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V O O R W O O R D 
 

 

 

Zwijndrecht, maart 2017 

 

 

Geachte lezer van dit jaarverslag, 

 

Fijn dat u interesse toont voor ons vrijwilligerswerk. 2016 was een jaar waarin 

veel activiteiten plaatsvonden. 

Per werkgroep kunt u kennis nemen van deze activiteiten; mooie en aangrijpende 

verhalen van enthousiaste vrijwilligers.  Ieder op zijn/haar eigen manier voor het 

voetlicht gebracht. Daar zijn wij heel content mee. De werkgroepen mogen er 

trots op zijn! 

 

Ons bestuur is ook blij en tevreden met de renovatiewerkzaamheden in ons 

informatiecentrum ’t Weetpunt. In medio 2017 hopen we het feestelijk te 

heropenen en sluiten we een hectische bouwperiode voor Ron Stevense en zijn 

vaklui af. We hopen ook u in het fraaie gebouw te mogen ontmoeten. 

 

Via dit voorwoord wil ik ook dank zeggen aan al onze sponsoren en subsidie- 

gevers. Zonder hun bijdrage kunnen wij ons werk in- en voor de natuur in de 

Zwijndrechtse Waard niet doen.  

Wij merken dat steeds méér bewoners uit de Drechtsteden ons werkgebied weten 

te vinden. Het fraaie Munnikepark, de attractieve Hooge Nessepolder met zijn op 

sport gerichte Veerplaat, het groter groeiende Develbos, het pas aangelegde 

Waalbos, het goed onderhouden Waalpad, het prachtige natuurgebied 

Sandelingen Ambacht, de Sophiapolder en het open landschap in onze Waard. 

Via onze actuele en druk bezochte website www.natuur-zw.nl nodigen wij ook u 

van harte uit om te genieten van de natuur en het landschap in onze omgeving.  

Het is de moeite waard! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Wim Los 

Voorzitter 
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Samenstelling van het Bestuur 
 

In 2016 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 Fauna Werkgroep Zwijndrechtse Waard 

Dhr. M.C. de Bruin   werkgroep Ruimtelijke Ordening 

Dhr. J.A. de With   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. 
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Jaarverslag 2016 Werkgroep ’t Weetpunt 
 

Zwijndrecht, 25 januari 2017. 

Het jaar 2016 was wederom een succesvol jaar voor ‘t Weetpunt, waarin we, zeker in de 

tweede helft, enorm veel werk verzet hebben. Waar we in 2015 diverse kleine aanpas-

singen gedaan hadden in het pand waardoor “de leefbaarheid” verbeterde, hebben we in 

2016 de boel groots aangepakt. Na wat verschuivingen binnen het projectteam voor de 

verbouwing zijn er plannen uitgewerkt voor een grote verbouwing in ’t Weetpunt. 

Onder aanvoering van Ron Stevense (coördinator verbouwing) en met hulp van Cees de 

Baat en Harrie de With zijn de verbouwplannen opgesteld. Daarna zijn we gestart met 

ongeveer 10 vrijwilligers en enkele professionals om de plannen tot uitvoer te brengen.  

De volgende zaken zijn aangepakt:  

 De elektra is vernieuwd (o.a. groepenkast, een deel van de verlichting)  

 Er ligt een nieuwe pvc-vloer 

 De keuken is vervangen 

 Plafonds en een groot deel van de wanden zijn geschilderd 

 Er is een kastenwand geplaatst 

 Er is een nieuwe boekenkast geplaatst. 

Al met al heeft ’t Weetpunt hierdoor al een frisse moderne uitstraling gekregen.  

In 2017 zal de verbouwing dan ook verder afgerond worden. Denk hierbij aan het 

maken van informatiepanelen, het opzetten van nieuw tentoonstellingsmateriaal en 

verdere aanpassing van verlichting e.d. 

Wil Haverdings coördineert de groep gastvrouwen en -heren en zorgt voor de roosters. 

Zij heeft in 2016 weer 2 bijeenkomsten georganiseerd waarbij de aanwezigen weer 

allerlei informatie kregen over veranderingen en vernieuwingen die van belang zijn 

voor de gastvrouwen en -heren. Daarnaast was er de gelegenheid om elkaar te spreken. 

Ook dit jaar namen er diverse mensen afscheid en kwamen er weer nieuwe mensen bij. 

Eind september heeft Willem de Jong laten weten niet langer meer het beheer over        

’t Weetpunt te willen voeren en geen lid meer te willen zijn van het bestuur van de 

Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard. Willem is daarop bedankt voor 

zijn inzet en men is op zoek gegaan naar een nieuwe beheerder. Deze rol is inmiddels 

overgenomen door Harrie de With. Hij zal dit samen met Cees de Baat verder uit-

werken. Cees regelt de planning van ’t Weetpunt, denk daarbij aan bijhouden agenda, 

contact met groepen en organisaties die ’t Weetpunt reserveren voor hun bijeenkomsten 

etc. Harrie zal de overige zaken coördineren, zoals het doen van inkopen, technische 

problemen (laten) oplossen, contacten onderhouden met de interne werkgroepen van de 

stichting. 

In 2017 willen we allereerst dus de verbouwing afronden, daarnaast de werkgroep ’t 

Weetpunt weer verder opbouwen, o.a. door beter communicatie en kortere lijnen. Ook 

de informatievoorziening naar de gastvrouwen -en heren zal vernieuwd en verbeterd 

gaan worden.   

Afsluitend wil ik alle vrijwilligers die het afgelopen jaar bijgedragen hebben aan de vele 

activiteiten hartelijk bedanken voor hun inzet en ik hoop dat wij dit in 2017 op een zelf-

de enthousiaste manier kunnen voortzetten. 

 

Beheerders ’t Weetpunt  

Cees de Baat en Harrie de With 
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Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Ordening 2016 
De voltooiing van de Landinrichting komt in zicht. 

 

Het Develbos fase 3 is deze zomer opgeleverd zoals in het blad Wetenswaard gemeld. 

Nu nog het Waalbos dat binnenkort opgeleverd wordt en het project Buitenland in 

Heerjansdam dat in het voorjaar 2017 gaat starten. De projecten in Albrandswaard en 

Ridderkerk zijn ook afgerond. 

