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Locatie: Golfhuis Hitland IJsvogelzaal Datum vergadering: 24 september 2020 
 
Organisator: Werkgroep Hitland Aanvang vergadering: 19:00 uur 
 
Voorzitter: A. Emons   Sluiting vergadering: 20:25 uur 
 
Secretariaat: M. Ruytenberg, M. Roggeveen 
 
Notulist: M. Ruytenberg 
 
Aanwezig:  A. v/d Spek, A. Emons, M. Ruytenberg, R. Klatten, M. Roggeveen, I. van de Velde, 

M. van der Vlis 
 
Gasten: Alex Wijnhold (Belangenvereniging ’s Gravenweg) 
 
Afwezig:   
 
Ingekomen stukken:   
 
 

Verslag 
 

 
 
1. Opening en mededelingen / ingekomen stukken 

Er is een email ontvangen waarin Alex Wijnhold als afgevaardigde van de belangenvereniging                     
’s Gravenweg vraagt of hij lid kan worden van de werkgroep Hitland.  
Adri verwelkomt Alex Wijnhold en er volgt een voorstelrondje. 
Alex verteld dat de sloten die grenzen aan de percelen van bewoners-eigenaren gedeeld eigendom zijn 
van alIe eigenaren en het Recreatieschap.  Het onderhoud vindt plaats door het Recreatieschap in overleg 
met de eigenaren. De belangenvereniging heeft ingesproken op het bestemmingsplan en er is een 
zienswijze opgezet. Er is tevens melding van gemaakt. In het plan staat dat er wordt geluisterd naar 
poteniele gebruikers. In het bestemmingsplan vindt men Hitland een bovenregionale instelling. De 
belangenvereniging zit niet te wachten op een crossbaan o.i.d. Ook is er te weinig bluswater om bij grote 
evenementen de veiligheid optimaal te kunnen waarborgen. De belangenvereniging vindt dat dit soort 
zaken eerst in orde moeten komen. Alex is een kritische volger.  
De wilgen op de Hitlandselaan zijn niet allemaal aangeslagen (ca. 50 stuks). Adri verteld dat er 
vandalisme is gepleegd. De wilgen zijn er uitgetrokken en deze worden aankomende winter vervangen.  
Adri vraagt aan de leden of Alex Wijnhold zich mag aansluiten als lid van Werkgroep Hitland. Er wordt 
unaniem besloten dat hij van harte welkom is. Daarmee is Alex samen met Machiel ook 
vertegenwoordiger vanuit Hitland Noord. 
 

2. Verslag van 24 oktober 2019, doornemen/aanpassen actiepuntenlijst 
Het verslag met de bijbehorende actiepunten van 24 oktober worden doorgenomen. 
De bloemstroken blijven een punt van aandacht.  
Het maaibeleid en het afvoeren van het maaisel komt weer aan de orde. 
Er zijn weer nieuwe borden gekomen in het vogelrustgebied. De nieuwe directeur Ton Aker vervangt de 
borden ook. 
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Actiepunten: 
Antislipbehandeling op de houten bruggen wordt volgens het nieuwe beheerplan 
voor de aankomende winter uitgevoerd.  
Sinds de bochten in de paden zijn opgevuld met granulaat lijkt het met de plassen 
die achterblijven na een regenbui mee te vallen. Het Legakkerpad dat uitkomt op 
het Haakpad staat na veel regenval in de kanten vol met water. Gaten zijn destijds 
slecht gerepareerd (zie afbeelding).  
 
De duikers zouden nodig door gespoeld moeten worden. 
Omgevallen bomen zouden eerder veiliggesteld of opgeruimd moeten worden.  
Er zijn de afgelopen tijd weer wegaanduidingen teruggekomen. 
De banken blijven na regen lang nat. Wat zou je er aan kunnen doen? Misschien impregneren.  
Drivingranch: Het probleem van de verlichting speelt nog steeds. 
Hondenstrand: Het beheerplan zegt dat er twee keer per jaar zand wordt aangevuld en dat het zand wordt 
omgewoeld. 
 

3. Nabespreking schouw 
Ton is heel open en we hebben hoopvolle verwachtingen. De schouw is als zeer prettig ervaren.  
Het lijkt er op dat er andere grassoorten gaan groeien waardoor het aangebrachte bloemzaad niet zal 
ontkiemen.  
Ton Aker heeft veel kennis van bloemen door zijn ervaring bij bepaalde bedrijven waar hij gewerkt heeft. 
De toon was erg prettig.  
Voor de volgende schouw moeten we in de presentatie nieuwe foto’s gaan verwerken.  
Een lopende schouw neemt wellicht teveel tijd in beslag, maar we kunnen voorstellen om gericht 
bijvoorbeeld naar knelpunten te gaan kijken. In de volgende vergadering wordt bepaald hoe we de schouw 
het liefst laten verlopen. 
 

