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V O O R W O O R D 
 

 
Geachte lezer van dit jaarverslag, 

  

Nu ik dit voorwoord schrijf is het maart 2020.   

De maartse buien zijn voorbij, het voorjaarszonnetje schijnt heerlijk, maar van 

blijdschap kan geen sprake zijn. 

We worden wereldwijd hard getroffen door een virus dat alle activiteiten 

beïnvloedt, ook die van onze Stichting N&LZW. 

Het Weetpunt is dicht, scholieren van alle scholen in de Zwijndrechtse Waard 

krijgen geen N.M.E.-lessen van onze schoolgidsen, de werkzaamheden van de 

Flora en Fauna-werkgroep op de Hooge Nesse Polder liggen stil, gastvrouwen 

en gastheren kunnen onze gasten niet meer ontvangen en zowel ouderen als 

jongeren kunnen bij ons niet meer genieten van gepaste activiteiten in het 

mooie Munnike Park.  Dat is triest. 

  

Inmiddels laat de natuur wel blijken dat de lente in aantocht is en dat we 

moeten blijven hopen op betere tijden.   

Dat doen we ook.  Via de website www.natuur-zw.nl kunt u op de hoogte 

blijven van alles wat we nog wel willen doen. 

  

En middels dit jaarverslag kunt u lezen wat er in 2019 allemaal gedaan is.  Daar 

ben ik blij mee en trots op. 

Ook onze Zwijndrechtse burgemeester, waar we een kennismakings-

/lunchgesprek mee hebben gehad, waardeerde onze inzet voor de natuur en 

het landschap zeer.  Hij komt ook graag weer bij ons terug. 

Ook zijn we blij met de jaarlijkse financiële bijdragen voor ons werk van onze 

sponsoren.  DANK daarvoor! 

  

Zo eindig ik dit voorwoord toch positief, met grote waardering voor alle 

vrijwilligers. 

Hou vol, blijf optimistisch en vooral ook gezond. Het ga u goed! 

  

Hartelijke groeten, 

Wim Los 

Voorzitter Stichting N&LZW 
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Samenstelling van het Bestuur 

 

In 2018 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 2019 Werkgroep ’t Weetpunt 

 

Zwijndrecht, 29 februari 2020 

 

Ook in 2019 was er weer volop activiteit in en rond ’t Weetpunt. Naast de reguliere 

openingstijden op de (meeste) zaterdagen, zondagen en woensdagen, waren er ook op 

andere dagen volop activiteiten. Denk hierbij aan de succesvolle activiteiten met school-

klassen, verjaardagsfeestjes, Scharrelkids, ouderen wandelingen, bijeenkomsten van de 

Flora en Fauna Werkgroep, diverse vergaderingen van het bestuur en bijeenkomsten van 

bijvoorbeeld de gemeente Zwijndrecht. 

 

Als dank voor de inzet van de vele vrijwilligers, konden zij namens de stichting in 

december kerststukjes maken. Dit was een gezellige avond met een hapje en een drankje 

waar ongeveer 35 vrijwilligers aan deelgenomen hebben. 

Door Bruin Moes en Jacques Rozendaal is er in 2019 een hele leuke expositie gemaakt 

over insecten. In deze expositie was informatie te vinden over de vele variaties van 

insecten en hun verschillende leefwijzen. Deze expositie loopt waarschijnlijk tot medio 

maart/april 2020. 

 

Het verkooppunt van spulletjes van Gemiva in ’t Weetpunt loopt aardig. De spulletjes die 

daar verkocht worden hebben een relatie met de natuur en met het seizoen. Denk hierbij 

aan nestkastjes, insectenhotels, beeldjes, kaarten etc. In 2020 zal het winkeltje enigszins 

aangepast worden waardoor de gepresenteerde artikelen nog beter tot hun recht komen.  

 

Bezoekersaantallen in 2019 tijdens regulier openingstijden 

Onderstaande tabel geeft de bezoekersaantallen voor ’t Weetpunt weer. Het gaat om 

bezoekers de aantallen bezoekers die tijdens de reguliere openingstijden ’t Weetpunt 

bezoek, dus op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag. 

 

2019 Zaterdag Zondag Woensdag Totaal 

Maanden volw kind volw kind volw kind volw kind 

januari 6 0 20 6 8 4 34 10 

februari 27 30 68 7 28 45 123 82 

maart 27 12 75 7 11 1 113 20 

april 28 23 85 20 11 30 124 73 

mei 17 30 71 15 46 41 134 86 

juni 11 7 27 5 11 9 49 21 

juli 7 0 74 2 26 25 107 27 

augustus 10 2 39 4 19 11 68 17 

september 8 10 85 4 14 2 107 16 

oktober 54 63 54 2 26 39 134 104 

november 55 34 87 7 27 17 169 58 

december 3 2 22 6 13 15 38 23 

Totaal 253 213 707 85 240 239 1200 537 
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Gastvrouwen en -heren 

We hadden in 2019 helaas geen coördinator t.b.v. van de groep gastvrouwen en -heren. Dit 

is voorlopig even opgevangen door Wim Los en Harrie de With. Wim coördineerde de 

vergaderingen en Harrie maakte de roosters. We hebben in 2019 2 bijeenkomsten 

georganiseerd waarbij de gastvrouwen en -heren werden voorzien van informatie. De 

bijeenkomst in maart is vooraf gegaan door een etentje bij Cucu. Hiermee wilden we de 

gastvrouwen en-heren eens op een leuke manier bedanken voor hun inzet.  

Het aantal gastvrouwen en -heren blijft echter een bron van zorg. We zijn net met te 

weinig om alle woensdag- en zaterdagmiddagen open te zijn. De zondagen lukt over het 

algemeen gelukkig wel. Het is, net als overal, ook voor ons lastig om nieuwe vrijwilligers 

te vinden.  

