
Jaarverslag NVWK 2020 
door Frans van der Storm, secretaris 
 
Uitzending gemist ken je vast wel, is bingewatchen voor jou ook een bekende term? Ga in één keer 
door de gebeurtenissen van een jaar heen, maak ze tot één verhaal, giet er een beschouwelijk sausje 
over et voilà je hebt het verslag over ons 59e verenigingsjaar. 
 
Een van de mooiere taken van de secretaris is het opstellen van het jaarverslag. Bij het voorbereiden 
ervan lees je weer de verslagen van de bestuursvergaderingen, neem je de jaargang van de 
Waardvogel door en kijkt nog eens naar je mailbox. Ja, dat kost even tijd, de redactie van onze mooie 
Waardvogel heeft dan al drie keer gevraagd waar je tekst blijft, maar je hebt toch maar mooi dat hele 
jaar teruggekeken. 
Wat bleef me het meeste bij? De startavond van het weidevogelseizoen op 5 maart in een afgeladen 
volle grote zaal in De Zwaan, met een inspirerende lezing door Alex Datema van Boerennatuur. 
Precies een week eerder, op 27 februari moest/kon minister Bruins meedelen dat het eerste geval 
van Corona was bevestigd, in Tilburg. We hebben niet gehoord over covid-besmettingen onder de 
deelnemers aan die startavond, achteraf denk ik dat we dat we mazzel hebben gehad. 
 
Iets meer dan een week na de startavond kwam de man met de hamer en stortte het jaar in, konden 
we de agenda schoonvegen en kijken of er nog wat te redden viel. Dat bleek nog wel mee te vallen… 
 
Excursies en lezingen 
Het aantal lezingen in 2020 bleef beperkt tot twee. Hans Blom vertelde over de komst van de otter 
naar onze regio. Zeker meerdere dieren bevolken de Nieuwkoopse Plassen, een aantal breidt het 
territoir uit richting de Reeuwijkse Plassen en de Krimpenerwaard. Het onderwerp van deze lezing 
past in ons streven om de provincie te bewegen om bij de aanpak van de N228 rekening te houden 
met otterpassages. 
Alex Datema maakte in zijn lezing duidelijk dat de boeren zich heel bewust zijn van de noodzaak tot 
aanpassing aan ecologische en klimaatveranderingen en daartoe zeker wel bereid zijn, maar van hen 
wordt steeds meer gevraagd zonder dat er voldoende middelen tegenover staan. Denk hierbij vooral 
aan de vergoeding voor zo te noemen landschapsdiensten, waar het gaat om genoegen nemen met 
lagere opbrengst in ruil voor hoogwaardiger landschap. 
Wat betreft excursies waren twee toppers al achter de rug voordat Covid toesloeg: de 
Nieuwjaarsexcursie in Reeuwijk en de Oostvaardersplassen, beide meet veel deelnemers. 
Tussen de lockdowns door was er ook de goed bezochte excursie, in samenwerking met FLORON, in 
Stolwijk: een mooie km-hok telling in bebouwd én onbebouwd gebied. Maar, dat was het dan ook. 
 
Activiteiten 
Vanwege de maatregelen ter bestrijding van Covid moesten veel activiteiten anders worden gedaan 
of in het ergste geval afgelast. Voor het knotten en landschapsonderhoud moest met kleinere 
groetpen worden gewerkt en soms zelfs met roosters om meer mensen de kans te geven hun 
vrijwilligerswerk te doen. En, we zijn ontzettend blij dat het is gelukt om vier mensen de cursus  
Tellen van vogels en planten, monitoren van nestkasten konden doorgaan, maar bredere bekendheid 
geven aan het veldwerk zat er niet in. 
Activiteiten die afgeslopen jaar opvielen: de schoonmaakactie van nestkasten in Schoonhoven, 
waarover in een hilarisch artikel in de Waardvogel werd verhaald, en het project met nestkasten voor 
mezen en vleermuizen in het Loetbos om de overlast van de eikenprocessierups te beperken – een 
van de weinige activiteiten waarbij we ook jeugd meer konden betrekken. 
Daarnaast liepen ons grote project Graslandvlinders ‘gewoon’ door en begon een aanpalend project 
Prachtlint, als het ware overgewaaid vanuit de Alblasserwaard en op initiatief van de NVWK 
overgenomen door de gemeente Krimpenerwaard. 
 

https://www.boerennatuur.nl/


Bestuur 
Ondanks meerdere oproepen voor nieuwe bestuursleden, ondanks vele gesprekken met mogelijk 
geïnteresseerden, van de acht beschikbare bestuurszetels waren het grootste deel van het jaar er 
slechts vijf bezet. En, wat we al zagen aankomen, vanaf de zomer moest ook de coördinator planten 
zijn inzet afbouwen. Stef van Walsum aanvaardde een prachtbaan in Nijmegen, bij FLORON. In de 
Algemene vergadering in oktober hebben we afscheid van hem genomen. Gelukkig heeft Stef door 
zijn aanpak nogal wat leden enthousiast gemaakt voor planten en ook iemand weten over te halen 
hem op te volgen: vlak voor het einde van het jaar meldde zich Jaap Oosterom. 
Ook penningmeester Jan de Boer heeft aangekondigd zijn functie niet langer te kunnen combineren 
met zijn werk en met overige vrijwilligersactiviteiten. We verwachten bij de ALV in 2021 een 
geschikte opvolger te kunnen presenteren. 
 
Het bestuur heeft in 2020 zeven keer vergaderd, wanneer enigszins mogelijk fysiek en anders 
digitaal. Zo was het ook ons vaste voornemen om de Algemene vergadering fysiek te doen, weliswaar 
met een maximum aantal leden, maar passend binnen de sfeer van de vereniging. Daarom hebben 
we de vergadering in maart uitgesteld, vervolgens in september nogmaals en ten langen leste toch 
laten doorgaan in oktober, eerst fysiek en een week later digitaal. Het was goed om te ervaren dat de 
kwaliteit van de vergadering absoluut niet heeft geleden onder de (beperkte) kwantiteit van het 
aantal deelnemers. In beide meetings vond een goede gedachtewisseling plaats over de relatie 
tussen landbouw en natuur. 
Het bestuur is daarnaast direct en indirect druk geweest met het NatuurgebiedenBeheerCollectief 
(NBC), de Omgevingsvisie en onze zienswijze daarop, het Biodiversiteitsbeleid van beide gemeenten 
in de Krimpenerwaard, Regionale Energie Strategie (RES), de Waardtafel, het rapport Bodemdaling, 
en met de huisvesting van de vereniging. Voor veel van bovengenoemde acties zijn inmiddels andere 
leden actief en helpen zij de vereniging en het bestuur enorm door hun inzet. 
 
Tot slot, bijna een jaar geleden zin we live gegaan met de nieuwe website, waaraan vooral Joep 
Vermaat en Brigitte Voerman een grote bijdrage hebben geleverd. Daarvoor onze dank!  
Gaandeweg is/wordt de website verder ontwikkeld en mogen we de toekomst met deze site met 
vertrouwen tegemoet zien. 


