
Jaarvergadering 2021 Ledencommissie Zuid-Holland 

 

Op dinsdag 9 maart hield de ledencommissie Zuid-Holland haar jaarvergadering in digitale vorm. 

Naast het formele deel van de jaarvergadering stond er een inhoudelijk thema centraal, namelijk het 

natuureiland Tiengemeten, één van de icoongebieden van Natuurmonumenten. Op 9 maart waren er 

op enig moment 206 mensen aanwezig in de Teams-vergadering. Op 16 maart, bij de herhaling voor 

de leden die de eerste keer niet meer konden inschrijven, waren dat er zo’n 90.  

In het formele deel van de jaarvergadering werden het jaarverslag 2019/2020 en het jaarplan 2021 

kort toegelicht door LC-voorzitter Susan Dogterom en vervolgens goedgekeurd. Er werd afscheid 

genomen van Maaike Visser, die twee termijnen van vier jaar deel uitmaakte van de commissie, 

waarvan enige jaren als voorzitter. Bij acclamatie werden enkele LC-leden herbenoemd en twee 

nieuwe verwelkomd. Bijzonder was nog de oproep voor - met name vrouwelijke - nieuwe leden voor 

de ledencommissie. Bij de rondvraag was er aandacht voor samenwerking met andere partijen en 

omwonenden, mogelijkheden tot uitbreiding van de NM-gebieden en windmolens in Natura 2000-

gebieden. 

Al snel kon worden overgegaan op deel 2, Tiengemeten als icoongebied van Natuurmonumenten. 

Anneklaar Wijnants, Provinciaal Ambassadeur Zuid-Holland en Zuidwestelijke Delta van 

Natuurmonumenten, kroop speciaal bij dit inhoudelijke gedeelte in de rol van vragensteller aan de 

collega’s van de beheereenheid. Gerwin Geertse, boswachter Natuurbeheer, en Annette den Dulk 

communicatiemedewerker van het bezoekerscentrum Tiengemeten, lichtten sommige onderwerpen 

nog nader toe.  

Het gebiedsmarketingplan van Tiengemeten stond in dit gedeelte centraal en werd toegelicht door 

Chantal van Burg, boswachter Communicatie en Beleven van de beheereenheid Zuid-Hollandse 

Eilanden. Chantal vertelde ons over de sleutel-ervaringen van bezoekers en hoe die uitgangspunt 

vormen voor het plan van aanpak voor de komende jaren. Vragen uit de chat die aan de orde 

kwamen gingen over beheersbaarheid van de drukte in het gebied, ook in combinatie met de 

aanwezige diersoorten zoals de zeearend en bever, promotie van de musea op het eiland, de rol die 

leden van NM kunnen vervullen in de uitvoering van het gebiedsmarketingplan en ten slotte de 

zonering van de recreatie op het eiland met aanwezige voorzieningen. 

Vervolgens nam Astrid Withagen, Coördinator Natuurbeheer bij de beheereenheid Zuid-Hollandse 

eilanden, ons mee in wat er allemaal komt kijken bij het bestrijden van de kleine waterteunisbloem 

op Tiengemeten. Deze exoot houdt de gemoederen van Natuurmonumenten en met name de 

medewerkers van de beheereenheid Zuid-Hollandse Eilanden behoorlijk bezig. Vragen die opkwamen 

in de chat gingen over mogelijke manieren van bestrijding en de kosten ervan, de verplichting tot 

bestrijden in de Europese Natura 2000-richtlijn en de rol van de Provincie.  

Naast deze digitale bijeenkomst hopen we in het najaar - als de situatie het toelaat - een fysieke 

excursie naar Tiengemeten te organiseren, waarbij we met eigen ogen kunnen zien waarover tijdens 



de bijeenkomsten verteld werd. De deelnemers aan de digitale sessies krijgen dan voorrang bij 

inschrijving.  

Ondanks wat technische strubbelingen op 9 maart, kunnen we als ledencommissie terugkijken op 

een fantastische jaarvergadering en een ontzettend fijne samenwerking hierbij met de mensen uit de 

organisatie van Natuurmonumenten. 