 

Beheerders 

Cees de Baat regelt inmiddels al jaren de planning van ’t Weetpunt, denk daarbij aan 

bijhouden agenda, contact met groepen en organisaties die ’t Weetpunt reserveren voor 

hun bijeenkomsten etc. Harrie coördineert de overige zaken, zoals het doen van inkopen, 

contacten onderhouden met de interne werkgroepen van de stichting. Technische zaken 

worden door beide opgepakt. Harrie heeft inmiddels aangegeven om zijn functie neer te 

willen leggen. Mede door tijdgebrek. Hopelijk lukt het om in 2020 een vervanger voor 

hem aan te vinden. 

 

Plannen voor 2020 

In 2020 komt er een expositie over de bever. Dit prachtige dier is inmiddels ook in onze 

omgeving actief langs de Oude Maas. Hopelijk gaat het dit jaar ook lukken om een nieuwe 

coördinator voor de gastvrouwen en -heren. 

Afsluitend wil we wederom alle vrijwilligers die het afgelopen jaar bijgedragen hebben 

aan de vele activiteiten hartelijk bedanken voor hun inzet en we hopen dat wij dit in 2020 

op eenzelfde enthousiaste manier kunnen voortzetten. 

 

Beheerders ’t Weetpunt  

Cees de Baat en Harrie de With 

Zwijndrecht, 23 februari 2020 

0

50

100

150

200

250

Bezoekers p/maand Weetpunt 2019

Zaterdag volw Zaterdag kind Zondag volw Zondag kind Woensdag volw Woensdag kind



Jaarverslag Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard 2019 

- 7 - 

 

Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Ordening 2019 

 

Gelet op de doelstelling van de Stichting waren we al in 2018 uitgenodigd voor de 

ontwikkeling van het beleidsplan Groen. Mede door de personele wisseling binnen de 

gemeente duurde het tot eind 2018 voordat het beleidsplan Groen aan de gemeenteraad is 

aangeboden. De raad heeft het plan niet echt behandeld omdat het uitvoeringsplan nog niet 

was ingevuld.  

Dit zou plaatsvinden in 2019. De werkgroep heeft wel contact en overleg gehad met de 

betrokken ambtenaren, maar echt nieuwe zaken dan die in 2018 zijn genoemd, zijn niet 

naar voren gekomen. Mede door de financiële situatie bij de gemeente is er weinig 

vernieuwends in de uitvoering terecht gekomen.  

 

Het nieuwe plan is in het voorjaar vastgesteld door de raad, hoewel er nauwelijks 

aanpassingen waren aangebracht ten opzicht van de teksten in 2018. 

De gemeente heeft in 2019 haar woonplan gepresenteerd, waarbij de hoeveelheid te 

bouwen woningen het vermoeden deed rijzen dat ook in het landelijk gebied, over de 

Munnikensteeg, gebouwd zou gaan worden.  

 

Door de voorzitter van de Stichting is op een van de bijeenkomsten aangegeven dat we dat 

een ongewenste zaak vinden.  

 

Op dit moment zijn er nog geen plannen bekend die in die richting gaan. 

 

Samenstelling commissie RO: 

Voorzitter M.de Bruin, Secretaris  A. Kleiberg, H. Stoffer, H. Korff, W. Nugteren en  

W. Punt. 

 

 

1 maart 2020  

Martin de Bruin 
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Jaarverslag 2019  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 “bijdetijds” uitdragen. 

Voor SN&L-ZW is dat afgelopen jaar (2019) opnieuw gelukt. Voor wat betreft de VAMP 

minder, helaas. De Vereniging zoekt een eigen website. 

 

• De naam van de website: natuur-zw.nl nader verklaard: Natuur lijkt logisch en ligt voor 

de hand. ZW staat voor Zwijndrechtse Waard. Het is aan te bevelen 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 gelukkig steeds 

meer. Voor werkgroepen geldt: berichten op de website plaatsen? Een mailtje naar web-

redactie@natuur-zw.nl is voldoende. 

 

• Op de website plaatsen we allerlei berichten, waarmee mensen, vrijwilligers van de 

Stichting èn de Vereniging, deelnemers aan evenementen en andere bezoekers van het 

Arboretum en ’t Weetpunt hun voordeel kunnen doen. Korte berichten of langere. Om die 

te lezen moet men wat scrollen. 

 

• Nog steeds zijn er 3 personen met auteursrechten: Hans Stoffer, Jacques Rozendaal, en 

Harrie de With. Van die drie lijkt 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. 

http://www.natuur-zw.nl/
http://www.natuur-zw.nl/
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• 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. Maar wie kan internetbankieren 

zal onze website niet echt problemen geven. 

 

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

over het algemeen 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, je mag er niet van uitgaan 

dat ’t Weetpunt vrij is, als er niets op de website staat. 

 

• In de “sidebar” verschijnen de 1ste vijfentwintig aankomende evenementen. Meestal is 

daar extra informatie aan gekoppeld. Door te klikken op zo’n item 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 is afhankelijk 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, kan 

dat te allen tijde via de mail worden gemeld. We streven er naar om een en ander zo 

spoedig mogelijk te verwerken. 

 

• Ten slotte. De web-redactie heeft weer met plezier aan de website gewerkt.  

 

De tellerstand op de dag van schrijven, is t.o.v. vorig jaar opgelopen van  2.883.711 

naar 4.015.834 dd. 25 feb ‘20 

In de grafiek hieronder zie je het aantal bezoekers: van de laatste maanden.  

