
ving. Zijn activiteiten heb-

ben in belangrijke mate 

bijgedragen aan het toe-

nemend besef van de  

betekenis van natuur in 

de stad.  

Johan Vollenbroek (1949) 

heeft als voorzitter van 

Mobilisation for the En-

vironment, samen met 

anderen, het Nederlandse 

stikstofbeleid met succes 

aangevochten bij het Eu-

ropese Hof en de Raad 

van State. Daarmee is het 

stikstofdebat op scherp 

gezet en de biodiversi-

teitscrisis nadrukkelijk op 

de politieke agenda ge-

plaatst. Dit helpt de    

samenleving om zich aan 

de grenzen te houden die 

ze zelf belangrijk vindt en 

die ze heeft vastgelegd in 

nationaal en Europees 

beleid. Zie ook onze web-

site. 

De eerste hazelaars 

staan alweer in bloei en 

de blauwgroene blaad-

jes van mijn sneeuw-

klokjes melden zich. De 

natuur wil half decem-

ber blijkbaar al met het 

nieuwe seizoen van 

start. Wij hebben er 

ook zin in om aan een 

nieuw jaar te beginnen. 

Er is genoeg te doen. 

De inkt van het regeerak-

koord is net droog. Natuur 

krijgt een eigen minister, 

wel met stikstof, maar ook 

met veel geld. Het biedt 

nieuwe kansen om natuur 

de sterk benodigde impuls 

te geven. Het zou mooi 

zijn als we met de schat 

aan informatie in onze bi-

bliotheek en archief een 

historische context kunnen 
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Van  het  bes tuu r  

Heimans en Thijsse 

Stichting 

Het doel van de Hei-

mans en Thijsse Stich-

ting is het draagvlak 

voor natuurstudie, 

natuurbehoud en na-

tuureducatie te ver-

sterken. Dit doen we 

door de toekenning 

van de Heimans en 

Thijsse Prijs, het orga-

niseren van activitei-

ten en het uitgeven 

van deze nieuwsbrief. 

De Stichting beheert 

historisch materiaal en 

een bibliotheek. 
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Uitreiking Heimans en Thijsse Prijs 2021 

Op 6 november hebben 

we tijdens ons jaarlijkse 

symposium de Heimans 

en Thijsse Prijs 2021 

uitgereikt aan drie per-

sonen: Ton Lenders, 

Martin Melchers en   

Johan Vollenbroek. Zij 

vertegenwoordigen   

ieder heel verschillende 

aspecten van de Neder-

landse natuur- en     

milieubescherming: 

krachtige sociale natuur-

netwerken, natuur in de 

stad en het juridisch 

afdwingen van natuur-

bescherming. Daarmee 

geven zij samen een 

heel mooi beeld van de 

diversiteit en veelkleu-

righeid van dit werkveld. 

Onze oproep in verschil-

lende media, begin 

2021, leverde in totaal 

43 nominaties voor de 

Heimans en Thijsse Prijs 

2021. De jury heeft na 

rijp beraad besloten de 

Heimans en Thijsse Prijs 

dit jaar toe te kennen 

aan deze drie personen.  

Ton Lenders (1950) 

heeft grote verdiensten 

voor het natuurbehoud, 

de natuureducatie en 

het natuuronderzoek, 

vooral in Limburg. Met 

grote bevlogenheid 

heeft hij veel jonge 

mensen enthousiast weten 

te maken voor de natuur-

studie. Hij was medeop-

richter van de Stichting 

RAVON en voorzitter van 

het Natuurhistorische   

Genootschap in Limburg. 

Ook was hij bestuurlijk 

actief in organisaties op 

het gebied van (agrarisch) 

natuurbeheer en in diverse 

waterschappen. Momenteel 

zet hij zich vooral in voor 

de natuurkwaliteit in Lim-

burgse nationale parken.  

Martin Melchers (1944) zet 

zich al zijn gehele werk-

zame leven in voor de 

planten- en dierenwereld 

van Amsterdam. Als auto-

didact heeft hij zich ont-

wikkeld tot een vooraan-

staand Amsterdams stads-

ecoloog en een belangrijk 

pleitbezorger voor de na-

tuur in de stedelijke omge-

bieden aan natuurbescher-

ming en natuurherstel. Dat 

we de enorme passie die 

Eli Heimans, Jac. P. Thijsse 

en de vele biologen na hen 

hadden door kunnen geven 

zodat we mensen inspire-

ren om zich voor natuur in 

te zetten. Dank voor jullie 

steun en hulp daarbij!  

Arnold van Vliet, voorzitter  

 

Nieuw boekje in 

Heimans en Thijs-

se Reeks 

Adolphe Burdet (1860-

1940) was een foto-

graaf en filmer die 

bekendheid verwierf 

als een van de eerste 

vogelfotografen van 

Nederland. Peter Bul-

sing schreef een korte 

biografie over deze 

van origine Zwitserse 

natuurliefhebber en -

beschermer.  

