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V O O R W O O R D 
 

 

 

 
 

Geachte lezer van dit jaarverslag, 

 
 

Met gepaste trots presenteren wij u hierbij het jaaroverzicht van de activiteiten 

in het jaar 2015 van de vrijwilligers van de Stichting Natuur & Landschap 

Zwijndrechtse Waard. 

Via het prachtige kwartaalblad “Wetenswaard” wordt u van de actuele stand 

van zaken op de hoogte gehouden en wij zijn zeer tevreden met de wijze 

waarop de redactieleden deze taak uitvoeren. Chapeau!! 

Via onze prachtige website www.natuur-zw.nl. kunt u dagelijks zien wat er 

zoal door de vrijwilligers is en wordt gedaan. Het aantal bezoekers van deze 

site is zeer hoog en de tevredenheid over de informatie is groot.  Chapeau!! 

Via onze lokale pers en de gemeentelijke voorlichtingskanalen bereiken we 

ook veel geïnteresseerden (jong en oud) die daarna belangstelling tonen voor 

alles wat er in ’t Weetpunt en daaromheen gebeurt. De bezoekersaantallen 

stijgen, er komen steeds meer scholieren, jarigen, ouderen, BSO-jongeren en 

natuurvrienden en het enthousiasme bij deze activiteiten is groot. Chapeau!! 

Het werkgebied van onze Stichting is de natuur in de Zwijndrechtse Waard. 

Daarbij is de samenwerking met de gemeentebesturen essentieel, net als de 

goede relatie die we hebben met de overige (semi-) overheidsinstellingen die 

grond bezitten en beheren in deze Waard. Het werkt inspirerend. Chapeau!! 

Voor het jaar 2016 hebben we weer grootse plannen; met scholieren, werkers 

in de natuur, gastvrouwen/-heren, vogelliefhebbers, gidsen en andere actieve 

vrijwilligers.  De renovatie en vernieuwing van ’t Weetpunt is iets wat voor 

iedereen zichtbaar wordt.  En we hopen dat u dan ook zult zeggen: Chapeau!! 

petje af hoor, dat hebben jullie goed gedaan! 

Nogmaals: DANK voor iedereen die meedeed en financieel ons werk 

ondersteunden. Chapeau!! 

Ik wens u veel leesplezier met dit jaarverslag. 

 

 

Wim Los,  

voorzitter  
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Samenstelling van het Bestuur 
 

 

In 2015 vergaderde het Algemeen Bestuur van de Stichting Natuur & Landschap 

Zwijndrechtse Waard 6 maal. Deze vergaderingen vonden plaats in ’t Weetpunt.  

 

  

Het Dagelijks Bestuur vergaderde veertien dagen voorafgaande aan de Algemene 

Bestuursvergadering . 

 

Samenstelling Dagelijks Bestuur 

Dhr. W.T. Los   voorzitter  

Dhr. C. Roosendaal                      secretaris  

Dhr. G.P. de With   penningmeester 

 

Samenstelling Algemeen Bestuur 

 

Dhr. W.T. Los   voorzitter  

Dhr. C. Roosendaal   secretaris/ werkgroep sponsoring 

 

Dhr. G.P. de With   penningmeester 

Mw. L. van der Lans-Exler  werkgroep Natuuractiviteiten 

Dhr. R. Stevense   Flora en Faunawerkgroep Zwijndrechtse Waard 

Dhr. M.C. de Bruin   werkgroep Ruimtelijke Ordening 

Dhr. W. de Jong   werkgroep ’t Weetpunt 

Dhr. J. Rozendaal   werkgroep Website    

Dhr. H. Stoffer   VMBH Heerjansdam 
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Beleidsplan van de Stichting N&LZW 
 

De Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard heeft tot doel het behouden, 

stimuleren en coördineren van activiteiten van organisaties die zich bezig houden met de 

natuur en het landschap in de Zwijndrechtse Waard.  
 

De Stichting maakt daarbij gebruik van het informatie-  en bezoekerscentrum  ’t Weetpunt, 

gelegen in het Munnikepark. Zij doet dit samen met de Vereniging Arboretum Munnike 

Park. 
 

De Stichting geeft informatie over de natuur en het landschap in de Zwijndrechtse Waard.  

In ’t Weetpunt worden regelmatig tentoonstellingen gehouden op het gebied van natuur, 

landschap en milieu.   

Ook wordt het vogelbestand in dit gebied nauwlettend gevolgd.   

Vanuit ’t Weetpunt worden in samenwerking met IVN Dordrecht (Instituut voor natuur-

educatie en duurzaamheid) buitenschoolse NME -activiteiten georganiseerd en aan 

volwassenen verscheidene cursussen onderwezen.   
 

De Stichting geeft educatie aan jong en oud op verscheidene locaties in Zwijndrecht, 

Heerjansdam en Hendrik Ido Ambacht. Meer in het bijzonder worden alle basisscholen in 

de Zwijndrechtse Waard in de gelegenheid gesteld om praktische natuurlessen te volgen. 
 

De Stichting wil betrokken zijn bij de inrichtingsplannen van de Zwijndrechtse Waard en bij 

het tegengaan van ontwikkelingen die de natuur en het landschap van de Zwijndrechtse 

Waard bedreigen. 
 

Om alle doelstellingen te realiseren streeft de Stichting naar nauwe samenwerking met 

diverse overheden, in het bijzonder met  de gemeenten Zwijndrecht en Hendrik Ido 

Ambacht, en met organisaties die zich bezig houden met natuur, landschap en milieu in 

Nederland. 
 

 

 
 

 

 Met de boswachter op pad 
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Werkgroep ’t Weetpunt 
 

Het afgelopen jaar was wederom een succesvol jaar te noemen, zeker voor de beheerders 
van ’t Weetpunt. 
Door diverse kleine aanpassingen in het pand werd “de leefbaarheid” verbeterd. Een groep 
vrijwilligers heeft succesvol een schoonmaaksessie uitgevoerd, waardoor er meer ruimte is 
ontstaan op de zolder. Het is wenselijk dat dit zo blijft, dus wij zullen daar ook op toezien 
om te voorkomen dat wij dit jaarlijks moeten doen. 
Met het vertrek van Andries van der Ent en de komst van Wil Haverdings zijn er binnen de 
groep gastvrouwen en -heren ook de nodige dingen veranderd. Andries heeft hier in het 
verleden goed werk verricht maar met een nieuwe kijk op de zaak heeft Wil de groep een 
nieuwe periode ingeleid. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest en de nieuwe aanpak van 
Wil heeft direct al effect gehad op de groep. Dit jaar namen er diverse mensen afscheid, 
echter door een zeer  positieve werving kon de groep verder worden uitgebreid. Er zal een 
plan worden opgezet om de vrijwilligersgroep van ’t Weetpunt verder te optimaliseren. Wij 
zijn nog niet klaar!  
 

