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Locatie: Golfhuis Hitland IJsvogelzaal Datum vergadering: 22 september 2022 
 
Organisator: Werkgroep Hitland Aanvang vergadering: 19:00 uur 
 
Voorzitter: A. Emons   Sluiting vergadering: 20:40 uur 
 
Notulist: M. Ruytenberg  
 
Aanwezig:  A. v/d Spek, A. Emons, M. Ruytenberg, R. Klatten, M. Roggeveen, I. van de Velde 
 
Gasten: Greetje de Back 
 
Afwezig:  Alex Wijnhold en Machiel van der Vlis met kennisgeving 
 
Ingekomen stukken:   
 
 

Verslag 
 

 
 
1. Opening en mededelingen / ingekomen stukken 

Hans Zeeman heeft contact gezocht met ons om eventueel aan te sluiten als teamlid van de Werkgroep. 
Helaas is hij verhinderd om op de vergadering aanwezig te zijn. 
Op 16 mei jl. zijn Alex Wijnhold en Annelies v/d Spek naar een bijeenkomst geweest van het SNC 
(Stichting Natuurvrienden Capelle). 
Er zijn 2 meedenkavonden geplant waarvan er één heeft plaatsgevonden op 27 juni jl. en één op 6 
oktober aanstaande is. Marijke Roggeveen, Machiel vd Vlis en Alex Wijnhold zijn op de eerste avond 
aanwezig geweest. 
Op 27 juni heeft Ton Aker een uiteenzetting gegeven van de stand van zaken in het gebied. 
Adrie is bij de vergadering van het AB van Hitland geweest vandaag. Daan de Haas en Rick van 
Woudenberg zijn de wethouders die in het nieuwe DB voorzitter en penningmeester zijn. Door de 
gemeenteraadsverkiezing in maart waren er deze zomer geruime tijd geen wethouders dus was er geen 
DB in Hitland. Daardoor is de geplande AB vergadering van juni verschoven naar vandaag en was het niet  
mogelijk op tijd een tijdstip voor de schouw af te spreken. Dit gaat pas volgend jaar voorjaar gebeuren.  
In het gebied worden op dit moment de sloten uitgebaggerd. 
 

2. Verslag van 24 maart 2022, doornemen/aanpassen actiepuntenlijst 
Het verslag met de bijbehorende actiepunten van 24 maart 2022 wordt doorgenomen. 
Van de bomen die met de laatste storm zijn omgewaaid zijn de wortelstokken blijven zitten en lopen nu uit. 
Dit ziet er mooi uit. De boom die is omgewaaid aan de Klaas Klinkertkade blijft bewust liggen. Dit is een 
besluit van Ton Aker. Misschien een idee om dit op de website plaatsen om vragen te voorkomen. Nieuwe 
bomen planten is wellicht toekomstvisie.  
Hout blijft nu vaak liggen waarmee wallen worden gemaakt. Het probleem van verstopte dijkers lijkt in zuid 
opgelost maar het heeft dan ook bijna niet geregend afgelopen tijd. Over noord weten we dit niet omdat er 
geen lid aanwezig is uit noord. 
Annelies geeft aan te stoppen als lid van de Werkgroep. Adri bedankt Annelies voor haar inzet van alle 
jaren.  
Aan het wegdek van de houten bruggen is niets gedaan. Zijn bij nat weer dus nog steeds glad.  
Bloemen inzaaien is niet gebeurt in de afgelopen jaren. Het gebied is heel stikstofrijk en is daarom wellicht 
niet geschikt om bloemenzaad uit te strooien.  Natuurverenigingen zijn daar veelal ook tegen. Bloemen 
zaaien heeft alleen zin als de grond verarmt is. Afplaggen is de methode. Gulden Roede is een exoot en 
derhalve eigenlijk niet wenselijk in het gebied. Gras maaien en afvoeren. Is waarschijnlijk een enorme 
kostenpost. Met natuurvriendelijke oevers ontstaat verschillende begroeiing.  
Riet waar de verkeersveiligheid in het geding is wordt aangepakt. Is een verantwoording voor Hitland.   
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Het slechte wegdek van het Molenweteringpad komt weer ter sprake. De verzakking is afkomstig van het 
noodgemaal wat daar ooit gestaan heeft. We houden onze zorgen over de asfaltpaden. 
Sommige bruggen zijn nog steeds spekglad in het voor- en najaar. 
Palen van prullenbakken breken na verloop van tijd af door houtrot. Ze worden ook met paal en al de 
grond getrokken door vandalen.  
In tegenstelling tot wat de Werkgroep dacht en ook in het verslag gemeld is, leest Ton Aker weldegelijk 
onze verslagen. Onze gedachten hierover tijdens de vorige vergadering waren dus onterecht. 
 
