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Heropening ’t Weetpunt 

 

Jacqueline van Dongen opent officieel ‘t Weetpunt 

Als voorzitter van de Stichting N&LZW was de 

eer aan Wim Los om de vele belangstellenden 

zaterdag 2 september welkom te heten om met 

eigen ogen het resultaat van de herbouw van  

’t Weetpunt te  aanschouwen.   
 

 
 

Naast de vrijwilligers van de Stichting, de Ver-

eniging Arboretum Munnike Park en sponsoren, 

had hij een bijzonder woordje voor college en 

bestuur van zowel de gemeente Zwijndrecht als 

die van H.I.Ambacht. Maar hij vergat evenmin 

Hans Bakker van de stichting Hooge Nesse/ 

Veerplaat, evenals sponsoren als De Koning 

Vlees, Teun van Drimmelen en Florensis. Een 

apart woordje had hij voor Wim Hoogeweij, die 

met zijn 90 jaar erelid is van de VAMP.  Maar 

voor je het weet vergeet je bij die opsomming 

iemand en dat laat je niet los. Daarom is iedereen 

bedankt, zowel voor zijn steun als voor zijn be-

trokkenheid. “Na 27 jaar was het centrum wel 

aan renovatie toe”, verklaart Wim, “en nu is 

dankzij negen vrijwilligers ‘t Weetpunt een infor-

matiecentrum waar bezoekers worden ingelicht 

over de mogelijkheden die het landschap ons 

allen biedt.  

Bovendien wordt het geheel vernieuwde gebouw 

wekelijks gebruikt als ontmoetingsplaats voor de 

vrijwilligers van de Vereniging Arboretum Mun-

nike Park, die het park onderhouden en beheren. 

Onbetwist het mooiste park van Zwijndrecht.”  

Wim wees op de vergaderruimte, de opleidings-

ruimte voor schoolgidsen en verklaarde dat  

’t Weetpunt vanaf vandaag daar meer mogelijk-

heden voor heeft. Alle vrijwilligers werden met 

naam en toenaam genoemd en met een bloemetje 

in het zonnetje gezet.  
 

 
 

Wim Los was vereerd dat wethouder mevrouw 

Jacqueline van Dongen de officiële opening 

wilde verrichten. Zij maakte van de gelegenheid 

gebruik om Ron Stevense, de onvermoeibare spil 

waar de verbouwing om draaide, voor zijn vele 

verdiensten de hoogste Zwijndrechtse onder-

scheiding op te spelden. (zie foto) 
 

 
 

Hierna kreeg Ron even het woord en toen was 

het tijd om onder het genot van een hapje en een 

drankje in het nieuwe Weetpunt te genieten van 

alles wat er nu te zien is.  

 

Fred 
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Opening Weetpunt met verrassing  
Een geslaagde dag mag je het noemen, de 
opening van ‘t Weetpunt. Aan mij werd 
gevraagd wat ik zelf die dag beleefd heb. Na 
een periode van ideeën ontwikkelen, plan-
nen maken en verbouwen is het eindelijk 
zover, we kunnen open. De kern van de 
verbouwing is klaar. Dit betekent niet dat we 
helemaal klaar zijn, maar om met de tijd mee 
te gaan ben je eigenlijk altijd bezig. 
 

 
 

De opening zelf is door onze wethouder 

Jacqueline van Dongen verricht met het door-

knippen van een slinger en door het luik omhoog 

te laten gaan. Een feestelijk gebeuren dat met 

vele genodigden vorm kreeg. Zelfs het weer was 

ons goedgezind. Na de opening een glaasje wijn 

of fris en iedereen kon de ruimte bekijken, al was 

dit door de drukte wat moeilijker. Maar ja, dat 

was een goede reden om regelmatig terug te 

komen. 
 

 
 

Na alle toespraken en openingsverrichtingen 

kwam voor mij een verrassing. Ik werd al geat-

tendeerd, waarom doet de wethouder haar 

ambtsketting om? Wist ik veel. Tot mijn grote 

verrassing werden ik en mijn vrouw naar voren 

geroepen en mocht ik een speldje “Heugel” van 

Zwijndrecht ontvangen voor het verrichten van 

mijn vrijwilligerswerk. 

Eerst verbaasd en toen trots. Maar weet dat ik dit 

speldje wil opdragen aan alle vrijwilligers die het 

werk mogelijk maken. Zij doen uiteindelijk het 

werk. Wat zou ik zonder deze personen moeten 

als die niet hadden geholpen met verbouwen. 

