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Van winterrust naar voorjaar



Nu is de Natuurtuin nog in winterrust, maar het voorjaar komt er weer aan en kunnen we weer volop 
genieten van de Natuurtuin. In deze nieuwsbrief komen wij nog even terug op het voorafgaande jaar 2017 
met enkele kernpunten uit het jaarverslag 2017. We hopen weer op een goede samenwerking met onze 
vrienden en vrijwilligers. Er staat ons weer een omvangrijk programma te wachten. Binnenkort is het weer 
NLdoetdag. Zie hieronder..
Ep Booneman, 
Voorzitter 

De Vrienden van de Natuurtuin doen ook dit jaar weer mee aan de landelijke Klusdagen 
van NLdoet. Een activiteit van het Oranjefonds. Alleen in Zoetermeer al nemen tientallen 

organisaties deel aan dit landelijke evenement.
In de Natuurtuin wordt deze keer op beide dagen gewerkt. Vrijdag, 9 maart is gereserveerd 
voor één of meer bedrijfsgroepen. Deze dag is volgeboekt. Zaterdag 10 maart staat open 

voor individuele deelnemers en groepen. Hiervoor kunnen we nog best een aantal 
vrijwilligers gebruiken. Hen wacht een scala van klussen zoals het ophogen van paden, 
zaaiklaar maken van de insectenweide en de akkertjes,  vlechtwerk van wilgentenen en 
snoeiwerk. Kinderen onder begeleiding van hun ouders zijn welkom Voor hen worden 

aparte activiteiten georganiseerd.
Voor inschrijven ga naar https://www.nldoet.nl/klus/29598

Nationale Klussendag NLdoet

Kernpunten jaarverslag 2017



Groot Onderhoud in de Natuurtuin.
Eind 2016 startte de gemeente  met een grote onderhoudsactie in de Natuurtuin. Alle watergangen zijn 
uitgebaggerd, de volledig verlandde veenplas werd weer een open veenplas. Vervolgens is in het eerste 
kwartaal van 2017 met behulp van de knotgroep Meer en Woud een aantal bomen gekapt en/of gedund en werd 
de verwilderingshoek vrij gemaakt van veel opschot.   Dat was nodig omdat de Natuurtuin dicht begon te 
groeien, zowel in de breedte als in de hoogte. En dat maakte , dar er een donkere sfeer ontstond. Zonlicht 
bereikte de grond steeds moeilijker, waardoor de mosbegroeiing toenam en echte bosplanten steeds minder 
kansen kregen. De diversiteit liep terug .
Als gevolg van het groot onderhoud werden doorzichten van vroeger weer hersteld, schaduwwerpers werden 
neergehaald en inzichten verdiepten zich.  Het groot onderhoud van eind 2016 en begin 2017 kreeg nog een 
vervolg eind 2017 met een herstel van een aantal lekkages in de damwanden van de waterhuishouding in de 
Natuurtuin.  De gemeente Zoetermeer heeft stevig geinvesteerd in het groot onderhoud van de Natuurtuin.
Aan het onderhoud in de Natuurtuin hebben ook veel vrijwilligers een grote bijdrage geleverd. We hebben een 
eigen vrijwilligersorganisatie die op de dinsdagen en zaterdagen van de oneven weken een bijdrage leveren aan 
het snoeien, verbeteren van paden, weghalen overtollig hout enz. Ook op de NLdoet dag in maart 2017 en de 
Natuurwerkdag 2017 in november waren een groot aantal vrijwilligers aanwezig.  

Bestuurlijk overleg met de gemeente Zoetermeer
In 2017 is goed samengewerkt met de gemeente Zoetermeer.  Als Stichting Vrienden 

hebben we onze erkentelijkheid uitgesproken over de uitvoering van substantiële 
achterstallige onderhoudswerkzaamheden in de Natuurtuin. Wethouder Paalvast 

benadrukte in een overleg in de zomer 2017 dat er op korte termijn afspraken zouden 
kunnen worden gemaakt over de overdracht van het volledige groenbeheer aan de 

Stichting Vrienden. De overdracht van het groenbeheer is nu gepland voor begin maart 
2018.  