4. Paden 
Op diverse plekken steken boomwortels door het asfalt.  
Het stuk aan het begin van het Molenweteringpad is heel slecht. Er is daardoor onlangs een scootmobiel 
omgevallen. 
De namen voor de nieuwe paden ontbreken nog steeds. 
Meer borden ‘Dus niet brommen’ plaatsen. Liefst bij elke toegang tot het park. 
Er wordt voorgesteld om over het Moerpad een keer een wals te laten rijden zodat daar ook een 
scootmobiel kan rijden. 
Na de aanleg van de nieuwe paden zijn regelmatig reparaties uitgevoerd. Op onderstaande foto’s zijn een 
aantal van deze reparaties te zien. 
 
Voor reparatie Na reparatie 

Het nieuw aangelegde pad dat evenwijdig aan de 
Ontmoetingstuin en de parkeerplaats loopt lag te laag 
waardoor er vaak veel water stond. 
Nu het aangevuld is met substraat is het zeer 
modderig. Het zou beter zijn wanneer er na een  
reparatie gewalst wordt. De reparatie lijkt op dit  
moment weinig effect te hebben gehad. Het  
substraat spoelt weg. 
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De oversteek van De Klaas Klinkertkade naar het Langepad ter hoogte van de Noorderbreedte en de 
Waitatiristraat is vorig jaar door een rupsvoertuig kapot gereden. Het zou fijn zijn als dit wordt hersteld met 
bijvoorbeeld houtsnippers. Verder is het wenselijk om het onstane olifantenpad naar de loopplank op te 
vullen met bijvoorbeeld houtsnippers. Met name in natte periodes is het slecht begaanbaar. 

 
 
 
 
 
 

 

 

5. Bomen Langepad 
De bomen op het Langepad zijn jaren geleden om en om gekapt om de naastgelegen bomen meer ruimte 
en licht te geven. Met de stormen die daarop volgden zijn nog meer bomen geveld waardoor op sommige 
stukken behoorlijke gaten zijn ontstaan. Tijdens de schouw is voorgesteld om op de plaatsen waar de 
bomen zijn verdwenen alvast nieuwe bomen te plaatsen. Er is toen wel gezegd dat dit dan zou moeten 
gebeuren aan de andere kant van de greppel zodat de wortels niet zo snel meer de paden omhoog 
drukken. 
 

6. Beheerplan 
Het beheerplan 2020-2024 is een aanvulling op het bestaande beheerplan en wordt in december 
vastgesteld. Voorafgaande aan de schouw had het dagelijks bestuur van Hitland een vergadering over 
deze versie die werd vastgesteld. Het dagelijks bestuur neemt de besluiten, niet het algemeen bestuur. 
 

7. Rondvraag / afsluiting  
Tijdens de schouwvergadering is aan de werkgroep gevraagd om na de denken over het aandragen van 
ideeën. De leden hebben hiervoor tot de volgende vergadering de tijd om nieuwe ideeën te bedenken en 
te ontwikkelen.  
Er zou maar weinig gebruik gemaakt worden van de kano’s die verhuurd worden door Hitland. Hier zou 
misschien meer reclame voor moeten worden gemaakt.. 
Naast het gemaal bij de dijk is een hek geplaatst zodat je vanuit de parkeerplaats niet meer het park in 
kan komen. Waarom is dat gedaan? Het hek is wel weer kapot gemaakt zodat je er nu toch weer 
doorheen kan. 
Waarom liggen de takken van de storm nog in het gebied? 
De volgende vergaderdata wordt vastgesteld op donderdag 18 maart 2021 en donderdag 23 september 
2021. 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:25 uur. 
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Actiepunten 

 
 

Ad Omschrij
ving 

Notulen Actie Foto 

1. Wandel-/ 
fietspaden 

De bruggen op het Moerpad en het Pettenpad zijn in 
de herfst en winter gevaarlijk glad. 
 
 
Kruisingen en kanten van paden worden kapot 
gereden door de zware voertuigen die 
onderhoudswerk verrichten. 
 
Molenwetering nabij Klaas Klinkertkade ernstig 
verzakt waar de kans op valgevaar groot is. 
 
 
 
 

Anti slip 
aanbrengen of 
behandelen 
 
Granulaat 
aanbrengen 
 
 
 
Repareren/ 
ophogen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Sloten/ 
oevers/ 
greppels 

Duikers van de greppels blijven een probleem 
vormen. Er wordt geen onderhoud aan gepleegd. 

  

3. Bos Omgevallen bomen, met name door de bosdunning, 
maar ook door stormen worden niet of laat 
weggehaald. 

Opruimen/ 
neerhalen 

 

4. Wegaan-
duiding 

Verdwenen borden en paaltjes worden niet 
vervangen waardoor de uitgezette wandelroutes niet 
te volgen zijn. 

Dit is deels 
hersteld 

 

5. Meubilair Banken blijven langdurig nat na regen. Impregneren  

6. Driving-
range 

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

Verlichting 
zou worden 
bijgesteld.  

 
 

7. Honden-
strand 

Geen opmerkingen   

8. Parkeer-
plaats 

Geen opmerkingen   

9. Algemeen Gevelde bomen Langepad Vervangen 
door nieuwe 
bomen 
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Vergaderschema 2021 Werkgroep Hitland 
Locatie Golfhuis 
 

Donderdag  18 maart 19:00 – 21:00 uur 

Donderdag 23 september 19:00 – 21:00 uur 


