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Aanwezige Bestuursleden: Jan Kuijs, Ed Hoek, Frank Dijkstra, Martijn Korthorst, Rino Abrahamse, 

Johan Stuart, Peter Holland, Antje Ehrenburg 

Niet aanwezig: 

 

Opening, mededelingen en ingekomen stukken 

- Peter opent de vergadering in de nieuwe locatie “Seinwezen” 

- Ingekomen stukken:  

o Spaarnwoude heeft foto’s verzocht voor Infoborden 

o Stichting Zuid-Kennemerland Natuurlijk zal worden opgeheven. In praktijk blijkt 

samenwerking van nature al goed te lopen. Verder weinig naamsbekendheid. VWGZKL 

heeft goede eigen naamsbekendheid. Aanvullende stichting niet noodzakelijk. 

o De vogelwerkgroep heeft een donatie van 400 euro ontvangen van Dick Foeken en xxx 

dat zij hebben gekregen bij een door hun gegeven feest. 

o Marc Kuiper is op zoek naar informatie over patrijzen in de Haarlemmermeer. Mensen 

die daar bij willen helpen kunnen hun naam opgeven bij Johan Stuart 

 

Notulen 13 maart 2013 

- Norman Graafsma meldt dat de Gemeente Haarlemmermeer maar 1 broedwand heeft 

gemaakt. De tweede moet nog gemaakt worden. 

- Verder akkoord op notulen 

- Uit de notulen:  

o Na de oproep van Peter Davids is onderhoud gepleegd aan de vogelhut. Dit is zeer 

succesvol geweest 

o Norman Graafsma ligt stand van zaken van de visdiefkolonie in de Haarlemmermeer 

onderzocht. De aantallen leken dit jaar minder. Met een drone dit verder bekeken. 

Bijna een helft minder. Omstander wist te melden dat blijkbaar de weken er voor wel 

harde knallen te horen waren geweest. Dus mogelijk wel sprake van verstoring. 

 

Nieuwe bestuursleden 

 

Er treden drie bestuurleden af (Johan, Peter, Rino) die aangeven wel verder te willen. Dit wordt door 

de aanwezige leden met applaus bevestigd. 

 

 

Natuurbescherming 

 

Chris Brunner en Peter van Holland lichten wat recente ontwikkelingen toe.  

Jacht op Smienten 

Provincie heeft vergunning afgegeven voor jacht op smienten in de gehele provincie. Was 

gebaseerd op een Faunabeheerplan. Daarin staat dat de smient in de hele provincie schade aan 

richt. VWGZKL heeft bezwaar gemaakt. Procedure is twee keer verlengd vanwege fouten in de 

procedure. Schadecijfers wezen dat daarnaast uit dat er maar 1 schade van 90 euro terug te 

vinden was. Hierdoor procedure weer vertraagd. Echter per 1 oktober zou de jacht starten. Bij 

voorzieningrechter verzoek ingediend voor opschorting. Rechter heeft dit ingestemd. Er zijn ook 

al 66 machtigingen en 26 in de pijplijn uitgezet. Deze worden nu ingetrokken. Provincie heeft 

aangegeven dat ze Zuid-Kennemerland uit de aanvraag wordt gehaald voor ten minste 5 jaar. 

Voorlopig zit het dus mee maar juridisch wel een lastig traject. 

Afschietvergunning eeuwen Tata Steel 

Inmiddels een hoorzitting geweest. Tata Steel heeft gebied van 8 vierkante km. Een van de 

belangrijkste broedgebieden van meeuwen. Er blijkt een vergunning afgegeven te zijn voor 

afschot voor volledige afschot op het hele terrein. Strijd gaat over reikwijdte van de vergunning. 

VWG vindt dat er vooraf beter onderzoek plaats moet vinden. 

Fietspad door de AWD 

Fietspad is voorlopig afgeketst. Er wordt te veel grijs duin aangetast. Uitspraak in relatie tot de 

A2 (ook aantasting van te veel gebied) heeft ook hier impact op. Provincie heeft dus plan 

ingetrokken. 

Overleg Velsen mbt rustgebied pier IJmuiden en weren van honden bij Kennemermeer 



Bij strand IJmuiden is sprake van overlast door vliegers/strandkarren/kitesurfers. Chris en Rino 

zijn vervolgens op gesprek geweest. Hebben aangeboden te ondersteunen bij een betere 

bescherming. VWG gaat helpen bij het vaststellen van een betere zonering op het strand. Ook 

bij het meer liggen mogelijkheden voor het weren van honden zodat de broedvogelstand beter 

beschermt wordt. 

Poelbroek polder 

Recent melding dat gemeente riet was gaan maaien tijdens de broedperiode. Mail naar de 

gemeente. Reactie met verzoek tot overleg. Afspraak is dat rietkragen pas vanaf september 

worden gemaaid. Verder zijn de sloten allemaal geschoond. Afval op slootkant met waardevolle 

planten gegooid. Beheerplan was niet concreet uitgewerkt. Inmiddels is met het materiaal een 

IJsvogelwand gemaakt. Nu overleg hoe dit verder te voorkomen. 