Wie tellen er vogels, wie doet het werk op de 

Hooge Nesse en het Waalpad?  Wie doen alle 

andere werkzaamheden die nog moeten worden 

gedaan? 

Ja, zo wordt een opening een bewogen dag, ter 

ere van alle vrijwilligers van ‘t Weetpunt. Ik ben 

dankbaar dat ik met ze mag samenwerken. 
 

 

Ron Stevense 
 

De boom van het kwartaal: 

de Zoutewelle stoofpeer 
Bij de kruidentuin staan twee echte Zwijndrecht-

se peren: de Zwijndrechtse wijnpeer en de Zoute-

welle stoofpeer. De Zoutewelle peer is al in de 

19
e
 eeuw ontwikkeld door de Zwijndrechtse tuin-

der Jan Zoutewelle (1856-1947). Hij kweekte een 

pit van een lekkere stoofpeer op en ontwikkelde 

zo een nieuw ras, dat hij met zijn eigen achter-

naam doopte. Deze Zoutewelle peer werd zeer 

gewaardeerd in Zwijndrecht en omgeving; de 

smaak is zeer goed en hij kookt mooi rood. Deze 

peer was niet 

geënt, zoals 

meestal met 

fruitbomen 

het geval is, 

maar stond op 

de eigen 

wortel. Na de 

tweede 

Wereldoorlog 

breidde 

Zwijndrecht 

flink uit. Heel 

wat boomgaarden moesten plaats maken voor 

woningbouw en bedrijven. De Zoutewelle peer 

raakte dan ook bijna uitgestorven, tot Wim van 

Pelt, kleinzoon van Jan Zoutewelle, het plan 

opvatte om de Zoutewelle stoofpeer weer in ere  

te herstellen. Hij richtte met enkele anderen het 

Perengenootschap Zwijndrechtse Waard op. De 

leden zochten contact met de Pomologische 



3 

 

Vereniging, afdeling Noord-Holland en in 2005 

gingen zij met elkaar op zoek naar de laatste 

Zoutewelle bomen en wortelopschot. Pas bij de 

tweede poging konden ze zo’n twintig stekken 

uitgraven. Wim van Pelt heeft ze gestekt op 

onderstam Beurré Hardy, de boompjes enkele 

jaren vertroeteld op zijn volkstuin en ze daarna 

aan diverse belangstellenden gegeven, waaronder 

dus ook het Munnikepark.  

Hoewel heel goed van smaak, is de Zoutewelle 

geen makkelijke peer. De vruchten blijven klein 

en groeien dicht bij elkaar, wat lastig plukt. Ook 

heeft de boom erg veel last van beurtjaren, waar-

bij je het ene jaar een goede opbrengst hebt, maar 

een volgend jaar vrijwel niets.  

Nog een probleem: bij een geënte boom heeft de 

Zoutewelle last van afstotingsverschijnselen, 

waardoor de boom kan wegkwijnen. De 

Zoutewelle perenbomen die nu bij de kweker 

staan zijn entbomen, waardoor sneller geoogst 

kan worden. De onderstam is kweepeer, daarop 

de Beurré Hardy die de afstotingsverschijnselen 

neutraliseert en daarop wordt de Zoutewelle 

geënt. Doordat de Beurré Hardy betere sapstro-

men heeft dan de Zoutewelle dragen deze bomen 

al na 2,5 jaar vrucht, terwijl men op de peertjes 

van de Zoutewelle uit wortelopslag wel zo’n 7,5 

jaar moest wachten. 

Met dank aan de diverse informatie die ik via 

internet kon krijgen. Op Youtube staat een leuk 

filmpje waarin Wim van Pelt zelf aan het woord 

is. 

Wilma 

Foto: Simone Kleiberg 

 
Wie weet de naam van deze rups? 

Graag doorgeven aan de redactie, zodat we in het 

volgende nummer van WW antwoord op deze 

vraag kunnen geven. 

 

Foto in kleur vindt u op de achterzijde.