Er is binnen de SN&LZW een werkgroep opgezet die zal bekijken wat er binnen ’t Weet-
punt zou kunnen en ook moet veranderen om het pand zo te maken dat het een aansluiting 
kan vinden met de tijd waarin wij leven. Ron Stevense van deze werkgroep, is alle groepen 
langs geweest om de eerste informatie van de geplande renovatie te verstrekken en om het 
noodzakelijke draagvlak voor de renovatieplannen te creëren. De werkelijke uitvoering zou, 
mede door onvoorziene kosten en inzet vrijwilligers, kunnen wijzigen. 
Losse kabels en snoeren voor elektra en internet moeten veilig worden weggewerkt en zo 
nodig vervangen. De presentatie mogelijkheden zijn al enigszins aangepast en ook de audio 
is vervangen. Echter met de naderende verbouwing in zicht is daar een tijdelijke” hold” op 
gezet om niet steeds opnieuw te moeten beginnen. Wij gaan 2016 een slag maken in 
veiligheid. 
 

Met de komst van noodverlichting en de installatie van een AED apparaat in het afgelopen 
jaar, compleet met een cursus aangeboden door de Rabo Bank, hebben we de eerste aanzet 
reeds gedaan. Kortom op veiligheid willen wij als Stichting geen concessies doen. 
Losse kasten, materialen e.d. zullen verdwijnen en worden vervangen door een uniform 
geheel met een frisse uitstraling. 
 

Voor 2016 zullen er weer data geprikt moeten worden om bij elkaar te komen als werkgroep 
‘t Weetpunt. Ook voor de werkgroep gastvrouwen en -heren zullen er weer een tweetal 
bijeenkomsten worden ingepland zodat wij weer kunnen ervaren wat de wensen en ideeën 
zijn voor de toekomst. 
Zo ziet u wij zijn met elkaar wederom bezig om ‘t Weetpunt een nog mooier en interes-
santer plek te maken om te vertoeven voor jong en oud.  
 

Dat wij dit waarschijnlijk ook in 2016 nog niet voor elkaar krijgen mag ons enthousiasme 
niet remmen maar als beheerder en voorzitter van de werkgroep ‘t Weetpunt vertrouw ik 
erop dat wij er allen aan bijdragen om dit te verwezenlijken. 
Afsluitend wil ik een ieder die hier in het afgelopen jaar aan bijgedragen hebben hartelijk 
bedanken voor hun inzet en hoop dat wij dit voor 2016 kunnen continueren.  
 

Willem de Jong,  
voorzitter en beheerder ’t Weetpunt 
 
Zwijndrecht, 1 maart 2016 
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Werkgroep Ruimtelijke Ordening 
 

In 2015 heeft  de werkgroep, op de discussie over de windmolens na, een betrekkelijk 

rustige agenda gehad. 

 

Echt grote nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied hebben zich niet voorgedaan. 

 

Het kappen van bomen in de gemeente  heeft wel geleid tot vragen aan de gemeente. Het 

bomenbeleid is op papier geregeld maar in de praktijk blijkt de vervanging/compensatie niet 

altijd direct herkenbaar. Toch heeft de werkgroep in 2015 geen formele reactie laten uitgaan 

naar de gemeente, we zullen in 2016 kijken of dit wel nodig is. 

 

De discussie over de windmolens is gevolgd door aanwezig te zijn op de bewonersavonden 

en mee te doen in de gesprekken op die avonden. Zoals bekend heeft de gemeente besloten 

niet over  te gaan tot het mogelijk maken van plaatsing van windmolens op het 

industrieterrein Groote Lindt. 

 

Wel zal in 2016 verder gesproken worden over eventuele plaatsing elders in Zwijndrecht. 

Als werkgroep zullen we die discussie volgen en indien nodig onze mening inbrengen. 

 

Verder hebben leden van de werkgroep nog de laatste bijeenkomsten van de 

landinrichtingscommissie bijgewoond. Ook is deelgenomen aan de zgn. Landschapstafels. 

Deze bijeenkomsten hebben niet geleid tot acties vanuit de werkgroep. 

 

Martin de Bruin,  

voorzitter werkgroep 

25 maart 2016 
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Jaarverslag 2015 website www.natuur-zw.nl 
 

 
 

Doel van de site: van zowel de Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard als die 

van de Vereniging Arboretum Munnike Park de doelstellingen “bij de tijds” uit te dragen. 

Internet is daarvoor een uitstekend hulpmiddel, al moeten we bedenken dat de methode een 

passieve is. De informatie staat op het World Wide Web, maar mensen moeten er zelf naar 

op zoek. Het is dus zaak om bij alle berichten die op een andere manier naar buiten gaan, 

via “Wetenswaard”, via de pers of anderszins, de website aan te prijzen: een zinnetje 

“bezoek ons ook op de website www.natuur-zw.nl” onder aan alle brieven etc. zou daarbij 

van nut kunnen zijn. Dat gebeurt nog niet altijd.  

Als je in je mail je handtekening voorziet van www.natuur-zw.nl en eventueel ook je 

mailaccount, gaat het met de bekendmaking door de afzenders a.h.w. automatisch. Hans 

Stoffer kan je aan zo’n handtekening (voor je mail) helpen. 

 

Leden van de Vereniging Arboretum Munnike Park zijn doende om een website in te 

richten die alleen over het Arboretum Munnike Park gaat. De web-redactie betreurt dat, 

omdat we denken dat relevante info over het Park beslist ruimte krijgt. We hebben 

aangeboden om de Vereniging prominenter in beeld te brengen. Gesprekken daarover laten 

tot nu toe helaas op zich wachten. 

 

De website wordt intensief gebruikt om allerlei berichten te plaatsen, waarmee mensen, 

vrijwilligers van de Stichting en de Vereniging, deelnemers aan evenementen en andere 

bezoekers van het Arboretum en ’t Weetpunt hun voordeel kunnen doen. Bijvoorbeeld door 

afdrukbare pdf’s met foto’s. 

 

We proberen ook steeds relevante info te geven over de Hooge Nesse Polder in een aanloop 

naar een echte website voor de SHNV. 

 

Er waren tot nu toe 3 personen met auteursrechten: Hans Stoffer, Jacques Rozendaal en Dirk 

Visser. Van die drie is Jacques de meest aangesprokene. Hans is vooral voor technische 

vragen, zoals het doorsturen van mail via de mailadressen. Deze constructie werkt goed, 

ofschoon Dirk door ziekte– helaas - en drukte op zijn werk wat buiten beeld raakt. Nieuw is 

dat in 2016 een nieuwe web-redacteur in beeld komt: een oude bekende, Harrie de With. De 

verwachtingen zijn hoog gespannen!  

 

Het is de kunst om de website zo doorzichtig en toegankelijk mogelijk te maken voor de 

bezoekers, ook als ze digitaal niet veel ervaring hebben. Daarom is het welkomst-bericht op 

de homepagina kort en bondig. De logo’s en foto’s bevatten links naar andere pagina’s op 

de site. Voor verbeteringen zijn we altijd in. Wie suggesties heeft: schroom niet. 

