Verslag verenigingsjaar 2020
Zoals elk jaar spreekt het bestuur haar grote waardering uit naar alle bewoners die zich dit jaar ingezet hebben
voor de Zilveren Schaats. Alleen met vereende krachten kunnen we het unieke natuurgebied behouden. In 2021
mogen we zelfs vieren dat de vereniging 25 jaar bestaat, een zilveren jubileum!
Het bestuur heeft ook in 2020 veel tijd geïnvesteerd in contacten met gemeente, lokale politici, waterschap,
natuurorganisaties, wijkbureau en andere zelfbeheerders openbaar groen in onze wijk. We blijven benadrukken
welke ecologische, historische én sociale waarde de Zilveren Schaats heeft voor de buurt en de stad.

Ledenvergaderingen verschoven naar het najaar

Vanwege de corona-restricties werd de algemene ledenvergadering 2020 verschoven van maart naar oktober en
via Zoom afgehandeld. Ook de ledenvergadering 2021 is zekerheidshalve verschoven naar het najaar (van 2021).
Daarom geeft dit jaarverslag over 2020 ook alvast een update over 2021.

Lammetjes geboren

De ram die in maart 2020 arriveerde heeft z'n werk goed gedaan: in januari 2021 wierpen onze acht ooien zestien
lammetjes, waarvan veertien in goede gezondheid. Na (strenge) selectie hielden we het streefaantal van acht
gezonde Maasduinschapen over. De 'afvallers' hebben we overgebracht naar Boudewijn Kooijman, de Limburgse
schapenhouder en beheerder van het Maasduinras. De lammetjesdag in maart 2021 trok veel bekijks.

IJspret en winterstal

In de winter 2020/2021 kon voor het eerst in jaren weer geschaatst worden. De tijden van de historische
ijsvereniging de Zilveren Schaats (opgericht in 1879) herleefden! Vanwege de strenge vorst hadden we voor de
schapen, met name de lammetjes, een winterstal ingericht met warmtelampen en extra voer.

Nieuwe hoofdherders

Het team van vijftien herders is op volle sterkte en heeft zich ook in 2020 met grote betrokkenheid ingezet voor de
schapen en de lammetjes. Schapen spelen een cruciale rol in het ecologisch beheer.
Hoofdherder Mart Rats is in 2021 verhuist naar Limburg. Zestien jaar lang was hij verantwoordelijk voor het
schapenbeheer, waarvoor we hem hartelijk hebben bedankt. Onze straatgenoten Luuk (FH18), Gerdien (FH100) en
Anique (FH112) hebben zijn taken overgenomen, erg fijn! En Mart blijft de komende tijd als vraagbaak bereikbaar.

De Ridderschapsvaart stroomt weer!

De eeuwenoude Ridderschapsvaart (aangelegd in 1664) is na de aanleg van de Waterlinieweg deels gedempt en in
de loop der tijd dichtgeslibd en verworden tot een levenloze sloot. In november 2020 is de vaart op ons verzoek
uitgebaggerd en in het voorjaar van 2021 aan de zuidkant middels een duiker weer verbonden met de Minstroom.
De vaart stroomt weer! Naar verwachting gaat dit een impuls geven aan de biodiversiteit van het hele gebied.

Exoten in het water

In 2019 is het Waterschap gestart met verwijderen van de exotische waterplant Cabomba. Een weerbarstig plantje,
want in 2020 (en 2021) bleef het terugkomen. Het waterschap bezint zich nu op een stevigere aanpak.

Samenstelling bestuur

Het verenigingsbestuur bestond in 2020 uit Arnoud Wolff (FH110, voorzitter), Anne van Hall (FH114,
penningmeester), Dafne Hartkamp (FH40, secretaris), Petronne Atteveld (FH34, excursies) en Joost Brandsema
(FH70, terrein). Je kunt ons altijd bereiken via zilverenschaats@gmail.com

Communicatie

In 2020 hebben we leden 2x per nieuwsbrief geïnformeerd over de stand van zaken op de Zilveren Schaats. Onze
facebookpagina loopt goed en ook de website van de Zilveren Schaats, met name de nieuwspagina, wordt steeds
beter bekeken. De website helpt vooral om buurtgenoten, passanten, ambtenaren, onderzoekers en overige
belangstellenden goed uit te leggen waar de Zilveren Schaats voor staat. Kijk op www.zilverenschaats.org

