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Locatie: Golfhuis Hitland IJsvolgelzaal Datum vergadering: 11 oktober 2017 
 
Organisator: Werkgroep Hitland Aanvang vergadering: 19:00 uur 
 
Voorzitter: A. Emons   Sluiting vergadering: 21:10 uur 
 
Secretariaat: M. Ruytenberg, M. Roggeveen 
 
Notulist: M. Ruytenberg 
 
Aanwezig:  I. v/d Velden, A. v/d Spek, A. Emons, M. Ruytenberg, R. Klatten 
 
Gasten:  
 
Afwezig:  M. van der Vlis, M. Roggeveen (beide met kennisgeving) 
 
Ingekomen stukken:   
 
 

Verslag 
 

 
 
1. Opening en mededelingen / ingekomen stukken 

Afmeldingen van Machiel en Marijke. Ontvangen e-mail van Machiel v/d Vlis. 
 
2. Verslag van 22 maart 2017, doornemen/aanpassen actiepuntenlijst 

Verslag wordt doorgenomen. Adri zal een E-mail sturen aan dhr. Lassche met de vraag om een 
geactualiseerde lijst met activiteiten die door het jaar heen plaats vinden. Het gaat hierbij dan o.a. over het 
schoonmaken van de duikers en wanneer er gemaaid wordt. Moerpad en Bredepad bedekken met 
Ardenner grit i.p.v. houtsnippers. Na afronding van de werkzaamheden zal dhr. Lassche de situatie 
bekijken en een besluit hierover nemen. Er zijn nog steeds geen nieuwe verkeersborden geplaatst. 
Afspraak met Machiel en dhr. Lassche blijft achterwege. De toezegging op het plaatsen van 
sportattributen is tot op heden nog niets over bekend. De speeltuin in Zuid is nog niet hersteld, draaiende 
delen werken nog niet goed. Kinderen hebben er niet veel aan, ouders doen dit dan vaak omdat zij meer 
kracht hebben door het water harder op te pompen. Er is toegezegd dat er twee keer per jaar een 
reparatieploeg zou worden ingezet om dit soort zeken te verhelpen. De parkregels worden niet nageleefd, 
terwijl die op de infoborden staan vermeld. Het is vaak een kwestie van begrip. De actielijst wordt 
doorgenomen en waar nodig aangepast.  

 
3. Nabespreking van de schouw en de Hitlanddag 

We hebben een fantastische schouw gehad, mede door het prachtige weer. Wel met een kanttekening, 
want we hebben niet de pijnpunten bekeken. Op Noord wordt bij de speelplaats nog een nieuwe 
picknicktafel geplaatst. Er is vraag naar meer meubilair. De bank bij de kruising Moerpad - Bredepad in 
Zuid zou daartoe verplaatst kunnen worden.. Deze plaatst is namelijk nooit aangewezen door de 
Werkgroep. 
De Hitlanddag is zeer nat verlopen en is daardoor letterlijk in het water gevallen. De afsluiting van de dag 
is gehouden in de Hit, het restaurant van het Golfhuis.  De Hitlanddag zal waarschijnlijk een jaarlijkse 
activiteit worden.  
 

4. Contacten met Natuurvrienden Capelle 
De notulen die destijds gemaakt zijn zouden naar Machiel gestuurd maar het is daarna stil gebleven. We 
moeten bij Machiel navragen of hij hiervan nog iets van heeft vernomen. Adri stuurt Machiel hierover een 
e-mail. 
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5. Zwaar materieel op de paden 
De nieuwe paden die in het voorjaar zijn aangelegd, worden door het kappen en verslepen van het hout 
nu al enorm beschadigd. Op diverse plaatsen is dit zelfs onherstelbaar geworden. De afgelopen 
zomerperiode hebben we veel positieve reacties ontvangen over de aanwinst van de nieuwe paden. 
Helaas zal dat nu veel negatieve publiciteit krijgen. Waarom worden er geen rijplaten gebruikt? 
Verder worden de slootkanten tegenwoordig schoongemaakt met rupsbandvoertuigen waardoor de grond 
ernstig beschadigd raakt en verzakt. Voorheen werd dit wel in de vorstperiode gedaan waardoor de grond 
hard is en minder snel kapot gereden wordt. Nu zijn er diverse stukken paden dusdanig kapotgereden dat 
dit niet meer beloopbaar is. Dit zou tijdelijk opgelost kunnen worden met behulp van (kunststof) rijplaten. 