 

http://www.natuur-zw.nl/
http://www.natuur-zw.nl/
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Voor degenen die op papier willen zien wat er op de site aan informatie is te vinden, is er 

een leeswijzer. Een document van 1 pagina in pdf, afdrukbaar, dat een goed overzicht geeft 

van de indeling van de site. Lijkt misschien niet altijd up to date informatie (laatst 

bijgewerkt… wil nog wel eens een tijd geleden zijn). Maar de hoofdlijn is ongewijzigd. 

 

De samenwerking tussen Jacques en Cees de Baat voor wat de agenda betreft, verloopt 

goed. Cees is als beheerder van ’t Weetpunt verantwoordelijk voor de agenda waarop de 

gebruikers van ’t Weetpunt worden weergegeven. Aan het begin van elke maand stuurt hij 

zijn meest actuele versie, die Jacques dan weer kan verwerken in de agenda op de site. 

Maar…..Cees is degene die de finesses kent, de site kan niet voor 100% de informatie 

foutloos weergeven. 

 

In de “sidebar” verschijnen de 1
ste

 tien aankomende evenementen. Soms is daar extra 

informatie aan gekoppeld. Door aan te klikken kan dat worden gelezen. Als het geplande 

tijdstip van een evenement voorbij is, wordt de kalender op de sidebar automatisch 

aangepast. Evenementen verder in de toekomst kunnen worden gelezen onder de kop 

“kalender”. 

 

De web-redactie probeert zoveel mogelijk proactief te werken: we kijken zelf vooruit en 

bekijken de pagina’s regelmatig met kritische ogen: het kan altijd beter, het kan ook altijd 

anders. Met nadruk willen we er op wijzen dat de web-redactie afhankelijk is van de 

informatie die vanuit de Stichting en Vereniging wordt aangeboden. Als men ontdekt dat 

informatie op de site niet meer up to date is of om inhoudelijke redenen moet worden 

aangepast, kan dat te allen tijde via de mail worden aangeboden. Het streven is om een en 

ander dan zo spoedig mogelijk te verwerken. 

 

Ten slotte. Hans Stoffer en Jacques Rozendaal hebben met plezier aan de website gewerkt. 

We heten Harrie de With van harte welkom. Hij is van plan de website van de 

Vogelwerkgroep in de onze te integreren. 

De tellerstand op de dag waarop dit verslag staat op 1.160.285. Daar zijn we wel een 

beetje trots op. 
 

9 februari 2016. - Hans Stoffer en Jacques Rozendaal. 
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N A T U U R A C T I V I T E I T E N 

Jaarverslag 2015 
 

 4040 leerlingen ontvangen door de IVN schoolgidsen op verschillende locaties 

 200 Scharrelkids kinderen op de woensdagen en zaterdagen ontvangen. 

 Project “Groentoppers” gestart op de Roerdompschool. 

 200 BSO kinderen een groen project aangeboden 

 4
de

 Woensdag van de maand ouderen ontvangen 

24 januari: Presentatie  door Geno en Chantal Verstappen in Cascade: 50 dingen doen in 

het groen bij de KNHM. 

Genomineerd  2-3-2015, Jury bespreking in ’t Weetpunt over “50 dingen doen in het groen” 

3 maart:  Start scholenontvangst, lessen lopen door tot einde schooljaar.  

14 maart: Workshop met de boswachter Wicher Pen. 

18 maart: Nationale boomplantdag in Heerjansdam.Wethouder Henk Mirck plaatst  1 boom 

en de leerlingen van Julianaschool en de Rank alle 18 andere bomen. 

Verzorgd door IVN Schoolgidsen Francina Bakas, Averine Vreugenhil en  Jacqueline 

Knipscheer. 
 

1 april: Bespreking over schooltuintjes bij school de ‘Roerdomp’ met IVN Zuid Holland 

9 april: Bij de  Roerdomp, IVNstand zaadballen maken. 

april: Subsidie aangevraagd voor IVN Schoolgidsenwerk bij: gemeente Hendrik-Ido-

Ambacht, Gemeente Zwijndrecht, Rabobank. 
 

22 april: Telefoon van Cees Mastenbroek, voorzitter IVN Dordrecht heeft erelidmaatschap 

verleend aan ondergetekende. 
 

1 mei: Programma 2015-2016, schoolgidsen activiteiten  naar 34 scholen in Hendrik Ido 

Ambacht en Zwijndrecht, 
 

30 mei: Workshop IVN Schoolgidsen in het Donckse bos onder leiding van Bruin Moes. 

27 augustus: Wethouder Henk Mirck deelt  in ’t Weetpunt natuurkoffertjes uit met gouden 

certificaten aan de kinderen die dit jaar ‘50 dingen in het groen’ hebben gedaan. 
 

31augustus:  Overleg met Koen Offermans van de Roerdompschool. 21 September om half 

drie start de naschoolse activiteiten op school, onderwerp “Insecten” door Geno Verstappen  

en Cobie Reedijk.  
 

1 september: Start schoolactiviteiten op alle locaties tot de herfstvakantie. 

9 september: Overleg met de Kon. Ned. Heidemij. over project ‘Kern met pit’. 

19 september: Met de boswachter van Staatsbosbeheer Leo Vermeer, de Hooge Nesse 

bezoeken met de kinderen van 50 dingen doen in het groen. 
 

2 oktober: Workshop paddenstoelen voor de IVN Schoolgidsen door Bruin Moes. 
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26 oktober: Bezoek van de jury ‘Kern met pit’50 dingen in het groen” genomineerd er is 

ons € 1000.- toegezegd. 

Uitgenodigd mee te doen op 26 januari 2016 voor de landelijke prijs, uitnodiging volgt. 

In de herfstvakantie hebben alle scholen in Zwijndrecht en H.I.Ambacht het rooster 

natuuractiviteit 2016 ontvangen. 
 

14 december: Workshop schoolgidsen Kerststukjes maken. 

In totaal 34 scholen en 4040 leerlingen ontvangen in schooljaar 2014-2015 

 

Dankzij de inzet en ook de ervaring van onze vrijwilligers en IVN-Schoolgidsenwerkgroep 

waren we in staat om voor een gevarieerde doelgroep een aansprekend natuurprogramma 

aan te bieden. 

Voor 2016 hebben we met elkaar een mooi programma samengesteld voor de zaterdag en de 

woensdagmiddag die verwerkt is in een prachtige folder en voor de scholen een  programma 

boekje. 

 

Lidy van der Lans-Exler. 

 

Hendrik Ido Ambacht, januari 2016 

 
 Woensdagmiddag 9 september 
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Flora en Fauna Werkgroep Zwijndrechtse Waard 
 

JAARVERSLAG 2015 
 

Bij de Flora en Fauna Werkgroep wordt het bestuur gevormd door Ron Stevense en Harrie 

de With, respectievelijk coördinator en secretaris.  