 

Cees Roosendaal blikt terug 
De renovatie van het verouderde informatie- en bezoekerscentrum ’t Weetpunt is met groot succes vol-

tooid. De gemeente Zwijndrecht had als eigenaar van het gebouw een paar jaar geleden aangedrongen op 

verbouwing. ’t Weetpunt was in 1989 gebouwd en ooit begonnen als een container op een stuk modde-

rige grond en stukje bij beetje groeide het in de richting van een centrum. Maar het voldeed al lang niet 

meer aan de eisen van de moderne tijd. De ruimtelijke indeling was ontoereikend geworden, de tech-

nische installatie verouderd en daarmee gevaarlijk, de keuken moest gemoderniseerd, de vloer was 

versleten, dus renovatie betekende in principe dan ook herbouw. Onder de bezielende leiding van Ron 

Stevense waren het  Gerard v.d. Graaf, Sjaak Dubbeldam, Jan v.d. Net, Cees de Baat, Jaap Sluijter, 

Andries v.d. Ent, Harrie de With en Cees Roosendaal zelf, die zich vrijwel elke maandagochtend 

meldden om zich aan de gigantische klus van de noodzakelijke opknapbeurt te wagen, waarbij ook de 

duurzaamheid een bindende voorwaarde was. Sommigen blonken uit in schilderen, anderen in zaag- en 

timmerwerk, weer anderen in kasten of keukens monteren, of professioneel behangen. “Dan blijkt dat 

mensen meer kunnen dan ze soms denken”, zegt Cees. “Eigenlijk is het omzetten van de trap de moei-

lijkste klus geweest.” Hij kijkt met voldoening terug op al het werk dat door de negen vrijwilligers is 

verricht. Dat hun inspanningen niet voor niets zijn geweest, wordt direct al duidelijk als men het geheel 

vernieuwde centrum binnenkomt. “Ja, er is over nagedacht”, verklaart Cees Roosendaal. “de balie valt 

direct in het oog, er is ruimte gecreëerd, werkgroepen hebben hun eigen plekje gekregen, de bibliotheek 

is een rustig hoekje toebedeeld, de keuken ziet er schoon en werkbaar uit, de borden hebben een functie, 

enfin zo kan ik nog wel even doorgaan.” Zijn opsommingen zijn niet tegen te spreken, integendeel. Knap 

is dat er in alle verscheidenheid toch een eenheid blijkt. Er is nu sprake van een volwassen  informatie- 

en bezoekerscentrum, waar tentoonstellingen kunnen worden gehouden, activiteiten kunnen plaats 
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hebben, dat een thuis biedt aan de vrijwilligers die dinsdag- en zaterdagochtend zorg dragen voor onder-

houd en uitstraling van het Munnikepark . “De gemeente  heeft ons bijgestaan met ondersteunend werk 

en niet alleen met het volgen van de officiële voorschriften voor installatie van elektriciteit. We hebben 

ook stoelen kunnen overnemen, die daar waren afgeschreven, maar voor ons zo goed als nieuw zijn. 

Toch mag ook niet onvermeld blijven dat Wim Los op afroep beschikbaar was om puin en rommel op te 

halen en af te voeren. Dat spaarde ons veel tijd en werk”. Zo kan Cees nog wel even doorgaan, zegt hij, 

maar eigenlijk spreekt het resultaat van de renovatie wel voor zichzelf. De gemeente kan tevreden zijn. 
 

Fred 
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Zomerparkdag in H.I.Ambacht 
Zaterdag 26 augustus jl. was er de Zomer-
parkdag in H.I.Ambacht. Inmiddels traditie-
getrouw de dag waarop heel H.I. Ambacht 
vrijwilligers in het zonnetje zet. Stichting 
N&LZW was ook uitgenodigd om één of 
meer kraampjes in te richten. 

 

Voor ons een gelegenheid om ons ook buiten de 

gemeentegrens van Zwijndrecht te manifesteren: 

H.I.Ambacht hoort ook bij de Zwijndrechtse 

Waard, dat vergeten we wel eens, en - zeker zo 

belangrijk - de schoolgidsen mogen uit 

‘Ambacht’ vrijwel alle basisscholen tot hun 

clientèle rekenen. Het is dus zaak je neus ook 

daar in het openbaar te laten zien. 

Op landschappelijk gebied telt Ambacht in de 

Zwijndrechtse Waard mee op een niet onaanzien-

lijke manier: ’t Waaltje, de Sophiapolder en het 

Sandelingen gebied verdienen landschappelijk 

onze aandacht en de natuurwaarden kunnen daar 

steeds hoger worden aangeschreven. En laten we 

het Perenlaantje niet vergeten! 
 

 
 

Ron Stevense had tijdens de verbouwing van  

’t Weetpunt een mooie presentatiewand aan de 

vergetelheid weten te onttrekken: met fraaie 

foto’s en een keur aan Wetenswaardigheden 

werd die overeind gezet. 

