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Jaarverslag 2021 Ledencommissie Zuid-Holland 

 

2021: Aandacht voor Tiengemeten 

 

In 2020 hadden we al het plan om speciale aandacht te besteden aan een icoon van 

Natuurmonumenten in Zuid-Holland, namelijk Tiengemeten. Door de coronabeperkingen 

kon de excursie in 2020 niet doorgaan. Daarom hebben we in 2021 Tiengemeten centraal 

gesteld in onze jaarvergadering en -excursie.  

 

De jaarvergadering hebben we in maart gehouden in twee digitale bijeenkomsten. In totaal 

hebben ruim 160 leden hieraan deelgenomen. Tijdens deze bijeenkomsten is kort stilgestaan 

bij een aantal formaliteiten van de jaarvergadering. Aansluitend was er een informatief deel 

over het gebiedsmarketingprogramma Tiengemeten en het bestrijden van de kleine 

waterteunisbloem, een exoot die helaas welig tiert op het eiland en veel tijd van de 

medewerkers opslokt en daarnaast ook flink wat geld kost. De boswachters en 

communicatiemedewerkers van het gebied deelden hun passie voor en kennis van het 

gebied. Er was alle ruimte om vragen te stellen.  

In september hebben we in samenwerking met de beheereenheid een excursie 

georganiseerd op Tiengemeten. Samen met ongeveer honderd leden hebben we genoten 

van het gebied en van een prachtige zonnige najaarsdag. Verspreid over het eiland waren 

deskundigen van het gebied aanwezig om iets te vertellen over de historie, ontwikkeling en 

flora en fauna.   

 

In contact met de leden van Zuid-Holland en in samenwerking met de beheereenheid 

We vinden het belangrijk om in contact te staan met onze leden om de band met de 

Vereniging Natuurmonumenten te versterken. In 2021 hebben we dit op de volgende 

manieren vormgegeven. 

• Tijdens de ledenvergadering is ruimte geboden om met elkaar in gesprek te gaan en 

ideeën uit te wisselen; 

• We hebben vier keer een nieuwsbrief aan de (aangemelde) leden gestuurd; 

• Als ledencommissie nemen we zoveel mogelijk deel aan door de beheereenheden te 

organiseren evenementen om daar de verbinding te zoeken met de aanwezige leden 

en hen te bevragen over actuele vraagstukken.  

 



Daarnaast is de samenwerking met de beheereenheden belangrijk. Dit hebben we als volgt 

gedaan. 

• Bij iedere vergadering van de ledencommissie is iemand aangesloten van een 

beheereenheid, zodat we goed op de hoogte zijn van wat er speelt en kunnen 

bespreken hoe we elkaar kunnen versterken. Voorbeelden van 

gespreksonderwerpen zijn de stikstofaanpak, windenergie in Zuid-Holland en 

ledenwerving; 

• Jaarplannen van de beheereenheden en de LC worden met elkaar besproken en 

afgestemd; 

• Natuurmonumenten beoordeelt iedere zes jaren de kwaliteit van haar gebieden in 

een zogeheten kwaliteitstoets. Wij nemen deel aan deze kwaliteitstoetsen voor de 

natuurgebieden. Voor de beheereenheid Rotterdam-Nieuwkoop waren dat in 2021: 

Het Aalkeetbuiten in Midden-Delfland, Bovenlanden Kromme Mijdrecht, Groene 

Jonker en Noordrand-Rotterdam (Schieveen en Schiezone). Voor de beheereenheid 

Zuid-Hollandse eilanden waren dat Voornes Duin, Oosterse en Westerse Laagjes, 

Merrevliet en Scheelhoek en Zuiderdiep; 

• Wij hebben deelgenomen aan de bijeenkomst met deskundigen over de nieuwe 

gebiedsvisie voor de Nieuwkoopse Plassen. Een gebiedsvisie wordt eens per acht 

jaren opgesteld per beheersgebied; 

• Daarnaast organiseert Natuurmonumenten regelmatig bijeenkomsten voor LC-leden, 

waarin beleidsmatige thema’s worden gepresenteerd, bijvoorbeeld over stikstof-

emissies, biodiversiteit en campagnes.    

 

Samenstelling ledencommissie 

 

Eind 2021 was de samenstelling van de ledencommissie als volgt: 

• Aarnout van Deursen 

• Susan Dogterom (voorzitter) 

• Jan Edens (contactpersoon voor de leden) 

• Wilfred Haaijer (penningmeester) 

• Eveline Padberg 

• Rob Schimmel 

• Ellen Stam (secretaris) 

• Sven Zoeteman  

• Pim Fischer (kandidaat-lid) 

• Yvette Haandrikman (kandidaat-lid) 

• Jan Hordijk (kandidaat-lid) 

• Nelleke Krol (kandidaat-lid) 

• Jan Rood (kandidaat-lid) 

 



In 2021 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de 

ledencommissie: 

• Maaike Visser (voorzitter) heeft na 8 jaar de ledencommissie verlaten, omdat haar 

tweede termijn was afgerond. 

• In 2021 was de eerste termijn van Jan Edens, Wilfred Haaijer en Eveline Padberg 

afgelopen. Zij zijn tijdens de jaarvergadering benoemd voor een tweede termijn. 

• Rob Schimmel en Sven Zoeteman zijn benoemd als lid. Rob is sinds 2019 kandidaat-

lid en kon in 2020 niet benoemd worden door het uitstellen van de jaarvergadering 

vanwege de coronapandemie.  