 

Hans Stoffer: “Van de statistiek zien we maar een paar maanden terug. Met een piek in 

november, vooral in de pagina’s en niet in de bezoeken. Want die waren in december 

hoger. 

 

 

Voor wie verder wil bladeren: 

https://srv20879.flexwebhosting.nl:2222/CMD_WEBALIZER/natuur-zw.nl/index.html . 

 

 

Met zulke enorme aantallen is een groot deel van de hit veroorzaakt door zoekmachines. 

Dagelijkse piek van 14.00 – 16.00 uur in november. 

 

 

Voor februari is het meer verspreid. 

We moeten ons niet rijk rekenen dat zoveel mensen in de Zwijndrechtse Waard 

geïnteresseerd zijn.” 
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PS. Harrie de With onderhoudt de Facebookpagina. Via een link rechts bovenaan in de 

sidebar kan men die aanklikken. 

 

25 februari ’20 - Hans Stoffer, Harrie de With en Jacques Rozendaal. 

e-mailadres : web-redactie@natuur-zw.nl. 
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N A T U U R A C T I V I T E I T E N 
 

In samenwerking 

Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard 

’t Weetpunt in het Arboretum Munnike Park 

Develpad 169, Zwijndrecht 

 

 
  

02-01 Leesestafette verzorgd bij ’t Weetpunt opdracht van de Gemeente Zwijndrecht, 

 Ilse Donkelaar. 

08-01 Gesprek met Gemeente beleidsmedewerker NME Floor van Kempen: natuur- 

 educatie activiteiten 2019 

09-01 Jeugdspeelpark overleg Wim Los, Geerda Plokhooij, InekeVisser , Bianca Du 

 Busoine, Lidy over meedoen natuureducatie jeugdspeelpark, Geerda pakt dit op. 

18-01 Xiejezoo namens ’t Weetpunt een vrouwenochtend verzorgd wilgenkrans 

 vlechten. 

24-01 Wilgenkrans vlechten met 17 dames in ‘t Weetpunt 

14-02  EHBO in het groen in Rotterdam “De stad uit” Floor van Kempen gemeente 

 Zwijndrecht aangeboden. Attie en Lidy gevolgd. 

16-02  Huttenbouwen langs de Devel, 15 bossen  takken geleverd door Staatsbosbe- 

 heer R.metz@staatsbosbeheer.nl 

19-02  Algemeen bestuur vergadering Stichting: Geerda Plokhooij en Geno Verstappen 

 nemen de plaats van Lidy in. 

  Verkerk sponsorloop: van het bedrag wat we ontvangen hebben kunnen we 

in de maanden maart-april-mei-juni de scholen gratis per bus vervoeren naar de 

natuurlocaties. Dank o.a. aan Hans Bakker. 

06-03 Schoolgidsen gestart met ontvangen van scholen. 

13-03        Nationale boomplantdag door school “de Dolfijn” Voorzitter van de S.N.& 

 L.Z.Waard” Wim Los opent met een toepasselijk woordje voor de kinderen 

 deze boomplantdag Connie van Schaik en Helene Toepoel verzorgen de les enz. 

26-03 Ouderen van Nehemiakerk ontvangen: bloemstukjes maken. 

18-04  Tuingroep 18 pers uit Heerjansdam ontvangen. 

02-05 Overleg Gemeente Zwijndrecht ‘Sandra van der Weert’, over voor minder 

 draag krachtige feestje te organiseren. 
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April \mei-juni  

1834 leerlingen ontvangen van de scholen uit de Zwijndrechtse Waard voor 

natuureducatie. 

10-05 BSO Beethovensingel natuurworkshop . 

17-05 Opening insecten tentoonstelling waar o.a. Bruin Moes als schoolgidsen aan 

 heeft bijgedragen. 

25-05 Kiboehoeve 50 jaar bestaan; 4 schoolgidsen helpen de hele dag met activiteiten 

 bij dit feest op de Kiboehoeve. 

Connie van Schaik, Joanna Schneider-Pizon, Geerda Plokhooij,  Annie 

Smeehijzen. 

Floor van Kempen gemeente belangen gesproken over maaibeleid, terwijl er 

kinderen aanwezig zijn toch gemaaid is niet volgens afspraak. 

Alleen op maandagochtend park maaien is afgesproken. 

14-06 Inschrijfformulieren door schoolgidsen bij alle scholen opgehaald. 

 Alle scholen hebben weer ingeschreven voor scholjaar 2019-2020. 

 Jeugdspeelpark doet weer mee. 

sept, okt. nov.   

 1800 leerlingen aangemeld voor natuur educatie”. 

02-9/04 en 05-09  

 Groep Rita Beckers ontvangen natuureducatie. 

17-09 Starten we weer met de scholen te ontvangen. 

12-10 Dag van de Duurzaamheid in de Walburg schoolgidsen hebben zich aangemeld 

 ter ondersteuning. 

15-10 Dag van de Socialedienst samen met schoolgidsen de Sophiapolder opschonen. 

26 -10 ‘Nacht van de Nacht’ Geno Verstappen ondersteuning gegeven. 

30-10 Fietsclub. 30 personen uit H.I. Ambacht ontvangen voor een rondleiding. 

02-11 Landelijke natuurwerkdag, Gereedschap geleend van Groen doet Goed. 

18-12 Kerstwandeling met lampion langs de afbeeldingen van Dick Bruna. 
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In 2019  Scharrelkids Zaterdagmiddag activiteit 9 keer ontvangen.  150 kinderen 

              Scharrelkids 9 woensdagmiddag activiteit ontvangen       120 kinderen 

              BSO Yes 4 keer ontvangen                           100 kinderen           

              7  groepen voor wandeling en rondleiding     300 deelnemers 

              29 kindernatuurverjaardagen                          290 deelnemers 
 

Scholen uit Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht. 