Opheffing van de Landinrichting commissie is dan ook al een feit en de lopende 

projecten worden uitgevoerd onder supervisie van de gemeente Zwijndrecht. Wij volgen 

op gepaste wijze deze ontwikkelingen door op vergaderingen aanwezig te zijn. 

 

Verandering bij Natuur-recreatieschap IJsselmonde. 

7 december jl. zijn wij in een door ons georganiseerde bijeenkomst geïnformeerd over 

de wijzigingen bij het Recreatieschap. 

Per 1 januari 2017 worden de taken die door de GZH (Groenservice Zuid-Holland) 

werden uitgevoerd ondergebracht bij Staatsbosbeheer. Daarnaast is er een discussie over 

het voortbestaan van Het Recreatieschap omdat de provincie Zuid-Holland en de 

gemeente Rotterdam hebben aangegeven uit het Schap te treden. De overige gemeenten 

beraden zich over deze nieuwe situatie. In 2017 moet duidelijk komen 

 

De Landschapstafel IJsselmonde wordt het samenwerkingsverband voor ontwikkeling 

en beheer van recreatief groen en water, recreatieve infrastructuur, natuur en landschap 

op het eiland IJsselmonde. 

De vertegenwoordiging bestaat uit wethouders van de betrokken gemeenten Ook de 

gemeente Zwijndrecht neemt daaraan deel. Als RO hebben wij verschillende bijeen-

komsten bezocht, die betrekking hadden op de ontwikkelingen rond de Waalvisie. 

 

Ook de plaatsing van windmolens is gevolgd door het bezoeken van bijenkomsten op 

het gemeentehuis. Bij de discussie over evt. plaatsing in de omgeving van het Develbos, 

is door de voorzitter van het AB van de Stichting het woord gevoerd. Dit pleidooi en dat 

van de andere insprekers heeft er toe geleid dat de gemeenteraad de door het college 

voorgestelde locatie heeft afgewezen, evenals de locatie op het industrie terrein Groote 

Lindt. De provincie is hierover door de gemeente geïnformeerd.  

De commissie RO volgt bovenstaande ontwikkelingen ook in 2017.  

 

Samenstelling commissie RO: 

voorzitter: Martin de Bruin,  

secretaris: Willem Monshouwer,  

Hans Stoffer,  

Ron van Kempen,  

Ad Kleiberg,  

Herman Korff,  

Wouter Nugteren 

 

 

Martin de Bruin, februari 2017 
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Jaarverslag 2016 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. 

 

Voor de Vereniging Arboretum Munnike Park werkt men gestaag aan een website die 

alleen over het Park gaat: www.arboretummunnikepark.nl 

 

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. SHNV  heeft 

inmiddels een eigen site, maar als er berichten zijn die voor SN&LZW evengoed 

belangrijk zijn, proberen we daar aandacht aan te geven. 

 

Er zijn nu 3 personen met auteursrechten: Hans Stoffer, Jacques Rozendaal en Harrie de 

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

vragen, zoals het doorsturen van mail via de mailadressen. Harrie is echt manusje van 

alles, behalve voor berichten etc. is hij ook technicus. Samen met Hans is dat een goede 

combinatie. 

 

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 welkomstbericht 

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

pagina’s op de site. Omdat er wel eens berichten zijn die extra aandacht verdienen 

plaatsen we die ‘sticky’, dat wil zeggen eerder dan het welkomstbericht. De meeste 

mensen zullen wel gaan scrollen, verwachten we.  

 

http://www.natuur-zw.nl/
http://www.natuur-zw.nl/
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Voor verbeteringen zijn we altijd in. Wie suggesties heeft: schroom niet. 

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

 vijfentwintig 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 automa-

tisch 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 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. 

Harrie de With met zijn expertise is een welkome aanvulling.  

De tellerstand op de dag van schrijven, staat op 1.637.171.  

Dat gaat over het aantal hits. Dat is iets anders dan het aantal bezoekers, zoals je in 

onwetendheid zou kunnen denken. De grafiek/tabel laat dat zien: 
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Het aantal bezoeken volgens deze tabel en grafiek ligt afgelopen jaar dan op ongeveer 

152.000. Volgens sommige deskundigen (op internet is daar wel wat over te vinden) is 

het tonen van zo’n hit-teller niet echt professioneel. Beter zou zijn om een teller te 

hebben, die het aantal unieke bezoekers weergeeft (en die dan de keren dat we als web-

redactie de site bezoeken en bijwerken er van af trekt). We gaan op zoek. 

 

26 januari ’17. - Hans Stoffer, Harrie de With 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 2016 
 

In 2016-2017 ontvangen we 4450 leerlingen van de scholen uit Zwijndrecht en 

Ambacht voor natuureducatie op de locatie in H.I.Ambacht: Frelustal, Sophiapolder;  

Zwijndrecht: Kiboehoeve,’t Weetpunt, Hooge Nesse; Heerjansdam: Waalpad. 

 300 ‘Scharrelkids’- kinderen op de woensdagen en zaterdagen ontvangen.  

 Project “Groentoppers” is gestopt in juni 2016 voor de Roerdompschool.  

 150 BSO kinderen van ‘Yes’,  een groen project aangeboden 

 60  kinderen van kinderdagverblijf  ‘Pit’ ontvangen 

 35 keer natuurverjaardagen ontvangen  met een totaal van 270 kinderen. 

 Wandelingen voor groepen georganiseerd in de natuur rond/om ‘t Weetpunt 

 40 deelnemers-2 natuurmiddagen in de Bibliotheek Zwijndrecht begeleid. 

 4de Woensdag van de maand ouderen ontvangen. 

 Maandag 25 januari 2016 vogels in de winter 

 23 januari  Koninklijke Heide Maatschappij reikt een prijs “van € 1000.- 

uit “Kern met pit” voor activiteit Scharrelkids “50 dingen doen in het groen”. 
 

11 februari: overleg in ’t Weetpunt over Boomplantdag met Kees Noordermeer, 

gemeente Zwijndrecht. 
 