De Schoolgidsen hadden er vlak naast een kraam 

waar zij hun wetenswaardigheden op natuur-

gebied konden uitstallen en (jonge) natuurlief-

hebbers konden lokken. Dat lukte ook wel.  

Het viel niet mee om tussen al het andere 

‘cultuurgeweld’ de aandacht op ons te vestigen.  

Brassbands, theatergroepen, sportmanifestaties, 

dansclubs en een popkoor trokken uiteraard veel 

aandacht en we kregen de indruk dat de mensen, 

als ze eenmaal bij ons langskwamen, enigszins 

murw waren. 

We moeten nog eens nadenken hoe we met iets 

spectaculairs voor de dag kunnen komen. Zal niet 

meevallen.  

“De Zwijndrechtse Waard is een klein plekje op 

de landkaart, maar ook op dit kleine plekje zijn 

nog vele mooie stukjes groen te vinden”. Voor 

fijnproevers is dat zo. 
    

Jacques Rozendaal 

Oeverzwaluwwand annex vleermuizen-
verblijf krijgt eerste (ongenode) gasten 
De oeverzwaluwenwand is nu vrijwel klaar, op 

het afmaken van de inrichting van het vleer-

muizenverblijf na. We zullen de nodige gladde 

betonwanden geschikt moeten maken om er 

vleermuizen in te laten huizen. Ook zullen we 

mogelijkheden maken voor amfibieën zoals 

salamanders om hier de winter door te kunnen 

brengen. Hier gaan we zo spoedig mogelijk aan 

werken als de benodigde financiering er is. 
 

 
 

Sommige mensen vragen weleens waarom het 

een vleermuizenverblijf wordt genoemd i.p.v. 

vleermuizenkelder, hij ligt tenslotte onder de 

grond. Dit is een noodzaak om de juiste vergun-

ningen te krijgen. Het verblijf ligt op een dijk-

lichaam en daar mag je de grond niet in. Als je 
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een vergunning aanvraagt om een kelder te 

bouwen dan wordt deze niet verleend. 

Het is de bedoeling dat er enkele excursies 

komen waarbij het vleermuizenverblijf bezocht 

kan worden. De eerste excursie is tijdens “De 

nacht van de nacht”. 
 

 

Helaas zijn er door een ondeugdelijk hek koeien 

op het terrein gekomen die de omheining hebben 

vertrapt en de nodige schade hebben aangericht. 

Eerst zullen we de aannemer moeten aanspreken 

dat dit hersteld moet worden en daarna volgt als-

nog de opening door de wethouder. 
 

Ron Stevense 

Herfst    
 

De bomen roesten in het zieke licht 

langs somber in zichzelf gekeerde grachten. 

In wilde stormdoorvlaagde regennachten 

vertoont de maan een bleek, behuild gezicht 
  

boven de lege straten, smalle grachten 

waar in een onverbiddelijk gericht 

de zomer langzaam voor het najaar zwicht 

terwijl de huizen op het einde wachten. 
  

Tegen de morgen is de strijd beslecht. 

En vage geur van heimelijk bederven 

heeft aan de moede wind zich vastgehecht 
  

Tussen een handvol dunne zonnescherven 

heeft zich de zomer moeizaam neergelegd 

om eenzaam en onopgemerkt te sterven. 
 

Hanny Michaelis 

In memoriam 
Theodorus Gijsbertus van Bronswijk 

 

3 september 1941 - 23 september 2017 
 

Zaterdag 23 september is op 76 jarige leeftijd Theo 
van Bronswijk overleden. 
Theo is op 18 oktober 2007 gekozen als nieuwe 
voorzitter van onze vereniging en volgde Anton van 
der Ploeg op; bijna acht jaar was hij voorzitter waarvan 
één jaar als interim. 
Theo was een man van aanpakken, hij paste goed in 
de groep vrijwilligers en pakte alles aan wat nodig 
was. Als voorzitter nam hij het voortouw en ging geen 
besluit uit de weg.  
De contacten met de gemeente Zwijndrecht verliepen 
niet altijd probleemloos, maar hij bleef altijd voet bij 
stuk houden om dat te bereiken waar wij als vereni-
ging voor stonden. 
 

Op een bepaald moment merkten we dat het met 
Theo minder ging. Hij wilde er in het begin niets van 
weten, maar met het verstrijken van de tijd ging het 
steeds minder. Hij vertelde toen dat hij een beginnen-
de vorm van Parkinson had die later een agressieve 
vorm aannam. De situatie werd alsmaar slechter en 
we zagen zijn fysieke toestand snel verminderen tot 
het moment dat het niet meer ging. 
 