 

3. Voortgang bestuursleden Werkgroep 
Annelies stopt per direct. Adri wil ook stoppen. Voorbereiden op nieuwe voorzetter.  
De afwezigheid van de leden van noord willen we voortaan zoveel mogelijk zien te voorkomen. We 
houden de datum van maart 2023 gewoon aan maar voor september zullen we die bepalen in de 
vergadering van maart. 
 

4. Uitbreiding van de Werkgroep met nieuw lid 
Marijke Roggeveen is naar de rondgang geweest. Zij heeft mensen gevraagd om aan te sluiten bij de 
werkgroep. Er moest meer samenwerking komen tussen de verschillende groepen. Excursies zijn 
gezamenlijk georganiseerd SNC, KNNV. De vraag werd gesteld of er niet een groot doel is?  
Het moerasgebied verland. Volgens het beheerplan zou er 25% in het moerasgebied gekort moeten 
worden. Dit is de laatste 2 jaar niet gebeurt. Het moeras wordt niet goed onderhouden.  
Om nieuwe leden te winnen zou ook de krant benaderd kunnen worden. Alex Wijnhold wil daar ook wat 
mee doen i.s.m. Roxanne den Ouden. 
Idee is om in januari 2023 hiervoor een stukje in de krant te laten zetten. 
Omdat Hans Zeeman niet aanwezig kon zijn wordt zijn eventuele aanstelling nog even uitgesteld. Hij zou 
wel graag nader willen kennismaken met ons. Idee was om dit tijdens de Hitlandschouw te doen maar die 
is door het in de zomer ontbreken van een bestuur uitgesteld. 
 

5. Overleg met KNNV 
Greetje de Back vraagt waar de accenten liggen van de werkgroep. 
Machiel heeft de meeste kennis van planten, maar van de dieren in Hitland is nog geen kennis binnen de 
werkgroep. Hitland is geïnventariseerd. Daar is een rapport van. Er zijn te weinig vrijwilligers. Daarom is 
dit bij eenmaal gebleven. Hitland verloederd. De natuurwaarde gaat verloren. Er is op de meedenkavond 
gestemd voor de natuurwaarde. De kosten hiervoor zijn gewoon te hoog. De gemeente zal hier ook niets 
aan doen. De boeren zijn bereid om hierin bij te dragen. Denken goed mee en worden gesubsidieerd. Er 
zijn wat vrijwilligers die het gebied willen beschermen. Waar liggen de accenten van de werkgroep? 
Toegankelijk houden van Hitland. Ook voor mindervaliden. Wordt een punt op de meedenkavond. 
Vrijwilligers inzetten is wellicht een idee. Scholieren inzetten. 

 
6. Vergaderdata 2023 

Donderdag 23 maart en de datum voor de najaarsvergadering wordt bepaald in de voorjaarsvergadering. 
 

7. Rondvraag / afsluiting 
- Ingrid van de Velde geeft aan ook te zullen stoppen 
- Ria Klatten geeft aan ook te stoppen. 
- De voorzitter bedankt Ingrid en Ria voor alle inbreng en hun inzet de afgelpen jaren.  

De werkgroep moet volgens de regels bestaan uit minimaal 5 leden. We zullen dus ook in Capelle op 
zoek moeten naar nieuwe leden. De publiciteit zal moeten worden gezocht. 

  
 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:40 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. 

Deels 
vervangen 

 

3. Wegaan-
duiding 

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

Dit is deels 
hersteld 

 

4. Driving-
range 

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

Verlichting 
zou worden 
bijgesteld 

 
 

5. Honden-
strand 

Geen opmerkingen   

6. Parkeer-
plaats 

Geen opmerkingen   

7. Algemeen Gevelde bomen Langepad Vervangen 
door nieuwe 
bomen. 
Wortelstokken 
lopen wel 
prachtig uit. 

 

  
Vergaderschema 2023 Werkgroep Hitland 
Locatie Golfhuis 
 

Donderdag  23 maart 19:00 – 21:00 uur 

Donderdag Wordt bepaald in de vergadering van 23 maart 2023 


