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Locatie: Golfhuis Hitland IJsvolgelzaal Datum vergadering: 19 oktober 2016 
 
Organisator: Werkgroep Hitland Aanvang vergadering: 19:00 uur 
 
Voorzitter: A. Emons   Sluiting vergadering: 20:40 uur 
 
Secretariaat: M. Ruytenberg, M. Roggeveen 
 
Notulist: M. Ruytenberg 
 
Aanwezig:  H. Crezee, I. v/d Velden, R. Klatten, A. v/d Spek, A. Emons, M. Ruytenberg, M. 

Roggeveen, M. van der Vlis 
 
Gasten:  
 
Afwezig:   
 
Ingekomen stukken:   
 
 

Agendapunten 
 

 
 
1. Opening en mededelingen / ingekomen stukken 
 
2. Verslag van 12 maart 2016, doornemen/aanpassen actiepuntenlijst 

 
3. Schouw 21 september 2016 

 

4. Stand van zaken buurttuin 
 

5. Rondvraag / afsluiting 
 

Verslag 
 

 

1. Opening en mededelingen / ingekomen stukken 
 
Diverse persberichten over updates ontwikkeling recreatiegebied van Roxanne den Ouden.  
 

2. Verslag van 12 maart 2016, doornemen/aanpassen actiepuntenlijst  
 

In het verslag van 12 maart 2016 staat een verkeerde datum genoemd, i.p.v. 12 maart 2015, had hier  
moeten staan 12 maart 2016. Verder zijn er geen opmerkingen. De actiepunten worden doorgenomen en  
waar nodig aangepast.  
Het verslag wordt punt voor punt doorgenomen:  
Agendapunt 3 verdient aandacht, dhr. Lassche wil een unieke huisstijl. Het moet vandaalbestendig  
worden en er zullen wat kleine aanpassingen in de locaties van het meubilair moeten komen. Dhr.  
Lassche onderneemt weinig. Emons stelt voor om vaker en eerder naar het bestuur te gaan. Dhr. Lassche  
zou vaker inspecties moeten uitvoeren.    
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De verstopte duiker, die voor overstromingen van het Pettenpad zorgde, is hersteld. Duikers zouden 
moeten worden doorgespoeld en niet alleen aan de uiteinden worden schoon geschraapt.  
Herstel kruisingen. De nieuw aan te leggen paden zouden 25 cm breder moeten worden, zodat groot  
materieel beter past. Dit is met dhr. Lassche besproken. De gaten met de nummers op de asfaltpaden zijn  
boorgaten. Dit is gedaan om de asfaltlaag te meten. Hieruit is gebleken dat de toplaag kan worden  
hergebruikt bij de opknapbeurt.  Er komen parkeerplaatsen die bestaan uit platen met roosters waar gras 
in gezaaid wordt, zodat water gemakkelijker af wordt gevoerd.  
Eenden stand: Er werden vroeger veel meer wilde eenden gezien. De stand loopt landelijk terug volgens 
Emons (bron internet). Er wordt ook gejaagd bij de ijsbaan. Kievieten en Grutto’s komen ook steeds 
minder voor, maar ook dit schijnt landelijk terug te lopen. De vossen in Hitland zorgen ook voor afname 
van wild. De zwermen kraaien die je voorheen zag zijn er ook niet meer. Over het algemeen signaleren 
we totale achteruitgang van dieren.  
Er wordt een landelijk onderzoek gedaan naar de eenden stand, dit onderzoek wachten we eerst af.  
Stichting Natuurvrienden Capelle (SNC) houdt zich bezig met de natuur in Hitland via o.a. een blog.  
Voorstel is om hen te vragen hoe dit jaar het uitdunnen is uitgevoerd. De werkgroep heeft ideeën en SNC  
heeft daar verstand van. SNC meer bij de werkgroep betrekken.   
Het maaiafval gebruiken als bioafval is ook ooit aangegeven. Op het verzoek aan de heer Lassche om de 
mogelijkheden hier toe te onderzoeken, is geen reactie meer gekomen. 
Meer borden met losloopgebied voor honden plaatsen is wenselijk. Infoborden plaatsen voor o.a.  
huisregels en info is zeer wenselijk (is al lang opgenomen in actiepuntenlijst. Voorstel om met dhr.  
Lassche regelmatiger een rondgang te organiseren en op te schrijven wat er allemaal loos is.   
De waterspeeltuin is nog steeds niet in orde. Er mankeert van alles. Hij zou ook nog gekeurd worden.   
Bij Hitland-noord is de speeltuin net zo aangelegd als bij de presentatie aan de kinderen getoond, maar in 
zuid is dit zeker niet zo.  
Volgens het blog van SNC is 75% van het riet in het vogelrustgebied gemaaid. Dit had 25% moeten zijn. 
Vogels kunnen hier in het broedseizoen last van hebben.   
Toezicht handhaving wordt regelmatig gespot. Er zijn hiervoor meer uren ingekocht, nl. van 500 naar 700  
uur per jaar. Is nog steeds aan de lage kant. 