 

Dit is het eerste jaarverslag dat onder de naam ”Flora en Fauna Werkgroep 

Zwijndrechtse Waard” wordt gepubliceerd. Voorheen deden we dit als Vogelwerkgroep 

Zwijndrechtse Waard. 

 

De Flora en Fauna Werkgroep bestaat momenteel uit twee sub-werkgroepen: 

 Vogelwerkgroep Zwijndrechtse Waard 

 Werkgroep Natuuronderhoud Zwijndrechtse Waard 

 

Ledenbestand:  

Eind 2015 bestaat de vogelwerkgroep uit 23 leden en geïnteresseerden. Door de oprichting 

van de Werkgroep Natuuronderhoud Zwijndrechtse Waard is het aantal leden gewijzigd. De 

Werkgroep Natuuronderhoud telt nu 12 leden. Dit betekent dat de Flora en Fauna 

Werkgroep momenteel in totaal 35 vrijwilligers heeft. 

 

Bijeenkomsten vogelwerkgroep:  

In 2015 hebben we wederom 12 avondbijeenkomsten gehouden op dinsdagavond, 

waaronder de voor- en najaarsvergadering. In de maanden mei-september hebben we op de 

vaste vogelwerkgroepavonden korte excursies gehouden naar natuurgebieden in de 

omgeving. Een aantal excursies is niet doorgegaan i.v.m. slechte weersomstandigheden of 

door gebrek aan belangstelling. De winteravonden werden gevuld met o.a. een presentatie 

en besprekingen van Ron Stevense over diverse onderwerpen o.a. de database in wording 

voor de gemeente Zwijndrecht. Verspreid over de avonden is er een aantal films bekeken.  

Naast deze avondbijeenkomsten zijn er nog diverse excursies georganiseerd, maar door de 

matige animo en de weersomstandigheden zijn die niet allemaal doorgegaan. Ook zijn er 

excursies toegevoegd op doordeweekse dagen. Deze waren minder succesvol, maar dit 

experiment zullen we in 2016 voortzetten. Er is een vast excursieprogramma dat per halfjaar 

wordt vastgesteld. Met de huidige technologie is het tegenwoordig heel makkelijk om elkaar 

snel op de hoogte te stellen als iemand een excursie wil organiseren. De ganzentocht van 

2015 was overigens een succes door de grote opkomst. 

 

Tellingen / inventarisaties:  

T.b.v. SOVON Vogelonderzoek Nederland:  

* Wintervogeltellingen: januari, februari, maart, oktober, november en december 6 

gebieden.  

* Punt Transect Tellingen (PTT): Tussen 15 en 31 december 3 routes geteld.  

* Met ingang van 2015 wordt er ook een BPM telling gedaan in de Hoge Nessepolder en 

deze wordt in 2016 voorgezet. 

* Ook wordt er op de Hooge Nesse vanaf 2015 wintertellingen verricht. 
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Overige tellingen:  

* Munnikendevel en de Oude Devel zijn maandelijks geteld.  

* Gierzwaluwtelling Kijfhoekkerkje ook dit jaar niet meer uitgevoerd. Sinds 2011 zitten er 

geen broedparen meer. Ook in 2015 zijn geen vliegende Gierzwaluwen meer gezien rond 

het kerkje.  

*  Huis- en Boerenzwaluwtellingen: door 4 teams werd de Zwijndrechtse Waard geteld.  

 

Werkgroep Natuuronderhoud 

Deze nieuwe werkgroep heeft tot taak het onderhouden van natuurgebieden in de 

Zwijndrechtse Waard. We zijn op 1 oktober 2014 begonnen met werkzaamheden in de 

Hooge Nesse polder. Deze worden met een frequentie van elke tien dagen uitgevoerd. Dit 

om en om op zaterdagmorgen en op woensdagmorgen. Per 1 januari hebben we de 

Veerplaat erbij gekregen. Door een subsidie zijn we in staat professioneel gereedschap te 

kopen en werkgroepleden cursussen aan te bieden. 

In 2016 is het de bedoeling een tweede groep op te richten bij het Waalpad in Heerjansdam. 

Overleg is gaande met vrijwilligers en de gemeente Zwijndrecht 

 

Het gebied Hooge Nesse / Veerplaat wordt in overleg met de eigenaar GZH opengehouden 

van bomengroei. Ook hebben de vrijwilligers van deze werkgroep een cursus bosmaaien en 

kettingzaag gedaan. In 2016 wordt een groot gedeelte van het beheer op Hooge Nesse / 

Veerplaat overgedragen aan de Werkgroep Natuuronderhoud. 

 

Leden van deze werkgroep worden geïnformeerd met dezelfde informatie als die aan de 

vogelwerkgroep leden verstuurd wordt en andersom. 

 

Publiciteit:  

De meeste van onze activiteiten worden beschreven op de website die ondergebracht is bij 

de website van de Stichting Natuur en Landschap Zwijndrechtse Waard.  

http://www.natuur-zw.nl/VWG/ 

In 2016 gaan we proberen deze verder te integreren (o.a. lay-out) binnen de website van de 

stichting. 

Dit jaar is een vaste nieuwsbrief uitgegeven waar activiteiten van de Werkgroep 

Natuuronderhoud vermeld staan. Voor de vogelwerkgroep zijn er incidentele berichten 

verspreid. Het gebrek aan medewerkers heeft dit in de ijskast gezet. Naar een oplossing 

wordt gezocht. Ook worden artikelen gepubliceerd in het blad Wetenswaard van de 

SNLZW. 

 

Medewerking verleend aan: 

Bijenproject op de Hooge Nesse polder uitgevoerd door het Dalton college in Barendrecht. 

Dit project is afgerond in 2015.  

Komend jaar is er een vleermuizenproject. 

Informatie verstrekking aan de Stichting Hooge Nesse / Veerplaat. 

Informatie verstrekking aan de Werkgroep Ruimtelijke Ordening. 

Diverse keren overleg gehad met Groenservice Zuid-Holland (GZH) en de gemeente 

Zwijndrecht. 

 

http://www.natuur-zw.nl/VWG/
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Ook is er een rapport gemaakt: “HOOGE NESSE POLDER feiten cijfers en ideeën”.  

Hierin wordt een visie beschreven over de inrichting van de Hooge Nesse en de rol van de 

vrijwilligers, ook zijn hierin diverse flora en fauna tellingen opgenomen. 

Er is een Groeiboek over de werkzaamheden op de Hooge Nesse / Veerplaat gemaakt. In 

2016 zal het een geheel vormen met medegebruikers van deze terreinen. Dit boekwerk zal 

ook geschikt gemaakt worden voor Waalpad medewerkers. 

 

Wederom heeft de Flora en Fauna Werkgroep actief meegewerkt aan de gemeenteavond 

voor de inwoners van Zwijndrecht en de dag van duurzaamheid in Zwijndrecht d.m.v. een 

stand waarin o.a. voorlichting werd gegeven over de vogelwerkgroep en de Werkgroep 

Natuuronderhoud. 