In december 2014 heeft hij de voorzittershamer 
definitief neergelegd, we hebben toen als vereniging 
voor hem een mooi afscheid georganiseerd. 
Ook de gemeente Zwijndrecht was op deze bijeen-
komst aanwezig. 
Hij schreef bij zijn aanstelling als voorzitter: “We gaan 
het samen doen.” Nu zullen we het zonder Theo 
moeten doen. 
We zullen hem herdenken als een goed en fijn mens. 
 

We wensen zijn vrouw, kinderen en al zijn dierbaren 
veel sterkte in deze moeilijk tijd. 
 
 

Jan Beerentemfel,  
voorzitter Ver.Arboretum Munnike Park 
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TUINTAAL 

Wachten op de hamamelis 
 

Piet Oudolf heeft iets met de herfst. Verwelkte 

bloemen, verdorrend blad, vergrauwende gras-

sen: Piet vindt het prachtig. Alles wat groeit en 

bloeit sterft nu eenmaal af in de herfst en dat 

moeten wij van hem leren waarderen.  

Maar ik heb er niks mee. Zonder bloemen vind ik 

de tuin leeg, zonder blad de bomen kaal. 

Persoonlijk word ik treurig van bruin gras. Ik kan 

niet wachten tot de hamamelis weer bloeit. 

 

Marjan d’Hond 
 

Paddenpoel Waalpad  

weer functioneel 
Wij hebben ons op de paddenpoel gestort bij 
het Waalpad in Heerjansdam. Gelukkig niet 
er in - al was het soms best balanceren om 
niet in het water te vallen. We hebben ervan 
geleerd dat je betere materialen moet heb-
ben om dit werk te doen. Maar dankzij het 
enthousiasme en de durf van de vrijwilligers 
is het gelukt. En het resultaat is verbluffend!   
 

 
De poel is nu weer goed zichtbaar en bruikbaar 

voor allerlei dieren. We gaan in het voorjaar 

volgen wat de resultaten en effecten zijn. 

Bij de start van het project Waalpad was ons 

meteen duidelijk dat dit als eerste aangepakt 

moest worden. Het leuke is dat we over een 

paddenpoel praten, maar de eerste gebruikers 

kondigden zich al aan en dat waren geen padden, 

maar waterjuffers en libellen die hun eitjes in de 

poel hebben afgezet en hun larven erin laten 

opgroeien.  
 

 
 

Ook hebben we wat takken van de bomen af ge-

haald om meer licht (en daardoor meer warmte) 

in de poel te laten schijnen. De volgende keer 

zullen we twee spontaan uitgezaaide wilgen gaan 

knotten. Door deze maatregel krijgen we een 

beter uiterlijk en er komt straks nog meer licht in 

de poel. We hopen dat het gaat vriezen. Hans 

heeft ervaring om wilgentakken vanaf het ijs te 

zagen: vriest het niet dan gaan we ze anders "te 

lijf". 
 

 

In november willen we het wilgenlaantje van het 

Waalpad aanpakken en herstellen in de oorspron-

kelijke vorm. In de nieuwsbrief van de Flora en 

fauna werkgroep komt te staan wanneer dit gaat 

plaatsvinden. We zullen dan de wilgen knotten 

en de brandnetels die het pad versperren verwij-

deren. 
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Tot nu toe bestaat deze groep uit een beperkt 

aantal enthousiaste vrijwilligers. Maar als we 

meer willen doen is het wenselijk dat deze groep 

verder uitgebreid wordt. Grote werkzaamheden 

zoals onderhoud van de paden en grasbeheer is 

noodzakelijk. Ook educatieve elementen zullen 

vernieuwd moeten worden, maar hiervoor zijn 

nog de nodige gesprekken met de Gemeente 

Zwijndrecht nodig. Mede omdat er nog een grote 

bomenkap op ons staat te wachten bij het 

Waalpad. 
 

Ron Stevense 
 

(niet) Uit het rosarium 

Roos Guirlande d’Amour 
Bij de brug die van de schuur naar de 
kruidentuin loopt, staat een klimroos met 
kleine witte bloemen. Hij is heel mooi langs 
de leuning geleid en iedereen die er langs 
loopt kan genieten van de heerlijke geur.  
 

