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Onderwerp: Algemene Leden Vergadering (ALV) 4 oktober 2021
Verslag van de Secretaris over het jaar 2020 (agendapunt 4)

2020 – het jaar van Corona
Een bijzonder jaar ligt achter ons. Ons leven werd beheerst door Corona en dat voelden we als vereniging 
ook. Vanaf maart moesten activiteiten in ieder geval voor de eerste helft van het jaar worden afgelast. 
Daarna begonnen we schoorvoetend met de eerste contactavond in september, terwijl excursies voor de rest
van het jaar ook niet door konden gaan.  Het vrijwilligerswerk bij Staatsbosbeheer kon in eerste instantie, zij 
het aangepast, weer worden opgestart. 
Eind september werden we door Corona weer terug gefloten. De uitgestelde Algemene Ledenvergadering 
was het eerste slachtoffer. Die kon op 6 oktober niet doorgaan. Ook Staatsbosbeheer gooide alle 
vrijwilligerswerk weer plat.
Helaas bleef die situatie eind 2020 zo kritiek dat de regering genoodzaakt was om een lock down af te 
kondigen. Als bestuur hadden we al besloten om het eerste kwartaal van 2021 geen activiteiten in te 
plannen. Alleen aangepaste wandelexcursies.
Kortom, als vereniging geen prettig jaar terwijl het op moment van dit schrijven, begin januari 2021, ongewis 
is wat 2021 ons gaat brengen. In ieder geval vaccins die met horten en stoten kunnen worden toegediend 
waardoor het hopelijk tot meer vrijheden leidt.

2020 – amper verenigingsactiviteiten, wel werk voor bestuur en werkgroepen
Gebeurde er dan het hele jaar niets? Toch wel. Het bestuur heeft, in sommige gevallen mede op verzoek en 
medewerking van een aantal leden, SVN of het Platform Veenweidegebieden, actie ondernomen. Acties die 
door Corona soms strandden en in 2020 nog niet tot resultaat hebben geleid. 
In chronologische volgorde ging het om de volgende onderwerpen:

 Advisering BPD (Bouwfonds Property Development): BPD ontwikkelde begin dit jaar 2 projecten 
in de gemeente Zaanstad, te weten project Noordeinde te Wormerveer en Molenaer fase 2 te 
Westzaan. Zij vroegen ons om tips voor de plaatsing van vogel- en vleermuiskasten en vogelvides 
in/ aan de woningen. Arjan van Poecke heeft hier mede in geadviseerd.

 Omgevingsverordening Provincie Noord-Holland: SVN heeft voor dit onderwerp in mei een 
uitgebreide zienswijze ingediend bij de Provincie. 

 Vergunning Twiske – Welcome to the Future: we hebben in april een zienswijze ingediend met 
daar in verwoord onze zorg voor wat betreft de vogelstand in relatie tot dergelijke activiteiten. 
Vanwege Corona ging het festival niet door en is de vergunningsaanvraag echter ingetrokken.

 Maaien in het broedseizoen op diverse plekken in ons werkgebied: niet alleen in ons 
werkgebied maar ook daarbuiten zien we dat het regelmatig toch gebeurt. We hebben 
Vogelbescherming Nederland gevraagd om dit onder de aandacht van overkoepelende instanties te 
brengen. Positief is dat vertegenwoordigers van de gemeente Zaanstad een rondje Assendelft 
hebben gedaan om ter plekke te zien wat maaien soms teweeg brengt opdat ze hier in het vervolg 
beter rekening mee kunnen houden.

 Gesprek SVN met de Omgevingsdienst Noord Holland Noord: SVN wilde na de zomer in 
gesprek gaan met de Dienst over overtredingen van de Wet natuurbescherming. VBWZ heeft haar 
ervaringen van de afgelopen jaren (o.a. zandstort Middel) meegegeven als gespreksstof. Door 
Corona heeft het gesprek in 2020 nog niet plaats gevonden.

 Overleg Natuurmonumenten Wormer- en Jisperveld: Wij hebben in juni Natuurmonumenten 
verzocht om een gesprek omdat we met de wetlandwachten en een aantal leden van mening zijn dat
er niet goed gecommuniceerd wordt over voorgenomen werkzaamheden. Daarnaast zijn we van 
mening dat er in het veld een aantal werkzaamheden niet of niet goed worden uitgevoerd. 
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Natuurmonumenten herkende zich niet in een aantal punten maar zag wel nut in een overleg. 
Echter, door Corona, maar ook doordat Natuurmonumenten moeilijk te benaderen was, haperde de 
afspraak en is er (januari 2021) nog geen gesprek geweest.