Totaal; in 2019 hebben we van de scholen 4225 leerlingen ontvangen in de natuur 

Ouderen ontvangst in ’t Weetpunt 4de  woensdag in de maand, groep Janneke Petter met 

vrijwilligers. 
 

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 2020 hebben we met elkaar een mooi programma samengesteld voor de Scharrelkids 

op zaterdag- en de woensdagmiddag die verwerkt is in een prachtige folder zie de website 

www.natuur-zw.nl. 
 

Voor de scholen: zie programma boekje. 

Scharrelkids: zie folder 
 

Coördinator: Lidy van der Lans-Exler/ Geno Verstappen. 

Namens:  S.N.& L.Z. Waard in samenwerking IVN Dordrecht. 

Natuur Activiteiten rond om ’t Weetpunt te Zwijndrecht. 
 

Hendrik Ido Ambacht, 1 januari 2020 

Lidyexler777@gmail.com 

 

 
  
 

IVN Schoolgidsen 2019 afd. IVN Dordrecht in de Zwijndrechtse Waard 

’t Weetpunt, Develpad 169, Zwijndrecht. 

mailto:Lidyexler777@gmail.com
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flora en fauna werkgroep zwijndrechtse waard 

 

jaarverslag 2019 

  

Zwijndrecht, januari 2020 
 

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

Stege, Sjaak Dubbeldam en Harrie de With, respectievelijk coördinator, assistent-

coördinator, medewerker en secretaris.  

 

Dit is de zesde editie van het jaarverslag dat onder de naam ”Flora en Fauna Werkgroep 

Zwijndrechtse Waard” wordt gepubliceerd. De werkgroep is een onderdeel van de 

“Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard”.  

 

De Flora en Fauna Werkgroep bestaat momenteel uit vier subwerkgroepen: 

❖ Vogelwerkgroep Zwijndrechtse Waard 

❖ Werkgroep Natuuronderhoud Zwijndrechtse Waard 

o Locatie Hooge Nesse/Veerplaat 

o Locatie Waalpad 

❖ Werkgroep nestkasten  

❖ Werkgroep excursie en activiteiten 

o De laatste twee werkgroepen zijn in ontwikkeling maar zijn al wel werkzaam. 

 

Wederom heeft de Flora en Fauna Werkgroep actief meegewerkt aan de “Nacht van de 

Nacht” en aan de “Dag van de Duurzaamheid” in Zwijndrecht. D.m.v. een stand werd o.a. 

voorlichting gegeven over de Flora en Fauna Werkgroep. Deze stand heeft veel aandacht 

gehad.  

 

Ook heeft de werkgroep meegepraat of praat nog mee met: 

• Natuurvisie Gemeente Zwijndrecht 

• Natuurwerkdag 2019 op de Hooge Nesse 

• Ontwikkeling Waalpad 

• Inrichting ‘t Weetpunt 

• Visie Waterschap Hollandsche Delta 

• Natuur inclusief SBB 

 

Algemeen: 
Ledenbestand:  

Eind 2019 bestaat de vogelwerkgroep uit 17 genoteerde leden en geïnteresseerden. In de 

Werkgroep Natuuronderhoud Zwijndrechtse Waard is het aantal leden gewijzigd. De 

Werkgroep Natuuronderhoud telt 25 genoteerde leden en geïnteresseerden (Hooge Nesse + 

Waalpad). Dit betekent dat de Flora en Fauna Werkgroep momenteel in totaal 42 

vrijwilligers heeft. Dit aantal is gelijk in 2019 t.o.v. 2018. De werkgroep nestkasten en 

excursies is een onderdeel dat nog in ontwikkeling is maar de meeste personen die 

meewerken komen uit de eerste twee werkgroepen. 

 

Nieuwsbrief 
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De nieuwsbrief blijft voor de Flora en Fauna Werkgroep het belangrijkste communicatie-

orgaan. Deze nieuwsbrief verschijnt eenmaal per 10 dagen. In 2019 zijn 34 nieuwsbrieven 

verschenen. Deze nieuwsbrief wordt ook verstuurd aan andere personen die belangstellend 

zijn of met onze stichting te maken hebben (gemeente, SBB, enz.). In de nieuwsbrief 

worden o.a. activiteiten, excursies en werkzaamheden aangekondigd. De inhoud van de 

nieuwsbrief bestaat uit berichten die ook van belang kunnen zijn in de Zwijndrechtse 

Waard. 
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Werkgroep Natuuronderhoud Zwijndrechtse Waard 

Locatie: Hooge Nesse/Veerplaat 

 

De werkgroep Natuuronderhoud Zwijndrechtse Waard is een onderdeel van de 

Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard. 

Bij de Werkgroep Natuuronderhoud Hooge Nesse wordt de leiding gevormd door Ron 

Stevense als coördinator en Evert Stege als assistent-coördinator. Verder is Jaap Sluyter 

toegevoegd als materiaalbeheerder en Sjaak Dubbeldam als lid. Deze groep overlegt met 

elkaar wat er al zo gaande is. 

 

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 meer dan 34 keer wordt gewerkt. Dit om en om op zaterdag- en op 

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

werkgroep zoals aanschaf materiaal, onderhoud en inspectie van het terrein (o.a. na storm).  

 

De werkgroep heeft als onderkomen en materiaalopslag een schuur ter beschikking aan de 

rand van de Hooge Nesse. Het oude onderkomen op de Hooge Nesse is door diefstal niet 

meer in gebruik. Er zal nog worden bekeken wat er met de oude opslag gaat gebeuren. De 

werkgroep heeft in totaal ongeveer 1262 uur (1120 uur in 2018) bijgedragen in 2019. De 

werkzaamheden worden vastgelegd in een logboek waarvan kopieën naar Staatsbosbeheer 

en SHV gaan. Het gewerkte aantal uren is wederom een record t.o.v. voorgaande jaren. 