Het is de roos ‘Guirlande d’Amour’, die in 1993 

is geïntroduceerd door de Belgische kwekerij 

Louis Lens. Lens Roses staat bekend om de 

natuurlijk ogende en meestal geurende heester-

rozen die zij in hun assortiment voeren. 

‘Guirlande d’Amour’ ziet er ook heel natuurlijk 

uit, bijna als een wilde roos. Wilde rozen hebben 

één rij bloemblaadjes, waardoor bijen en hom-

mels makkelijk bij de nectar kunnen komen. Bij 

de gecultiveerde dubbele rozen is dat niet 

mogelijk; daar zitten de meeldraden verstopt 

achter een dik pak bloemblaadjes.   
 

 

‘Guirlande d’Amour’ is een zogenaamde 

‘rambler’, een groep klimrozen met een heel 

natuurlijk uiterlijk. Ramblers zijn rozen met  

kleine, witte of crème-witte bloempjes en een 

heerlijke geur. Deze ramblers hebben één 

bezwaar: ze maken enorme struiken die soms 

zelfs een hele boom of schuur kunnen bedekken. 

Na de bloei in juni groeien de eenjarige takken 

uit met enkele meters per jaar. Als je ze in toom 

wilt houden, dan moet je rekening houden met 

hun grote, gemene stekels. Een paar stevige tuin-

handschoenen met leren kappen is dan geen 

overbodige luxe!  
 

 
 

Aan de kopse kant van het rosarium staat de 

rambler ‘Wedding Day’ tegen de pergola. 

Tijdens de vier weken dat hij bloeit is de struik 

overdekt met witte bloempjes en is de heerlijke 

geur al van ver te ruiken. Maar het is elk jaar 

weer een hele klus om de warrige bos takken 

onder controle te krijgen bij het snoeien. 

‘Wedding Day’ is dan ook geen aanrader voor 

uw achtertuin. ‘Guirlande d’Amour’ is een betere 

keuze: een natuurlijk uiterlijk, een heerlijke geur, 

maar niet de wilde groei. Zij wordt niet hoger 

dan 3 meter en mist de gemene stekels. Daarbij 

bloeit ze niet alleen in juni-juli, zoals de andere 

ramblers, maar later in het seizoen nog een keer. 

Dan helpt het wel als de uitgebloeide bloemen 

van de eerste bloei worden terug geknipt tot op 

het eerste volledige (vijftallige) blad.  

De foto’s bij dit artikel zijn in september 

gemaakt en kijk eens wat een weelde, zo laat in 

het seizoen, daar bij de brug! 

 

Wilma 

Kinderactiviteiten  
De IVN-natuurgidsen zijn in de afgelopen 
maanden weer actief geweest.  
In de laatste week van de zomervakantie konden 

kinderen al deelnemen aan een leuke activiteit in 
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de Zwijndrechtse bibliotheek. Onder leiding van 

natuurgidsen Attie en Lidy (en met hulp van di-

verse moeders en oma’s) maakten ze een zeilboot 

van rietstengels.  Er is hard gewerkt door ieder-

een en na afloop ging iedereen zeer tevreden met 

een zelfgemaakte zeilboot naar huis. 
 

 
 

Woensdagmiddag 6 september hebben de 

kinderen van buitenschoolse opvang Yes uit H.I. 

Ambacht in het park gezocht naar vruchten van 

bomen en struiken. Ze mochten ze in hun mandje 

verzamelen.  
 

 
 

 

Woensdagochtend 4 oktober kwamen 10 peuters 

van Dribbel naar ’t Weetpunt, waar Ellen 

Heijboer en Lidy van der Lans een Knuffelfeest 

verzorgden. De peuters zijn opzoek gegaan, naar 

Koekiemonster, Tinky/Winky, Buurpoes, Woezel 

en Pip en ook naar een beer die van lekkere licht-

jes houdt. Het was een spannende tocht! 
 

 

 

Team Lidy en Attie 

Terugblik op 7 oktober - de Dag van 

de Duurzaamheid  
De Duurzaamheidsmarkt wordt sedert een 
6-tal jaren al weer georganiseerd door de 
SN&L-ZW i.s.m. de gemeente Zwijndrecht. 
Op zaterdagmorgen 7 oktober zag je om 
een uur of acht de eerste standhouders hun 
spullen naar binnen dragen. Die kraampjes 
waren de middag er voor geplaatst en een 
indeling was zo goed mogelijk gepland. Niet 
goed voor het winkelcentrum, maar wel 
handig voor de organisatie was een lege 
winkel, waar o.a. de 100 bomen en struiken - 
die de gemeente Zwijndrecht wilde uitdelen 
– een plekje konden krijgen.  

