkheid tot het houden van
een vrijwilligersbijeenkomst.

•

Activiteiten/Evenementen 2021
o Ook in 2021 leek het er aanvankelijk op dat er in het geheel geen evenementen
zouden kunnen plaatsvinden. Op een laat moment werd echter alsnog vergunning
verleend op de Kalverpolderwandeltocht te laten plaatsvinden.
Deze vond plaats op 21 augustus. Door de late aankondiging hebben maar een
beperkt aantal wandelaars aan deze door De Laatste Loodjes georganiseerde
wandeling deelgenomen.
Maar prachtig weer en enthousiaste deelnemers.
o Op 6 november was het, als buitenactiviteit, mogelijk deel te nemen aan de landelijke
Natuurwerkdag. Hiervoor hadden zich 6 ‘externe’ vrijwilligers opgegeven. Samen
met onze vrijwilligers is dit een heel nuttige werkdag geweest.

•

Bedrijfsvrienden.
In 2021 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 2021 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.

•

Beheergegevens
Ten behoeve van de voortgang van de beheerdoelen is
er via Google-Maps een web module 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.

Jaarverslag 2021

Pagina 7 van 8

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.

•

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. Verder hebben wij een
verwerkingsovereenkomst afgesloten met het administratiekantoor AdDoo dat de
boekhouding voor ons uitvoert.

•

Bestuur.
Ondanks de coronamaatregelen heeft het bestuur in 2021 de 7 geplande vergaderingen
kunnen houden. Ten aanzien van het schema van aftreden hebben de bestuursleden Rolf
Surink en Henk Krook aangegeven hun functies voor de komende 3 jaar te continueren. 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 2024
o Plv. Voorz. en Coörd.Vrijw. & Monitoring Rolf Surink
31 december 2024
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. De boekhouding werd dit jaar gecontroleerd door een Kascontrole Commissie en
zij hebben hiervoor op 21 maart 2022 een akkoordverklaring opgesteld en is het bestuur
decharge verleend voor het over het boekjaar 2021 gevoerde beleid en de verantwoording
daarvan. De jaarrekening op 31maart 2022 door het bestuur vastgesteld en goedgekeurd.
Zaandam 31 maart 2022
Het Bestuur van:
Stichting Kalverpolder
p.a. De Steven 32
1502BR Zaandam
secretaris@kalverpolder.nl
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