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Aanwezige Bestuursleden: Jan Kuijs, Henk Boersbroek, Frank Dijkstra, Martijn Korthorst, Rino 

Abrahamse, Chris Brunner (Natuurbeschermingssecretaris) 

Niet aanwezig: Johan Stuart, Peter Holland, Antje Ehrenburg, 

 

Opening, mededelingen en ingekomen stukken 

- Jan Kuys meldt dat Peter van Holland vanwege privé omstandigheden niet aanwezig kan zijn. 

Ook Vice-voorzitter Johan Stuart is helaas afwezig. 

- Jan meldt de sijsjesinvasie en de vangst van de Hop door de regionale slechtvalk 

- Jos Kluiters, ex-voorzitter en Harm Botman, fotograaf, zijn overleden. 

 

Notulen 15 november 2012 

- Subsidie Vosse- en Weerlanerpolder komt opnieuw langs. Het bestuur worstelt met de keuze of 

we opnieuw willen steunen en vraagt de mening van de zaal. Chris steunt toch het voorstel. 

Hij stelt dat we eigenlijk dit onderwerp uitbesteedt hebben. Er wordt afgesproken dat het 

bestuur hier regelmatig over terug zal koppelen in de ALV. 

 

Natuurbescherming 

 

Chris Brunner licht wat recente ontwikkelingen toe. 

Duinpolderweg 

Verschillende groepen hebben zich verenigd. Er is een krant uitgegeven. 10.000 exemplaren 

zijn gedrukt. Het lijkt de goede richting op te gaan. 

Meeuwenoverlast 

Er is brief naar de gemeente gestuurd met oproep voor een meer gericht beleid. Er komt een 

gesprek met de wethouder. 

Ecologisch beleidsplan Haarlem 

Is een redelijk stuk geworden. Het grote punt is: “wat gebeurt er mee ?”. In de structuurvisie 

komt het woord natuur echter niet voor. We blijven vechten dat het een natuurgericht plan 

wordt. 

Fietspad Verenigde Polders bij Schalkwijk 

Er is een rapport overhandigd aan de wethouder. Richt zich met name op het fietspad. De 

polder wordt waarschijnlijk opengesteld, maar er komen waarschijnlijk ook enkele 

natuurmaatregelen. 

Vosse- en Weerlanerpolder 

Er is veel werk verzet door enkele leden. Er is een aparte stichting opgericht. Gemeente wil 

komst van de manage doorzetten. Wordt een proces. Er is ook overleg over recreatie invulling 

van de polders en er is inmiddels ook extra bedreiging namelijk de aanleg van een nieuwe 

provinciale weg. Chris ondersteunt de stichting bij het advies over dit onderwerp. 

Poelbroekpolder bij Schalkwijk 

Gemeente is gaan maaien alsof het gazon is. Hier is tegen geprotesteerd. Er lijkt nu een goed 

beheerplan te komen en in beheer te komen bij Landschap Noord-Holland. 

 

Website 

Er worden grote vorderingen gemaakt. Martijn licht stand van zaken toe. De website is in opbouw en 

een demo wordt getoond. Nieuwe look-and-feel en interactiever. Ook Fitis archief en 

waarnemingenarchief zal er op komen. Wordt naar verwachting rond de zomer opgeleverd. 

 

Jubileumjaarboek 

Er is veel enthousiaste medewerking van prominente vogelaars in de regio. Het idee is nog steeds om 

een boek te maken over vogels op basis van populaire thema’s die de regio raken. Bijv. 

boombroedende lepelaars, dakbroedende meeuwen. 

 

Financieel 

Er wordt decharge verleend door de kascommissie, Lida van den Heuvel en Pierre Teders. Henk licht 

de uitgaven toe. Het resultaat is € 2.783 positief. Dit wordt toegevoegd aan de balans. 

Lida treed af. We zoeken een nieuwe controleur. Nico Slotboom geeft aan dat hij dat wel wil doen. 

 



Rondje commissies 

 

Veldwerk:  

- Atlasproject SOVON. Er is een informatieavond in februari geweest . Er zijn nog wel een aantal 

interessante gebieden over. O.a. de AWD. Blok 25-40. Heemstede/Bennebroek wordt 

waarschijnlijk volgend jaar mee gestart. 

- Jaar van de Patrijs 

Geen actie waar de VWG zelf mee bezig is.  

- Huismussen 

Nieuwe waarnemingen bevestigen beeld dat de aantallen schrikbarend zijn gedaald. Er komt 

hierover een stuk in de Fitis door Peter van Holland. 

- Houtakkerbeemden 

Er komt mogelijk een onderzoek. 

Fitis/PR:  

- PR commissie staat op langer pitje. Veel aandacht voor jubileumboek. Er zou inzet gewenst zijn 

van nieuwe krachten. Jan doet een oproep voor deelname. 

- Fitsredactie maakt zich zorgen over de concurrentie van de website. Vinden eigenlijk dat de stap 

naar kleur gemaakt moet worden. Offertes hier voor staan uit. 

Excursies/cursussen:  

- Nieuw excursieprogramma opgesteld. In voorjaar diverse excursies o.a. Groene Jonker, 

Balgzand en weekend Schouwen-Duiveland. Er is veel belangstelling voor Samen vogelen op 

de 1e zondag van de maand. Komt ook allemaal in de Fitis. 

 

Fred Scholten 

Jan memoreert dat een vrijwilliger al heel lang de VWG steunt. Fred Scholten heeft tien jaar lang 

gezorgd dat de Fitis de deur uit is gegaan. Dit samen met zijn vrouw Ria. Jan krijgt als dank voor deze 

jarenlange inzet een cadeau, een schilderij van een biddende ruigbootbuizerd. 

 

Rondvraag 

-  Geen vragen 


