
“… een tijd van komen en van gaan.    “ 

Geachte vrijwilligers, beste mensen, 

 

In 1984 heb ik, samen met mijn vrienden van de JKD (Junior Kamer Drechtsteden) een plan gemaakt om in 

onze omgeving ook iets te doen aan het “ Global Forest Plan” van JCI (Junior Chamber International). De 

ernstige ontbossing in Brazilië was toen de reden voor deze actie. 

Ons oog viel op het ontwerp van de wijk Oudelands Ambacht waar een mooie groenstrook langs de Devel op 

papier gepland stond. Samen met wethouder Gert-Jan Vogelaar en directeur gemeentewerken ir. Aart de 

Koning hebben we de gemeenteraad van Zwijndrecht zover gekregen dat we dit gebied met voorrang mochten 

gaan ontwikkelen. 

 

De universiteit van Wageningen werd ingeschakeld voor het maken van een ontwerp. Inmiddels waren ook 

enthousiaste inwoners van Zwijndrecht geïnteresseerd in dit plan en met hun enthousiasme ontstond een nieuw 

ontwerp, nu voor een arboretum.  In dit verband zijn de namen van Anton van de Ploeg en Lenie Mars het 

noemen meer dan waard.  Zij zijn de deskundigen geweest die er voor gezorgd hebben dat, in plaats van een 

eenvoudige groenstrook, een prachtig park is ontstaan. Het inmiddels in de Zwijndrechtse Waard beroemde 

“Arboretum Munnike Park”, waar veel vrijwilligers wekelijks het onderhoud van verzorgen. 

 

De heer Van der Ploeg en zijn bestuursleden vonden, dat er in en bij dit park ook andere activiteiten moesten 

plaatsvinden. Het, met vrijwillige krachten gebouwde,  Weetpunt kon dan als trefpunt en informatiecentrum 

dienst doen voor o.a. alle vrijwilligers van de vogelwerkgroep, de werkgroep voor exposities, de werkgroep voor 

ruimtelijke ontwikkeling en natuurlijk de werkgroep die NME (natuur- en milieu-educatie) ging verzorgen voor de 

jeugd.   

Lidy van der Lans-Exler, met ervaring in IVN-verband en kennis van de natuur, was ook al jarenlang betrokken 

bij het mooie vrijwilligerswerk van de inmiddels opgerichte Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard. 

Zij heeft er mede voor gezorgd dat er zaterdagmiddag activiteiten ontstonden in het park, op het natuurleerpad  

en rond de Devel.  Wat hebben veel jongeren van haar werk genoten, en ze doen dat nog steeds. 

 

In die omgeving, met veel enthousiaste mensen en mooie activiteiten, werd in 2004 door Anton van der Ploeg 

en Jan-Willem Turkenburg en penningmeester Theo Slijkerman de vraag aan mij gesteld om voorzitter te 

worden van die Stichting N&LZW.  Een vraag die ik, gezien de voorgeschiedenis, niet met nee kon 

beantwoorden. En van mijn “ja” heb ik ook nooit spijt gehad.  

 

Inspiratie voor dit vrijwilligerswerk kreeg ik van vele kanten: van de schoolgidsen die elk jaar aan ruim 4.000 

basisscholieren natuurlessen geven. Inspiratie ook van de natuurwerkers die, o.l.v. Ron Stevense, een prachtig 

natuurgebied op de Hoge Nesse Polder hebben gemaakt.  En het enthousiasme van de gastvrouwen en 

gastheren bij het ontvangen van de bezoekers van het Weetpunt.   Ook van de inzet die Jacques Rozendaal 

toont bij het beheer van de website en bij de organisatie van de jaarlijkse “Dag van de Duurzaamheid “.  

 

Ik zou nog veel andere namen kunnen noemen van mensen die zich belangeloos inzetten voor het behoud van 

het landschap en de natuur in onze Zwijndrechtse Waard. Daar wil ik iedereen voor bedanken!! 

Ons buitengebied verdient deze aandacht omdat veel burgers uit Zwijndrecht, H.I. Ambacht en Heerjansdam 

daarin, dicht bij huis, heerlijk kunnen recreëren. Mijn boodschap aan de gemeentebesturen luidde altijd: hou dit 

buitengebied groen en open voor de mensen die er dagelijks van genieten, met jong en oud. 

 

Nu vind ik dat de tijd van gaan is gekomen. 

Per 1-1-2022 geef ik mijn taak als voorzitter over aan Hans Bakker. Ik ben blij dat Hans dit wil gaan doen. Hij is 

een man die bewezen heeft dat hij leiding kan geven aan een grote groep vrijwilligers. Ik wens hem,  dat hij net 

zoveel genoegen beleeft aan dit werk als ik mocht ervaren.  Samen met secretaris Cees Roosendaal en 

penningmeester Gert de Widt, twee trouwe en ervaren bestuurders, vormen zij nu het nieuwe bestuur. 

Ik heb alle vertrouwen in dit nieuwe DB van onze Stichting N&LZW. 

Ik bedank iedereen, alle vrijwilligers en mede bestuursleden, voor de plezierige samenwerking . Het ga jullie 

goed. 

 

Hartelijke groeten, 

Wim Los 

17 dec. 2021 