 

Door subsidie zijn we in staat geweest professioneel gereedschap aan te schaffen en werk-

groepleden cursussen aan te bieden, waar ook dit jaar weer gebruik van is gemaakt. De 

bron van de inkomsten zijn in de financiële overzichten terug te vinden bij de SHN/V en 

SN&LZW. Helaas is er door diefstal veel gereedschap verdwenen en door het opnieuw 

aanschaffen van gereedschap een grote aanslag gedaan op onze reserves, waardoor deze op 

nul zijn komen te staan. Dit zal zeker de komende jaren nawerken in onze ideeën en 

planningen. 
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De structuur van de groep is in 2019 gebleven, zoals deze ook was in 2018. Ron Stevense is 

coördinator, Evert Stege is assistent-coördinator en Jaap Sluijter is materiaalman en Sjaak 

Dubbeldam heeft taken op zich genomen omtrent het binnenhalen van gelden van De Groene 

Motor. 
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Het smoelenboek is in 2019 geactualiseerd omtrent 

de verantwoordelijkheden en welke certificaten 

eenieder heeft. Naar aanleiding van de AVG-wet 

bepalen we in 2020 wat we wel delen met elkaar en 

wat alleen voor administratieve doeleinden 

beschikbaar blijft. Het smoelenboek is al AVG-

proef gemaakt. In de jaarvergadering van 2020 

bepalen we wat er openbaar wordt en wordt intern blijft. 

 

De werkgroep zelf heeft ongeveer 16 vaste leden. Dit aantal groeit langzaamaan. We 

willen graag naar de twintig personen toe. Dit blijkt een langzaam traject te zijn, maar we 

gaan de goede kant op. Ook dit jaar is er weer 1 lid bijgekomen. Het voordeel is dat er op 

zaterdag en/of woensdag gewerkt kan worden.  

 

Het gebied Hooge Nesse/Veerplaat wordt in overleg met Staatsbosbeheer onderhouden 

qua bomengroei, beheer van ruigten en riet- en grasvelden. Dit alles wordt verwoord in het 

Groeiboek Hooge Nesse.  Ook zijn we met een specifiek beheerproject bezig die de 

vlinder- en insectenstand moet verbeteren. Dit gaat volgens de methode “sinusmaaien” en 

“gefaseerd” maaien. Er is een subsidie in 2019 aangevraagd bij de Provincie Zuid-Holland 

om dit uitgebreider te kunnen uitvoeren. Het is afwachten of deze gehonoreerd wordt. Dit 

zal begin 2020 bekend zijn. De aanvraag is gebaseerd op het vasthouden van water op de 

Hooge Nesse. 

 

De beheerstatus is door de NRIJ is nog steeds aan Staatsbosbeheer gegund. Deze nieuwe 

samenwerking liep in het begin wat stroef door verschillende personele wisselingen. Ook 

het afgelopen jaar vonden er personele wisselingen plaats bij SBB. Inmiddels zijn er ver-

schillende afspraken en een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding geregeld. 

 

Inmiddels is er ook een vrijwilligersovereenkomst met Staabosbeheer ondertekend, waarin 

o.a. de vrijwilligersvergoeding is geregeld. De contractpartijen in deze zijn de Stichting 

Hooge Nesse en SBB. 
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Wederom hebben de vrijwilligers van deze werkgroep een mogelijkheid tot cursus aange-

boden gekregen en ook benut. Ook in 2020 is het de bedoeling diverse cursussen aan te 

bieden. Dit is mede mogelijk door subsidies van de Groene motor. 

 

We kunnen stellen dat de groep een hoge graad van kennis heeft van en ervaring opdoet in 

het natuurbehoud algemeen en in het omgaan met gemotoriseerd gereedschap. Ook is de 

aanschaf van materiaalmogelijkheden vergroot waardoor we meer en beter (gras)beheer 

kunnen uitvoeren d.m.v. sinusmaaien. Vanaf 2017 is het beheer van de Hooge Nesse ge-

heel overgedragen aan de Werkgroep Natuuronderhoud. Ook op de hoofdpaden verrichten 

wij alle werkzaamheden. Dit betekent concreet dat er nu 100 % beheer is op de Hooge 

Nesse. 

 

Inmiddels zijn we twee jaar bezig met het volledige beheer en we kunnen trots zijn op wat 

we bereikt hebben. Problemen zijn er ook. Vandalisme, illegale vuilstort en de jacht in 

omliggend bouwland beïnvloeden ook ons functioneren. Het blijven, samen met het 

bespreken van waterbeheer in 2020, speerpunten waar we aan werken. 

 

Een stuk weiland, waarop een oeverzwaluwenwand met vleermuizenverblijf is gebouwd, 

is nu ook in ons beheer. We zijn nog bezig de kelder in te richten en zullen dit proberen af 

te ronden in 2020. (Mede afhankelijk van de financiële middelen). 

De wand vraagt veel werk, zowel binnen als buiten, om deze geschikt te maken voor de 

doelen waarvoor deze is gebouwd. Ook hier zullen we in 2020 nog veel aandacht aan 

moeten besteden. 

 

De wand heeft postuum de naam “Johan Prins” -wand gekregen ter nagedachtenis aan 

Johan Prins, die al in 1990 begon om een zwaluwenwand te laten bouwen. 

 

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/.  

