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

Peter Holland, Martijn Korthorst, Rino Abrahamse, Chris Brunner 

 

Opening, mededelingen en ingekomen stukken 

- De Natuurbeschermingscommissie commissie is uitgebreid met een extra deelnemer: Norman 

Graafsma.  

- 15 afmeldingen die per mail zijn ontvangen worden in de notulen opgenomen 

- Wim van Diepenbeek meldt dat Cor de Groot, ons enig levende erelid, een ernstige 

hersenbloeding heeft gehad. Er is weinig verbetering. Zal overgeplaatst worden naar de 

Houttuinen. 

- Veel post heeft betrekking 

- Nieuwjaarsreceptie geprikt op 13 januari   bij de Scouting in Heemstede samen met de IVN en 

KNNV. 

- Bedankbrief van vereniging Behoud Vosse- en WeerlanerPolders voor de subsidie van 500 

EUR. 

- Stichting Avifauna bestuur is afgetreden. De taken zijn overgenomen door een tijdelijk bestuur 

van Peter Holland (voorzitter), Frank Dijkstra (secretaris) en Johan Stuart (penningmeester) 

 

Notulen ALV 10 oktober 2011 en 13 maart 2012 

Twee activiteiten die worden genoemd zijn: 

- Website onderhanden: was taak van Peter Holland maar deze wordt overgenomen door Johan 

Stuart met aantal ander leden. 

- Norman Graafsma benaderen voor SVN commissie Roofvogels. Dit wordt nog opgepakt. 

Notulen worden goedgekeurd 

 

Bestuursamenstelling en divers 

- Termijnen voor de bestuursleden Antje Ehrenburg (algemeen lid) en Frank Dijkstra 

(secretaris) worden verlengd 

 

Natuurbescherming 

 

Fietspad Verenigde Polders bij Schalkwijk 

Was vroeg mooi weidevogelgebied. Nu plannen voor de openstelling van een fietspad. 

Broedvogelpopulatie inderdaad sterk verminderd. Rapport gemaakt over een nieuwe toekomst 

voor dit gebied met als doel op z’n minst een deel van de weidevogels terug te krijgen. 

Overhandigd aan de wethouder. Wil wel iets doen maar pas op langere termijn. Nu afwachten 

op verdere reacties. 

Vosse- en Weerlanerpolder 

Veel werk verzet door enkele leden. Aparte stichting voor opgericht. Gemeente wil komst 

manage doorzetten. Wordt een proces. Wel overleg over recreatie invulling van de polders. 

Inmiddels ook extra bedreiging namelijk de aanleg van een nieuwe provinciale weg. Chris 

ondersteunt de stichting bij het advies over dit onderwerp. 

Visie Spaarnwoude 

Geld vanuit het rijk voor beheer is op. Visie neergelegd maar omvat een complete focus op 

reactie. VWG is inmiddels betrokken bij overleg.  

Fietspad AWD 

Beoogd tracé is nu weer terug bij de originele variant. Provincie volgt weer het dienstwegtraject. 

Door Arcadis een rapport geschreven waar niet veel van klopt. Gemeenteraad Amsterdam is 

akkoord gegaan. Bestuur wil nu de juridische weg verder onderzoeken.  

Valkerij AWD 

VWG heeft in een brief bezwaren geuit gebruik van AWD door een valkenier. Valkenier heeft een 

ontheffing die af gaat lopen. Bestuur WaterNet gaat hier een besluit over nemen. 

Landal park Spaarnwoude 

Park gaat er waarschijnlijk komen. VWG is na veel wikken en wegen ingestapt in een overleg 

om maximaal invulling te geven aan de inrichting van het gebied. 



Nico Buiten vraagt zich af of de VWG voldoende betrokken is bij sloopaanvragen. Er is vaak geen 

natuurtoets. Peter meldt dat het bestuur hier wel alert op is en graag meldingen hoort als er zaken 

mogelijk niet goed lopen. 

 

 

Jaarplan 2012 

Peter licht toe dat het bestuur weer aan de slag gaat. Hij zou graag meer input van de leden willen.  

Nico Buiten zou een nog bredere aanpak van natuurbescherming willen ondersteunen. 

 

Begroting 2013 

Henk ligt de begroting toe. Is in grote lijnen een kopie van vorige jaren. Eén belangrijke afwijking. 

Fitis kosten zullen waarschijnlijk omhoog gaan. Fred Scholten wil stoppen met het insteken en 

verzenden van de Fitis. Het bestuur heeft onderzocht wat de kosten zijn voor het laten uitvoeren van 

deze taken door Paswerk. De kosten hiervan zijn 600 EUR. In de begroting zijn deze kosten 

opgenomen door een verlaging van de post brochures. 

 

Jubileum 50 jaar Fitis  

Jan licht de plannen toe. Fitis bestaat in 2012 50 jaar. 14 personen denken nu al mee over een 

aanvulling op de Avifauna (die inmiddels 20 jaar oud is). Huidige opzet is om niet echte avifauna te 

maken maar meer thematisch te kijken naar de ontwikkelingen. Financiering is volgende 

aandachtspunt. 

 

Rondje commissies 

 

Veldwerk: geen bijzonderheden 

- Atlasproject SOVON. Coördinatie vanuit SOVON maar wel enige begeleiding. Indien er 

atlasblokken over blijven deze wellicht in samenwerkingsverband tussen leden uitvoeren. 

- Huismussen 

Dit voorjaar is een mussentelling uitgevoerd. Rino toont wat eerste resultaten die een 

schrikbarende daling laten zien. 

Fitis/PR:  

- Jan zoekt iemand die tijd heeft om 4 keer per jaar de Fitis in te pakken. 

- Volgende Fitis komt volgende week uit. 

- Herfstevenement in Ter Kleef net geweest. 

Jeugd:  

- Nog steeds veel interesse.  

- Ook excursie met NJN samen. Stimuleert overstappen. 

Excursies/cursussen:  

- Sinds zomervakantie 3 excursie. Fietsexcursie (3 deelnemers), ringstation (vol), vogeltrek (20 

deelnemers) 

- Volgende week Zuidpier 

 

Rondvraag 

- Verzoek om voortaan de aankondiging eerder te versturen. 


