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Bestuurswisseling  
 
De stichting heeft een bewogen jaar achter de rug.  
De eerste helft kenmerkte zich door de laatste eindjes van de strijd om te voorkomen dat het 
voetpad -dat door veel fietsers gebruikt wordt om naar de Oostpont te rijden- zou worden omgezet 
naar een fietspad, c.q. een pas waar fietsers te gast zouden zijn. Dit in combinatie met diverse 
plannen waar de hoofd fietsnetwerk dwars door het bos zou lopen over dit voetpad. Veel 
omwonenden steunden de stichting hierin. Mede gelet op de infrastructurele plannen van de 
gemeente zou dit idee leiden tot ongewenste stroom aan doorgaande hardrijdende woon-
werkverkeer fietsers. 
Mede dankzij acties van omwonenden en een persistent inspraakbeleid van de stichting lukte het 
om de besluitvorming over het pad terug te draaien. Maar de strijd is nog niet gestreden, want er zal 
een nieuw inspraaktraject komen waarna definitieve besluitvorming over het pad gaat komen. De 
inspraak heeft er wel toe geleid, dat zowel op stadsdeel niveau als bij de centrale stad het besef is 
doorgedrongen dat het leggen van een hoofdfietsnetwerk door het bos om meerdere redenen niet 
slim is. De verwachting is, dat dit nieuwe inzichten tot alternatieve oplossingen zullen leiden.  
 
In het voorjaar gaven de oprichtster van de stichting, Vera Steenhart, en de voorzitter Joost 
Janmaat, aan dat zij graag het bestuursstokje zouden willen overdragen en verzochten daarom Patty 
Muller te bekijken hoe een vernieuwing van het bestuur zou kunnen plaatsvinden.  
 
In de maanden mei en juni werd de bestuurswisseling voorbereid. Enerzijds werd afscheid genomen 
van de oude bestuursleden, anderzijds werden nieuwe bestuursleden aangezocht.  
Om warm te lopen begon het toekomstige bestuur al vanaf mei bijeen te komen om samen vast te 
stellen wat de focus van het nieuwe bestuur zou moeten zijn. Er kwam een eerste actielijst die later 
vrijwel integraal onderdeel is geworden van het beleidsplan 2021-2023. 
In juni vond een gezamenlijke bijeenkomst plaats van oude en nieuwe bestuursleden waarin ook 
inhoudelijk ideeën en visies werden gedeeld. Medio juni werd het nieuwe bestuur operationeel.  
 
 
Activiteiten van het nieuwe bestuur 
 
Aan de hand van de initiële actielijst is het nieuwe bestuur direct aan de slag gegaan met een aantal 
urgente zaken.  
 
Financieel en juridisch  

• De statuten moesten node worden aangepast om ervoor te zorgen dat in de toekomst het 
bestuur met enige regelmaat ververst wordt en de zittingsduur beperkt wordt. Ook vereiste 
nieuwe wet- en regelgeving een aanpassing van de statuten. Doelen van de stichting, maar 
ook verantwoordelijkheden van de individuele bestuursleden werden conform de nieuwe 
wetgeving vastgelegd in de statuten. Eind juli werden de nieuwe statuten notarieel 
vastgelegd.  

• Er was behoefte om ook de financiële huishouding op een nieuwe leest te schoeien. Bij 
Triodos werd een zakelijke rekening aangevraagd. De procedures daarvoor vergde het 
nodige uithoudingsvermogen van het bestuur maar eind december was de nieuwe rekening 
een feit. De oude rekening kan nu worden opgeheven.  



• De nog ontbrekende financiële verslaglegging werd aangevuld: er kwam een jaarrekening 
2020 en een financieel jaarverslag 2020.  

• Financiële procedures zijn geprofessionaliseerd. Zo is er een eerste kascommissie ingesteld 
conform de vereisten van behoorlijk stichtingsbestuur.  

• Nieuwe wet en regelgeving vereiste aanvullende registratie rondom bestuursleden. Voor 
alle bestuursleden is een UBO status aangevraagd, conform de wettelijke vereisten. 

• Er is een structuur opgezet voor professionele archivering van de bestuursstukken en 
relevante documenten. Binnen de digitale opslag die is gemaakt zijn alle documenten 
systematisch beschikbaar voor alle bestuursleden   

• Het bestuur heeft en bestuursprotocol vastgesteld waarin haar manier van werken is 
beschreven. Dit protocol garandeert maximale transparantie voor elkaar en bescherming 
van individuele bestuursleden in het politieke speelveld. Daartoe zijn spelregels opgenomen 
zoals: extern overleg altijd met 2 personen en altijd te achteraf een korte schriftelijke 
samenvatting van het gesprek voor de rest van het bestuur.  

 
Beleidsmatig  

• Er werd een traject gestart om een onze visie en missie te bepalen. Eind juli konden de 
nieuwe visie en missie op de website worden gepubliceerd.  

• Er werd een nieuw Beleidsplan 2021-2023 gemaakt en vastgesteld op basis van de 
geformuleerde visie, missie en de eerder opgestelde initiële actielijst  

• Er is in december een expertmeeting gehouden om een beter zicht te krijgen op 
beheerissues die in discussie zijn: mate van dunning versus nieuwe inzichten over 
ondergrondse natuurverbindingen, de ecologische verbindingen met andere 
natuurgebieden in Noord en de lastige vragen over het gewenste waterbeheer. Dit laatste is 
ook aan de orde geweest in het bestuurlijk overleg op stadsdeelniveau omdat de 
waterproblematiek dit hele stuk van Nieuwendam regardeert.  