 
3. Schouw 21 september 2016  

 
Tijdens de schouw is aan wethouder R. van Woudenberg aangegeven meer bloemenzaad te gebruiken. 
De heer van Woudenberg constateerde met ons dat geen onderhoud aan het hondenstrand heeft 
plaatsgevonden. Het rietgebied bij het vogel uitkijkpunt zal worden gebaggerd. De bedoeling is dat er een 
poel ontstaat. En er zal een pad naartoe worden aangelegd.  
Moeras heeft de hele zomer droog gestaan. Er is geen pomp neergezet. Er moet een structurele  
oplossing worden aangebracht.  
De paden worden voor januari 2017 aangepakt.  
Maaien van Moerpad bij paal 21 wordt nooit gedaan, ondanks dit diverse keren door leden van de 
werkgroep is aangegeven. De werkgroep vindt dat erg jammer. Het moet gewoon een meter breed 
gemaaid worden.   
Bij de schouw van volgend jaar willen wij aan het einde van de middag Hitland-noord bezoeken. Machiel 
moet daar dan bij zijn.  
Goed tijdstip hiervoor afspreken. De houten bruggen moeten veiliger worden gemaakt, zijn in de herfst en 
winter vaak glad.   
Volgend jaar bestaat de werkgroep 5 jaar.   
 

4. Stand van zaken buurttuin 

 
Geen verslag van de vergadering van 6 juli hierover ontvangen van het Recreatieschap. We zijn ook niet 
uitgenodigd voor volgende vergaderingen. Er is door een aantal mensen wel een concept-
samenwerkingsovereenkomst opgezet en die is door dhr. Lassche overhandigd aan Emons. Of we 
stappen er in of we zorgen dat iemand van de smultuin plaats neemt in de werkgroep. Het is allemaal nog 
te vaag. We wachten het af. 
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5. Rondvraag / afsluiting 
 
M. Roggeveen 
Veel glas in het dit voorjaar aangebrachte granulaat. Dit gaat met name om de gerepareerde opgevulde 
stukken op het Pettenpad, bij ingang moeras en bij de brug. 
Voor honden is dit gevaarlijk i.v.m. kans op verwonding en mindervalide voertuigen kunnen hierdoor een 
lekke band oplopen..  
  
M. vd Vlis  
Overleg met dhr. Lassche organiseren over het achtergelaten snoeiafval. Emons wil dit organiseren  
samen met SNC. Eerst stuurt Emons mail naar SNC.  
 
Het maaibeleid wordt slecht uitgevoerd. De maaier slaat hele stukken over. Het wordt allemaal niet  
gecontroleerd.  
Wordt er nog aan herbeplanting gedaan zoals beloofd en wanneer?  
Het evenemententerrein wordt erg slecht onderhouden.   
Sinds de laatste rooironde in Noord is er veel snoeiafval achtergebleven. Het is er een puinhoop!  
  