13 februari Huttenbouwen in het Develgebied. Takken besteld bij: Wout Groenendyk 
   
Maart gestart met scholen ontvangst 37 scholen uit Zwijndrecht en H.I.Ambacht 

hebben zich opgegeven voor natuureducatie. Maart-april-mei-juni 

10 maart: Op stap met de boswachter Theo Muussen op de Hooge Nesse 

16 maart: Boomplantdag verzorgd door de IVN-schoolgidsen 

kinderen van de Dolfijn en De Bron bij de eerste boom achter de sporthal van O&O 

ter hoogte van de woning aan de Walraven van Hallstraat 46. Henk Mirck heeft daar 

de kinderen verwelkomt met een korte speech.  

 Roerdompschool: groentoppers: natuureducatie via de schoolgidsen na schooltijd. 
 

Maandag 18 april 2016 lente 

3 mei: Bibliotheek aan zet Zwijndrecht Workshop Insectenhotel maken 

4 mei: Week van het water: Ganzenspeurtocht 

24 en 25 mei: start met Natuur educatie op de Hooge Nesse. 
 

Maandag 13 juni 2016 waterdiertjes. 

 Programma boekje natuureducatie 2016-2017 gepresenteerd. 

 Week 20 Inschrijfformulieren voor 2016-2017 naar scholen 

 Week 24 inschrijfformulieren ophalen door IVN Schoolgidsen 

 Week 26 rooster naar scholen voor sept en oktober 1218 leerlingen aangemeld voor 

natuureducatie sept. Okt. 

7 juli afscheid Lies van Zijl docent Dolfijn namens de Stichting 
 

Vakantie activiteiten: 

20 juli ganzenspeurtocht van uit ’t Weetpunt 20… deelnemers 

16 augustus bibliotheek Zwijndrecht zeilbootjes maken  

17 augustus ‘t Weetpunt zeilbootjes maken. 
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Vervolg algemene activiteiten 

1 september afscheid Kees Noordermeer gemeente Zwijndrecht. 

 Week van het water week 41. : Fiets route ‘het land tussen Maas Waal en Noord’ 

gepresenteerd via ‘t Weetpunt 

 Subsidie ontvangen € 250.- van Dik Groen: Snoeischaren en werkhandschoenen 

voor aangeschaft. 

 Verslag met foto naar Dik Groen verzonden email: egbert@dikgroen.nl 
 

September:  Gesprek met Janine Schnaar over activiteit op de Hooge Nesse 
 

Oktober: Natuureducatie programma planning naar alle scholen in Zwijndrecht en 

Ambacht voor 2017. 

Overleg met jeugdspeelpark over educatie in de toekomst 

8 oktober: Duurzaamheidsdag in WCWalburg. 
 

December: Gesprek met Niels Termote natuureducatie in Ambacht voor de toekomst. 

12 december: kerststukjes maken voor alle vrijwilligers in ’t Weetpunt onder leiding 

van Metha van der Net 

29 december: natuuractiviteit op de Hooge Nesse in samenwerking met Hatrick sport. 
 

Scharrelkids 2016 Woensdagmiddag-Zaterdagmiddag 
 

Woensdagmiddag 9 natuuractiviteiten verzorgd door Harry Aardoom. Vanaf  14.00 tot 

16.00 uur, 1 keer per maand voor de jeugd. Na 10 jaar natuurwoensdagmiddagen te 

organiseren heeft Harry, samen met Jan Tjassink en andere vrijwilligers, afscheid van 

ons genomen. Zij hebben in 2016 in totaal 100 kinderen ontvangen. 

Zaterdagmiddag 9 natuuractiviteiten 1 keer per maand van 13.00 uur tot 15.00 uur 

in totaal 200 kinderen ontvangen. 

BSO Yes 10 woensdagmiddagen ontvangen. Totaal 150 kinderen 

Kinderdagverblijf Pit-  6 woensdagochtenden ontvangen Totaal 60 peuters ontvangen. 
 

Dankzij de inzet en ook de ervaring van onze vrijwilligers en IVNschoolgidsenwerk-

groep waren we in staat om voor een gevarieerde doelgroep een aansprekend natuur-

programma aan te bieden. 

Voor 2017 hebben we met elkaar een mooi programma samengesteld voor de 

Scharrelkids op zaterdag- en de woensdagmiddag die verwerkt is in een prachtige 

folder. Voor de scholen zie programma boekje. 

  

 

 

Coördinator: Lidy van der Lans-Exler  

Namens de S.N.& L. Z. Waard activiteit rond om ’t Weetpunt 

 

Hendrik Ido Ambacht,1 januari 2017 

 

Lidyexler777@gmail.com 

 

 

 

mailto:Lidyexler777@gmail.com
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Flora en Fauna Werkgroep Zwijndrechtse Waard 

JAARVERSLAG 2016 
 

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

Harrie de With, respectievelijk coördinator en secretaris.  

 

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

Zwijndrechtse Waard” wordt gepubliceerd.  

 

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

 Vogelwerkgroep Zwijndrechtse Waard 

 Werkgroep Natuuronderhoud Zwijndrechtse Waard 

o Locatie Hooge Nesse/Veerplaat 

o Locatie Waalpad 
 

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

voor de inwoners van Zwijndrecht en de “Dag van de duurzaamheid” in Zwijndrecht 

d.m.v. een stand waarin o.a. voorlichting werd gegeven over de vogelwerkgroep en de 

Werkgroep Natuuronderhoud. 
 

ALGEMEEN: 

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 21 leden (Hooge Nesse + Waalpad). 

Dit betekent dat de Flora en Fauna Werkgroep momenteel in totaal 44 vrijwilligers 

heeft. 
 

Werkgroep Natuuronderhoud Zwijndrechtse Waard 

Locatie: Hooge Nesse/Veerplaat 

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

coördinator en Evert Stege als assistent coördinator. 