 Compenserende maatregel voor de negatieve effecten van de bodemverontreiniging op de 
grutto, kievit en scholekster in Westzaan: In juni zijn we door de gemeente Zaanstad benaderd 
om hier in mee te denken. Arjan van Poecke heeft daarover contact gehad.Echter door wisseling van
de wacht in Zaanstad en Corona verloopt het contact nog moeizaam

 Verbrakking Westzaan: aan Gedeputeerde Staten is in juli een brief gestuurd met daarin onze zorg 
over de voorgang. Een kopie is aan Staatsbosbeheer gestuurd. Omdat er van de Provincie maar 
geen antwoord verscheen, is daarover een klacht ingediend. Toen werd de secretaris meteen gebeld
door de verantwoordelijk projectleider. Die verzekerde ons dat er wel degelijk schot zat in de 
verbrakking en dat hij graag met ons van gedachten wilde wisselen. Echter, rond de jaarwisseling 
was daar nog geen sprake van. Kennelijk wil dit project dat al jaren in de steigers staat maar niet van
de grond komen. Ondanks de ambities van de Provincie.

 Omgevingsvisie Zaanstad: het bestuur heeft in september een zienswijze ingediend met de vraag 
om aandacht en respect voor de natuur in en nabij de stad met de vogels in het bijzonder.

 Regionale Energiestrategie: Een onderwerp dat velen bekend zal zijn. Natuurmonumenten, 
Landschap Noord Holland, Natuur en Milieu Noord Holland, Vogelbescherming Nederland en SVN 
hebben in september gezamenlijk een brief met daarin aandachtspunten in dit verband aan de 
Provincie gestuurd.

 Zienswijze Corridorstudie Amsterdam-Hoorn: Voor dit project wordt een milieueffectrapport 
opgesteld. Over het hoe en het wat in dit rapport kon een zienswijze worden ingediend wat wij in 
november hebben gedaan. Daarbij hebben we aangegeven dat het verheugend is dat in de 
voorbereiding van het rapport is opgenomen dat er een meekoppelkans van de Provincie Noord-
Holland is voor het realiseren van de natuurverbindingen Kalverpolder-Oostzanerveld (en 
Jagersveld, nabij Zaanstad) en Jisperveld-Oostzanerveld (via ringvaart Wijdewormer, nabij 
Purmerend). Hierover hebben we in een zienswijze in een eerdere fase opgemerkt dat dit op papier 
uitstekende ideeën zijn, maar dat dit in de praktijk weerbarstig zal zijn. We zijn nu benieuwd naar 
mogelijke oplossingen en zijn bereid om daar waar gewenst in mee te denken. Verder hebben we 
aandacht gevraagd voor de stikstofdepositie en zorg over het ontwikkelen van een (ecologische 
interessante) recreatieve verbinding tussen de Noorder IJ-plas en de Jagersplas voor de strook 
tussen de snelweg en de flats. Dit verdient extra aandacht.

 Beschikking Wet Natuurbescherming cacaofabriek Olam Koog aan de Zaan: Het Platform 
Zaanse Veenweidegebieden, waar wij ook lid van zijn, heeft in december het initiatief genomen om 
een zienswijze in te dienen. Daarbij  is ingegaan op de invloed die de nadelige uitstoot van de 
fabriek heeft op de omliggende natuurgebieden.

 Petitie Windturbines in o.a. de Noorder IJ-plas: in december bereikte ons het bericht dat er vanuit
de gemeente Amsterdam geopteerd werd voor het plaatsen van windturbines in o.a. de Noorder IJ-
plas. Er is een petitie gestart met het dringende verzoek aan het College van burgemeester en 
wethouders om windturbines in natuur- en woongebieden te weren. Als bestuur hebben we 
gemeend die petitie mede te ondertekenen.

Dan de werkgroepen. Ook al waren er bijna geen contactavonden en excursies, de meeste werkgroepen 
gingen onverstoorbaar door met hun activiteiten. Dat kon gelukkig nog. In hun jaarverslagen kun je lezen wat
er allemaal wel gelukt is in 2020.

2020 –  het jaar van de vacatures 
Onze grootste zorg dit jaar betrof het aantal ontstane vacatures op cruciale functies. De vacatures bij de 
Kieft konden snel worden ingevuld. Echter, de invulling van de overige vacatures blijft een zorgelijk punt. 
Oproepen in de Kieft en gerichte benadering van personen binnen en buiten de vereniging, leverden niets 
op. Als dit zo blijft dan zal dat consequenties hebben voor de activiteiten binnen en door de vereniging. De 
zittende bestuursleden moeten dan in 2021 echt keuzes gaan maken wat we wel en wat we niet doen. 
Mogelijk worden er minder excursies georganiseerd, de cursus “Vogels herkennen” gestaakt en treden we 
minder naar buiten toe. Geen leuk vooruitzicht maar de werkelijkheid leidt tot dit soort vervelende besluiten.
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2021 – Hoop
Laten we hopen dat Corona in 2021 een klap kan worden toegebracht zodat we elkaar weer meer kunnen 
ontmoeten en samen op stap kunnen gaan. Daarmee komt het verenigingsleven weer op gang. Als 
daarnaast de vacatures ook nog ingevuld kunnen worden, wordt het als vanouds weer een mooi jaar.
Hoop doet leven……..

Wijdewormer, januari 2021

Ico van Dijk, secretaris
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