 

Ook in 2015 zijn wij actief betrokken bij het Zuid Hollands Vogelaars overleg. 

De samenwerking met de Vogelwerkgroep (en NME) in Ridderkerk is gaande maar blijft 

beperkt tot incidentele samenwerking zoals nachtvlindertelling, floratelling enz. 

Bij de ontwikkelingen in de Hooge Nessepolder hebben we een stem. Overleg is op 

verschillende niveaus gaande. Ook is er samenwerking met de Stichting Hooge Nesse / 

Veerplaat 

 

In bezoekers- en informatiecentrum ‘t Weetpunt hebben we een vitrine tot onze beschikking 

waarin we onze werkgroep presenteren. Komend seizoen zal er een modernisatie plaats 

vinden van het Weetpunt. 

 

Rondom ’t Weetpunt zijn de nestkasten weer schoongemaakt en waar nodig zijn er kasten 

vervangen. Wegens bomenkap hebben we ook kasten moeten verplaatsen. Het komende jaar 

zullen er weer diverse nestkasten vervangen moeten worden, wat in november 2016 zal 

gebeuren. Een lid van de WNZW maakt deze kasten voor ons. Inmiddels is er ook een 

nieuwe bosuilenkast geplaatst. 

 

Vooruitblik op 2016 

Naast de al bestaande activiteiten gaan we proberen steeds wat nieuwe activiteiten te 

ontwikkelen. Het zou goed zijn als dit er voor zou zorgen dat we steeds meer vogelaars/ 

vogelliefhebbers, natuurliefhebbers  en natuurarbeiders aantrekken, zodat we nog meer 

activiteiten kunnen organiseren.  

 

Namens de Flora en Fauna Werkgroep Zwijndrechtse Waard  

 

Ron Stevense, (coordinator)    Harrie de With, (secretaris) 

 

Zwijndrecht, 1 maart 2016 
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Werkgroep Publiciteit 

Publiciteit over WetensWaard in 2015 

 

Door drukke werkzaamheden van Marjan d’Hond, heeft zij zich terug getrokken uit de 

redactie van WetensWaard. Wij zullen haar enorm missen, want zij doet buiten het 

schrijven, altijd het voorwerk, vergaderingen plannen en het redigeren van de artikelen, die 

via de correspondenten binnen komen.  

Dirk Visser heeft het ook te druk met zijn bedrijf, waardoor hij volledig wordt opgeslokt. 

We betreuren het dat ook hij uit de redactie is getreden en geen tijd meer ziet voor het 

onderhouden van de website van de Vereniging Arboretum Munnike Park. 

 

WetensWaard heeft nu drie vaste redactieleden: Gezamenlijk bepalen zij de inhoud van het 

blad. Teksten worden geschreven door: Fred Ligthart, Wilma Stegeman en Harrie de With. 

Wilma Stegeman heeft tevens de taken van Marjan d’Hond overgenomen. Tine de Kievit 

doet de vormgeving en productie. 

 

Bij haar werk kan de redactie rekenen op een aantal vaste correspondenten; een verrijking 

voor het blad. Iedere schrijver (m/v) heeft een eigen stijl, er komt een veelheid aan 

onderwerpen aan de orde én Wetenswaard is zo echt een uitgave voor en door de leden. Alle 

geledingen van de Stichting en de Vereniging Arboretum Munnike Park komen in het blad 

aan bod.  

Naast de ‘losse’ onderwerpen, heeft Wetenswaard vaste rubrieken. In 2015 waren dat: 

Tuintaal, de boom van het kwartaal en de Kruidentuin.  

 

Ook in 2015 is het blad per post bezorgd. Drukkerij DMDR, die getroffen is door brand, is 

tegenwoordig in Ridderkerk gevestigd. Zij sponsort het drukken en verzendklaar maken van 

Wetenswaard.  

 

Namens de redactie, 

Tine de Kievit-van Halm 

 

Zwijndrecht, 26 februari 2016. 
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Jaarverslag 2015 tentoonstelling en bibliotheek. 
 

Tentoonstelling 
Voor het eerst sinds lange tijd zijn er in voornoemde jaar maar twee tentoonstellingen 

geweest. Na de winter hadden we het grote voordeel dat we het actuele onderwerp 

‘WATERSCHAP’ konden vormgeven. Daarbij hadden we veel ondersteuning van Jacques 

Rozendaal. Op vrijdag 13 maart werd de tentoonstelling officieel geopend door heemraad en 

1
ste

 Loco-dijkgraaf van het waterschap Hollandse Delta, de heer A.C.M. van Eekhout. 

De expo toonde heel kort de geschiedenis van de bedijkingen, de oude dorpen, de 

watersnood van 1953. Hoe ziet de toekomst er uit? Over pakweg 50 – 100 jaar?              
Inmiddels kon ik vast beginnen met het volgende thema. Dat zou voor ouderen veel 

nostalgie bevatten en voor jongeren ook  heel  leuk zijn om te bekijken. We zouden tevens 

een stapje richting elektronica proberen te maken. Juist opdat moment haakte Peter af (1 

man, 2 volkstuinen). Gezien mijn ervaring met de elektronica kwam daarmee de digitale 

kant grotendeels te vervallen. De vervanging van dat deel door het traditionele handwerk, 

bleek meer tijd te vergen dan verwacht. Dus toen de schilderclub ‘De Kwekkende Kwasten’ 

aandrongen via  de voorzitter, heb ik besloten de middelste tentoonstelling over te slaan en 

direct de Kwekkende Kwasten de ruimte gegeven. Het is de voortzetting van een traditie 

van de laatste jaren: in de donkere maanden van het jaar wordt aandacht besteed aan 

kunstzinnige hobby’s. Dat sluit ook goed aan bij de natuur. Die is net zo levend als altijd, 

maar wel op een laag pitje.  

Bibliotheek 
Nadat  alle boeken van het kernbestand waren opgenomen, zijn we overgegaan  op een 

nummering van de verschillende boeken, zodat het eventueel voor iedere gebruiker 

mogelijk wordt een boek te vinden en terug te zetten. In het begin van het komende jaar zal 

het zover zijn dat dit afgerond wordt, de tijd om met besturen om de tafel te gaan zitten. Dan 

kunnen er afspraken gemaakt  worden over de wijze waarop dit educatieve middel ingepast 

kan worden. Voor een nette en snelle nummering was een bescheiden financiële investering 

noodzakelijk.  

Tenslotte willen we ook via deze weg er op wijzen dat onze trouwe hulp Corrie van Tol 

afscheid  genomen heeft. Dank zij  haar inzet hebben we nu een prachtig platenarchief waar 

we ook in het digitale tijdperk met weinig moeite alle gewenste afbeeldingen in kunnen 

vinden. 