Deze 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 en sinds 1 januari 2015 doen we ook werkzaamheden op de Veerplaat. Deze 

werkzaamheden worden met een frequentie van elke tien dagen uitgevoerd. Dit betekent 

dat er per jaar minimaal 30 keer wordt gewerkt. Dit om en om op zaterdag- en op 

woensdagmorgen. Tussentijds zijn er ook werkzaamheden door diverse leden van de 

werkgroep, zoals onderhoud gereedschap en klaarzetten van materiaal voor de 

werkdagen. Door een subsidie zijn we in staat professioneel gereedschap te kopen en 

werkgroep leden cursussen aan te bieden, waar ook dit jaar weer gebruik van is 

gemaakt. 
 

De structuur van de groep is aangepast. Ron Stevense is coördinator, Evert Stege is 

assistent coördinator en Jaap Sluijter is materiaalman.  
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Er is een smoelenboek gemaakt waar de verantwoordelijkheden instaan en welke 

certificaten eenieder heeft. De werkgroep zelf heeft ongeveer 16 leden. De groep groeit 

langzaamaan. We willen maximaal 20 personen vanwege overzicht en veiligheid 

 

Het gebied Hooge Nesse/Veerplaat wordt in overleg met de eigenaar NRIJ openge-

houden van bomengroei, beheer van ruigten en rietvelden. Ook zijn we met een 

specifiek beheerproject bezig die de vlinder- en insectenstand moet verbeteren. Dit gaat 

volgens de methode “sinusmaaien”.  
 

Wederom hebben de vrijwilligers van deze werkgroep een cursus bosmaaien, zeismaai-

en, kettingzaag gebruik met gecompliceerde bomen gedaan. We kunnen stellen dat de 

groep een hoge graad van kennis heeft in het omgaan met motorische materialen. Ook 

de aanschaf van een tractor heeft onze mogelijkheden vergroot waardoor we meer 

beheer kunnen uitvoeren. In 2016 is het beheer van de Hooge Nesse geheel overgedra-

gen aan de Werkgroep Natuuronderhoud. Op de hoofdpaden na verrichten wij alle 

werkzaamheden. 
 

Publiciteit:  

De meeste van onze activiteiten worden beschreven op de website van de Stichting 

Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard http://www.natuur-zw.nl/  en 

http://www.hoogenesse.nl/ 

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

onderhoud vermeld staan en die van de andere werkgroepen van de Werkgroep Flora en 

fauna Zwijndrechtse Waard. Ook worden artikelen gepubliceerd in het blad Wetens-

waard van de SNLZW. 
 

Medewerking verleend aan: 

 Vleermuizen op de Hooge Nessepolder uitgevoerd door het Dalton college in 

Barendrecht. Dit project is afgerond in 2016.  

 Informatieverstrekking aan de Stichting Hooge Nesse/Veerplaat. 

 Informatie aan de Werkgroep Ruimtelijke Ordening. 

 Maandelijks overleg gehad met Groenservice Zuid-Holland (GZH) en de 

gemeente Zwijndrecht. 

 Medewerking verleend aan de Fotowedstrijd door de Gemeente Zwijndrecht 

georganiseerd met de Stichting Hooge Nesse/Veerplaat. 

 Start van een project met natuurlijker waterbeheer op de Hooge Nesse. Dit is 

mede mogelijk gemaakt door Arcadis. Gesprekken en verdere uitvoermogelijk-

heden hebben plaats in 2017. 
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 Ook is er dit jaar een inventarisatie gedaan van de flora op de Veerplaat 

(orchideeën) en éénmaal op de Hooge Nesse door de Natuurvereniging 

IJsselmonde. 

 Tevens hebben we meegewerkt aan de “Nacht van de nacht” d.m.v. een 

vleermuisexcursie.  

 Excursie: 

 Er is tweemaal een vleermuizen (nacht) excursie geweest die een groot succes 

waren.  

 Er zijn drie excursies geweest in het kader van een fotowedstrijd. 

 Twee rondleidingen met ambtenaren van de Gemeente Zwijndrecht en van de 

Drechtsteden.  

 Het rondleiden van scholen. 

 Werkdag georganiseerd voor de Rabobank 
 

Ook is er een (groei) boek gemaakt: “Onderhoud Hooge Nessepolder en Veerplaat. 

Hierin wordt de inrichting beschreven en wat voor onderhoud, op welke methode en de 

rol van de vrijwilligers hierin. Ook In 2017 zal er een aanvulling van gegevens zijn in 

het groeiboek. 
 

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 een goede samenwerking met de Stichting 

Hooge Nesse/Veerplaat 
 

In bezoekers- en informatiecentrum ‘t Weetpunt hebben we in 2017 ruimte tot onze 

beschikking waarin we onze werkgroep kunnen presenteren. De modernisatie het 

Weetpunt vindt momenteel plaats.  
 

Onze werkgroep werkt heel nauw samen met:  

 Stichting Hooge Nesse Veerplaat 

 Gemeente Zwijndrecht 

 Natuur en recreatieschap IJsselmonde 

 Groen Voorziening Zuid-Holland (per 1 januari 2017 wordt dit Staatsbosbeheer) 

 Stichting Zwijndrecht werkt. 

 School: de Sprong 
 

Vooruitblik op 2017 

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

ontwikkelen en ook onderzoekprojecten proberen op te starten. Het zou goed zijn als dit 

ervoor zou zorgen dat we steeds meer vogelaars/vogelliefhebbers, natuurliefhebbers en 

natuurarbeiders aantrekken, zodat we nog meer activiteiten kunnen organiseren.  
 

Namens de Werkgroep Natuuronderhoud Zwijndrechtse Waard (onderdeel van de 

Stichting Natuur en Landschap Zwijndrechtse Waard)  

 

 

Ron Stevense (coördinator)   Evert Stege (assistent coördinator). 
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Werkgroep Natuuronderhoud Zwijndrechtse Waard 

Locatie: Waalpad 
 

Deze werkgroep heeft tot taak het onderhouden van het Waalpad in Heerjansdam. In 

2016 is er één werkdag georganiseerd. 
 

Op het ogenblik zijn we bezig 

met de Gemeente Zwijndrecht 

om een beheerplan/ groeiboek 

op te stellen over welke 

werkzaamheden wij er gaan 

doen. Op het ogenblik zijn er 

nog veel onduidelijkheden die 

opgelost moeten worden. Het 

bezit van gereedschap, afspraken 

met de gemeente Zwijndrecht, 

de te verwachten bomenkap en 

de gevolgen. 

