
Beste mensen, 

Ik wil jullie graag alle goeds toewensen voor het nieuwe jaar en dit is ook het moment om terug te blikken op 

het afgelopen jaar. Op deze nieuwjaarsbijeenkomst willen ik stilstaan bij de prachtige natuur en het landschap 

van de Zwijndrechtse Waard. Deze streek staat bekend om haar uitgestrekte weilanden, rivieren en sloten, en 

is een waar paradijs voor flora en fauna. Ik wil het vandaag kort met jullie hebben over een belangrijk 

onderwerp voor ons in de Zwijndrechtse Waard: natuureducatie en natuurbeheer. 

In het afgelopen jaar hebben we gezien hoe belangrijk het is om te zorgen voor onze natuur en om de 

volgende generaties te leren over de waarde en het belang van natuurbeheer. Het is onze taak om onze 

natuurlijke rijkdom te beschermen en te behouden voor de toekomst. 

Helaas hebben we dagelijks in het nieuws gezien hoe kwetsbaar onze natuur en het landschap kan zijn. De 

droogte van afgelopen zomer en de stikstof uitstoot hebben een diep spoor getrokken in onze natuurlijke 

omgeving en hebben ons doen inzien hoe belangrijk het is om goed voor onze natuur te zorgen. 

Daarom wil ik in dit nieuwjaar benadrukken hoe belangrijk het is over hoe we in de Zwijndrechtse Waard 

samen werken aan natuureducatie en natuurbeheer. Er zijn na de moeizame Covidjaren al weer veel mooie 

initiatieven opgepakt, zoals de samenwerking met Staatsbosbeheer op de Hooge Nesse, natuurwandelingen, 

educatieve programma's voor kinderen, de bevertentoonstelling in ’t Weetpunt, we spreken in bij de 

gemeenteraad of vergaderden mee over initiatieven zoals de zonne-energieparken en zo zal ik er ongetwijfeld 

een paar zijn vergeten. Dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.  

Maar er is altijd ruimte voor meer vrijwilligers. Vertel in uw omgeving over uw vrijwilligerswerk, hoe belangrijk 

het is om de natuur onder de aandacht te blijven brengen en hoe nuttig je jezelf hiermee kan maken.  

Helaas hebben we de afgelopen periode te maken gehad met het overlijden van vrijwilligers. Op 30 december 

2021 is Sjef van der Lans overleden, de echtgenoot van onze Lidy, Teun Griffioen is op 15 januari 2022 op 89-

jarige leeftijd overleden en op 1 september 2022 is Nelly van der Ploeg-Dekker in de leeftijd van 96 jaar 

overleden. We wensen de familie en vrienden alle sterkte toe. 

De Stichting Natuur en Landschap Zwijndrechtse Waard is gezegend met een aantal sponsors, dank daar voor, 

en ook hier geld dat we nog wel wat extra steun kunnen gebruiken. 

Laten we er in het nieuwe jaar weer vol voor gaan en samenwerken om onze natuur te behouden en te 

versterken. Laten we ervoor zorgen dat de volgende generaties kunnen genieten van de prachtige natuur in de 

Zwijndrechtse Waard. Samen zorgen we er voor dat onze natuur blijft bloeien en onze kinderen kunnen 

opgroeien met een diep respect voor de natuur. 

Ik wens u allen een voorspoedig en liefdevol nieuwjaar, met veel gezondheid en geluk en een groene toekomst 

voor de Zwijndrechtse Waard. 

Dank jullie wel  

Hans Bakker 

Voorzitter ad interim 

Stichting Natuur en Landschap Zwijndrechtse Waard 