 

Hans Stegeman, 

2 maart 2016. 
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Gastvrouwen en-heren 
Jaarverslag 2015 

Het jaar heeft zich gekenmerkt door een komen en gaan van de gastvrouwen /–heren (GVH). 

In januari zijn we begonnen met 23 dames en heren onder wie 7 nieuwe mensen (o.a. 

ondergetekende).  

Van deze 7 mensen zijn er 4 binnen 3 maanden al weer gestopt om diverse redenen. 

In juni zijn 4 GVH gestopt die al meer dan 10 jaar ‘dienst’ hebben gedaan. Tijdens hun 

laatste baliedienst is afscheid genomen en zijn ze bedankt voor hun jarenlange inzet. 

Het tekort aan de GVH heeft de volgende consequenties gehad: 

- sluiting op zon- en feestdagen 

- in juli en augustus op woensdag voor publiek gesloten (Lidy organiseert kinderactiviteiten) 

- vanaf september ‘slechts’ 2 zaterdagen per maand open voor publiek. 

Het mag duidelijk zijn dat hierdoor minder (volwassen) bezoekers zijn geweest dan in 2014. 
 

Na intensieve werving in het najaar hebben zich 10 nieuwe GVH aangemeld van wie de  

laatste 4 in jan. 2016 zijn begonnen.  

Met ingang van 2016 is de zaterdagmiddag weer alle weken open voor publiek. 
 

In 2015 zijn de gastvrouwen/ –heren 2 x bij elkaar geweest. 

Doelen: kennismaken en vooral informatie uitwisselen en afspraken maken. 

Afgesproken is dat GVH voortaan 2x per jaar bij elkaar komen, in maart en oktober. 

Informatie over tentoonstellingen, veiligheid, folders, wandelingen etc. zijn terugkerende 

punten. 
 

De exposities in ’t Weetpunt zijn een trekpleister voor volwassenen. 

Vooral de interactieve expositie over het Waterschap (maart-augustus) heeft veel  

bezoekers getrokken. 

Op de laatste woensdag van de maand wordt er rondgewandeld door bejaarden en 

vrijwilligers van de bejaardencentra. 

In het weekend (vooral op zondag) wordt regelmatig een rondwandeling georganiseerd – 

ook op verzoek - door VAMP en/of IVN. 

De jeugd heeft flink gebruik gemaakt van ‘Scharrelkids’ op de 3
e
 woensdag ( Harry 

Aardoom) en de 2
e
 zaterdag van de maand (Lidy v.d.Lans). 

Regelmatig zijn de GVH getuige van een kinderverjaardag die in het Weetpunt wordt 

gehouden onder de enthousiaste leiding van Lidy en Attie. 

(voor aantallen en details, zoals scholenbezoek, verwijs ik naar het verslag van Lidy) 
 

De gastvrouwen/- heren hebben het afgelopen jaar bij elkaar 1707 volwassenen en  

1031 kinderen ontvangen – totaal 2738 bezoekers. 
 

Met 24 enthousiaste gastvrouwen/-heren sluiten we 2015 af en beginnen we aan 2016. 

 

Met dank aan de inzet van alle vrijwilligers. 

 

Wil Haverdings,  

coördinator GVH 

 

Zwijndrecht, 9 februari 2016 
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BEZOEKERSAANTALLEN  ‘T WEETPUNT   2015 
 

maanden zaterdag zondag woensdag scholen  

 

totalen  

 volw kind volw kind volw kind volw kind volw kind 

           

januari 34 12 51 12 15 35   100 59 

februari 47 59 95 41 40 36   182 136 

maart 22 30 113 29 32 24   167 83 

april 28 33 99 38 20 13   147 84 

mei 18 13 61 15 39 14   118 42 

juni 39 4 89 32 37 46   165 82 

juli 8 - 39 9 13 46   60 55 

augustus 47 2 94 16 59 46   200 64 

september 24 23 83 23 34 56   141 102 

oktober 49 51 104 29 19 31   172 111 

november 14 25 117 22 26 43   157 90 

december 15 24 31 7 52 92   98 123 

           

totaal 345 276 976 273 386 482  4040 1707 1031 

           

Totaal           5778 
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Sponsoring blijft hard nodig 
 

Deze vier woorden, als titel boven een artikel, stonden steevast vermeld in eerdere uitgaven 

van WetensWaard. Ook in dit jaarverslag willen wij dit motto weer gebruiken, omdat 

sponsoring inderdaad hard nodig blijft. 

Wij nemen een paar zinnen over uit de vorige verhalen over sponsoring, zoals: ”Er blijven 

voor de toekomst volop mogelijkheden voor sponsoring.” 

En, wij hopen: “ Dat de bereidwilligheid van meerdere sponsors ons in de gelegenheid blijft 

stellen om een aantal projecten te realiseren, ten behoeve van ’t Weetpunt en het Munnike-

park.” 

Deze zinnen hebben nog niets aan actualiteit verloren. 

 

Het is de secretaris van de Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard, die allerlei 

activiteiten ontwikkelt om de sponsoring in goede banen te leiden. Hij doet dat in de hoop, 

dat de Stichting de sponsoring hoog in het vaandel kan houden.  

Wij herhalen het nog maar eens: Sponsoring blijft hard nodig. 

 

Het bestuur mag echter haar ogen niet sluiten voor de realiteit, dat het op dit moment in 

verband met de nog steeds voortwoekerende crisis erg moeilijk is om nieuwe sponsoren te 

krijgen. 

Wij willen alle sponsoren bedanken voor hun steun over het afgelopen jaar 

 

In 2015 zijn wij er in geslaagd om twee nieuwe sponsoren te vinden. De firma Agro Delta 

was bereidt om een bank te sponseren en dhr. R. van Linschoten wilde een boom sponseren.  

Ook in 2016 gaat het Stichtingsbestuur graag de uitdaging aan om meer nieuwe 

“supporters” te vinden. 

 

Het bestuur van de Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard gebruikt daarbij als 

speerpunt, de educatieve activiteiten voor de jeugd.  

Zo zijn er voor de kinderen leuke activiteiten op de zaterdag- en woensdagmiddag, deze 

worden georganiseerd in ’t Weetpunt, wij noemen in dit verband ook het mooie werk van de 

schoolgidsen, die Natuur- en Milieueducatie verzorgen voor de basisschoolleerlingen in  

Zwijndrecht, Hendrik- Ido-Ambacht en Heerjansdam, er wordt op dit moment op vijf 

verschillende plaatsen les gegeven. In totaal doen 33 scholen mee aan dit project. 

Het is het Stichtingsbestuur bekend, dat de gemeente Zwijndrecht en de gemeente Hendrik-

Ido-Ambacht zeer ingenomen zijn met al deze activiteiten, er is dus alle reden om op zoek te 

gaan naar nieuwe sponsoren 

Dit is de enorme uitdaging waar de Stichting Natuur en Landschap Zwijndrechtse Waard 

voor staat. 

