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Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 18 oktober 2022 
Locatie: Frieslandlaan 1, Het Open koffie Huis 

Aanvang 19.30u 
 

Wijkraad : Bestuur: Riet Ooms (voorzitter); Marjolein Huijser (secretaris); Ruud Norg (penningmeester). 

  Leden: Frits Breen (wijkbeheer); Ben Ali (Buurtouder); Marlies Vercruysse (ambtelijke stukken).   

  Notulist: Sylvia van den Berg 

Sprekers : Franka Wijngaarden en Patty Laan (Faunabeheereenheid Noord-Holland); Edwin Baars 

(Wildbeheereenheid Haarlemmermeer). 

Gasten : Mustapha el Yajloufi (wijkagent); Rosa Scheper en collega’s Indra en Niek (Handhaving); Saskia Klitsie 

(wijkraad Europawijk); Ellinoor Jorna (Provincie Noord-Holland/PvdD); Thomas Nijenhuis (Commissielid 

PvdD, gem Haarlem); Niels van Esterik (gem Haarlem); Palwasha Hamzad (GroenLinks, gem Haarlem); 

Hans Langbroek (website); Brigitte en Eelco van Kesteren, Mieke de Leeuw, Gerard van Nimwegen, 

Lodewijk Wittert, Wendy Plompen, Martha Lammers, Sjoerd de Jong, Miranda Deen, Ellen en Ini Breems, 

Jelly Terpstra, A. Rutgers, Anita Hulshof, Gionite van Bergem, Masha de Wijs, Joke Maas, Mw Groen, 

Jolanthe Singh, Roel, Johan Gort (bewoners) . 

Afwezig : Paulien Heesbeen (lid); Jamila Ereduani (lid); Anetta Langreder (bewoner); Marieke Groenendijk (DOCK) 
 

1. Opening vergadering door de voorzitter 

Riet opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Zij is verheugd te zien dat de opkomst van 

geïnteresseerden zo groot is. Na het voorstellen van het bestuur en de leden van de wijkraad stelt zij voor de 

agendapunten 1 t/m 3 samen te voegen.   
 

Buiten de samenvoeging van de eerste drie agendapunten wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 
 

Het verslag van de vergadering op 20 september was niet tijdig afgerond voor verzending bij de uitnodiging en 

wordt niet behandeld. Voor geïnteresseerden zijn een aantal exemplaren voorhanden. 
 

Ontvangen e-mailbericht van een bestuurslid VvE Waddenstraat 523-777:   Er is ons een gerucht ter ore 

gekomen dat op de druk bezette grote parkeerplaats grenzend aan ons flatgebouw een grote bovengrondse 

parkeergarage gebouwd gaat worden. Weet de wijkraad misschien of dit gerucht een kern van waarheid 

bevat? 

De wijkraad heeft hier niet eerder iets over gehoord en Riet geeft aan dit te zullen navragen en terug te 

koppelen. 

 

4. Vacatures wijkraad 

Van de drie vacatures zijn er inmiddels twee (beide voor wijkkrant De Molen) vervuld. De vacature voor een 

bestuurslid staat nog open. 

De wijkraad krijgt veel uitnodigingen van bijvoorbeeld de gemeente, scholen en zelforganisaties. Eigenlijk te 

veel voor de huidige bezetting. Kent u – of bent u iemand die de wijkraad wil komen versterken? Meld u dan 

aan via onze e-mail. 

 

5. Bestemmingsplannen 

a. Conceptvisie Molenwijk-noord 

De bedoeling is dat nog dit najaar het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen wordt opgesteld; 

de wijkraad houdt een vinger aan de pols. 

b. Voorontwerp bestemmingsplan Zwemmerslaan 2-4 

Bestemming: woningbouw. Er zijn nog geen concrete plannen; een kader wordt opgesteld. Uitgangspunt is 

dat 30% wordt bebouwd en 70% groen blijft. 
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5. Bestemmingsplannen (vervolg) 

c. Bestemmingsplan Molenwijk 

Hier geen grote veranderingen, dit wordt slechts bijgewerkt. De focus ligt  - evenals bij Molenwijk-noord – 

op mogelijkheden voor ouderen, gecombineerd met b.v.  speelplekken voor kinderen.  

d. Bestemmingsplan Schalkwijkerweg. 