Waar nodig wordt er een persbericht uitgeven. 
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Verder wordt er zoals gemeld een vaste nieuwsbrief uitgegeven, waarin de activiteiten van 

de Werkgroep vermeld worden. Er zijn in totaal 34 nieuwsbrieven gemaakt. Ook worden 

er artikelen gepubliceerd in het blad Wetenswaard van de SN&LZW. Inmiddels is de pers 

benaderd die de nodige publiciteit heeft gegeven. 

 

Medewerking: 

• Informatie aan de Werkgroep Ruimtelijke Ordening. 

• Regelmatig overleg gehad met Staatsbosbeheer en de gemeente Zwijndrecht. 

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

mogelijk gemaakt door Arcadis. Gesprekken en verdere uitvoermogelijkheden 

zouden in 2017 hebben plaatsgevonden, maar dit gaat 2020 worden.(zowel 

Waterbeheer als subsidie is inmiddels toegekend). 

• Ook is er dit jaar een inventarisatie gedaan van de flora op de Veerplaat 

(orchideeën) en inventarisatie van nachtvlinders door Natuurvereniging 

IJsselmonde. 

• Ook hebben we meegewerkt aan de “Nacht van de Nacht” d.m.v. een 

vleermuisexcursie.  

• Meegedaan aan de landelijk Natuurwerkdag. 

 

Excursies: 

• Er zijn twee nachtelijke vleermuizenexcursies geweest, die een groot succes waren. 

• Er zijn ongeveer 6 excursies geweest op de Hooge Nesse. 

• Een rondleiding met ambtenaren van de gemeente Zwijndrecht en van de 

Drechtsteden. 

• Het rondleiden van scholieren. 

• Foodwalkexcursies die een belangrijke aanwinst zijn geworden. 

 

Ook het groeiboek wordt opnieuw uitgebracht in 

2020 en functioneert als ideeënboek en werkmethode 

voor: “Onderhoud Hooge Nessepolder en Veerplaat”. 

Deze laatste complete uitgave is in november 2018 

uitgegeven met vele wijzigingen en nieuwe ideeën. 

Hierin wordt de inrichting beschreven, welk 

onderhoud, met welke methode en de rol van de 

vrijwilligers hierin. Een belangrijke rol in 2020 is de 

samenwerking met LZW. Hier zullen we meer tijd in 

investeren om tot een duidelijker samenwerking te 

komen. De afspraken in het groeiboek van 2018 zijn 

bindend voor de uitvoerende partijen en naar SBB 

toe. (Het boek is mede gecorrigeerd en daar waar 

nodig aangepast door StaatsBosBeheer). 

Ook zijn verschillende afspraken vastgelegd met het 

Natuur-  en recreatieschap IJsselmonde en de 

Stichting Hooge Nesse en in de NOK(nadere 

overeenkomst). 
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De samenwerking met de Vogelwerkgroep (en NME) in Ridderkerk is gaande en strakker 

aangehaald. Incidentele samenwerking zoals nachtvlindertelling en floratelling zullen we 

blijven doen. 

 

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

verschillende niveaus gaande. Ook is er een goede en innige samenwerking met de 

Stichting Hooge Nesse/Veerplaat waarvan Ron Stevense (coördinator) ook bestuurslid is. 

 

In bezoekers- en informatiecentrum ‘t Weetpunt hebben we een ruimte tot onze beschik-

king waarin we onze werkgroep kunnen presenteren.  

Ook zal er op de Hooge Nesse in 2020 een bezoekerscentrum worden geopend waar wij 

gebruik van gaan maken. Hierover moeten nog nadere afspraken gemaakt worden. 

 

Onze werkgroep werkt heel nauw samen met:  

• Stichting Hooge Nesse Veerplaat 

• Gemeente Zwijndrecht 

• Natuur en Recreatieschap IJsselmonde 

• Staatsbosbeheer 

• Stichting Leerbedrijf Zwijndrecht Werkt 

• Gemiva-winkel in het Weetpunt 

 

Vooruitblik op 2020 

 

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

ontwikkelen en ook onderzoekprojecten op te starten. Het zou goed zijn als we ervoor 

zouden zorgen dat we meer vogelaars/vogelliefhebbers, natuurliefhebbers en natuur-

arbeiders zouden aantrekken, zodat we nog meer activiteiten kunnen organiseren. 

Belangrijke wensen zijn vleermuizen-, vlinder- en zoogdierenonderzoek. 

Ook willen we het waterbeheer beter op de kaart zetten. Dit kunnen we nu gaan opstarten 

omdat eind 2019 het beheer is overgedragen door het Waterschap en subsidie van de 

provincie is toegekend. 

 

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 2019 

zijn er geen werkdagen meer georganiseerd mede door de kap van bomen en een stroeve 

samenwerking met de Gemeente Zwijndrecht. 

 

Door de al gepleegde bomenkap is een ware ravage aangericht in het landschap van het 

Waalpad. We verwachtten dat alleen de bomen gekapt zouden worden maar helaas is er 

meer weggehaald dan ons inziens noodzakelijk is. Helaas blijft dat we steeds achter de 

feiten aanlopen. Inmiddels zijn nieuwe bomen en struiken aangeplant. In 2020 gaan we 

bekijken wat we gaan doen.  

 

We zijn door de Gemeente Zwijndrecht genegeerd wat betreft het plan wat we mede 

hadden ingediend met de Dorpsraad en activiteitenvereniging Heerjansdam. 

 

De werkgroep bestaat uit ongeveer 4 leden met aanvulling. Er wordt nauw samengewerkt 

met de werkgroep Hooge Nesse/ Veerplaat. 