Wij zijn gaarne bereid u nadere informatie te verstrekken.  

 

 

Cees Roosendaal, secretaris 

Hendrik Ido Ambacht, 18 maart 2016 
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Overgenomen uit het jaarverslag van: De Vereniging Arboretum Munnike Park 
 

            JAARVERSLAG OVER 2015 
 

 

Dit is het secretarieel verslag van de activiteiten van de Vereniging Arboretum 

Munnike Park. Over het echte werk van de leden van onze vereniging in ons 

arboretum heeft Leny Mars elders in dit jaarverslag verslag gedaan. 

 

Zoals elk jaar zijn we gestart met de traditionele nieuwjaarsreceptie samen met de 

Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard. Dit jaar viel deze op vrijdag 2 

januari en werd verzorgd door de Stichting.  Er waren dit keer wat minder mensen 

van onze vereniging aanwezig dan vorig jaar maar zoals altijd was het erg gezellig. 

De gebruikelijke toespraken met terugblikken op 2014 en ook vooruitblikken op het 

jaar 2015 en natuurlijk een hapje en drankje en een toast op het komende -en 

inmiddels afgelopen-  jaar 2015.  

 

Op 29 april werd de algemene ledenvergadering van onze vereniging gehouden in    

´t Weetpunt. Er waren 30 leden aanwezig; 10 leden hadden bericht van verhindering 

gestuurd. Wat er in deze vergadering zoal besproken en besloten werd kunt u lezen in 

het door Sonja Kock gemaakte verslag.  

 

In het afgelopen jaar zijn twee leden van onze vereniging overleden: Henk van Noort 

en Jimmy Flikkema. Beiden waren al meer dan 15 jaar lid en dus vertrouwde 

gezichten in het park die we nu missen.  

Om  verschillende redenen hebben een drietal leden hun lidmaatschap opgezegd. Ons 

ledental is nu teruggelopen tot 53. 

 

Na de jaarvergadering kwam er in het bestuur een kleine wijziging: Jan Beerentemfel 

werd gekozen tot voorzitter van de vereniging. Het bestuur ziet er nu als volgt uit:  

Jan Beerentemfel, voorzitter en technische zaken, 

Leny J. Mars-Vonk, vice-voorzitter,   

Andries van der Ent, secretaris, 

Jos van Pel, 2
e
 secretaris, 

Leo de Best, penningmeester, 

Tine de Kievit-van Halm, ledenadministratie en 

Sonja Kock-Baan, notuliste. 

 

Het bestuur heeft in dit jaar zes maal officieel vergaderd en is een aantal malen ad 

hoc bij elkaar geweest om diverse zaken te bespreken. De belangrijkste waren: 

 Opzegging contract met Natuur-en Vogelwacht m.b.t. het leveren van een vaste 

medewerker. Anteun van Pel blijft wel vrijwilliger. 

 Het groot onderhoud van de bosrand langs de Munnikensteeg, van het natuur-

leerpad en van het rosarium, vernieuwing van de gele border en het kappen van de 

wilgen achter de parkeerplaats.  
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 Het opnieuw laten asfalteren van de paden in het park (nog steeds). 

 De aanschaf van materiaal (o.a. een aggregaat) en polo’s voor de leden. 

 Het zoeken naar een website-beheerder. 

 Het laten maken van een nieuwe folder (door Marjan d’Hond). 

 Het laten maken van een smoelenboek (door Lotte Brukx). 

 

 Het plaatsen van het beeld van Wim Hoogewey. 

Niet alles is nog gerealiseerd en blijft dus op de agenda staan in 2016.  

 

Ook dit jaar is er weer overleg geweest met de gemeente Zwijndrecht in de persoon 

van onze accountmanager Graciëlla Marica en wethouder Henk Mirck en met de 

Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard. Dit vond plaats op16 februari. 

Veel zaken zijn daar besproken en vastgelegd.  

Aan bod kwamen onder meer: het uitblijven van reactie van de gemeente over het 

vernieuwen van de paden, waarvoor de wethouder actie zal ondernemen; het melden 

van de bomenkap langs de Munnikensteeg en een gemeentelijke actie (het schrijven 

van een brief) tegen het afval dat buren van het park bij ons dumpen. Een nuttige 

bijeenkomst dus. Helaas is de vervolgbijeenkomst op 12 oktober wegens ziekte van 

de accountmanager niet doorgegaan. 

  

Zaterdag 11 juli was de dag van de jaarlijkse studiereis van de vrijwilligers van onze 

vereniging. Het reisdoel was de plantentuin Meise in België, vlak bij Brussel. Een 

heel grote plantentuin van zo’n 92 ha. We werden rondgeleid door kundige gidsen 

die ons veel nieuwe kennis bijbrachten over de natuur en de bomen en planten aldaar.  

De dag werd afgesloten met een maaltijd in Grand Café Heeren van Oranje in het 

Mastbos bij Breda. Over deze geslaagde, door Leny Mars georganiseerde dag, 

waarvoor hartelijk dank, is uitgebreid verslag gedaan in Wetenswaard van het 3
e
 

kwartaal 2015.  

Op 10 september hebben we meegedaan aan de dag van de duurzaamheid. We 

stonden met een kraampje met foto’s, materiaal en een tv in winkelcentrum Walburg. 

We spraken langslopend publiek aan en enthousiasmeerden mensen om vrijwilliger 

te worden of mee te willen werken aan bijv. onze website. In Wetenswaard 4
e
 

kwartaal kunt u op blz. 11 meer over lezen.  

 

Op de avond van 5 november werd er in ’t Weetpunt een cursus gegeven hoe om te 

gaan met het AED-apparaat dat hier sinds kort hangt. Namens onze vereniging 

namen Jan Beerentemfel, Lotte Brukx, Sonja Kock en Andries van der Ent hieraan 

deel en kunnen dus nu, in geval van nood, met dit apparaat aan de slag. 

 

In november is gestart met het schoon maken van de gele border, door het natte weer 

heeft het even geduurd voor de nieuwe aanplanting gerealiseerd kon worden. We zijn 

benieuwd wat de zomer voor verrassingen heeft en de border er stralend uit zal zien.  

 

Traditiegetrouw werd op 15 december de kerststukjesavond gehouden. Onder leiding 

van Metha van der Net werden er ware kunstwerken gecreëerd en de avond werd 

besloten met een gezellig samenzijn en een hapje en drankje. 

 

Andries van der Ent, secretaris 
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Munnikepark – werkzaamheden 2015 
 

 

In 2015 hebben de vrijwilligers weer hun best gedaan. 

 

In januari beginnen we met het opruimen van de border achter in het park. Veel 

snoei- en snipperwerk!  

De leden van de VAMP hebben de hele strook langs de Munnikensteeg  opgeknapt. 

Ook zijn 33 ‘wijkers’  (te groot geworden essen) aan de zijde van de Munnikensteeg 

door een professioneel bedrijf verwijderd.  

