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Bestuur:
Als bestuur hebben we het afgelopen jaar 7 keer vergaderd.
Belangrijke besluiten vormden de wijziging van het huishoudelijk reglement, het privacy
statement en zienswijzen m.b.t. het hockeyveld Het Fortuin en de Corridorstudie AmsterdamHoorn.
75-jarig Jubileum 2018:
Het jubileumjaar mag een succes worden genoemd. Een
fantastische jubileumdag op 15 april met veel aandacht
vanuit de pers, een fantastische receptie o, veel giften en
donaties, een digitaal jubileumboek en een cover van de
Kieft die het hele jaar in het teken van het jubileum
stond. Hulde aan allen die een bijdrage aan de
organisatie hebben geleverd. Kortom, een jaar waar met
een blij gevoel aan terug kan worden gedacht.
Eén van de giften had een specifiek doel: de huiszwaluw.
Arjan van Poecke is druk bezig om deze gift, samen met
zwaluwentellers, om te zetten in iets tastbaars voor deze
vogel van het jaar 2018: nestkasten. Inmiddels zijn ca.
150 locaties in beeld en zijn er al concrete aanmeldingen
binnen voor het plaatsen van de kasten.
De overige giften en donaties zijn verzameld in een
Jubileumfonds. Alle leden en donateurs kunnen bij het
bestuur voorstellen voor projecten indienen.
Projecten: Zoals ook al vorig jaar gemeld hebben De Rijksoverheid en de gemeente
Zaanstad met een aantal projecten het idee opgevat om weer stukken natuur op te offeren.
Het Rijk is nog steeds druk in de weer met de “Corridorstudie Amsterdam-Hoorn”. Positief
bericht is dat de afsnijding van de bocht A8/A7 bij Oostzaan, waardoor een deel van het
Oostzanerveld zou verdwijnen, van de baan is. Daarnaast speelt de verbinding A8/A9. Bij dit
project zet onze vereniging zich ook om schade voor de natuur door dit plan te beperken.
De gemeente Zaanstad blijft ons verrassen met de ontwikkelingen rond het “Hockeyveld Het
Fortuin”. Van onze kant is diverse malen ingesproken, echter zonder resultaat.
Desalniettemin hebben anderen aangetoond dat in het natuurkundig onderzoek grote gaten
zitten. Tot nu toe liggen de procedures stil.
Verder heeft de gemeente aangegeven dat ze in Krommenie het fietspad Haansloot willen
aanleggen. Een plan dat al lang speelt en waar wij, zoals bekend, mordicus tegen zijn. Wij
zijn dan ook niet ingegaan op het verzoek van de gemeente om het plan mee te helpen
optimaliseren. Wij wachten de procedures af. Zienswijzen zouden moeten leiden tot andere
inzichten voor deze projecten. Mocht dit niet zo zijn, dan zijn we hiermee gemachtigd om
uiteindelijk bij publicatie van de definitieve plannen en aanvraag van vergunningen bezwaar
aan te tekenen.

In het kader van het bevorderen van de biodiversiteit heeft de gemeente ons gevraagd mee
te denken. Wij hebben om verdere uitleg gevraagd maar tot op heden nog geen informatie
ontvangen. Het overleg verloopt stroef.
Tenslotte houden we een oogje in het zeil bij het project “Proeftuin Engewormer”. Dit is een
project waarbij de gemeente Wormerland in overleg met de bewoners en
belangenorganisaties in de aanloop naar de nieuwe Omgevingswet kijkt wat er aan
ontwikkelingsmogelijkheden haalbaar zijn in de polder.
Stadsvogelconferentie 2018:
Samen met Vogelbescherming Nederland en de gemeente Zaanstad hebben we op 9
oktober in het Zaans Museum een Stadsvogelconferentie georganiseerd. Onze voorzitter en
Arjan van Poecke hebben een belangrijke bijdrage geleverd in de organisatie. Het was een
bijeenkomst met ca.100 mensen die beroepsmatig met de natuur bezig zijn. Het leidde
uiteindelijk tot concrete tips en acties aan het einde van de dag. Nu maar hopen dat er ook
daadwerkelijke iets mee gedaan wordt.
Werkgroepen/commissies:
Alle werkgroepen en commissies hebben in 2018 weer veel werk verricht.
Voor wat betreft de contactavonden was al in 2017 de nieuwe locatie De Lorzie een succes
gebleken. Dat blijkt steeds meer, want in 2018 zat de zaal bij alle bijeenkomsten meestal
bomvol.
Tenslotte is het mooi dat een aantal leden een werkgroep IJsvogels heeft opgericht die
inmiddels volop aan de slag is.
Wijdewormer, januari 2019
Ico van Dijk, secretaris

