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Ook het afgelopen jaar werden we geconfronteerd met de beperkingen van Corona. Activiteiten 
plannen, zalen reserveren, sprekers uitnodigen gingen gewoon door om die vervolgens weer, soms 
meerdere keren, te moeten afzeggen. Geen leuke situatie voor de mensen die dat regelen. En al 
helemaal niet voor de leden en donateurs die uiteraard van die activiteiten genieten. Wat dat betreft 
was het een stille tijd. Was het dan verder helemaal stil? Voor het bestuur absoluut niet. Want de 
ambtelijke molens bijvoorbeeld, draaien gewoon door.

De belangrijkste onderwerpen die we als bestuur en een aantal leden bij de horens vatten:
De hockeyvelden Fortuinweg 1a
Na diverse brieven en zienswijzen ging de gemeente in de zomer rigoreus over tot kaalslag op het 
terrein. Doodzonde omdat er nog geen zicht was op de daadwerkelijke start van aanleg van de 
hockeyvelden. Een brok machtsvertoon waarbij een stukje natuur om zeep werd geholpen waar onze 
vogels nog maanden van hadden kunnen genieten. Of zelfs langer, mocht de aanleg op zich laten 
wachten.
In het voorjaar van 2018 was door de Omgevingsdienst een vergunning afgegeven met daarin een 
zinsnede dat de vergunning kon worden ingetrokken indien, in relatie tot de stikstofproblematiek, niet 
binnen 2 jaar na afgifte met de uitvoering was gestart. Een verzoek van onze vereniging bij de 
Omgevingsdienst tot handhaving, leed schipbreuk. Wij zouden geen belanghebbende zijn want dat 
volgde niet uit onze statuten en wij hadden ook geen bemoeienis met de stikstof-problematiek. Toen we
daar bij de Omgevingsdienst, gestoeld met feiten, ageerden, hielden zij voet bij stuk. Daarom hebben 
we hiertegen 1 september een formeel bezwaar ingediend bij de Provincie. Daar werd de 
Omgevingsdienst na een hoorzitting op 28 oktober over het feit dat we geen belanghebbende zouden 
zijn, teruggefloten. De vergunning bleef echter gehandhaafd. Daar iets aan doen was niet evenredig 
zoals dat juridisch zo mooi heet. Er was inmiddels immers al gestart met de werkzaamheden……
Ook onze zienswijze met punten tegen afgifte van de omgevingsvergunning door de gemeente 
Zaanstad mocht niet baten. De hockeyvelden gaan en moeten er kennelijk komen.

Ontwerp Zaans Mobiliteitsplan 2040
In maart hebben OBW, KMZ en VBWZ gezamenlijk een zienswijze ingediend. In het plan wordt weer 
gekeken naar mogelijke fietsverbindingen. Wij hebben met de zienswijze aangegeven dat wij ons zullen
blijven verzetten tegen deze aantasting van het Natura 2000-gebied Polder Westzaan. Onze  
uitgangspunten hiervoor zijn de kernwaarden voor dit gebied: bescherming en behoud! 

Gebiedsvisie Polder Westzaan
Sinds begin dit jaar zijn Willem Rol, Jan Heijink, Rob Koeman en Hans Boerma nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van de Gebiedsvisie door de Provincie en de gemeente Zaanstad. Als input hiervoor 
hebben zij onze visie samengevat in een stuk dat aan beide partijen is aangeboden.

Wormerland Omgevingsvisie
Net als andere gemeenten stelt ook de gemeente Wormerland een Omgevingsvisie op. Voor het 
ontwerp hebben wij een zienswijze ingediend. Kern van ons verhaal is dat wij ons ernstige zorgen 
maken over de kwaliteit en het voortbestaan van het Wormer- en Jisperveld. Dit vanwege de plannen 
die de gemeente heeft om de toegankelijkheid te vergroten en de recreatiemogelijkheden uit te breiden.
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Beheerplannen e.d. in onze natuurgebieden
In 2022 krijgen we te maken met een aantal provinciale trajecten in de Zaanse veenweidegebieden:

 Gebiedsgerichte aanpak van stikstofreductie en natuurherstel. Dat omvat ook bodemdaling
afremmen en NNN afronden. De bodemdaling (het inklinken van veen) hangt nauw samen met 
het waterpeil. 

 Evaluatie van Natura 2000 beheerplannen van het Wormer- en Jisperveld en de 
Kalverpolder, Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske en Polder Westzaan (allen 2016-
2022). Eind 2022 loopt de termijn van de huidige beheerplannen af. Deze worden momenteel 
geëvalueerd. Nieuwe worden voorbereid. Deze gebieden vallen onder de Habitat- en/of 
Vogelrichtlijn.

 Het Provinciaal actieplan voor weidevogels en het reddingsplan voor grutto’s. De Zaanse 
veenweidegebieden behoren allemaal tot de provinciale weidevogelkerngebieden.

In het verlengde van onze doelstellingen is het van belang dat we betrokken worden bij de genoemde 
ontwikkelingen. Daartoe willen we per gebied een groep van 4 tot 5 personen formeren bestaande uit 
leden die bekend zijn met en actief zijn binnen dat gebied. Zij kunnen dan zelf aangeven wat zij in de 
evaluatie belangrijk vinden en waar in de nieuwe beheerplannen (meer) aandacht aan moet worden 
geschonken. Daartoe zouden zij dan in overleg kunnen treden met de betreffende projectleider van de 
Provincie.

Een voorstel om dit aan te pakken wordt begin 2022 met betrokkenen besproken.

Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN)
Door SVN en onze vereniging is in samenwerking met diverse instanties op verschillende manieren 
input geleverd voor de ontwikkeling van de verbinding A8-A9. Vooralsnog lopen de meningen van de 
Provincie en deze partijen nog uiteen. Vraag is ook of de financiën voor dit ambitieuze plan rond gaan 
komen. Bernard Ebbelaar vertegenwoordigt ons in dit project.