 

Even voor 10 uur in de morgen gaven voorzitter 

Wim Los en wethouder Jacqueline van Dongen 

de aftrap. Er waren heel wat duurzame instanties 

op de Duurzaamheidsmarkt te vinden. Naast 

Zwijndrecht Groen waren ook diverse politieke 

partijen binnen het Zwijndrechtse vertegen-
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woordigd; maar ook enkele kringloopwinkels, 

energiebedrijven, de HVC-groep en zelfs twee 

imkers hadden een stand. Speciale aandacht 

krijgen hier natuurlijk de 6 stands van de organi-

saties en werkgroepen die met ’t Weetpunt 

verbonden zijn.    
 

 

Stichting Natuur & Lanschap Zwijndrechtse 
Waard 
 

 “De Zwijndrechtse Waard is een klein plekje op 

de landkaart, maar ook op dit kleine plekje zijn 

nog vele mooie stukjes groen te vinden. Van dat 

groen, dat er nog is, zouden de inwoners meer 

moeten weten. Samen kunnen wij er dan beter 

van genieten en kunnen wij er met meer kennis 

van zaken handiger mee om gaan. 

De Stichting wil graag jong en oud betrekken bij 

het behoud van het groen en verbetering van het 

leefmilieu. “ 

 

 
 

De Flora & Fauna Werkgroep, waaronder de 
Vogelwerkgroep Zwijndrechtse Waard en de 
Werkgroep Natuur Onderhoud. 
 

De Werkgroep Flora & Fauna Zwijndrechtse 

Waard is in 2015 officieel van start gegaan. De 

werkgroep is opgericht om een overkoepeling te 

vormen voor diverse werkgroepen die zich bezig 

houden met o.a. natuurbescherming en natuur-

onderzoek. Coördinator voor de Werkgroep Flora 

& Fauna Zwijndrechtse Waard is Ron Stevense. 

Momenteel bestaat deze Werkgroep uit 2 sub-

werkgroepen: Werkgroep Natuuronderhoud en 

Vogelwerkgroep Zwijndrechtse Waard. 

 

  

 
 
 
 
 

 

Werkgroep Natuur & Milieu Educatie 
 

 

Acht trotse gediplomeerde schoolgidsen met hun 

diploma in de hand. ’t Weetpunt in Zwijndrecht 

is weer 8 schoolgidsen rijker. Een heel seizoen 

alles geleerd over bomen, waterbeestjes, bodem-

dieren, bloemen, planten, vogels.  
 

 
 

Om dit weer allemaal over te brengen aan de 

jeugd, was een pittig gebeuren. Lessen voorbe-

reiden om de jeugd plezier in de natuur bij te 

http://www.natuur-zw.nl/Wordpress/snl-zw/wg-vogelwerkgroep/
http://www.natuur-zw.nl/Wordpress/snl-zw/wg-vogelwerkgroep/
http://www.natuur-zw.nl/Wordpress/snl-zw/wg-vogelwerkgroep/
http://www.natuur-zw.nl/Wordpress/


11 

 

brengen. De examinator was vol lof over de 

praktijklessen in de natuur. Wij zijn blij met deze 

gediplomeerde IVN Schoolgidsen. 
 

 

 
 

Bij de educatieve stand werd hard gewerkt. De 

kinderen konden van melkpakken en petflessen 

een vogelhuisje maken. Of een leuk herfstkunst-

werk van natuurmaterialen, een tuinkersmannetje 

en van een wc rolletje werd een voederrol ge-

maakt voor de vogels. Materialen die je normaal 

gesproken weggooit, werden op deze manier 

hergebruikt. De bezoekers werden er bewust 

gemaakt dat afval langer zwerft dan je denkt. 

Bijvoorbeeld het verteren van een bananenschil 

duurt 1-3 jaar. Toch maar niet achterlaten in het 

bos.... 
 

Stichting Hooge Nesse Veerplaat 
Sportplatform Zwijndrecht, Stichting Natuur & 

Landschap Zwijndrechtse Waard, Stichting 

Klimaat Autarkie, O&O, Drechtse Stromen en de 

Stichting Schoone Nesse Veerplaat vormen 

samen de SHNV.  