De werkgroep bestaat uit 

ongeveer 5 leden met aanvulling 

van vrijwilligers die door publiciteit in de krant worden opgeroepen. Er wordt nauw 

samen gewerkt met de werkgroep Hooge Nesse/Veerplaat. 
 

In bezoekers- en informatiecentrum ‘t Weetpunt hebben we in 2017 ruimte tot onze 

beschikking waarin we onze werkgroep kunnen presenteren. De modernisatie het 

Weetpunt vindt momenteel plaats.  
 

Publiciteit:  

De meeste van onze activiteiten worden beschreven op de website van de Stichting 

Natuur en Landschap Zwijndrechtse Waard: http://www.natuur-zw.nl/   
 

Onze werkgroep werkt heel nauw samen met: 

 Dorpsraad van Heerjansdam 

 Gemeente Zwijndrecht 

 De activiteiten vereniging Heerjansdam 
 

Vooruitblik op 2017 

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

ontwikkelen en ook onderzoek proberen op te starten. Het zou goed zijn als dit ervoor 

zou zorgen dat we steeds meer vogelaars/vogelliefhebbers, natuurliefhebbers en 

natuurarbeiders aantrekken, zodat we nog meer activiteiten kunnen organiseren. We 

willen naar een onderhoud van 4 maal per jaar. 
 

Namens de Werkgroep Natuuronderhoud Zwijndrechtse Waard (onderdeel van de 

Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard) 

 

 

Ron Stevense (coördinator)  
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Vogelwerkgroep Zwijndrechtse Waard 

Bijeenkomsten vogelwerkgroep:  
 

 

In 2016 hebben we wederom 12 avondbijeenkomsten gehouden op dinsdagavond, 

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

de vaste vogelwerkgroep avonden korte excursies gehouden naar natuurgebieden in de 

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

of door gebrek aan belangstelling. Ook zijn er excursies toegevoegd op doordeweekse 

dagen. Deze waren minder succesvol, maar dit experiment zullen we in 2017 anders 

gaan voortzetten. Er is een vast excursieprogramma dat per jaar 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 2016 was 

overigens een succes door de goede 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 BMP-

telling gedaan in de Hoge Nessepolder en deze 

wordt  in 2017 voorgezet. 

 Ook wordt er op de Hooge Nesse sinds 2015 

wintertellingen verricht. 

 

 

Overige tellingen:  

 Data base tellingen voor de gemeente Zwijndrecht 

 Munnikendevel en de Oude Devel zijn maandelijks geteld.  

 Gierzwaluwtelling Kijfhoekkerkje is ook dit jaar niet meer uitgevoerd. Sinds 2011 

zitten er geen broedparen meer. Ook in 2016 zijn geen vliegende Gierzwaluwen 

meer gezien rond het kerkje.  

 Huis- en Boerenzwaluwtellingen: door 4 teams werd in de Zwijndrechtse Waard 

geteld.  

 Euro Birdwatch aan meegewerkt 
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Nestkasten: 

Op diverse plaatsen in de Zwijndrechtse Waard heeft de Vogelwerkgroep en de 

Werkgroep Natuuronderhoud nestkasten geplaatst  of onderhouden. 

 Hooge Nesse: torenvalk kast en vleermuizen kasten. 

 Waalpad: vogelkasten en torenvalkkast nieuw geplaats. 

 Sandelingen –Ambacht: komt nieuwe torenvalkkast. 

 Munnikepark: vogelkasten. 

 Bij boerderij Kerkuil kast geplaats  (met succes) 
 

Medewerking verleend aan: 

 Stichting Hooge Nesse/Veerplaat. 

 Informatie aan de Werkgroep Ruimtelijke Ordening. 

 Groenservice Zuid-Holland (GZH) (wordt per 1 januari 2017 Staatsbosbeheer) 

 Gemeente Zwijndrecht. 
 

Ook in 2016 zijn wij actief betrokken bij het Zuid-Hollands Vogelaars overleg. 

De samenwerking met de Vogelwerkgroep IJsselmonde (en NME) in Ridderkerk is 

gaande maar blijft beperkt tot incidentele samenwerking 

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

kasten vervangen. Het komende jaar zullen er weer diverse nestkasten vervangen 

moeten worden, wat in februari 2017 zal gebeuren. Een lid van de WNZW maakt deze 

kasten voor ons. Inmiddels is er ook een nieuwe bosuilenkast, torenvalkkast (Hooge 

Nesse) geplaatst. 
 

Vooruitblik op 2017 

Naast de al bestaande activiteiten gaan we proberen wat nieuwe activiteiten te ontwik-

kelen. De vogelwerkgroep hoopt meer vrijwilligers aan te trekken, zodat we nog meer 

activiteiten kunnen organiseren.  

 

 

 

 

Namens de Flora en Fauna Werkgroep Zwijndrechtse Waard  

Ron Stevense (coördinator)    Harrie de With (secretaris) 

 

 

Zwijndrecht, 14 januari 2017 
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Werkgroep Publiciteit 

Jaarverslag over WetensWaard in 2016 
 

In 2016 vierde ons kwartaalblad Wetenswaard het feit dat zij 20 jaar bestaat. In het 

nummer van het tweede kwartaal werd dit feit onder andere herdacht door een interview 

met de mensen van het eerste uur: Tine de Kievit en Rien Jille. Helaas moesten we al 

snel een In Memoriam voor Rien publiceren, die op 8 mei 2016 geheel onverwacht 

overleed. 
 

Wetenswaard heeft drie vaste redactieleden: Fred Ligthart, Wilma Stegeman en Harry 

de With. Gezamenlijk bepalen zij de inhoud van het blad, schrijven zij een deel van de 

teksten en verzorgen zij het redigeren van de overige aangeleverde kopij. Wilma 

Stegeman verzorgt daarnaast het plannen, voorzitten en notuleren van de vergaderingen. 

Tine de Kievit doet de vormgeving en productie. 
 

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

king voor het blad. Iedere schrijver of schrijfster heeft een eigen stijl, er komt een 

veelheid aan onderwerpen aan de orde; 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 een aantal vaste rubrieken. In 2016 

waren dat:  de Kinderactiviteiten, Tuintaal, de Boom van het kwartaal en het Rosarium. 