Verkrijgbaar in de 

boekhandel 

ISBN: 9789050118491 

€ 12,95 

Ton Lenders, Johan Vollenbroek, Martin Melchers, Arnold van Vliet 
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Nieuw DB-bestuurslid Meyltje van Aalst 

Openingstijden bibliotheek en archief 

De bibliotheek is toegankelijk op vrijdag van 10.00 – 16.00 uur en op af-
spraak. Het boeken en tijdschriftenbestand is digitaal te raadplegen. Kijk op 
onze website. 
Het archief is in bruikleen bij het Allard Pierson - Bijzondere Collecties van de 
Universiteit van Amsterdam. U kunt het register op de archiefstukken inzien 
via onze website (onder het kopje Collectie respectievelijk Archief) of via de 
website van de UvA. Via deze laatste website kunt u archiefstukken aanvra-
gen en inzien op de locatie Oude Turfmarkt 129, 1012 GC Amsterdam. 
 

Donateurs 

U kunt ons steunen door € 25,00 (studenten € 12,50; instellingen minimaal 

€ 70,-) over te maken op rekening NL05 TRIO 0320 0962 62 t.n.v. Heimans 

en Thijsse Stichting, o.v.v. naam en (email)adres en donatie met jaartal. 

 

Giften en legaten 

Voor giften en legaten kunt u contact opnemen via onze email. De Stichting 

is een culturele ANBI instelling. 

Bezoek ons op het web! 

www.heimansenthijssestichting.nl 

H e i m a n s  e n  T h i j s s e  

S t i c h t i n g  

Secretariaat, Bibliotheek en Archief 

Hugo de Vries Centrum 

Plantage Middenlaan 2c 

1018 DD Amsterdam 

 

Email: info@heimansenthijssestichting.nl 

Sinds 2018 is mr. drs. 

Meyltje van Aalst (Den 

Haag 1965) bezig met 

het toegankelijk maken 

van ons archief- en    

documentatiemateriaal. 

Naast haar baan als coör-

dinator vrijwilligers en 

archivist bij Erfgoed    

Leiden en Omstreken, 

werkt zij voor de Stich-

ting in het Hugo de Vries 

Centrum (documentatie-

collectie) of het Boeken-

depot van de UvA (niet 

beschreven archieven). 

Meyltje werkte vooral in 

overleg met Marga 

Coesèl, van wie ze de 

Heimans en Thijsse symposium 2021 

Er komen meer algemene 

regels en minder vergun-

ningsverplichtingen, met 

een directe inwerkingtre-

ding van een omgevings-

vergunning.  

Natuurorganisaties, advi-

seert een jurist, kunnen 

gemeenten prikkelen 

hogere ambities na te 

jagen. Vanuit gemeente-

perspectief wordt aange-

drongen op een geza-

menlijk opereren van 

natuurorganisaties voor 

een integrale natuuraan-

pak.  

Al met al een zeer nutti-

ge dag, waarbij de in en 

outs van de Omgevings-

wet tot op zekere hoog-

te duidelijk werden, al-

hoewel er nog veel vra-

gen overbleven voor de 

meeste aanwezigen. Het 

blijft toch behoorlijk 

abstract, tot het mo-

ment dat je er lokaal 

mee te maken krijgt. In 

dat licht zou professio-

nele ondersteuning ge-

wenst zijn. Een eendui-

dig antwoord op de 

kernvraag: Kans of 

Paard van Troje is er 

niet.  

Het symposium gaf veel 

stof tot nadenken. U 

vindt een uitgebreider 

verslag op onze websi-

te. Ook vindt u daar 

links voor het terugkij-

ken van de presenta-

ties.  

Kans of paard van Troje: 
Hoe pakt de nieuwe Om-
gevingswet uit voor na-
tuur en landschap?  
Grijpen we als natuur-

liefhebbers de kans om 

natuurbehoud en natuur-

herstel de broodnodige 

impuls te geven via de 

Omgevingswet? Of laten 

we ons overtroeven door 

mensen die andere    

belangen hebben? Op 6 

november stond deze 

vraag centraal op ons 

symposium. 

Ruim 130 deelnemers 

hadden een boeiende 

dag. Diverse sprekers 

deelden hun inzichten   

en ervaringen vanuit ver-

schillende invalshoeken. 

Rijksregels worden gede-

legeerd naar gemeentes, 

die ook regels mogen 

wijzigen of schrappen.  

Eerste druk al uitver-
kocht!  

Tweede druk Dagboeken 
van Jac. P. Thijsse  

Verkrijgbaar in de boekhan-
del. 

ISBN 9789028220010  

Prijs € 35,- 

Jaarvergadering 2022 

Op zaterdag 19 maart, 

14.00uur, houden we onze 

jaarvergadering. Fysiek of 

digitaal nog nader te bepa-

len. Houdt u onze website 

in gaten voor meer infor-

matie. 

werkzaamheden gaat 

overnemen, zowel als 

contactpersoon alsook 

als bestuurslid. Meyltje 

is al van kinds af aan 

zeer geïnteresseerd in 

biologie, paleontologie, 

evolutie en (bijna) alles 

wat groeit en bloeit! Ze 

werkt twintig jaar in het 

archiefwezen en kan het 

bestuur op dat gebied 

dus behulpzaam zijn. 