De bestemmingsplannen voor de Noord- en Zuid Schalkwijkerweg worden samengevoegd. Dit is een 

gunstige ontwikkeling i.v.m. het behoud van De Groene Zoom. Bewoners zullen worden betrokken.  
 

De Frieslandlaan is nog niet opgenomen in de plannen. Dit deel zal ‘voorzieningen’ worden / blijven, met plaats 

voor school, ontmoeten en jeugd. De focus van de wijkraad ligt hierbij op ontmoeting en jeugd. 

 

6. Presentatie over beheer ganzen door Faunabeheereenheid (FBE) Noord-Holland 

Er worden door de wijkraad vaak klachten ontvangen van bewoners met betrekking tot de ganzenjacht. De 

wijkraad is hier al veel mee bezig geweest; vooral is uitgezocht hoe e.e.a. geregeld is. De FBE en WBE zijn 

uitgenodigd om ons te informeren wat er nu precies gebeurt, zodat hierover de dialoog opgezet kan worden 

om te kijken wat we ermee kunnen doen. 

Riet verzoekt de aanwezigen de sprekers hun verhaal te laten doen; na afloop is er gelegenheid tot het stellen 

van vragen. Zij geeft Franka Wijngaarden het woord. 
 
Franka: De FBE behelst het waarom en de WBE het hoe met betrekking tot ganzen beheer. De FBE schrijft het 

plan van aanpak en de WBE zorgt voor de uitvoering. 
 
Als Faunabeheereenheid Noord-Holland zoeken zij naar oplossingen om problemen te voorkomen. Dat doen 

ze onpartijdig, op basis van kennis en samen met alle betrokken partijen. De FBE is geen beleidsmaker, maar 

adviseert op basis van de aanwezige kennis van experts binnen de organisatie. 
 
Alleen al in Noord Holland zijn er zo’n 300.000 broedganzen. Zij eten gras en begeven zich graag in waterrijk 

gebied. Hun aantal wordt echter te veel als we kijken naar de schade die door ganzen veroorzaakt wordt (of 

kan worden als er niets aan gedaan wordt). Er zijn – naast de ganzen zelf – drie andere ‘belanghebbenden’:  

1. Vliegveiligheid – één gans in de motor geeft desastreuze gevolgen; 

2. Natuur – de ganzen eten veel gras en vertrappen riet, waardoor het leefgebied van veel andere vogels in 

het nauw komt; 

3. Landbouw – in 2020 was sprake van 10 miljoen aan schade in Noord Holland door ganzen. Dit betrof een 

derde van alle schade in heel Nederland. 
 
In deze omgeving zijn alle belangen en dus conflicten aanwezig. Hierdoor kwam de FBE aan bod om een plan 

te maken. Buiten het jagen staan ook tal van preventieve maatregelen in het beheerplan; in principe geldt: pas 

als preventieve maatregelen niet voldoende zijn, komt afschot in beeld. 

 

Vragen (V) en antwoorden (A) 

V: Er wordt gewag gemaakt van een miljoenenschade. M.i. is het niet terecht deze op te voeren in de 

plaatselijke situatie: hier is sprake van slechts één boer. Is het bekend van hoeveel schade sprake is in dit 

specifieke geval? 

A: Buiten de schade van de boer hebben we in deze omgeving ook te maken met Schiphol. Agrariërs zijn 

verplicht maatregelen te nemen om schade te voorkomen. Doen zij dit niet, komen zij ook niet in 

aanmerking voor vergoeding van opgelopen schade. Het voorkomen van lokale schade helpt ook weer bij 

de vliegveiligheid. Lokaal is zogezegd een deel van de hele puzzel. 

V: Is afschieten echt vereist? 

A: Dat bepaalt de boer. Wanneer blijkt dat preventieve maatregelen niet effectief zijn, zal de boer moeten 

kunnen aantonen dat ganzen gedood zijn (ook weer in verband met vergoeding schade). 

V: Is 18x schieten (op jaarbasis) voldoende? 
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A: Dat is niet aan ons. Dit wordt bepaald door de maatschappij en/of de regering. 