Bij SVN is begin dit jaar geconstateerd dat er binnen de werkgebieden van de diverse werkgroepen nog
een witte vlek is: ten oosten van de N246 ter hoogte van de Woude, het betreft de Kogerpolder en de 
Starnmeer. Vraag was of dit binnen ons werkgebied zou moeten behoren of binnen het werkgebied van
de Vogelwerkgroep Alkmaar. Het meest logische is de laatste en zo is ook besloten.

Natuurmonumenten
Al langere tijd bestaan er meningsverschillen/misverstanden over de aanpak in Het Wormer- en 
Jisperveld. Dat heeft er toe geleid dat wij daarover in 2020 een kritische brief aan Natuurmonumenten 
hebben gestuurd. In het vervolg daarop zou een gesprek plaats vinden. Echter, doordat Corona steeds 
roet in eten gooide en een fysieke bijeenkomst daarom niet mogelijk was, was het daar nog steeds niet 
van gekomen. Het gesprek is inmiddels voor januari 2022 gepland.

Zaanse Natuur en Landschapsprijs
Verheugend was dat onze vereniging, de Kalverpolder en een aantal leden genomineerd werden. Het 
was mooi dat op de Zaanse Natuurmarkt van 2 oktober de prijs werd uitgereikt aan onze toenmalige 
voorzitter Bernard Ebbelaar en aan de Kalverpolder. Een waardering voor hun inspanningen.

Onze statuten
De invoering van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) op 1 juli maakte het 
noodzakelijk dat onze statuten moesten worden aangepast. In de Algemene Ledenvergadering van 4  
oktober heeft het bestuur op hoofdlijn aangegeven wat er gaat veranderen. Daarbij wordt ook een 
aantal voorstellen tot wijziging die in het verleden zijn gedaan, meegenomen. Inmiddels zijn de concept 
wijzigingen gereed en wordt voor de Algemene Ledenvergadering van 11april a.s. geagendeerd.

(Digitaal) vergaderen
Door Corona lukte het bestuur niet altijd om bij elkaar te komen voor een vergadering. In totaal is het 
bestuur toch nog 4 keer fysiek bijeen geweest, zijn 4 vergaderingen per mail afgewerkt en is er 1 
vergadering online gedaan. 
Met SVN is 2 keer digitaal vergaderd.
Dat digitale vergaderen was even wennen, maar lukte uiteindelijk prima.
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Grote voor- en najaarslezingen
Moesten de lezingen in het voorjaar nog worden afgelast, in het najaar kon het wel doorgaan. Omdat 
het Wapen van Assendelft haar deuren heeft gesloten, moest voor de zondagmiddag worden 
uitgeweken naar een andere locatie. Dat werd Buurtcentrum de Vuister in Koog a/d Zaan. De opkomst 
op de zondagmiddag loopt jammer genoeg ieder jaar verder terug. Het aantal aanwezigen staat niet 
meer in verhouding tot de kosten waardoor het bestuur heeft besloten om de zondagmiddag uit het 
lezingenprogramma te schrappen.
De lezing in de Stoomhal werd als vanouds weer druk bezocht.

Bestuur
In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van oktober is afscheid genomen van Bernard Ebbelaar als 
voorzitter en Ed Staats als bestuurslid. Hierbij werd Ed tot erelid benoemd. In de vergadering werd door
het bestuur een kandidaat-voorzitter naar voren geschoven in de persoon van Willem Rol. Hij werd met 
algemene stemmen aangenomen en is per 1 december gestart. Blijft nog één vacature van bestuurslid 
over die nog niet is ingevuld!
In dezelfde ALV werd ook afscheid genomen van Frits Schuster als excursieleider.

Communicatie en mailadressen
Omdat de Kieft maar 4 keer per jaar verschijnt en de leden onze website vaak gericht op enkele 
onderwerpen raadplegen, is het handig om, zeker in deze Corona-tijden, tussentijds via de mail 
belangrijke items te delen. De gewijzigde statuten dienen tijdig aan de leden ter inzage te worden 
gegeven. Ze staan nu sinds medio januari op de website. Dit is in de Kieft van december al 
aangekondigd. Via een nieuwsbericht op de website wordt er ook de aandacht op gevestigd. Toch heeft
het bestuur gemeend om in dit geval ook in januari een mail te doen uitgaan naar de ons bekende 
mailadressen. Van ca. 200 (gezins)leden is bij ons geen mailadres bekend. Mocht iemand de mail over 
de statuten niet hebben ontvangen en in het vervolg wel via de mail geïnformeerd willen worden dan is 
het handig om je mailadres door te geven via ledenadministratie@vogelwachtzaanstreek.nl.

Archivering
We archiveren de meeste stukken die van belang zijn voor de vereniging al een aantal jaren digitaal in 
Google Onedrive. Zo blijft er weinig papieren archiefmateriaal over en is het archief voor het bestuur 
snel en makkelijk toegankelijk. Oud archiefmateriaal kunnen we inleveren bij het Gemeentearchief van 
de gemeente Zaanstad. Ook dit najaar is er weer een stapel bij het Gemeentearchief afgeleverd. 
Daarbij behoorden ook een aantal 16mm films van de vroegere leden Zwaga en Van Dijk.

Afsluitend gaan er, gezien de Corona-omstandigheden, veel activiteiten niet door maar er gebeurt 
genoeg in de omgeving waar we als vereniging alert op moeten blijven en moeten reageren als dat 
noodzakelijk is. Er blijft genoeg werk te doen.

Wijdewormer, februari 2022

Ico van Dijk, secretaris
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