 

Onze werkgroep werkt heel nauw samen met: 

• Dorpsraad van Heerjansdam 

• Gemeente Zwijndrecht (door wisseling van personen moeten er weer nieuwe 

contacten worden opgebouwd) 

• De activiteitenvereniging Heerjansdam 

 

Namens de Werkgroep Natuuronderhoud Zwijndrechtse Waard (onderdeel van de 

Stichting Natuur en Landschap Zwijndrechtse Waard) 

 

Ron Stevense (coördinator)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zoals het was en nu 
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Vogelwerkgroep Zwijndrechtse Waard 
 

Bijeenkomsten vogelwerkgroep:  

In 2019 hebben we minder specifieke vogelexcursies gehad dan 

gepland en  wederom enkele excursies gehouden op dinsdag-

avond, waaronder de jaarvergadering. In de maanden mei en september hebben we op de 

vaste vogelwerkgroepavonden weinig excursies gehouden naar natuurgebieden in de 

omgeving. Er wordt in 2020 een vast excursieprogramma vastgesteld. Met de huidige 

technologie is het tegenwoordig heel makkelijk om elkaar snel op de hoogte te stellen als 

iemand een excursie wil organiseren.  

 

Tellingen/ inventarisaties:  

T.b.v. SOVON Vogelonderzoek Nederland:  

 

• Wintervogeltellingen: januari, februari, maart, oktober, november en december in 6 

gebieden.  

• Punt Traject Tellingen (PTT): tussen 15 en 31 december 3 routes geteld.  

• Met ingang van 2015 is er ook een BMP-telling gedaan in de Hoge Nessepolder en 

deze wordt in 2020 voorgezet. 

• Ook worden er op de Hooge Nesse sinds 2015 wintertellingen verricht. 

• BMP-telling Devel wordt ook in 2020 voortgezet. 

 

Overige tellingen:  

• Munnikendevel en de Oude Devel zijn 

maandelijks geteld.  

• Huis- en Boerenzwaluwtellingen: door 4 teams 

werd de Zwijndrechtse Waard geteld.  

• Euro Birdwatch: aan meegewerkt. 

 

Nestkasten: 

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

Werkgroep Natuuronderhoud nestkasten geplaatst en/of onderhouden. 

• Hooge Nesse: torenvalkkast en vleermuizenkasten geplaatst; ook zijn er een tiental 

andere kasten geplaatst. 

• Torenvalkkasten geplaatst bij diverse landbouwers. 

• Sandelingen –Ambacht: twee nieuwe torenvalkkasten. 

• Munnikenpark: vogelkasten worden vervangen door duurzame types in 2020. 

• Bij boerderij Kerkuil kast geplaatst (met succes). 

 

Medewerking verleend aan: 

• Stichting Hooge Nesse/Veerplaat 

• Informatie aan de Werkgroep Ruimtelijke Ordening 

• Staatsbosbeheer 

 

Ook in 2019 zijn we wederom betrokken geweest bij het Zuid-Hollands Vogelaars overleg. 
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De samenwerking met de Vogelwerkgroep IJsselmonde (en NME) in Ridderkerk is gaande 

maar blijft beperkt tot incidentele samenwerking. 

Het komende jaar zullen er weer diverse nestkasten vervangen moeten worden rond het 

Weetpunt. Een lid van de WNZW maakt deze kasten voor ons. Er worden in 2020 nog een 

steenuilenkast en een torenvalkkast (Hooge Nesse) geplaatst. 

Ook is het de bedoeling zwartesternvlotten in de Devel te plaatsen. Of dit gehaald wordt in 

2020 is nog niet zeker. 

 

ALGEMEEN 

 

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

beschikking waarin we onze werkgroep kunnen presenteren.  

 

Publiciteit:  

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

en Landschap Zwijndrechtse Waard: http://www.natuur-zw.nl/. Ook zoeken we met 

regelmaat de pers op. In 2019 zijn verschillende persstukken verschenen waaronder een 

groot stuk over de Hooge Nesse. 

 

Vooruitblik op 2020 

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 aantrek-

ken, zodat we nog meer activiteiten kunnen organiseren. Hiervoor zullen we subsidie 

proberen aan te vragen waar dat mogelijk is. 

 

 

 

Namens de Flora en Fauna Werkgroep Zwijndrechtse Waard  

 

Ron Stevense (Algemeen coördinator) 

Harrie de With (secretaris Vogelwerkgroep) 

Evert Stege (assistent coördinator Werkgroep natuuronderhoud) 
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Werkgroep Publiciteit 2019 
 

 

De WetensWaard is het communicatiemiddel voor alle geledingen van de Stichting Natuur 

& Landschap Zwijndrechtse Waard en de Vereniging Arboretum Munnike Park. 

Regelmatig wordt kopij aangeleverd door de werkgroep Flora en Fauna, de werkgroep 

rond de Hooge Nesse/Veerplaat, de Vereniging Arboretum Munnike Park en de 

Natuurgidsen die in samenwerking met de IVN diverse natuuractiviteiten voor de jeugd 

verzorgen. Toch blijkt ook steeds weer dat er een hoge drempel is om een tekst aan te 

leveren; het zijn vaak dezelfde geledingen en personen die een (zeer gewaardeerde) 

bijdrage leveren.  

 

De WetensWaard is een kwartaaluitgave en ook in 2019 is zij vier keer uitgekomen. 

Onderwerpen waren onder meer een onderzoek naar waterpiepers in de Zwijndrechtse 

Waard, diverse kijkjes in de Oude Doos van het Munnikepark, het wel en wee in de Hooge 

Nesse/Veerplaat, de opening van de Gemivawinkel, het feest rond het 30-jarig bestaan van 

het Arboretum en diverse interviews met leden die elk op hun eigen wijze een bijdrage 

leveren. Natuurlijk werd ook verslag gedaan van de Dag van de Duurzaamheid, de 

Boomplantdag, de jaarlijkse Kerststukjes en de Nieuwjaarsreceptie.  