 

6. FBE, vragen en antwoorden (vervolg) 

V: Heeft u het idee dat de aantallen afnemen? 

A: Er wordt twee keer per jaar een telling gehouden en het ziet er naar uit dat de populatie stabiel is. 

V: Is het onaantrekkelijk maken van het landschap geen beter idee? 

A: Dat zal in deze omgeving niet werken; er is nu eenmaal sprake van een waterrijk gebied en veel grasland. 

V: De inzet van jagers is nodig omdat ganzen snel door hebben dat bijvoorbeeld ‘vlaggetjes’ niet gevaarlijk 

zijn. Afschot werkt dus. Alleen… het landschap blijft aantrekkelijk voor ganzen, zij zullen dus blijven 

komen. Wordt hier aandacht aan gegeven? 

A: Wij doden liever geen dieren, echter de provincie heeft erg weinig invloed; het betreft nationaal en zelfs 

Europees beleid. 

V: Het plan komt er bijna altijd op neer om te doden. Veel wijkbewoners – waaronder de aanwezigen – 

hebben hier problemen mee. Zijn er geen andere middelen? 

A: Het beheerplan bevat ook veel andere maatregelen. De wet gebiedt ook alles te proberen voordat 

overgegaan wordt op afschieten. In het nieuwe beheerplan wordt ook gekeken wanneer je het beste 

kunt beheren en hoe preventieve maatregelen het beste ingezet kunnen worden. Helaas is het probleem 

veel te groot om met preventie te kunnen oplossen. De FBE is veel in gesprek met Fauna For Life; wij 

willen niet alleen agrarische belangen behartigen. 

V: Er is toch ook wel een natuurlijke vijand van de gans? 

A: Dat klopt, de vos is een natuurlijke vijand. Dat zal echter niet voldoende zijn en gaat niet helpen de 

schade te verminderen. 

V: We zitten hier ongeveer 9 kilometer van Schiphol. Zowel het aantal vliegtuigen als de populatie ganzen 

groeit. Hoe zit het met de trekvogels? Die kunnen toch ook in een vliegtuigmotor terechtkomen? 

A: Landelijk gezien worden de trekvogels niet beheerd. Echter, binnen een straal van 10 kilometer rond 

een vliegveld geldt een ‘no-go-zone’. In deze omgeving worden trekvogels dus wel beheerd. 

V: Hoe frequent mag er geschoten worden? 

A: In deze omgeving – binnen die straal van 10 kilometer – mag de hele dag geschoten worden. In de nacht 

is dit niet het geval. 

V: Wordt er gekeken naar het humane aspect? Het komt voor dat een aangeschoten gans in de wijk terecht 

komt. 

A: Dit wordt wel gemonitord, want wij willen ook geen dierenleed. 

 

Riet sluit dit deel van de vergadering en kondigt een pauze aan. 

 

7. Pauze 

 

8. Informatie uitvoeringbeheer ganzen door Wildbeheereenheid (WBE) Haarlemmermeer 

Edwin Baars: De WBE is een vereniging voor jagers en heeft ongeveer 100 leden. De jagers zelf zijn 

verantwoordelijk voor de uitvoering van hun werk. 
 
Er zijn een aantal kaders (voorwaarden om te mogen jagen) waaraan men zich dient te houden: 

- Tijden 

- Jachthut 

- Lokkers 

- Aanspreken (wat voor gans betreft het) 

- Apporteren 

Daarnaast moet het wapen ook aan allerlei voorwaarden voldoen. 
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8. WBE (vervolg) 

Het is begrijpelijk dat er mensen zijn die het jagen niet fijn vinden of afkeuren, maar het moet gebeuren.  

De jager is vaak al vroeg in het veld, want de ganzen strijken ook vroeg neer. Hij verschanst zich in de jachthut, 

zodat hij niet wordt opgemerkt door de ganzen, die dan eventueel naar een naastgelegen gebied zullen 

uitwijken. 

De ganzen komen sowieso, maar om resultaat te kunnen boeken worden zij gelokt naar het bereik van de 

jagers. 

Helaas komt het soms voor dat de gans niet direct dood is. Dit is naar om te zien, maar het gebeurt. Het dier 

wordt dan door de jager met de hand gedood. Ook dit is geen prettig gezicht, maar de jager is verplicht het 

dier zo snel mogelijk uit zijn lijden te verlossen. 
 
