
Op 11 februari 2015 is de  
Stichting Krommenieër Woudpolder 

opgericht.  
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Agenda: 
1. Samenstelling bestuur 
2. Adviseurs 
3. Korte terugblik 
4. Doel van de Stichting 
5. Wat willen wij bereiken 
6. Wat is de Krommenieër Woudpolder 
7. Pauze 
8. Wat hebben we al bereikt 
9. Verantwoording 
10.Vervolg stappen 
11.Vragen  
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1. Samenstelling bestuur 
Voorzitter   Kees Langewis 
Secretaris   Han Nool 
Penningmeester  Yvonne Valk 
Lid    Jaap van Harlingen 
Lid    Bert Veneman 
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2. Adviseurs 
• Raymond van der Laan 
• Coos de Ruiter 
• Hans de Wolf 
• Bab Meijns 
• Ed Staats 
• Jan van Broeckhuijsen 
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3. Korte terugblik 

Gestart als werkgroep tegen het fietspad langs de Haansloot 

Bezwaren kenbaar gemaakt in hoorzitting 

Boerenlandpad en fietspad gelijktijdig op gemeentelijke 
agenda 

Motie van PvdA en Rosa aangenomen 

16 juni 2014 bijeenkomst georganiseerd door werkgroep 
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3. Korte terugblik 

Conclusie van 16 juni 2014 dat er onvoldoende 
draagvlak is voor een overkoepelende Stichting 

Toch een Stichting oprichten 

Stichtingsakte is op 11 februari 2015 gepasseerd 
bij notaris Van Baal 
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4. Doel van de Stichting 

De Stichting heeft ten doel het beschermen 
van de natuur en het culturele erfgoed van 
de Krommenieër Woudpolder en voorts al 
hetgeen in de ruimste zin met één en ander 
verband houdt, daartoe behoort en/of 
daartoe bevorderlijk kan zijn. 
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5. Wat willen wij bereiken 

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 
• Het bijeenbrengen van fondsen; 
• Het overleggen en onderhandelen met (semi-)overheden 

en andere organisaties en het aangaan van 
overeenkomsten in het belang van de doelstelling van de 
Stichting; 

• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het 
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 
daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
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6. Wat is de Krommenieër Woudpolder 
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6. KWP 



7. Pauze 
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8. Wat hebben we al bereikt 

6 maart 2015 onze eerste werkochtend. 
• 16 mensen hadden zich aangemeld waaronder de secretaresse van 

notaris Van Baal die haar hiervoor vrij gegeven had, 
• Onder deskundige leiding van Staatsbosbeheer zijn de 

werkwerkzaamheden, het verwijderen van boompjes langs de 
Noorderham, uitgevoerd waarna een gezamenlijke lunch in het Fort 
Krommeniedijk. 

De stichting heeft overleg gehad met: 
• Gemeente Zaanstad 
• Staatsbosbeheer 
• Agrariërs 

Notaris Van Baal, Mukro en Staatsbosbeheer zijn onze 
grootste sponsors tot heden. 
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8. 6 maart onze eerste werkochtend 
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9. Verantwoording 

Als Stichting willen wij u, als donateur,  jaarlijks 
informeren of onze doelstellingen gehaald zijn. 
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10. Vervolg stappen  

Wat zijn onze doelen tot eind 2015: 

Wat kan de Stichting verder verbeteren 

• De contacten onderhouden met de gemeente Zaanstad over de 
voortgang van het fietspad langs de Haansloot, 

• Het reageren, d.m.v. een zienswijze,  op de plannen die door de 
gemeente uitgebracht worden voor het fietspad.  

• Het verder verwijderen van de boompjes langs de Noorderham in het 
naseizoen, 

• Het inventariseren en bespreken, met genoemde partijen,  welke 
verbeteringen uitgevoerd kunnen worden in de Krommenieër 
Woudpolder. 
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11. Vragen  
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