Twee stagiaires hebben sneeuwklokjes verplant en geholpen met wat snoeiwerk. 

 

Op 10 februari heeft de heer Wim Hoogeweij met zijn zoon een mooi wit beeld 

geplaatst in het rosarium. Helaas is het beeld na een week al beschadigd door 

vandalen. Om te voorkomen dat het beeld onherstelbaar beschadigd zou raken, is het 

in ’t Weetpunt geplaatst. Hier staat het nu voor het raam op de zichtlijn naar het 

rosarium, zodat het ‘buitenbeeld’ toch een band met het park houdt. 

 

8 Maart is de warmste dag sinds de metingen. Het is aangenaam weer om de rozen 

te snoeien. Met z’n allen hebben we ons er op gestort, met als resultaat een uitbundig 

bloeiend rosarium vanaf juni tot laat in de winter. 

 

24 Maart hebben we een Acer rubrum ‘October Glory’ geplant.  

Hortensia’s worden gesnoeid door een specialiste van de vereniging. 

Eind maart bloeien alle narcissen. 

 

26 Maart heeft Visser Groen een groot aantal bosplantsoenstruiken langs de 

Munnikensteeg geplant. 

 

Woensdag 7 april heeft de vogelwacht een insectenflat geplaatst. 

 

24 April verspeent een groep vrijwilligers weer plantjes bij Florensis. 

Bij de gerechtslinde wordt het naambordje van brandnetels vrij geknipt. 

 

28 April het gras is nog niet gemaaid, het onkruid staat in het gras al weelderig te 

bloeien. 

 

13 Mei, veel te laat, begint het maaien voor de eerste keer en op de 19
e
 voor de 

tweede maal. 

 

In mei hebben enkele leden van de beplantingscommissie het arboretum 

‘Oudenbosch’ bezocht, waar wat beplanting betreft enige goede ideeën zijn 

opgedaan. 

 

19 Mei met een grote groep vrijwilligers de éénjarigen aangeplant. We zijn Florensis 

heel dankbaar dat wij elk jaar weer een mooi assortiment mogen ontvangen, zodat er 

de hele zomer zo’n kleurrijk entree van park en ’t Weetpunt mag zijn.  
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11 Juni heeft een delegatie van ‘Entente Florale’ het park bezocht om te beoordelen 

of Zwijndrecht de ‘Groenste stad van Nederland 2015’ is. Het is Zwijndrecht niet 

gelukt dit predicaat te ontvangen.  

 

Eind juni / begin juli is er een hittegolf en ijveren wij ons ervoor om de eenjarigen, 

die op 19 mei werden geplant, goed nat te houden. 

 

De studiedag, naar de ‘Plantentuin Meise’ bij Brussel, op 11 juli geeft ons een 

inzicht in de hoogte van bomen over 50 jaar. 

 

25 Juli de storm veroorzaakt geen schade in het arboretum. 

 

In augustus/september vindt als vanouds het gebruikelijke onderhoud plaats, zoals 

wieden en schoffelen. De hosta ’s die wij van Oudenbosch hebben gekregen zijn 

direct geplant. 

Vervolgens is er een begin gemaakt met het poten van cyclamen en andere bollen 

zoals Camassia’s en Alliums. 

 

In oktober, november en december : blad ruimen. 

 

7 November is de warmste dag sinds 1901 : 18° C. 

De oude wilgen bij de parkeerplaats worden gekapt. 

 

Op 15 december houdt Metha van der Net een workshop voor de vrijwilligers om 

kerststukjes te maken.  

 

Leny Mars 

 

 
 

 Eenjarige border 2015 
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Financieel verslag 2015 
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Begroting 2016

Inkomsten Bedrag

Sponsorgelden 9.600,00€       

Bijdrage Ver. Arboretum Munnikepark 2.400,00€       

Geode -€               

Opbrengst nestkast 285,00€          

Verhuur 2.500,00€       

Rente inkomsten 450,00€          

Bijdrage scholen aan schoolgidsenprogramma 4.000,00€       *

Bijdrage gem. Zwijndrecht tbv schoolgidsen 3.870,00€       *

Bijdrage gem. H.I.Ambacht tbv schoolgidsen 1.500,00€       *

Bijdrage BSO 900,00€          *

Bijdrage gem. Zwijndrecht tbv NME 3.000,00€       

Totaal 28.505,00€     
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Toelichting financieel verslag 2015 en begroting 2016 
 

Financieel verslag 2015. 

 

Zoals in het financieel jaarverslag te zien is heeft de Stichting het jaar 2015 wederom met 

een klein positief resultaat afgesloten. Ondanks enkele nieuwe sponsors zijn de 

sponsorgelden gedaald door het afhaken van enkele oude sponsors. Een efficiënt gebruik 

van 't Weetpunt en het beheersen van onze kosten hebben wederom aan dit resultaat 

bijgedragen.  

 

Enkele opvallende zaken in het financieel jaarverslag wil ik hieronder kort toelichten. 

 Aan de vorderingen kant staan nog wat bedragen open van aan het eind van het jaar 

verstuurde facturen welke niet meer in 2015 binnengekomen zijn.  

 Aan de schulden kant staat bij: Vooruit ontvangen bedragen; een overlopend bedrag 

voor NME activiteiten en sponsorgeld welke nog over de komende 2 jaar wordt 

verdeeld.           

 Nog te betalen kosten zijn facturen welke in 2016 zijn betaald voor kosten in 2015. 

 

Als we naar de kosten kijken valt het op dat de kosten in 2015 weinig zijn veranderd ten 

opzichte van 2014. Iets waar we ondanks allerlei prijsverhogingen e.d. verheugd over zijn. 

 

De Stichting is met ingang van 1 januari 2012 door de belastingdienst aangewezen als 

ANBI. Het voordeel van schenken aan een ANBI is dat u de gift, op de gebruikelijke wijze, 

geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. 

Graag wil ik er toch voor pleiten om het aantal sponsors uit te breiden. 

 

Kijk allen eens in uw omgeving of u geen mogelijkheden ziet nieuwe sponsors aan te 

brengen zodat we ons mooie werk nog jaren voort kunnen zetten. 

 

Begroting 2016. 

 

Het is het bestuur van de Stichting gelukt om voor 2016 een sluitende begroting samen te 

stellen. In 2016 zullen de zeer succesvolle activiteiten van de schoolgidsenwerkgroep 

worden voortgezet. Mede met subsidies van de gemeente Zwijndrecht en van de gemeente 

Hendrik Ido Ambacht en de eigen bijdrage van de deelnemende scholen moet de financiële 

basis voor deze relatief dure activiteiten gegarandeerd zijn.  

In de Algemene Bestuursvergadering zijn de jaarplannen, met de daaraan gekoppelde 

begroting voor de diverse werkgroepen, goedgekeurd. 

  

 

Gert de With, Penningmeester SN&LZW                                                        

          



Jaarverslag Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard 2015 

Pagina: 32 

 

 