 
6. Schoonvegen paden 

Nadat er werkzaamheden hebben plaatsgevonden, waaronder ook maaien, zouden de paden direct na 
afloop schoongeveegd moeten worden. Dit geldt vooral voor de halverharde paden, omdat het anders 
snel in de losse ondergrond wordt vermengd, wat dan weer bij regen voor modderige paden zorgt. Martin 
zal aan dhr. Lassche vragen of er een gesprek kan plaatsvinden op korte termijn om over de problemen 
met de paden van gedachten te wisselen. 

 
7. Vergaderdata 2018 vaststellen  

De vergaderingen voor 2018 worden vastgesteld op 21 maart en 10 oktober. 
 

8. Rondvraag / afsluiting 
Ria: maaien gebeurt te vroeg i.v.m. broedende vogels. Er zijn overigens nog maar weinig vogels in het 
gebied, de populatie was vroeger veel groter. Het altijd erg jammer dat de paddenstoelen worden 
weggemaaid. Het maaiwerk zou met veel meer beleid moeten gebeuren. 
Annelies: Populieren Langepad, takken breken voortdurend af. Er zal hier iets tegen moeten gebeuren 
omdat dit voor gevaarlijke situaties zorgt. De vallende takken zijn vaak zo dik als jonge bomen. 
Martin: In de vervangen kanostijgers zaten slechte houten delen. Deze zijn waarschijnlijk vervangen, maar 
wordt nog door Martin nagekeken. 
De restanten, bordjes en linten van evenementen worden na afloop niet altijd weer weggehaald (o.a. 
Schollebosloop). Dit moet wel gebeuren, want het beland uiteindelijk allemaal in de sloten. 
Waarom worden paden afgesloten tijdens de Schollebosloop? Hier zijn veel klachten over geweest door 
de bezoekers. 
 
 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:10 uur. 
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Actiepunten 
 

 

Ad Omschrij
ving 

Notulen Actie Foto 

1. Wandel-/ 
fietspaden 

De bruggen op het Moerpad en Pettenpad zijn in de 
herfst en winter gevaarlijk glad 
 
Kruisingen en kanten van paden worden kapot 
gereden door de zware voertuigen die 
onderhoudswerk verrichten. 
 
De paden zijn op diverse plaatsen modderig, met 
name door de voertuigen die onderhoudswerk 
verrichten.  

Anti slip 
aanbrengen 
 
Granulaat 
aanbrengen/ 
 
 
Schoonmaken 
na werkzaam-
heden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sloten/ 
oevers/ 
greppels 

De wateroverlopen rondom het gebied zitten verstopt. Zuid is nu in 
orde, Noord 
niet. 

 

3. Wegaan-
duiding 

Inmiddels zijn er infoborden aangebracht bij de 
hoofdingangen van het park. Jammer genoeg zijn deze 
zonder afdak, waarbij de vorige dat wel hadden. Het 
verzoek is om bij de overige toegangen tot het park 
ook infoborden te plaatsen. 
 
Veel verkeersborden zijn defect of zoek 
 
Diverse schriklatten zijn defect of zoek 

  
 

 

4. Meubilair Afvalbakken plaatsen is toegezegd voor oktober 2017.  
 
Banken blijven langdurig nat na regen. 

Doorontwikkeli
ngsplan 

 

5. Driving-
range 

De verlichting op het gebouw van de Drivingrange is 
zeer verblindend. Net tegen verblinding is 
kapotgewaaid en wordt niet meer teruggeplaatst. 

Verlichting zou 
worden 
bijgesteld.  

 
 

6. Honden-
strand 

Is een stuk opgeknapt na de laatste onderhoudsbeurt. 
Wel blijft het probleem dat het zand nog steeds in de 
sloot wegloopt. 

  

7. Parkeer-
plaats 

Parkeerplaats Blaardorpseweg is mooi opgeknapt.   

8. Algemeen Meldnummers staan op de info borden.   
 

  
 
 

Vergaderschema 2018 Werkgroep Hitland 
Locatie Golfhuis 
 
 

Woensdag  21 maart 19:00 – 21:00 uur 

Woensdag 10 oktober  19:00 – 21:00 uur 