M. Ruytenberg  
Vaststellen vergaderdata 2017 voorstel is wo. 22 mrt en wo. 11 okt.  
  
H. Crezee  
Geeft aan te stoppen als lid van de Werkgroep. Veel lovende woorden over aansluiting van vd Vlis voor  
Noord en Emons als voorzitter die erg goed werk verricht.   
Ruytenberg meldt het aftreden bij dhr. Lassche en Roxanne den Ouden.  
In het vogelrustgebied moeten de vlonders worden nagekeken. De heer Lassche heeft aangegeven dat dit 
gaat gebeuren. 
 
 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:45 uur. 
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Actiepunten 
 

 

Ad Omschrij
ving 

Notulen Actie Foto 

1. Wandel-/ 
fietspaden 

Houtsnippers en maaien op het Moerpad. 
 
De aangebrachte steentjes op het Langepad zijn 
tijdens het sneeuwvrijmaken door een veegwagen 
vrijwel weggeveegd. Hierdoor is het pad na een 
vorstperiode en tijdens regenval weer een vies 
plakkerig pad.   
 
 
 
 
Knuppelpad moerasgebied is aan vervanging toe. Dit 
is verrot en gevaarlijk. 
 
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.  
 
 
 
 
In Hitland Noord zijn bij de laatste snoeironde veel  
takken achtergebleven. Zie foto 

Moerpad 
wordt half 
verhard. 
Besluit is 
genomen door 
Hitland 
bestuur 
besloten 
(doorontwikkel
ingsplan) 
 
Er is een plan 
om het op te 
knappen 
 
Anti slip 
aanbrengen 
 
Granulaat 
aanbrengen/ 
paden 
verbreden 
Schoonmaken 
na werkzaam-
heden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Sloten/ 
oevers/ 
greppels 

De wateroverlopen rondom het gebied zitten verstopt.   

3. Wegaan-
duiding 

Voorheen waren er infoborden met een afdak aan de 
ingangen van het park geplaatst. Deze zijn ooit 
verwijderd. Het verzoek is om deze weer terug te 
plaatsen.  

Besluit is 
genomen door 
Hitland 
bestuur 
(doorontwikkel
ingsplan) 

 
 
 
 

4. Meubilair Eén van de twee banken op het Haakpad is scheef 
weggezakt 
 
 
 
 

Er komt nieuw 
meubilair 
(doorontwikkel
ingsplan) 
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5. Driving-
range 

De verlichting op het gebouw van de Drivingrange is 
ondanks het aangebrachte dichte net, bijna even 
hinderlijk als voor de plaatsing. 

Verlichting 
zou worden 
bijgesteld.  

 
 

6. Honden-
strand 

De beschoeing is op diverse plaatsen defect. Er zit 
een gat in en er ontbreken op sommige stukken 
afdeklatten. 
 
 
De eerstvolgende keer dat er weer zand wordt 
aangevuld, zou het beter zijn om eerst een laag 
grond af te graven. Hierdoor zal het zand niet zo snel 
de sloot in verdwijnen. 
 
 
 
 
 

 

 

7. Parkeer-
plaats 

Er staat veel regenwater op de meeste 
parkeerplaatsen. 

Er is nu 
subsidie van 
de Provincie 
zodat het 
ophogen kan 
beginnen.(doo
rontwikkeling)  

8. Algemeen Er moet een meldpunt met telefoonnummer komen 
waar men vernieling of schade kan melden.  

  
 

  
 
 

Vergaderschema 2017 Werkgroep Hitland 
Locatie Golfhuis 
 
 

Woensdag  22 maart 19:00 – 21:00 uur 

Woensdag 11 oktober  19:00 – 21:00 uur 

 

 
 
 