• In de loop van 2021 zijn de volgende kandidaat-leden aangesloten bij de 

ledencommissie: Pim Fischer, Yvette Haandrikman, Jan Hordijk, Nelleke Krol en Jan 

Rood. 

 

Jaarplan 2022 Ledencommissie Zuid-Holland 

Wat doen we als Ledencommissie?  

Onze activiteiten in 2022 zijn er in de eerste plaats op gericht de leden te betrekken bij wat 

Natuurmonumenten in Zuid-Holland doet. Wij zetten ons ervoor in dat de dialoog tussen de 

leden en de professionals van twee beheereenheden in onze provincie tot stand komt. Wij 

zoeken bij dit type activiteit actief naar manieren om als Natuurmonumenten een beweging 

te zijn. 

Een van deze type activiteiten is het organiseren van onze jaarlijkse themabijeenkomst en 

excursie in combinatie met de jaarvergadering. Daarnaast zullen wij dit jaar in enkele 

ledenraadplegingen over specifieke onderwerpen de leden om hun mening vragen. 

Een tweede type activiteit is dat we als Ledencommissie meedenken met de 

beheereenheden over door hen te maken beleidskeuzes. Dit doen we door deelname aan de 

zogenaamde Kwaliteitstoetsen die Natuurmonumenten periodiek voor haar gebieden 

uitvoert. Daarnaast geven enkele leden van onze Ledencommissie - omdat ze over specifieke 

deskundigheid beschikken - vaktechnische ondersteuning aan concrete projecten. 

Waar gaat het over?  

Natuurbeleving en leven in een zo natuurlijk mogelijke omgeving vinden wij, wonend in een 

sterk verstedelijkte provincie als Zuid-Holland, erg belangrijk.  

Landelijk is “WATER” in 2022 hét inhoudelijk thema van Natuurmonumenten. Het Zuid-

Hollandse plassengebied leent zich uitstekend om kennis te maken met de vele facetten 

rond dit thema. Onze jaarexcursie zal dan ook aan dit thema gewijd zijn.  

De afgelopen jaren hebben we veel aandacht besteed aan natuurinclusieve landbouw; de 

transitie waar de landbouw voor staat. Naast sterke verstedelijking kenmerkt Zuid-Holland 

zich door een omvangrijke agrarische sector. Recent zijn vanuit Natuurmonumenten 

initiatieven ontplooid die gericht zijn op het versterken van natuurinclusieve landbouw. Aan 



een dialoog met de Zuid-Hollandse leden over de achtergronden hiervan hechten wij grote 

betekenis.  

Naast ‘natuur’ zijn voor Natuurmonumenten ook ‘monumenten’ in een zo natuurlijke 

mogelijke omgeving belangrijke pijlers. In Zuid-Holland hebben we er niet zoveel van. Des te 

meer reden om aan de monumenten díe er zijn de komende tijd in onze activiteiten 

aandacht te besteden. 

Concrete activiteiten 

Op Provinciaal niveau 

Wij verkennen de mogelijkheid om, gelet op de verkiezingen voor de Provinciale Staten en 

de Waterschappen in het voorjaar van 2023, te onderzoeken welke thema’s vanuit de Zuid-

Hollandse leden van Natuurmonumenten van belang worden geacht. Dit met het doel deze 

onderwerpen opgenomen te krijgen in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen 

die meedoen aan de verkiezingen. 

Beheereenheid Nieuwkoop-Rotterdam 

We onderzoeken of we in het najaar een (digitale) bijeenkomst kunnen organiseren over 

landgoed De Tempel, entree Noordrand Rotterdam. Met als doelstelling meer bekendheid te 

geven aan dit onlangs bij Natuurmonumenten in beheer gekomen landgoed.   

In de loop van dit jaar zullen wij nogmaals aandacht geven aan het project Rotterdam de 

Boer Op. In ieder geval door een rol te spelen in de marketing in het veld en mogelijk nog 

met een (al dan niet digitale) themabijeenkomst voor onze leden.  

Onze jaarvergaderingsbijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 14 mei. Met als thema 

Water en in het bijzonder met aandacht voor de zeer kwetsbare natuur rondom de 

Nieuwkoopse plassen. 

In 2022 zal vanuit onze ledencommissie worden deelgenomen aan de Kwaliteitstoetsen 

Ackerdijkse Plassen en Noord-Kethel, worden meegedacht over de Gebiedsvisie Noordrand 

Rotterdam en worden deelgenomen aan het project Opgaven in beeld 2.0 met focus op 

Nieuwkoop. Doel van dit laatste is te komen tot een ontwikkelagenda voor de komende 10 – 

20 jaar.  

Beheereenheid Zuid-Hollandse eilanden 

Vanuit onze ledencommissie zal worden deelgenomen aan de Kwaliteitstoetsen Meertje de 

Waal en Polders van Goeree en worden meegedacht over de Gebiedsvisie 

Scheelhoek/Zuiderdiep. 

In 2022 gaat de beheereenheid op een laagdrempelige manier ervaring opdoen met haar 

NM in ’t Veld locatie bij de Houten Kaap in het gebied Duinen van Goeree. Wanneer het 

programma en de activiteiten helder zijn, kunnen wij hierin een actieve bijdrage leveren. Op 

die manier kunnen we ook in contact komen met bezoekers en/of leden die dit natuurgebied 

aandoen. Op zaterdag 18 juni organiseert de beheereenheid een midzomernachtloop in dit 

gebied. Hiervoor zijn wij ook uitgenodigd om een bijdrage te leveren. 