Plaatsing bijenhotel
Een saillant moment in 2017 was de plaatsing 
van het monumentale bijenhotel in de Natuurtuin 
in het kader van het project Groene Cirkels 
Bijenlandschap. Wethouder Paalvast droeg het 
op 11 maart tijdens de NLdoet dag over aan de 
Vrienden van de Natuurtuin. In samenhang 
hiermee krijgt het zgn. verwilderingsgebied een 
nieuwe bestemming. De bomen en struiken zijn 
gerooid en de in de grond aanwezige stobben 
zijn zo veel mogelijk opgeruimd. Het gebied kan 
nu verder worden ingericht als een 
bloemenweide voor insecten.  Dit staat op het 



programma voor 2018

Rondleidingen in de 
Natuurtuin
De maandelijkse rondleidingen in de Natuurtuin 
trokken in 2017 veel belangstelling. Ook de 
zomeravondrondleidingen werden goed bezocht.  
De rondleidingen bieden een mooie gelegenheid 
dieper in te gaan op de verschillende 
landschappen van de Natuurtuin, de planten, 
mossen, struiken en de insectenwereld in de 
Natuurtuin. 

Kledinginzameling
De Natuurtuin was in 2017 opnieuw 
‘begunstigde’  van een van de 
kwartaalinzamelingen die het bedrijf Climpex in 
opdracht van de gemeente uitvoert. Deze actie 
leverde in 2017 circa € 700 op, waarvoor we zeer 
erkentelijk zijn.  

Activiteiten in 2017
Op Hemelvaartsdag 25 mei 2017 
gaven we als Stichting Vrienden acte 
de présence op de Polderdag. Op 
die dag waren een viertal 
fietstochten uitgezet in het land van 
Wijk en wouden. Door onze 
aanwezigheid konden we vele 
fietsers informeren over de 
Natuurtuin.
Op zondag 28 mei 2017 vond voor 
de zesde keer de Westerparkdag 
plaats. Op deze landelijke Dag van 
het Park stond het Westerpark en 
uiteraard de Natuurtuin weer in het 
zonnetje. Binnen het thema van het 

Bijeenkomst voor vrienden 
en vrijwilligers
Op 12 oktober 2017 heeft de 
Stichting Vrienden van de Natuurtuin 
Zoetermeer een 
informatie-/discussiebijeenkomst 
gehouden over de toekomst van de 
Natuurtuin Zoetermeer en de 
mogelijke aanleg van een 
natuurspeelplaats in de onmiddellijke 
nabijheid. Dit in het licht van het 
voornemen om in 2018 het 
groenbeheer van de gemeente over 
te nemen. De bijeenkomst was  
bestemd is voor vrienden, 
(mogelijke) vrijwilligers en andere 



jaar “Het Park BinnensteBuiten” 
werden diverse activiteiten 
georganiseerd voor jong en oud. 
Zowel voor kinderen als voor 
volwassenen werden er workshops 
en excursies georganiseerd. 
Kinderen konden insectenhotels en 
nestkastjes maken, maar ook rijden 
op een pony of een ritje in een echte 
koets maken. De schapen van het 
park werden die middag geschoren 
en de natuurtuingidsen verzorgden 
drie rondleidingen in de Natuurtuin. 
Ook werd een specifieke 
themarondleiding verzorgd over de 
bijzondere waterhuishouding van het 
park. 

belangstellenden . Tijdens de 
bijeenkomst werd een toelichting 
gegeven op de 
onderhoudsactiviteiten en de 
noodzaak benadrukt voor de inzet 
van vrijwilligers om de Natuurtuin als 
parel van de natuur in het 
Westerpark in stand te houden. 
Tevens werd een schets 
gepresenteerd van een natuurlijke 
speelplek in de omgeving van de 
Natuurtuin. De schets wordt eerst in 
overleg met ouders en kinderen in 
de wijk Meerzicht  begin 2018 verder 
uitgewerkt. 

Oproep
De Stichting Vrienden Natuurtuin Zoetermeer wil met deze brief zo veel mogelijk mensen 
bereiken. Vindt u de informatie in  deze nieuwsbrief lezenswaardig, stuur hem dan s.v.p. door 
naar andere mensen.

Volg ons ook op Facebook Bezoek ook onze website
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