Werkgroep Hitland

Locatie:

Golfhuis Hitland IJsvogelzaal

Datum vergadering:

23 september 2020

Organisator:

Werkgroep Hitland

Aanvang vergadering:

19:00 uur

Voorzitter:

A. Emons

Sluiting vergadering:

20:35 uur

Notulist:

M. Ruytenberg

Aanwezig:

A. v/d Spek, A. Emons, M. Ruytenberg, R. Klatten, M. Roggeveen, I. van de Velde

Gasten:
Afwezig:

Alex Wijnhold en Machiel van der Vlis i.v.m. vakantie

Ingekomen stukken:

Verslag

1. Opening en mededelingen / ingekomen stukken
Er zijn aanwijzings- en naamborden bijgeplaatst. Dit wordt goed bijgehouden.
De mailwisseling met Ton verloopt naar wens.
Verder geen mededelingen.
2. Verslag van 24 september 2020, doornemen/aanpassen actiepuntenlijst
Het verslag met de bijbehorende actiepunten van 24 september 2020 worden doorgenomen.
- De dode wilgen aan de Hitlandselaan zijn vervangen.
- De houten bruggen zijn deze winter niet glad geweest, ondanks dat er geen laag is aangebracht.
- De paden zijn nog steeds niet ideaal. In de winter worden plekken zacht en staan er plassen op.
- Aan de verlichting van de drivingrange is nog niets gedaan.
- Duikers: Firma De Heer heeft de duikers doorgespoten en de greppels zijn enigszins uitgegraven. Dit
is door de boomwortels wellicht niet goed mogelijk. Vragen we na met de aankomende schouw.
- Het plantje Guldenroede is door ‘gedumpt’ tuinafval spontaan opgekomen.
- De boomwortels in het Molenweteringpad ter hoogte van het Haakpad zijn gedeeltelijk verwijderd.
- De fietspaden worden volgens planning ongeveer 2024 vervangen door nieuw asfalt.
Vraag: Is er aan de overlast van brommers niets te doen? Er wordt naar ons idee veel te weinig
gecontroleerd.
Onlangs stond er een aantal dagen een grote tent op de ligweide waarin vissers verbleven. De bezitters
van de tent hadden ook een boot met buitenboordmotor bij zich. Hun afval stond uiteindelijk in zakken
naast de vuilnisbakken. Volgens ons in het niet toegestaan te overnachten.
Tijdens de Hitland festivalweek was er in de avonden harde muziek te horen. Wanneer de wind richting
Capelle staat kan dit behoorlijk hinderlijk hard overkomen aan de rand van Oostgaarde.
Het stuk van de Doorsteek waar vaak plassen staan is nog niet opgehoogd.
Actiepunten:
Doordat de duikers zijn uitgegraven zijn diverse wortels dusdanig kapot gemaakt dat er scherpe uiteinden zijn
ontstaan. Wanneer in de winter de greppels weer vol met water staan, bestaat de mogelijkheid dat de honden
die door de greppels rennen zich ernstig kunnen verwonden.
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3. Uitbreiding paden
Het idee is geopperd om een pad aan te laten leggen op het stukje land tegenover het hondenstrand (foto
1). Het bankje dat bij het bruggetje staat zou dan verplaatst kunnen worden naar ongeveer het midden
van het aan te leggen pad. Dit mag overigens ook een olifantenpad zijn.
In het stuk langs de Blaardorpse weg zou een avontuurlijk pad met boomstammen aangelegd kunnen
worden (foto 2). Over de sloten zouden dan boomstammen gelegd kunnen worden.

Foto 1

Foto 2
4. Reparatie paden
Het sterk hellende stukje van het Molenweteringpad ter hoogte van de Klaasklinkertkade is nog steeds
niet gerepareeerd, ondanks de melding van een scootmobielbestuurder die daardoor was omgevallen.
Het is een gevaarlijk stukje en zeker in de winter wanneer het glad is. Misschien kan er een noodreparatie
gedaan worden.
De paden die aansluiten op de brughoofden zijn soms in zeer slechte staat en zijn soms valgevaarlijk.
5. Waterspeeltuin
De pompen in de waterspeeltuin werken heel vaak niet wat de waterspeeltuin eigenlijk nutteloos maakt.
Stromend water is daar voor het spel van cruciaal belang. Hier ontbreekt het aan goed en regelmatig
onderhoud of er zouden andere types – of nieuwe pompen moeten komen.
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6. Maaibeleid en inzaaien insectvriendelijke planten
Volgens het maaibeleid wordt er meermalen per jaar gemaaid in Hitland. Veel gemeenten kiezen er al
voor om het maaien flink te reduceren om zo insecten en vogels meer kans te geven. In Hitland zijn
jaarlijks altijd een aantal stukjes land te vinden die eigenlijk nooit gemaaid worden. Waarschijnlijk omdat
de maaimachines daar minder gemakkelijk of niet met de grote machines bij kunnen. Dit ziet er altijd
prachtig uit. De bloemen krijgen de kans om tot bloei te komen waardoor het dan vol zit met insecten en
ander gedierte. Minder of niet maaien zorgt voor meer biodiversiteit en het aanzicht wordt er veel
natuurlijker door. Dit zou voor Hitland een mooie kans bieden om een voorbeeld te zijn. Wel van belang is
dan om het maaisel te verwijderen, aangezien het dikke pakket maaisel veel plantensoorten zal
verstikken. Dus niet meer klepelen. Verder is het wel prettig om de randen naast de paden juist wel
regelmatig te bemaaien omdat veel honden een hekel hebben om hun ontlasting te doen in hoger gras en
dat dan doen op de paden.
Het waterpeil is tegenwoordig perfect op niveau.
7. Vaststellen vergaderdata
De vergaderingen voor 2022 worden vastgesteld op donderdag 24 maart en donderdag 22 september.
8. Rondvraag / afsluiting
Op sommige kruisingen van fietspaden staat het riet op de hoeken erg hoog zodat fietsers niet kunnen
zien wat de situatie om de hoek is. Dit is onveilig. Voornamelijk Molenweteringpad – Klaas Klinkertkade
Er worden steeds meer rivierkreeften gezien. Met name bij het hondenstrand. Wordt hier iets tegen
gedaan?

De voorzitter sluit de vergadering om 20:35 uur.
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Actiepunten

Ad

Omschrij
ving

Notulen

Actie

1.

Wandel-/
fietspaden

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

Anti slip
aanbrengen of
behandelen

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

Granulaat
aanbrengen

Molenwetering nabij Klaas Klinkertkade ernstig
verzakt waar de kans op valgevaar groot is.

Foto

Repareren/
ophogen

2.

Sloten/
oevers/
greppels

Duikers van de greppels blijven een probleem
vormen.

Hier wordt aan
gewerkt

3.

Wegaanduiding

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

Dit is deels
hersteld

4.

Drivingrange

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

Verlichting
zou worden
bijgesteld.

5.

Hondenstrand

Geen opmerkingen

6.

Parkeerplaats

Geen opmerkingen

7.

Algemeen

Gevelde bomen Langepad

Vervangen
door nieuwe
bomen

Vergaderschema 2022 Werkgroep Hitland
Locatie Golfhuis
Donderdag

24 maart 19:00 – 21:00 uur

Donderdag

22 september 19:00 – 21:00 uur
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