Aan de hand van een presentatie laat Edwin zien welk gebied onder WBE valt, alsmede de twee plaatsen waar 

de jagers zich op het weiland bevinden. 

 

Vragen (V) en antwoorden (A) 

V: Er is ook in onze wijk sprake van mensen die uit een oorlogssituatie komen, huisdieren die schrikken of 

angstig worden of mensen die bijvoorbeeld uit de nachtdienst komen. Er worden vergunningen verleend 

voor geluiddempers. Waarom wordt hiervan geen gebruik gemaakt?  

A: Wij zijn niet in de gelegenheid hiervan gebruik te maken. 
 
Patty van der Laan  (FBE): wij hebben geadviseerd in heel Noord Holland gebruik te maken van geluiddempers. 

Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor het geven van toestemming hiervoor, maar is hier erg 

terughoudend in. Het Ministerie wil alleen toestemming verlenen bij beroepsmatige inzet van jagers, niet bij 

vrijwilligers. 

V: Kan er geen uitzondering gemaakt worden voor plaatsen waar zich (vaak getraumatiseerde) 

oorlogsvluchtelingen bevinden? 

A: Mede om deze reden proberen wij dit ook te bewerkstelligen bij de aanvraag, zelfs met de wetenschap 

dat Justitie niet zal willen meewerken. Het beleid hiervoor wordt landelijk geregeld en onze invloed is te 

gering. 

V: Neem dit mee! We zouden graag zien dat er iets gedaan wordt met onze input. 

A: Dat doen we ook, maar onze invloed blijft beperkt; wij kunnen het Europese beleid niet veranderen. Wij 

proberen conflicten op te lossen binnen de kaders van de wet en hebben vooral een signalerende functie. 

V: Waarom niet het advies aanpassen? 

A: Wij kunnen niet op de plaats van het beleid voor bijvoorbeeld vliegveiligheid gaan zitten. Verder dienen 

wij alle belangen mee te nemen en in balans te brengen. Dit geldt tevens voor het belang van de gans. 

V: Wat is eigenlijk precies jullie taak? 

A: De FBE ontwikkelt een plan van aanpak, maar de overheid stelt de doelen. 

V: Welke verwachting mogen wij van jullie hebben? Waar staan jullie? 

A: Het belang van de demper is ook ons belang, maar onze invloed blijft beperkt; de overheid beslist. Wij 

staan voor leefbaarheid in de omgeving. Echter, wij moeten binnen de kaders werken. Jullie (bewoners) 

kunnen de zaken uit de praktijk uiteenzetten, dus acties, petities, brieven schrijven? Graag! 

V: Zijn jullie bereid met onze brief met de overheid aan tafel te gaan? 

A: Ja, graag zelfs. 
 
[De volgende vragen zijn weer gericht aan Edwin Baars] 
 
V: Bestaat de mogelijkheid de twee plekken op het weiland (zoals aangegeven op de kaart) enigszins te 

verleggen of is dit onbespreekbaar? 

A: Het is niet onbespreekbaar, maar de jager zoekt de meest optimale plek. Hij houdt hierbij wel rekening 

met woningen in de buurt. 
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V: Jullie zijn vroeg ter plaatse omdat jullie anders gezien worden door de ganzen. Kan het schieten zelf niet 

uitgesteld worden naar een later tijdstip? 

A: Als we dat doen, vermindert het resultaat. Daardoor zullen we sneller moeten terugkomen, waardoor het 

aantal dagen dat schoten worden gehoord zullen vermeerderen. 

 

8. WBE, vraag en antwoord (vervolg) 

V: De professionele jager krijgt wel een demper. Waarom wordt hier met vrijwilligers gewerkt? 

A: Feit is dat de professionele jager een demper kán krijgen. Het is niet zo dat iedere professional er een 

krijgt. 

V: Kan er geen gebruik gemaakt worden van laser? 

A: Nee, want dit zal de weidevogels ook treffen. Het schieten treft de weidevogels minder dan gebruik van 

een laser. Hetzelfde geldt trouwens voor het inzetten van een vos: die pakt niet alleen ganzen, maar ook 

de weidevogels. 