 

Naast deze ‘losse’ onderwerpen, heeft WetensWaard een aantal vaste rubrieken. In 2019 

waren dat de Natuuractiviteiten, Tuintaal, de Boom van het kwartaal en Uit het Rosarium. 

Wanneer de ruimte dat toelaat treffen de lezers ook een gedicht aan rond het seizoen van 

publicatie. Helaas moest de redactie in 2019 het overlijden melden van Peet van Woercom 

en Fini Bruinsma.   

 

De WetensWaard heeft twee vaste redactieleden: Fred Ligthart en Wilma Stegeman. Tine 

de Kievit verzorgt de vormgeving en productie. Gezamenlijk bepalen zij de inhoud van het 

blad. De redactieleden schrijven ook een deel van de teksten en verzorgen het redigeren 

van de aangeleverde kopij. Harry de With heeft helaas de redactie moeten verlaten door 

zijn drukke werkzaamheden, maar hij is stand-by gebleven. 

   

Het drukken, verzendklaar maken en bezorgen van de WetensWaard werd ook in 2019 

weer uitgevoerd door drukkerij DMDR. De redactie 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  

Zwijndrecht, 22 juni 2020 
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Sponsoring blijft hard nodig 
 

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

Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard haar sponsoren bedanken. 

Alle sponsoren: heel hartelijk bedankt 
 

Dankzij uw bijdrage! 

Hebben het afgelopen jaar zeker 4500 kinderen hun natuurlessen gekregen van zeer 

enthousiaste schoolgidsen. Alle basisscholen uit Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht 

hebben 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 leuke wandelingen door IVN medewerkers in het 

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

Wij hopen, met een vernieuwd Weetpunt, dat weer nieuwe sponsoren onze Stichting 

willen steunen. 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. 

Ook in 2020 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 ontwik-kelen, 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 & Landschap Zwijndrechtse 

Waard voor staat. 

Wij zijn gaarne bereid u nadere informatie te verstrekken. 

 

Cees Roosendaal, secretaris 

 

 



Jaarverslag Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard 2019 

- 27 - 

 

 

 

 

 

Financieel verslag 2019 

 

 

 

 
SNL&ZW 

Postbus 1206 

3330 CE Zwijndrecht 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard 2019 

- 28 - 

 

 
 

 

 



Jaarverslag Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard 2019 

- 29 - 

 

 
 

 

 



Jaarverslag Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard 2019 

- 30 - 

 

 
 

 



Jaarverslag Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard 2019 

- 31 - 

 

 
 

 

 



Jaarverslag Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard 2019 

- 32 - 

 

 
 

 



Jaarverslag Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard 2019 

- 33 - 

 

 



Jaarverslag Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard 2019 

- 34 - 

 

Toelichting financieel verslag 2019 en begroting 2020 
 

  

Financieel verslag 2019. 

 

Zoals in het Financieel jaarverslag te zien is heeft de Stichting het jaar 2019 met een klein 

verlies afgesloten. 

Enkele posten in het Financieel jaarverslag wil ik hieronder kort toelichten. 

 

Aan de vorderingen kant: 

Er staan nog wat bedragen open van aan het eind van het jaar verstuurde facturen waarvan 

de betaling niet meer in 2019 binnengekomen is en kosten welke al betaald zijn voor 2020. 

 

Aan de schulden kant: 

Reservering overig: Afgenomen ivm een intern project. 

Vooruit ontvangen bedragen: Vooruit ontvangen subsidie voor 2020. 

Nog te betalen kosten zijn facturen welke in 2020 zijn betaald voor kosten in 2019. 

 

Als we naar de kosten kijken valt het op dat de kosten in 2019 weinig zijn veranderd ten 

opzichte van 2018. 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. 

 

Begroting 2020. 

 

Het is het bestuur van de Stichting niet gelukt om voor 2020 een sluitende begroting samen 

te stellen. Wie een idee heeft voor het genereren van extra inkomsten verzoeken wij 

contact op te nemen met het bestuur.  

In 2020 zullen de zeer succesvolle activiteiten van de schoolgidsenwerkgroep worden 

vervolgd. 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. Ook de NME-activiteiten voor de Gemeente 

Zwijndrecht, oa Boomfeestdag, Dag van de Duurzaamheid, Nacht van de Nacht en 

Biodiversiteit, zullen in 2020 worden voortgezet. 

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

begroting voor de diverse werkgroepen, goedgekeurd. 

 

Het blijft van het grootste belang dat we met elkaar NIEUWE SPONSORS 

enthousiast kunnen maken voor het prachtige werk van de Stichting Natuur & 

Landschap Zwijndrechtse Waard.  

 

 

  

 

Gert de With, Penningmeester SN&LZW                     
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Verslag controlecommissie 2019 

Zwijndrecht, juni 2020. 

Hierbij verklaart de controlecommissie bestaande uit dhr. C.M.T de Jong en dhr. S. 
Roosendaal dat zij 

in juni 2020 de financiële jaarrekening 2019 van de Stichting Natuur & Landschap 

Zwijndrechtse Waard heeft gecontroleerd. 

De commissie heeft geconstateerd dat: 

a. de boekhouding compleet en in overeenstemming met de werkelijkheid is,  

b. het saldo op de bankrekeningen overeenkomt met de boekhouding. 

De commissie adviseert om de penningmeester en het bestuur décharge te 

verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode 1 januari 2019 tot 

en met 31 december 2019. 

Getekend, juni 2020. 

Dhr. C.M.T. de Jong 

 

Dhr. S. Roosendaal 
 