• Wij hebben ons uitgesproken voor de wens om het bos op het terrein van het Vliegenbos en 
daarbuiten uit de breiden. Prioriteit heeft verbossing van de kaalslag bij de Meeuwenlaan. 
Dit gebruik makend van de herplantregeling van de gemeente en toegezegde private 
donatiegelden. We hebben onze plannen zowel in bestuurlijk als ambtelijk overleg een 
eerste keer toegelicht. Begin2022 moet dit traject een vervolg krijgen.  

 
Social Media  

• In juli ging de nieuwe website in de lucht. De website volgt nu minder de waan van de dag, 
maar geeft structurele informatie en beeldmateriaal over het bos.  Uiteraard worden 
belangrijke mijlpalen eveneens gedeeld.  

• Het gebruik van de reeds bestaande Facebookpagina werd geïntensiveerd. Hij werd tevens 
gekoppeld aan een nieuw Instagram account. Voor beide media hebben zich nieuwe 
fotografen (ook professionele) aangemeld die ons helpen om telkens weer de tonen hoe 
mooi en verrassend het bos is. De Facebook pagina telt ruim 1800 volgers en ook de 
Instagram pagina mag zich nu na enkele maanden al verheugen in groeiende belangstelling.  

 
Netwerken ambtelijk en bestuurlijke niveau 

• Er is een periodiek overleg (1x per 2 maanden) met het stadsdeelbestuur geïnitieerd. Dit 
overleg heeft nu 2x plaats gevonden.  

• Er is periodiek bestuurlijk overleg met de centrale stad gestart en er  is inmiddels 1x overleg 
met de betreffende wethouder geweest. 

• Er is een periodiek overleg met de groep gemeentelijk beheer waar plannen en issues 
besproken worden. Ook tussentijds kunnen er via WhatsUp waar nodig urgente issues 
worden opgelost 



• Er is overleg geweest met de afdeling die gaat over veiligheid en ziekten van VROW (centrale 
stad). Dit heeft geleid tot een gezamenlijke schouw van te kappen of te kalibreren bomen. 
De betreffende omgevingsmanager heeft ervoor gezorgd dat de stichting alle digitale 
documentatie rond de boominspectie kon beschikken voorafgaande aan de gezamenlijke 
schouw   

• De stichting heeft ook bijgedragen aan een voorlichtingssessie ten tijde van het jaarlijkse 
afdelingsuitje van de betreffende gemeentelijke afdeling.  

 
Overige netwerk contacten 

• Er is een kennismakingsgesprek geweest met de voorzitter van de tennisvereniging 
Elzenhage. De stichting heeft zorgen over geluidsoverlast en lichtvervuiling gedeeld. Dit 
gesprek zal ons bestuur graag voortzetten.  

• Er is een kennismakingsgesprek geweest met de beheerder van Camping Vliegenbos. De 
campinghouder ondersteunt ons idee over verbossing van de voorkant van het bos.  

• Er contact gezocht met de directeur van Albemarle en inmiddels is er een 
kennismakingsgesprek gepland binnenkort.  

• Er is contact met andere groenpartijen in Noord zoals ANGSAW, Red Noord en Groene 
schakels. De stichting neemt langs die weg deel aan de acties gericht op het beschermen van 
het groen in Noord. 

 
Contacten Buurt 

• Er is een plan opgezet om Bomenbuddies te werven die bijdragen aan het spotten van 
Iepenziekte en eventueel andere bijdragen leveren aan het bos. Dit plan zal begin 2022 
weer ter hand worden genomen 

• Er is een plan gemaakt voor systematisch contact met de buurt. Vanwege Corona kon op 
dit vlak in 2021 weinig worden gedaan buiten de social media om. In 2022 hopen wij dit 
weer te kunnen oppakken.  

 
 
De toekomst 
Het nieuwe bestuur heeft met voornoemde activiteiten een belangrijke basis gelegd voor een 
actieve bescherming en versterking van het Vliegenbos. De activiteiten voor 2022 staan in het 
beleidsplan beschreven en dat plan zal, waar nodig tussentijds worden aangepast.  
In het eerste deel van het jaar zal de stichting veel werk hebben aan het tijdig reageren en indienen 
van Zienswijzen op alle nota’s die de afgelopen periode zijn geproduceerd. Waakzaamheid is daarbij 
aan de orde, omdat veel beleidsontwikkeling vanuit de centrale stad plaatsvindt. Ervaring heeft 
geleerd dat de centrale stad soms erg weinig affiniteit heeft met Noord en met ons bos daarin. 
Waakzaamheid is nodig om te voorkomen dat de toekomst van het Vliegenbos in het gerede raakt. 
Wij zullen dan ook actief politiek en burgers blijven betrekken bij het belang van het bos als oase van 
koelte, groen en rust in een steeds drukkere wordende omgeving.  
He bestuur zal veel aandacht besteden aan het maken van realistische en door de omgeving 
gedragen plannen voor vergroting en versterking van het bos alsmede de daarbij passende 
infrastructuur van paden. Daarbij is het van cruciaal belang dat het draagvlak dat de stichting heeft 
bij bevolking en politiek zo blijft en zelfs kan worden versterkt.  
 