De lezers werden tevens op de hoogte gehouden van de verbouwing van ’t Weetpunt die 

in 2016 een aanvang heeft genomen en in 2017 zal worden afgerond. 
 

Het drukken, verzendklaar maken en bezorgen van de Wetenswaard werd ook in 2016 

weer uitgevoerd door drukkerij DMDR. De redactie van de Wetenswaard is zeer 

erkentelijk voor deze vorm van sponsoring, die het mogelijk maakt om vier maal per 

jaar zo’n fraai blad uit te geven.  

 

 

Namens de redactie,  

Wilma Stegeman-de Waard 

Zwijndrecht,7 februari 2017. 
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Jaarverslag 2016 gastvrouwen/gastheren 
 

Het jaar 2016 is begonnen met 24 enthousiaste gastvrouwen en –heren (GHV), ruim 

voldoende om 3 dagdelen per week probleemloos  ’t Weetpunt open te stellen. 
 

In juni is Harry Aardoom gestopt. Harry heeft vele jaren – met zijn eigen hulptroepen-  

op woensdagmiddag de activiteiten voor de Scharrelkids verzorgd.  In oktober is op 

gepaste wijze afscheid van hem en zijn helpers genomen. Andere GVH hebben de 

Scharrelkidswoensdag overgenomen;  het programma is vanaf september georganiseerd 

door Lidy van der Lans. 

In december hebben nog 2 gastvrouwen hun hulp op de woensdagmiddag opgezegd. 

Het is fijn dat een aantal GVH flexibel kan worden ingezet om roosterproblemen op te 

lossen. 

Feit blijft dat een GVH-uitbreiding voor de woensdag- en inmiddels ook voor de 

zaterdagmiddag dringend gewenst  is.  
 

In 2016 zijn de gastvrouwen en  –heren 2 x bij elkaar geweest. 

Doelen:  informatie uitwisselen en afspraken maken. Informatie over tentoonstellingen, 

veiligheid, folders, wandelingen etc. zijn terugkerende punten. 
 

In het verslagjaar zijn geen specifieke ‘eigen’ exposities in ’t Weetpunt geweest als 

trekpleister voor volwassenen. Wel zijn er 2 exposities geweest van schilderijen van 

particulieren. 
 

In oktober is begonnen met de verbouwing van ’t Weetpunt – een heel karwei. Besloten 

is om ’t Weetpunt tijdens de werkzaamheden te sluiten voor het publiek. Uiteraard is 

deze sluiting van invloed geweest op de bezoekersaantallen 2016.  
 

De gastvrouwen/- heren hebben het afgelopen jaar bij elkaar 1165 volwassenen en  

871 kinderen ontvangen – totaal 2036 bezoekers. 
 

In 2017 hopen we weer enthousiast te kunnen starten in een verbouwde ruimte. 

 

 

 

 

Met dank aan de inzet van alle vrijwilligers. 

 

Wil Haverdings 

coördinator GVH 

27 februari 2017 
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Sponsoring blijft hard nodig 
 

Alle sponsoren: heel hartelijk bedankt 

 

Namens alle kinderen en ouderen uit Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht wil de 

Stichting Natuur en Landschap Zwijndrechtse Waard haar sponsoren bedanken. 

De kinderen hebben het afgelopen jaar hun natuurlessen gekregen van zeer enthousiaste 

schoolgidsen en de ouderen vele fijne wandelingen in het mooie arboretum. 

Dankzij uw bijdrage! 

 

Het afgelopen jaar hebben zeker 4500 kinderen van alle basisscholen uit Zwijndrecht en 

Hendrik Ido Ambacht hiervan genoten, de lessen worden gegeven op diverse locaties in 

de Zwijndrechtse Waard, zoals ’t Weetpunt, de Kiboehoeve, de Frelustal en niet de 

vergeten de Hooge Nesse en de Sophia polder. 

 

De ouderen zijn meer malen verrast met een leuke wandelingen door IVN medewerkers 

in het park, echter om dit te kunnen blijven doen heeft de Stichting uw steun hard nodig. 

Nu de crisis achter de rug lijkt te zijn hopen wij dat, met een vernieuwd Weetpunt, weer 

nieuwe sponsoren onze Stichting willen steunen. 

 

Verder willen wij trachten de ouders van de kinderen, die les krijgen in ’t Weetpunt, 

over te kunnen halen een kleine geldelijke bijdrage te geven voor de milieu- educatie 

lessen. 

Indien u een specifiek project wilt sponseren, kunnen wij dit voor u regelen, zodat u de 

voortuitgang van uw project kunt volgen. 

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

allerlei activiteiten ontwikkelt om de sponsoring in goede banen te leiden.  

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

 

In 2016 heeft de Stichting deskundige ondersteuning gegeven aan de actiegroep 

Kijfgehoekt in haar streven om plaatsing van windmolens in het kwetsbare Develgebied 

te voorkomen als dank voor deze support heeft Kijfgehoekt de Stichting geldelijk 

ondersteund, waarvoor wij zeer dankbaar zijn. Ook in 2017 gaat het Stichtingsbestuur 

graag de uitdaging aan om meer nieuwe “supporters” te vinden. 

 

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

Hendrik-Ido-Ambacht zeer ingenomen zijn met alle activiteiten die wij ontwikkelen, 

zoals de Dag van de Duurzaamheid, Nacht v d Nacht en de jaarlijkse Boomplantdag. 

Dit zijn enkele van de vele uitdagingen waar de Stichting Natuur en Landschap 

Zwijndrechtse Waard voor staat. 

Wij zijn gaarne bereid u nadere informatie te verstrekken. 

  

Cees Roosendaal 
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Overgenomen uit het jaarverslag van: De Vereniging Arboretum Munnike Park 
 

            JAARVERSLAG OVER 2016 
 

 

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

Park. Wat de leden van onze vereniging daadwerkelijk hebben gedaan heeft Leny Mars 

elders in dit jaarverslag beschreven. 

