Werkgroep Hitland

Locatie:

Golfhuis Hitland IJsvolgelzaal

Datum vergadering:

21 maart 2018

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, M. van der Vlis, M.
Roggeveen

Gasten:
Afwezig:
Ingekomen stukken:

Verslag

1. Opening en mededelingen / ingekomen stukken
Het kunststof deksel in het gras bij de ingang van het Moerpad is vervangen.
Diverse mail verkeer over het herstel van de paden en de boskap.
2. Verslag van 11 oktober 2017, doornemen/aanpassen actiepuntenlijst
Verslag wordt doorgenomen en goedgekeurd
3. Reparatie schade n.a.v. bosonderhoud
Duikers
De duikers in Hitland noord zijn naar onze mening niet schoongemaakt.
De duikers van de greppels langs het Langepad zijn weer verstopt waardoor het water erg hoog staat.
Hondenstrand
Op het hondenstrand in Hitland zuid is een kleine hoeveelheid zand aangebracht en in noord zijn
houtsnippers aangebracht. Er moet wel hoognodig zand bij en op de plaats waar de honden het water
ingaan is veel modder. Beter is ook om de ondergrond trapsgewijs te maken en zou ook veel beter zijn om
eerst een stuk af te graven.
Infoborden
Vanaf de toegang tot het park vanaf het Dalpad is ook een infobord gewenst. Dit is een belangrijk
toegangspunt. De infoborden zijn nu alleen bij de 2 parkeerplaatsen neergezet.
Resthout
Er ligt nog veel resthout langs de paden, waaronder omgezaagde dikke bomen. Er staan nog bomen met
rode stippen die dus niet zijn omgezaagd. Het geheel geeft een troosteloze aanblik. Doordat er nu is
uitgedund waaien de overgebleven bomen gemakkelijker om wat extra schade veroorzaakt. Het beleid is
naar onze mening slecht. Omgezaagde bomen hangen gewoon in andere bomen en zijn dus niet
weggehaald. Gezonde bomen raken hierdoor beschadigd of gaan zelfs dood. Overigens krijgen
brandnetels en braamstruiken nog meer ruimte om zich gemakkelijker en verder uit te breiden.
Bloemstroken
De bloemenstroken die langs de hoofdpaden zijn aangebracht zullen een enorm leuke aanblik gaan
geven. Een verrijking voor het gebied, vooral voor de insecten waaronder bijen. Alleen vragen we ons af
hoe de maaier nu zijn werk gaat doen. Uit ervaring weten we dat niet wordt ontzien en dus gewoon wordt
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plat gemaaid en het daarmee zijn doel voorbij schiet. Dit leidt dan ook nog eens tot nog meer ongenoegen
van de bezoekers van het park.
Paden
De nieuwe paden zijn op sommige plaatsen compleet vernield door het zware materieel. Dit is ten dele te
danken aan de ‘goedkope’ aanleg van de paden. Paden liggen op diverse plaatsen te laag, waardoor
regelmatig wateroverlast ontstaat en ze zijn te smal waardoor ze te weinig draagkracht hebben. Zelfs de
wielen van de relatief smalle vuilophaalauto komt al naast de paden.
Moerpad
We zijn heel tevreden over het Moerpad dit is perfect aangelegd. Voorheen was er op bepaalde stukken
veel wateroverlast in het natte seizoen en is nu niet meer aan de orde.
Langepad
Het Langepad is in het voorjaar van 2017 opnieuw aangelegd/hersteld. Helaas is de klacht er nog steeds,
dat wanneer na nachtvorst de dooi intreedt, de toplaag toch nog kleverig is waardoor de bovenlaag aan je
schoenen blijft zitten. Het is wel een stuk minder dan voor het herstel.
Brug/rijplaten
De brug die is aangebracht in het pad, dat loopt van restaurant De Dames naar het vogel uitkijkpunt, is
verzakt.
Namen paden
De nieuw aangelegde paden hebben nog geen namen. Zou dit nog komen?
Wateroverlast op pad
Tegenover de achterkant van de moestuin staat bij regenachtig weer veel water op het nieuwe pad. Dit is
bekend bij dhr. Lassche.
4.

Populierenaanplant Hitland noord
Dhr. Lassche zou per oktober vorig jaar zorgen voor nieuwe aanplant in Hitland noord. Dit is ook
toegezegd maar dus niet uitgevoerd. We verwachten dat dit nu in het voorjaar wordt gedaan. Overigens
zien we liever geen populieren meer terugkomen, maar wat diverse soorten.

5. Rondvraag / afsluiting
Speelplaats Hitland zuid
Bij de speelplaats in Hitland zuid zijn diverse onderdelen defect. Pompen gaan zwaar.
Is er een onderhoudsplan beschikbaar en is hier inzage in te krijgen? De raden draaien zeer moeizaam.
De drinkwaterkraan is defect en zeer fragiel gemaakt. Het touw van de pont hangt altijd in het water. Hier
kan blauwalg vrij spel op krijgen!
Flora en fauna
We zien de laatste jaren steeds minder wild waaronder fazanten en hazen. We vragen ons af hoe dit
komt.
Diverse
Is er nog contact met natuurvrienden? Nee.
De Japanse duizendknoop is weer terug op de plaats waar deze in Hitland noord is verwijderd.
Komen er damherten bij de vogeluitkijktoren?
Het Hitland bestuur zal een tijdstip voor de aankomende schouw moeten opgeven.
Komt er weer een Hitlanddag in 2018 en wanneer?

De voorzitter sluit de vergadering om 20:20 uur.
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Actiepunten

Ad

Omschrij
ving

Notulen

Actie

1.

Wandel-/
fietspaden

De bruggen op het Moerpad en Pettenpad zijn in de
herfst en winter gevaarlijk glad

Anti slip
aanbrengen

Kruisingen en kanten van paden worden kapot
gereden door de zware voertuigen die
onderhoudswerk verrichten.

Granulaat
aanbrengen/

De paden zijn op diverse plaatsen modderig, met
name door de voertuigen die onderhoudswerk
verrichten.

Schoonmaken
na werkzaamheden

Knuppelpad moeras: 1 balk ligt los (struikelgevaar) 1
balk ontbreekt.

Verholpen

2.

Sloten/
oevers/
greppels

De wateroverlopen rondom het gebied zitten verstopt.

3.

Wegaanduiding

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.

Foto

Veel verkeersborden zijn defect of zoek
Diverse schriklatten zijn defect of zoek
4.

Meubilair

Banken blijven langdurig nat na regen.

5.

Drivingrange

De verlichting op het gebouw van de Drivingrange is
zeer verblindend.

6.

Hondenstrand

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

7.

Parkeerplaats

8.

Algemeen

Verlichting
zou worden
bijgesteld.

Vergaderschema 2018 Werkgroep Hitland
Locatie Golfhuis
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Woensdag

21 maart19:00 – 21:00 uur

Woensdag

10 oktober 19:00 – 21:00 uur
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