Op de Veerplaat is een Beweegtuin gerealiseerd, 

een Frisbee Golf Parcours, een Beachveld en een 

Bootcamp Route. Op de Hooge Nesse is een 

Speelbos met natuurlijke attributen tot stand 

gekomen, 3 wandelroutes van verschillende 

lengte, een aantal insecten hotels en sinds kort 

ook een Oever-zwaluwwand annex Vleermuizen-

kelder. Een grote groep vrijwilligers pleegt 

onderhoud en met name op de Veerplaat zijn 

bijna dagelijks mensen van Zwijndrecht aan de 

slag. 
 

 
 

 

 
 

SUS- ateliers (architecten autarkisch 
gebouw Hooge Nesse Veerplaat) 

http://www.hoogenesse.nl/
http://www.susateliers.nl/
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De SUS-ateliers zijn ateliers van de Hogeschool 

Rotterdam, afdeling Bouwkunde, waar extreem 

duurzame projecten worden ontwikkeld, uitge-

werkt, gebouwd en onderzocht. Een van de pro-

jecten is het Autarkische gebouw op de Hooge 

Nesse, waarvan de fundamenten eerdaags 

worden gelegd. 

 

Vereniging Arboretum Munnikepark 
De Vereniging Arboretum Munnike Park is een 

vrijwilligersorganisatie. Dankzij de inzet en 

deskundigheid van vele vrijwilligers heeft het 

Arboretum een enorme meerwaarde voor de 

gemeente Zwijndrecht gekregen! Dit project is 

gerealiseerd in 1988 en het beheer is vanaf 1989 

in handen van de vereniging. 

Het arboretum “Munnikepark”, is ± 6 ha. groot. 

In de loop der jaren is de vrijwilligersvereniging 

uitgegroeid tot een ledenaantal van 40 actieve 

mannen en vrouwen in de leeftijd van 17 tot 85 

(!) jaar. 

Na zoveel  jaren zijn er ook nog 4 rustende leden 

die in het verleden heel veel werk hebben 

verricht. Zeker in de beginjaren was het hard 

aanpoten om de distels en brandnetels de baas te 

worden.  

Het resultaat mag er zijn. Kom eens bij ons 

kijken en geniet van het mooie park. Er valt in 

ieder seizoen wat te zien.  
 

 
 

Onze vrijwilligers zijn allemaal enthousiaste 

mensen, die graag het park zo mooi mogelijk 

maken voor de gemeente Zwijndrecht. 

Regelmatig vindt er vernieuwing van de borders 

plaats. Hierbij hebben we advies nodig van 

vakmensen. Wij zoeken nog steeds vrijwilligers, 

zowel jong als oud, die ons werk komen onder-

steunen. U hoeft niet uit het hoveniersvak te 

komen, maar een klein beetje groenervaring 

stellen wij zeer op prijs. 
 

Voor meer informatie over de Dag van Duur-

zaamheid verwijzen wij u naar de website: 

www.natuur-zw.nl. 

Jacques Rozendaal 
 

Sponsoring blijft hard nodig 
Een hartenkreet die vele malen in Wetens-
Waard is geuit en actueel blijft. We sluiten er 
dan ook nu weer mee af. 
 

De lijst van sponsors ziet er als volgt uit: 

 Mevr. L. van der Woude 

 Jeroen, Nicola en Kristie Tiën 

 Rien van Linschoten 

 Pavlov (P.Høvig) en Steven,        

 Christiaan en Marjolein Høvig 

 Gooitske, Jelmer en Meerten Hamer 

 Anne Marie 

 Wieke, Sanne, Thomas en Inger van  

 der Schoor 

 Roald, Derek, Lennart, Lotte, Marit  

 Emmeke en Elbrich van der Ploeg 

 Henny en Huib Jongejan  

 Robin van Drimmelen, Jadie Cole en  

      Floor Kracht 

 Van Leeuwen Rietberg Stichting 

 Koos en Elly Buijse 

 
 

Donaties vrienden van het Munnike Park:   

t.n.v. penn. Ver. Arboretum Munnike Park te 

Zwijndrecht: minimaal een bedrag ad.€ 25,00. 

Lidmaatschap vrijwilligers € 7,00 per jaar op  

rek.nr. NL54 RABO 0377 5214 34 

Sponsoring en donaties: St. Natuur & Landschap 

Zwijndrechtse Waard t.n.v. penn. Stichting Natuur 

& Landschap Zwijndrechtse Waard,  

rek.nr. NL39 RABO 0397 6036 14 

http://www.natuur-zw.nl/Wordpress/vamp/