 

Het jaar begon met de traditionele nieuwjaarsreceptie die op zaterdag 2 januari, samen 

met de Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard, gehouden werd in ’t 

Weetpunt. Het was een gezellige bijeenkomst waarbij een aantal vrijwilligers een 

diploma kreeg uitgereikt voor het doorlopen van de cursus “Hoe met de AED om te 

gaan”. Uiteraard waren er ook de gebruikelijke toespraken door de voorzitters met 

terugblikken op 2015 en vooruitblikken op het jaar 2016. En natuurlijk was er een hapje 

en een drankje en een toast op het nieuwe jaar.  

 

Op 24 maart zijn 12 leerlingen van het Edudelta college uit Barendrecht op bezoek 

geweest en hebben, onder leiding van hun docent, in het park flink gesnoeid. 

 

Op 20 april werd de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging gehouden in ´t 

Weetpunt. Er waren 25 leden aanwezig; 7 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.  

 

We hebben in 2016 afscheid moeten nemen van een tweetal leden: in september 

overleed Piet van Leeuwen en in november Wijnand Euser. Ze waren allebei al meer 

dan 20 jaar lid van onze vereniging en laten dan ook een lege plek achter. 

Om verschillende redenen hebben een aantal leden hun lidmaatschap opgezegd. 

Gelukkig hebben we er ook weer twee bij gekregen. Welkom dus aan:  

Ruth Kruithof en Adrie Nobel. Ons ledenaantal is nu 39 leden plus 8 sympathisanten. 

 

Na de jaarvergadering was samenstelling van het bestuur: 

Jan Beerentemfel, voorzitter 

Leny J. Mars-Vonk, vice-voorzitter   

Andries van der Ent, secretaris 

Rob Kaim, 2
e
 secretaris 

Leo de Best, penningmeester 

Tine de Kievit-van Halm, ledenadministratie 

Sonja de Kock-Baan, notuliste 

 

Het bestuur heeft in dit jaar zes maal vergaderd. Er zijn veel zaken besproken. De 

belangrijkste waren: 

 Het vernieuwen en aanvullen van het rosarium 

 Het aanschaffen van een “compostcontainer” 
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 Het onderhoud van het natuurleerpad, in overleg met de stichting N&LZW 

 Het zoeken/vinden van een nieuw bestuurslid 

 Het opstellen/bijwerken van een meerjarenplan 

 Het laten asfalteren van de paden (dat nog steeds op zich laat wachten) 

 Het beplanten van de slootrand langs de Munnikensteeg 

 Het kappen van oude/dode bomen en het herplanten  

Niet alles is in dit nog gerealiseerd en blijft dus op de agenda staan in 2017.  

 

Dit jaar is er weinig overleg met de gemeente Zwijndrecht geweest. De oorzaak hiervan 

lag in het feit dat onze accountmanager bij de gemeente, Graciëlla Marica een tijd 

afwezig was. Met haar tijdelijke vervanger, mevr. Judith Pors, hebben we eenmaal een 

bijeenkomst gehad. Ook het aftreden van wethouder Henk Mirck maakte overleg met 

hem niet (meer) mogelijk. Inmiddels is de nieuwe wethouder, mevr. Jacqueline van 

Dongen, uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.  

Ook met de Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard is overleg geweest. 

Aan de orde kwamen o.a. het onderhoud aan het natuurleerpad en uiteraard de 

verbouwing van ’t Weetpunt. 

 

Zaterdag 9 juli was de dag van de jaarlijkse studiereis van de vrijwilligers van onze 

vereniging. Dank aan Leny Mars voor de organisatie ervan.   

 

En nu we het toch over Leny hebben: niet onvermeld mag blijven dat zij op 9 juli door 

wethouder Robert Kreukniet in het zonnetje is gezet. Tijdens de koffiepauze van ons 

dinsdagmorgenwerk werd zij verrast met een boeket voor het vele werk dat ze voor het 

arboretum deed en doet. Onze dank en felicitaties doen we er hier bij. 

 

Op 6 september heeft een aantal medewerkers van de Rabobank hun bureau en 

computer op de bank verruild voor ons Munnike Park. Met 8 man/vrouw hebben ze zich 

die ochtend hard ingezet om met ons mee te werken in het park. Een leuke, mooie geste 

van bank en medewerkers, waarvoor hartelijk dank. Het beviel kennelijk goed want op 

1 oktober zijn ze nog een keer geweest. Het werd een leuke morgen, waarbij de 

werksfeer langzamerhand steeds vrolijker werd en het vele afgevallen en verzamelde 

blad niet alleen uitnodigde tot opruimen.  

 

Ook dit jaar hebben we weer meegedaan aan de dag van de duurzaamheid. Op 8 oktober 

stonden we net als vorig jaar met een kraampje met foto’s, materiaal en een tv in 

winkelcentrum Walburg. We hebben ons park en ons werk gepromoot en getracht 

mensen daarvoor enthousiast te maken. Dat lijkt aardig gelukt.  

 

Traditiegetrouw werd er op 13 december de kerststukjesavond gehouden. Onder de 

creatieve en bezielende leiding van Meta van der Net werden er prachtige kunstwerken 

gemaakt en de avond werd besloten met een gezellig samenzijn en een hapje en drankje. 

 

Andries van der Ent, secretaris 
 

 

 

 

 



Jaarverslag Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard 2016 

- 23 - 

 

Het werk van onze vrijwilligers in het arboretum 
 

We kunnen vaststellen, dat er dit jaar zeer hard en gemotiveerd is gewerkt door de 

dames en heren. Het valt op dat de oude ploeg (geboortejaren 1930 – 1950) erg dun 

wordt. We hebben het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van een aantal 

vrijwilligers. Twee leden zijn ons helaas ontvallen en enkelen moesten door 

ouderdomsverschijnselen hun werkzaamheden opzeggen. De aktievelingen vallen nu in 

de groep met geboortejaar tussen1950 – 1960. Zij kunnen nog veel werk verzetten en 

dat doen ze dan ook. 
 

In de wintermaanden is er veel gesnoeid en opgeruimd. De beplanting bij de 

gerechtslinde (Cotoneaster) werd tot aan de grond toe afgeknipt. Ook langs het 

Develpad is de begroeiing drastisch ingekort ( Lonicera nitida) en tegelijkertijd 

versnipperd.  