V: Zijn de jagers bereid om aan te geven wanneer zij actief zullen zijn? Dan kan bijvoorbeeld een andere route 

gekozen worden bij het uitlaten van de hond of mensen uit de nachtdienst kunnen eventueel ergens anders 

gaan slapen. 

A: Het WBE staat voor het belang van de jagers en of e.e.a. praktisch haalbaar is. Maar ik kan het uiteraard 

wel aan de jagers voorleggen. 

V: Jagen bij de openbare weg, mag dat? 

A: Als deze weg de grens van het jaaggebied is, mag tot aan de rand van de weg gejaagd worden. Niet óp de 

weg. 

V: Het komt voor dat mensen hagel zien vallen en (gehoord van) vissers die moesten vluchten omdat “de 

hagel ze om de oren vloog”. 

A: In de praktijk komt dit nauwelijks voor. Er wordt niet in de richting van woningen e.d. geschoten. 

V: Van wat voor hagel wordt gebruik gemaakt? En wat doet dat met de grond? 

A: De hagel is van staal. Dit heeft geen gevolgen voor de grond. Lood mag wettelijk gezien niet meer. 

 

[Vraag aan FBE (Patty)] 

V: Kan in het Faunabeheerplan ook een beperking staan? Bijvoorbeeld tijden om te jagen? 

A: Dat is een goede vraag. Ik ga dit nakijken en kom er op terug. 

V: Wat gebeurt er t.a.v. het nest / eieren van de gans? Wordt dit vernietigd? 

A: Ja, dit wordt ook gedaan. Het is een heel breed pakket. Het gehele beheerplan is ook terug te vinden op 

onze website, evenals overige informatie en rapportages. 
 
Riet dankt de sprekers voor hun bijdrage en geeft aan dat de wijkraad zal trachten de Faunabeheereenheid te 

helpen met het verkrijgen van toestemming voor gebruik van dempers. 

 

9. Rondvraag 

 Brigitte heeft zo’n 200 handtekeningen verzameld van wijkbewoners die het niet eens zijn met het 

verkleinen/verplaatsen van het hondenlosloopveld Molenplaspark. Zij wil deze aanbieden aan de wijkraad, 

met het verzoek te helpen dit besluit terug te laten draaien en/of een nieuwe locatie te vinden. 

Riet: de wijkraad heeft de gemeente voorgelegd de doeltjes weg te halen / verplaatsen ten behoeve van 

het losloopgebied op die plaats. Dit heeft ook de voorkeur van vele bewoners. Dit is het helaas niet 

geworden.  

De gemeente heeft aangegeven dat de paaltjes nog niet verzet zijn omdat zij nog kijken naar andere 

mogelijkheden. 

De handtekeningen worden in ontvangst genomen en meegegeven aan Niels Westerik (gemeente 

Haarlem). Riet zoekt uit wie de wethouder is die hierover gaat, zodat het op de juiste plek terecht komt. 
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 Verwijzend naar het bestemmingsplan Molenwijk geeft Johan aan dat vele voetpaden in Molenwijk 

onlogisch zijn: op sommige plekken stopt het voetpad ineens! Je zult eerst een stuk gras of een weg moeten 

oversteken om de wandeling te vervolgen. 

Riet vraagt of er expliciete plekken zijn waar dit het geval is en verzoekt Johan dit bij Frits neer te leggen. 

 

10. Sluiting 

Riet dankt de aanwezigen voor hun komst en spreekt de hoop uit de bezoekers ook bij volgende vergaderingen 

weer welkom te mogen heten. Zij sluit de vergadering om 21:45u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie en links 

Het Faunabeheerplan ganzen Noord Holland (2021-2024) is hier terug te vinden of bezoek de website 

https://fbenoordholland.nl/ 
 
Website Wildbeheereenheid Haarlemmermeer : https://www.wbehaarlemmermeer.nl/ 

Edwin Baars heeft aangegeven dat hij via e-mail bereikbaar is voor vragen. Stuur uw mail naar: 

voorzitter@wbehaarlemmermeer.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende openbare wijkraadsvergadering is op dinsdag 15 november. 

 

 


