
 

Nieuwsbrief januari 2019                                                               Bekijk deze email online 
 
                                                                            
  

 

 

Het jaarverslag 2018 is op de website www.vriendennatuurtuinzoetermeer.nl geplaatst. In 
deze nieuwsbrief gaan we in op enkele hoogte- en dieptepunten in 2018. 

 

          Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente 
 

Op de Nl doetdag 10 maart 2018 droegen 
weer vele vrijwilligers hun steentje bij aan 
het onderhoud en het beheer van de 
Natuurtuin. Bijzonder op die dag was het 
tekenen van een overeenkomst tussen de 
gemeente Zoetermeer en de Stichting 
Vrienden Natuurtuin waarin het onderhoud 
van het groenbeheer van de tuin werd 
overgedragen aan de Stichting Vrienden. 
Wethouder Paalvast ondertekende 
namens de gemeente de overeenkomst. 

 

 

                         Van vernieling naar vernieuwing 
 



 

 

Een uiterst teleurstellende ervaring in 2018 was de vernieling van het in 2017 geplaatste 
monumentale insectenhotel en de schade toegebracht aan de muurtjes van de oude 
boerderij in de Natuurtuin.  Deze vorm van (moedwillig) vandalisme is niet te begrijpen. 
Hartverwarmend was de betrokkenheid van vrienden, vrijwilligers en andere  betrokkenen 
bij de Natuurtuin. Binnen enkele weken leverde een crowdfundingsactie voldoende 
middelen op om tot herstel over te gaan. Bovendien  stelden enkele bedrijven en 
vrijwilligers middelen in natura of geld beschikbaar. Een hoveniersbedrijf stelde gratis een 
tweede insectenhotel beschikbaar en een andere sociaal betrokken onderneming zorgde 
voor herstel van de muurtjes.   

 

                                     Westerparkdag 
 



 

 

  
Een grote happening in 2018 was de Westerparkdag, die dit jaar voor de 7e keer werd 
georganiseerd Vanwege de jubilea van twee  organiserende partijen - IVN Zoetermeer en 
de Stichting Vrienden Natuur- en Landschappentuin Zoetermeer (beide 40 jaar) - was dit 
jaar een bredere doelgroep aangeschreven en heeft de 
Westerparkdag een extra feestelijk karakter gekregen. Vanwege de beide jubilea begon de 
dag met de feestelijke ingebruikname van een door Dunea aan de gemeente Zoetermeer 
geschonken waterpomp bij de ingang van de Natuurtuin. Er was een breed programma 
van informatieve-, educatieve-, doe-, knutselactiviteiten en een fototentoonstelling van o.a. 
trouwfoto’s die zijn gemaakt in de Natuurtuin en/of Westerpark (bijdragen: Foto Linthout). 
Ook waren er foto’s te zien van de aanleg van de Natuurtuin 40 jaar geleden. 

 

       Transformatie van verwilderingshoek naar insectenveld 
 



 

 

De Stichting Vrienden wil de Natuurtuin aantrekkelijker maken voor bezoekers. Na het 
wegwerken van het achterstallig onderhoud is als eerste verbeteringsproject gestart het 
transformeren van de zo genaamde verwilderingshoek in een insectenweide of 
insectenveldje. Deze transformatie is mede bedoeld om het project Zoetermeer Zoemt te 
ondersteunen.  Het project is in 2018in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase in het 
voorjaar 2018 is het veld voor het eerst met zand –gratis ter beschikking gesteld door een 
vrijwilliger! -bewerkt door vrijwilligers en vervolgens ingezaaid met een mengsel van 
eenjarige akkerkruiden.  Hoewel de groei  als gevolg van de droge zomer aanvankelijk 
achter bleef, werd het geheel toch een prachtige bloemenweide. In combinatie met de twee 
insectenhotels is de verwilderingshoek volledig getransformeerd. 

De tweede fase is uitgevoerd in het najaar van 2018. Deze fase was nodig omdat het 
noodzakelijk was de grond losser te maken en te voorzien van enkele zandheuveltjes. 
Daartoe hebben enkele ondernemingen 50 kubieke meter zand en 8 kubieke meter 
leemhoudend zand beschikbaar gesteld en verwerkt in het insectenveld. Dit in de vorm van 
een gift in natura. Voor het inzaaien in het najaar is gebruik gemaakt van een mengsel van 
meerjarig bloemzaad als wel van een mengsel van eenjarig bloemzaad. Er is uitsluitend 
gebruik gemaakt van zaad van inheemse wilde soorten 
De combinatie van vrijwilligersactiviteiten , giften in natura en subsidie kon het project in 
2018 worden gerealiseerd. De Stichting Vrienden is de gulle gevers zeer dankbaar. In het 
jaarverslag is hier meer over te lezen. 

 

                  Toegankelijker maken Natuurtuin 
 



 

 

Vanaf  de start van de Stichting Vrienden werd veel belang gehecht aan het toegankelijker 
maken van de Natuurtuin voor minder validen. De paden in de Natuurtuin zijn smal en voor 
een deel erg ongelijkmatig. In 2018  heeft de gemeente Zoetermeer een belangrijke stap 
gezet door het hoofdpad in de Natuurtuin opnieuw te laten bestraten op een zodanige 
wijze dat het ook voor minder-validen toegankelijk is. Het werk is nog niet helemaal af, 
maar zal begin 2019 worden voltooid. Een deel van de andere paden is eveneens 
toegankelijker gemaakt door het toepassen van een half verhardingsmateriaal. Het blijft 
evenwel belangrijk om een goed natuurlijk evenwicht in de tuin te bewaren, zodat mossen 
langs de bospaden goed tot hun recht kunnen komen. De bovenstaande foto van Hans 
van der Smagt laat een deel van het nieuwe pad zien.  

 

Rondleidingen in de Natuurtuin 
De rondleidingen met natuurtuingidsen trokken ook in 2018 weer een  groot aantal 
deelnemers. Het is bijzonder plezierig om op deze wijze het moois van de Natuurtuin te 
ervaren. 

Vrijwilligers 
De Stichting Vrienden kan het werk alleen verrichten dankzij de inzet en bijdragen van de 
vrijwilligers. Ook geintereseerd? Meld u aan. Op 16 maart 2019 is er weer een NL doet dag, 
waaraan ook de Natuurtuin deelneemt. Mogelijk is het een idee om samen met anderen te 
komen helpen in de Natuurtuin. 

  

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
   

 

Stichting Vrienden Natuur- en Landschaptuin Zoetermeer 
Bachrode 8, 2717 AN Zoetermeer 

Telefoon: 079-3510523 
info@vriendennatuurtuinzoetermeer.nl 

 
 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden. 
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