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Onderwerp: Algemene Leden Vergadering (ALV) 4 oktober 2021
Verslag van de Secretaris over het jaar 2019 (agendapunt 4)

Bestuur
Als bestuur hebben we het afgelopen jaar 7 keer vergaderd.
Belangrijke onderwerpen vormden onderzoek naar de wens tot het aanpassen van de 
statuten, zienswijzen m.b.t. de “Corridorstudie Amsterdam-Hoorn” en reageren op een aantal
negatieve ontwikkelingen binnen ons werkgebied. Het woord ‘bescherming’ in onze naam 
moest vaak worden toegepast. Daarnaast was en is er aandacht voor diverse vacatures.

Projecten
Het Rijk is nog steeds druk bezig met de “Corridorstudie Amsterdam-Hoorn”. In de zomer 
van 2019 hebben wij een zienswijze ingediend op de dan ter visie gelegde stukken en 
daarbij ook aangeboden mee te willen denken in de verdere uitwerking van de plannen. 

Daarnaast speelt ook de verbinding A8/A9. Bij dit project zet onze vereniging zich via SVN in
om schade voor de natuur door dit plan te beperken. Maar ook met initiatieven om tot een 
beter project te komen omdat ook wij zien dat er qua leefbaarheid in het gebied door het 
toenemende autoverkeer iets moet veranderen en er grote druk op het project bestaat om 
het te realiseren.

Het “Hockeyveld Het Fortuin” blijft onze aandacht houden al is het momenteel even stil 
doordat het project door de stikstofproblematiek is opgehouden. 

Het project “Proeftuin Engewormer” is wat ons betreft tot nu toe niet goed gelopen. 
Informatieverstrekking van uit de gemeente Wormerland was onvoldoende of soms zelfs 
onjuist. We hebben ze daar dan ook op geattendeerd. Vervelend is dat de gemeente vaak 
laat of niet reageert.
Dit was ook het geval met een brief die we begin 2019 aan de gemeentebesturen van zowel 
Wormerland, Zaanstad als Oostzaan hebben gestuurd over het verbieden van bomenkap in 
het broedseizoen. Van zowel de gemeente Wormerland als van de gemeente Zaanstad 
mochten we geen reactie ontvangen. Toen we daar in de zomer een formele klacht bij beide 
gemeenten indienden, kwam er uiteindelijk alsnog een antwoord. Overigens een antwoord 
dat, zoals we ook verwachtten, weinig goeds voor de toekomst voorspelt omdat de 
gemeenten verklaren te handelen volgens de Wet Natuurbescherming die volop uitvluchten 
biedt.

Onaangename verrassingen
In 2019 vonden op verschillende plekken werkzaamheden plaats die ons onaangenaam 
verrasten. Werkzaamheden die door een aantal leden, ter plaatse goed bekend, snel werden
opgemerkt.
Aan de Middel werd een illegaal zandstort ontdekt waartegen is geageerd bij de bevoegde 
instanties. OBW heeft hier het voortouw. Procedures lopen nog.
Bij de Paintball werd een illegaal soort zandstrand aangelegd. Op aangeven van ons is door 
Staatsbosbeheer direct actie ondernomen en is dit zand verwijderd.
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Bij de molen De Jonge Dirk werden in het broedseizoen diverse bomen gekapt. We hebben 
de Stichting de Zaansche Molen daar op aangesproken. Helaas was het kwaad al geschied 
en kon het niet meer worden terug gedraaid.

De   leuke dingen  
Die zijn er gelukkig voortdurend. Waar halen we anders met zijn allen de lol vandaan. 

Om te beginnen natuurlijk het succes van de huiszwaluwkasten, betaald uit ons 
Jubileumfonds en het IJsvogelfonds van VBN, die door vader en zoon van Poecke op een 
groot aantal plekken zijn aangebracht. Een andere bijdrage uit ons fonds betrof de bloemrijke
akkerrand in Assendelft. Aangelegd om bijen, insecten en patrijzen te lokken.

Binnen ons werkgebied hadden we een paar mooie waarnemingen. Karen Vaartjes spotte in 
september de, voor onze omgeving zeer zeldzame, grote vale spotvogel. Het bracht een 
ware invasie van vogelspotters naar de Wijdewormer. Overigens was er in hetzelfde 
weekend een wintertelling waarbij jullie secretaris bij zijn telling tegen zo’n 100 goudplevieren
aanliep die keurig in het gelid in rijen van 10 achter elkaar in de windrichting zaten. Voor mij 
als liefhebber zeker een net zo mooie waarneming als de spotvogel.
Verder spotte Kees Floris de grijze wouw. Ook een bijzonderheid in ons werkgebied. 

Tenslotte benaderde BPD projectontwikkeling ons om te adviseren bij het meenemen van 
voorzieningen voor vogels in een paar bouwprojecten. Een verzoek waar we graag gehoor 
aan gaven en waar de stadsvogelconsulent van VBN mee aan de slag kon. Zie ook het 
jaarverslag van de Werkgroep Stadsvogels.

Werkgroepen/commissies
Alle werkgroepen en commissies hebben in 2019 weer veel werk verricht. Lees daarvoor de 
jaarverslagen op onze website. Te veel om hier op te noemen en mag ook gerust als de 
leuke dingen worden gemeld.

Vacatures
Jullie konden het lezen in de bijlage bij de Kieft van december: er zijn en er ontstaan op 
cruciale plekken vacatures. Een aantal is inmiddels ingevuld maar er staat nog het één en 
ander open. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt het wel zorgelijk vooral wat betreft de 
bestuursfuncties. Op de jaarvergadering wordt dit onderwerp nog nader aan de orde gesteld.

Wijdewormer, februari 2020

Ico van Dijk, secretaris
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