Het weer zat niet mee. Eind januari viel er twee keer zoveel regen als gemiddeld en 

begin februari zaten we met 11 – 13 º C. boven de normale temperaturen voor die tijd. 

Dit gepaard gaande met heel veel storm. De natuur loopt dan al 6 weken voor; de 

narcissen –, crocussen – en tulpenslingers bloeiden al heel vroeg. Na de bloei werden ze 

beloond met extra mest. 
 

In maart begon traditioneel de rozensnoei. De hele maand ( 4 dinsdagen en een enkele 

zaterdag) waren we er mee bezig. - speciaal de rozenboog kreeg veel aandacht. 

De kant langs de Munnikensteeg werd opgeknapt – de grond werd geëffend en 

plantklaar gemaakt. Later werden aan de slootkant Cotoneasters geplant op het zwarte 

anti-onkruiddoek.  Hiermee hopen we in de toekomst de brandnetels tegen te gaan. 

Eind maart was het koud weer met veel regen. 
 

April gaf weer veel snoeiwerk. Het grote grove deel werd uitbesteed. Het versnipperen 

deden de ‘eigen’ mannen. Op 13 april gingen we met enkele vrijwilligers de eenjarige 

zomerplantjes oppotten bij Florensis. 

Dezelfde dag plaatste de firma Munter 20 nieuwe wilgen met boompalen langs de 

Munnikensteeg. 

Eind april - windhozen en hagel en een temperatuur van 4 – 8 º C.; de koudste 

Koningsdag ! En vlak daarna, op 8 mei, was het de warmste moederdag! 

Op 9 mei was er een rondleiding voor collega’s uit Oudenbosch. 

Op 10 mei werden de eenjarigen voor ‘t Weetpunt geplant. Hoewel er een beetje laat 

mee is begonnen, is alles toch op tijd klaar gekomen. Het planten van de eenjarigen is 

elk jaar weer een feest van verrassingen. Kleuren en bloeitijd zijn hierbij belangrijk. Dit 

jaar waren er veel problemen met slakken, Sommige soorten werden totaal opgevreten, 

waardoor de combinaties niet meer klopten. Ondanks dat ontstonden er toch kleurrijke 

borders, die tot oktober hebben gebloeid. 

 

Zaterdag 9 juli was de dag van de jaarlijkse studiereis van de vrijwilligers van onze 

vereniging. Dit jaar gingen we naar de kasteeltuinen van Arcen in Limburg, zo’n 32 ha. 

parkachtig gebied met een grote diversiteit aan tuinsoorten. Een tweetal gidsen leidde 

ons rond door de border-tuin, de oranjerie, het rosarium, de watertuin en langs vele 

prachtige bomen. Een mooie dag waarbij we veel hebben gezien en geleerd en die 

afgesloten werd met een gezellige maaltijd.  
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Op 6 september hadden we hulp van Rabobankmedewerkers. Zij wiedden de gele 

border, rooiden de taxushaagjes bij de eenjarigen en reden kruiwagens met grond. We 

zijn ze hiervoor heel erg dankbaar. 

Op 10 september hebben we nogmaals de gele border nagelopen op onkruid. 

Op 13 september zijn de blauwe regen en de rozen in de berceau goed vastgezet onder 

leiding van Ad van de Zijde. 

Eind september hebben we enkele eikentakken gesnoeid. Er heerste toen een hittegolf ; 

het was warmste september sinds de metrologische waarnemingen. 

Op 8 oktober was het de Dag van de Duurzaamheid en stonden we met een stand in het 

winkelcentrum Walburg. Dit leverde ons een vrijwilliger op. 

Op 10 oktober werd het rosarium gerenoveerd. De grond werd vervangen en de oude 

rozen werden verwijderd en versnipperd. 
 

In november en december moesten we een flink aantal keren blad harken en afvoeren. 

Op diverse plaatsen werden sieruien (alliums) gepoot om het jaar erop te bloeien. 
 

Uit alles blijkt, dat we dit jaar erg afhankelijk waren van het weer. Het plannen was 

redelijk moeilijk, mede omdat er maar één ochtend per week kan worden gewerkt. 

 

Leny Mars 
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        Toelichting financieel verslag 2016 en begroting 2017 
 

Financieel verslag 2016. 

 

Zoals in het Financieel jaarverslag te zien is heeft de Stichting het jaar 2016 wederom 

met een positief resultaat afgesloten. De sponsorgelden zijn dit jaar ongeveer gelijk 

gebleven. Een efficiënt gebruik van 't Weetpunt en het beheersen van onze kosten 

hebben ook aan dit resultaat bijgedragen.  

 

Enkele posten 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 2016 binnengekomen zijn.  

 Aan de schulden kant staat bij:  

Bestemmingsreserve Overig is € 20.000 lager ivm 1e deel interne verbouwing  

't Weetpunt.. 

Reserve projecten zijn bedragen aan toegevoegd voor projecten in de komende jaren. 

Vooruit ontvangen bedragen; een overlopend bedrag voor NME activiteiten en 

sponsorgeld wat nog over het komende jaar  wordt verdeeld.                   

Nog te betalen kosten zijn facturen welke in 2017 zijn betaald voor kosten in 2016. 

 

Als we naar de kosten kijken valt het op dat de kosten in 2016 weinig zijn veranderd ten 

opzichte van 2015. Iets waar we ondanks allerlei prijsverhogingen ed verheugd over 

zijn. 

 

De Stichting is sinds 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. 

 

Voor 2017 hebben enkele sponsors aangegeven de sponsoring te willen stoppen. 

Het is dus van het grootste belang dat we nieuwe sponsoren enthousiast kunnen 

maken voor het prachtige werk van de Stichting.  

 

Begroting 2017. 

 

Het is het bestuur van de Stichting gelukt om voor 2017 een sluitende begroting samen 

te stellen. In 2017 zullen de zeer succesvolle activiteiten van de schoolgidsenwerkgroep 

en de NME-activiteiten voor de Gemeente Zwijndrecht 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 

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                                                        

 


