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Aanwezige Bestuursleden: Johan Stuart, Jan Kuijs, Henk Boersbroek, Frank Dijkstra, Antje 

Ehrenburg, Peter Holland, Martijn Korthorst, Rino Abrahamse 

 

Opening, mededelingen en ingekomen stukken 

Peter Holland opent de vergadering en start met enkele mededelingen. Het bestuur heeft 

deelgenomen aan een fietstocht door de Heksloot met enkele raadsleden van o.a. Groen Links. 

Hierbij zijn nuttige contacten opgedaan.  

Daarnaast wordt er op veel terreinen actie gevoerd of stelling genomen tegen aanslagen op de 

natuur. Deze komen in de diverse agendapunten aan bod.  

 

Notulen ALV 22 maart 2011 

De notulen worden geaccordeerd. 

 

Bestuursamenstelling 

Drie bestuurleden hebben er een termijn op zitten: Rino Abrahamse, Johan Stuart en Peter 

Holland. Allen worden met instemming van de leden benoemd voor opnieuw drie jaar. 

 

Natuurbescherming 

 

Fietspad AWD 

De voorgestelde route vanuit de klankbordgroep blijkt te veel grijs duin te raken. Dit traject 

is daarom afgekeurd. Klankbordgroep is bijeen geweest op de situatie te bespreken. Er is nog 

tijd om enige varianten uit te werken. Wordt vervolgd. Er leeft wel de zorg dat Waternet 

beoogd om gebruik te maken van de dienstweg route. Er is een brief in de maak om hier 

tegen te protesteren. 

Ecologisch Beleidsplan Gemeente Haarlem 

Wij worden waarschijnlijk gevraagd om input te leveren. 

Landal Park 

De betrokken gemeenten hebben overleg gehad. Vier zijn voor en twee zijn tegen. Er zijn 

voorwaarden gesteld die beperkingen stellen aan de mogelijkheden voor inrichting.  

Nico Buiten verzoekt het bestuur zich hard te maken voor de eisen met betrekking tot de 

maatregelen gericht op de Gruijters. Het bestuur zal dit afstemmen met Chris Brunner die 

hiervoor namens de Vogelwerkgroep acteert. Nico vindt het jammer dat op de betrokken 

vergadering niemand van het bestuur aanwezig was. Bestuur geeft aan dat dit wel de intentie 

was, maar helaas niet gelukt is om dit te plannen. 

Bezwaar Vijfhuizerpolder 

Er werden werkzaamheden uitgevoerd tijdens het broedseizoen. Hier is bezwaar tegen 

aangetekend en dit heeft geleid tot stopzetten. Nico vult aan dat dit zelfs heeft geleid tot het 

overdragen van het beheer aan Landschap NH. 

Fietspad Houtmanpad 

In ieder geval ingebracht dat er in elk geval niet in het broedseizoen werkzaamheden 

uitgevoerd gaan worden. Geen verdere actie ondernomen 

Visdieven bescherming 

Vorig jaar beschermd op het dak van Verhuisbedrijf en gelukt. Vorig jaar 68 nesten dit jaar 

107. Hiervan 103 pulli geringd. Verder 24 nesten kokmeeuw, 1 kleine plevier en scholekster. 

Plannen IJmere 

Plannen om met woningcorporaties om tafel te gaan. Gericht op het attent maken op 

mogelijkheden die voor vogels geboden kunnen worden. Hans Willemse blijkt hier ook mee 

bezig te zijn. Bestuur zal met hem contact leggen. In Uithoorn en Almere ook al succes mee 

gehad. 

Weerlanerpolder 

Bescherming loopt slecht. Gemeente neemt illegaal al acties. Plan is weer stil gelegd. Maar 

het ziet er niet goed uit. Het bestuur steunt dit initiatief, Indien nodig ook met financiële 

middelen. 

 

Jaarplan 2012 



Plan komt waarschijnlijk in de volgende Fitis. Bevat o.a. aanpassingen van de website en verder 

natuurbeschermingsmaatregelen. 

 

Begroting 2012 

Budget 2011 dit jaar lijkt positief uit te pakken. Twee wijzigingen voor 2012. Jeugdclub is van 

800 naar 900 EUR. Folder en brochures 200 lager. 

In statuten staat een investeringsbedrag van max 1500 NLG ter besluitvorming van het bestuur. 

Hierdoor vaak besluitvorming voor bijvoorbeeld investeringen in de natuurkaart lastig. Verzoek 

om dit op te hogen naar 2500 EUR. De vergadering gaat hiermee akkoord 

 

Jubileum 

De jubileumavond was erg geslaagd met veel bezoekers. Ook zeer gewaardeerd door Truus 

Bloem. Financieel bezig met de afronding. 10.000 EUR sponsoring ontvangen. Inmiddels bijna 

200 nestkasten verkocht.  

Slotavond op 7 november in theater Nieuw Vredenhof. Voor de pauze resultaten van telling, 

mussenkasten en fotowedstrijd. Martijn de Jonge, vogelfotograaf, sluit de avond af. 

 

Rondje commissies 

 

Veldwerk: geen bijzonderheden 

- Resultaten van de mussenmeldingen wordt opgepakt. Willen hier ook volgend jaar een 

vervolg aan geven. 

- Chris vraagt aandacht voor het Project MUS. Inventarisatie van stadsvogels   

- Verder extra aandacht voor de Spaarnwouderpolder. 

Fitis:  

- Fitis 4 komt eind november. Nog wel enkele artikelen die binnen moeten komen. 

- Volgend jaar digitaliseren van de Fitis op de agenda. 

Jeugd en PR:  

- Meestal tussen de 12-15 kinderen op stap. Vaste kern.  

- Afgelopen zondag op de Zuidpier. 

- Plannen voor o.a kerkuilenexcursie en Oostvaardersplassen. 

Excursies:  

- Samen Vogelen nog geen doorslaand succes. Bestuur wil er wel mee door gaan. 

- Nieuwe excursieprogramma in voorbereiding. Zoeken ook nieuwe ideeën.   

- Cursussen 2012: beginnerscursus (nu al mensen op de wachtlijst). In juni tot december 6 

keer een vervolgexcursie voor 20 EUR. Ook plannen voor een Monitoringscursus: BMP, 

trektellen etc.. Nico Buiten zou ook een echte BMP cursus willen zien. Neemt het bestuur 

mee. 

 

Uitreiking Vogelwerkgroepspeldje 

Gemma Terpstra wordt onderscheiden voor haar inzet en toewijding met het speldje van de 

staartmees.  

 

Rondvraag 

- Erwin is betrokken bij stedenband Mutare (Zimbabwe). Stellen leskisten samen over 

Afrika. Logo is twee gierzwaluwen. Teken van voorspoed en geluk. Volgend jaar is het 

jubileumjaar. Er worden Gierzwaluwkasten gemaakt. Gierzwaluwtentoonstelling o.a. in 

Haarlem Noord en een lesprogramma bedacht rondom de gierzwaluw. Zoekt mensen die 

beschikbaar zijn om op basisscholen een lesuur te gaan geven. 

- Gierzwaluwwerkgroep wil de gierzwaluw meer in beeld krijgen. Martin Hin en Erwin willen 

hier graag een extra draai aan geven. Vanuit enkele steden initiatief om beter te gaan 

inventariseren. Meer gegevens zijn nodig om beter te beschermen. Volgend jaar 4 keer 

per jaar tellen op vaste dagen gedurende een paar jaar. 

- Hans Vader zit in de werkgroep Ter Kleef. We moeten uit het huidige gebouw maar 

krijgen vervangende ruimte in het kantoordeel. 

 