Pleidooi polders Hillegom 

Vereniging Behoud de Polders nog steeds actief. Juridische weg inmiddels bijna uitgeput. Dit 

broedseizoen al verstoord. Nu initiatief genomen om te kijken of het beheer overgenomen kan 

worden door Zuid-Hollands Landschap. Op 20 november een raadsvergadering. Chris roept op 

om allen te komen. 

Conceptbeheerplan Groenendaal 

Gemeente Heemstede gaat hier goed mee om. Chris volgt dit op de voet. In het plan komt 

natuur niet goed voor. Chris vraagt iemand die kennis van dit gebied heeft. Nico Slotboom wil 

dit wel doen. 

 

Speldjes 

Het bestuur wil graag iemand een blijk van waardering geven. Het gaat hierbij om iemand die de 

gierzwaluw een warm hart toe draagt:Erwin Robertz. Hij krijgt hiervoor het speldje uitgereikt door 

Peter van Holland van al zijn inzet de afgelopen jaren. 

 

Begroting 

Ed licht de begroting toe. Er verandert vrij weinig.  

 

 
 
  

Begroting 2015 uitgaven t.o.v. 2014 inkomsten t.o.v. 2014

Bestuurskosten, vergaderingen € 1.100.00 Contributie € 7.200.00

Lidmaatschappen, bijdragen € 900.00 Donaties € 1.900.00

Fitis € 6.700.00 Interest € 200.00 min 300

Lezingen € 100.00 min 100 Cursussen (saldo) € 700.00

Werkgroepen € 100.00 Natuurkaart € 100.00

Jeugdclub € 400.00 min 400 PR (saldo) € 200.00

Diversen € 200.00

Huur vergaderruimte € 600.00 plus 300

Folders, brochures € 200.00 min 100 

€ 10.300.00 min 300 € 10.300.00 min 300

Toelichting mutaties 2015 tov 2014 2014

nto= nog te ontvangen

ntb=nog te betalen

Bestuurskosten, vergaderingen € 1.100.00 Contributie € 7.200.00

stand okt.€ 716 ntb € 250 ALV stand okt 2014 €7.185

Lidmaatschappen, bijdragen € 900.00 Donaties 2014 € 1.900.00

idem als 2014 stand okt 2014 1.416 nto 400

Fitis 4x 1.650= 6600 € 6.700.00 Interest € 500.00 min 300

2014 uitgaven 4X €1.650=€ 6.600 t.g.v. renteverlaging

Lezingen € 200.00 min 100 Cursussen (saldo) € 700.00

obv voorgaande 5 jaren obv 2014

Werkgroepen € 100.00 Natuurkaart € 100.00

stand okt. € 200 betreft schade auto in 2014 niets geboekt

Jeugdclub € 800.00 min 400 PR (saldo) € 200.00

gemiddelde laatste 5 jaar stand okt ontv.250 ntb 40 j.kuys

Diversen € 200.00

obv 2014

Huur vergaderruimte € 300.00

stand okt.€ 425 +€ 200 ALV plus 300

Folders, brochures € 300.00 min 100

na 2011 geen uitgaven

€ 10.600.00 min 300 € 10.600.00 min 300



Jubileumjaarboek 

 

Voortgang is wisselend. 1 mei 201 verschijnt het boek. Tekstredactie is afgerond. Nu commissie is 

bezig met illustraties en tabellen. Jan is enthousiast en verwacht dat het een heel leuk boek wordt. 

Geschreven voor het grote publiek zonder feiten geweld te doen. 

 

Rondje commissies 

 

Veldwerk:  

- Stukje in de Fitis met overzicht van het veldwerk in ons werkgebied. Rino licht nog even de 

lijst toe. 

- Antje zit in de ledenraad van SOVON. Zit samen met Kees Scharing in de raad. Hij heeft een 

oproep om voor 3 blokken in onze regio te tellen. Verder hoort zij graag of leden nog vragen 

hebben die zij mee moet nemen. 

 

Fitis/PR:  

- Fitis weinig te melden. Laatste Fitis verhaal over de mislukte broedgeval van de Bijeneter in 

de regio. 

- Via de enquete zijn 3 mensen bereid gevonden om de PR over te nemen. Nico de Bont en 

Marjolein Verdam nemen het over.  

 

Jeugd:  

- De vogelclub gaat nog steeds erg leuk. Elke maand op stap.  

 

Excursies/cursussen:  

- In september 2 excursie geweest 

- Euro birdwatch day is geweest. Weinig deelnemers.  

- Volgende week excursie Wisentenpad. 

 

Rondvraag 

- Norman Graafsma heeft in augustus langs jagers gereden. Politie gebeld. Snel ter plaatse. 

Uiteindelijk toch zonder gebrek aan bewijs niet vervolgd en alleen waarschuwing. Roept op om 

alert te blijven en zaken te melden. 

- Zaterdag 22 november NH natuurdag in Aristo-zalen. Thema is biodiversity. 


