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1. Inleiding 
 

Dit is het vierde jaarverslag van de Stichting Vrienden van de Natuur- en Landschappentuin te 

Zoetermeer, verder aangeduid als Stichting Vrienden.  In het kort treft  u een verslag aan van de 

activiteiten in 2019 van het bestuur van de Stichting Vrienden en van de vrijwilligers die betrokken 

zijn bij de activiteiten. 

De Stichting Vrienden heeft volgens de statuten als doelen: 

1. De Stichting stelt zich ten doel zich in te zetten voor de ontwikkeling, het behouden   

 en het gebruik van de Natuur- en Landschappentuin te Zoetermeer en voorts al  

hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of   

daartoe bevorderlijk kan zijn.  

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:   
 
- tezamen met de gemeente Zoetermeer vormgeven aan de (her)inrichting en   

      het beheer van de Natuur- en Landschappentuin;   

-     het vertegenwoordigen van de belangen van gebruikers en belangstellenden   

       van de Natuur- en Landschappentuin bij de gemeente en overige   

       overheidsorganisaties;   

-      het samenwerken met die verenigingen, stichtingen en andere organisaties    

       die soortgelijke doelen op het gebied van natuur en milieu nastreven;   

-      het werven van fondsen, sponsors en donateurs;  

-    het (doen)verrichten van ondersteunende taken in de Natuur- en  Landschappentuin,       
onder meer door de inzet van vrijwilligers, alsmede het  stimuleren van (educatieve) 
activiteiten in de tuin.  

  

3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst       
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De doelen van de Stichting Vrienden worden jaarlijks uitgewerkt in een werk- en projectenplan, 
waarin de ambities en operationele doelen voor het desbetreffende kalenderjaar zijn uitgewerkt.              

In het Werk- en projectenplan 2019 zijn de ambities op de langere en kortere termijn beschreven. 

De langeretermijnvisie is in aanloop tot de oprichting van de Stichting neergelegd in het 

Kerndocument Natuurtuin. De ambities voor de korte termijn zijn als volgt omschreven: 

Het ambitieniveau van de Stichting Vrienden is het vorm geven  aan c.q. de  instandhouding van 

een open natuur- en landschappentuin, die ruimte biedt voor educatieve, recreatieve  en 

natuurhistorische activiteiten en beleving. Tevens is er de ambitie de Natuurtuin een buurtfunctie 

in de wijk Meerzicht te laten vervullen. De ambities kunnen worden samengevat als: 

1. Een beheer op niveau van de Natuurtuin, zodanig dat de educatieve, recreatieve en 

natuurhistorische activiteiten tot hun recht kunnen komen; 

2. De Natuurtuin zodanig verder ontwikkelen dat het binnen het Westerpark dé centrale 

plaats is op het gebied van biodiversiteit en landschappendiversiteit. 

3. De Natuurtuin inclusief het Westpunt het concentratie- en uitgangspuntpunt is voor de 

educatieve, recreatieve en natuurbelevingsactiviteiten in het Westerpark en in de buurt 

wordt ervaren als natuureducatie-  en recreatiepunt.  

Op basis van de visie en uitgangspunten en de huidige situatie van de Natuurtuin was voor 2019 

een aantal prioriteiten gesteld, die in de vorm van projecten werden en worden uitgevoerd. Voor 

de prioriteiten is in 2019 uitgegaan van vier sporen: 

1. Realisatie ontmoetingsruimte voor bezoekers Natuurtuin en het, Westerpark alsmede een 

trefpunt voor vrijwilligers. 

Het Westpunt voldeed  in geen enkel opzicht meer aan de functionele behoefte om 

bezoekers aan rondleidingen in de Natuurtuin en andere wandelingen in het Westerpark 

een rustpunt te bieden, waar een kopje koffie kan worden gedronken. Het Westpunt bood 

voorts onvoldoende ruimte aan vrijwilligers voor educatieve en andere informatieve 

activiteiten. 

 

2. Participatie en betrokkenheid van burgers bij de Natuurtuin. 

De Natuurtuin kan alleen als parel van de natuur in Zoetermeer blijven fungeren indien er 

sprake is van een grote betrokkenheid van inwoners bij de ontwikkelingen in de Natuurtuin.  

 

3. Natuureducatie 
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De Natuurtuin is niet alleen bedoeld voor passief genieten van flora en fauna, maar is ook 

een bron voor actieve educatie op het terrein van historie van landschappen, flora en fauna 

in de omgeving van Zoetermeer.  

 

4. Aantrekkelijker maken van de Natuurtuin voor bezoekers en voor de buurt. 

In dit perspectief streefde de Stichting Vrienden voor 2019 naar geleidelijke verjonging en 

herstel van de oorspronkelijke struweelstructuur van de Natuurtuin. De huidige Natuurtuin 

is op sommige plaatsen uitgegroeid tot een bosperceel, terwijl de oorspronkelijke opzet 

meer een structuur kende met voornamelijk struweel op klei en op veen.  
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2.	 Bestuurlijke activiteiten 
  

Het bestuur van de Stichting Vrienden heeft in de verslagperiode maandelijks vergaderd.  De start 

van de verschillende projecten, het werven van fondsen, het deelnemen aan NL doet, de 

Westerparkdag en de Natuurwerkdag 2019 vroegen substantiële voorbereidingen en 

uitvoeringsactiviteiten. De verschillende evenementen werden goed bezocht. Vele vrijwilligers , 

waaronder ook enkele groepen, hebben een actieve bijdrage geleverd aan de activiteiten op de Nl 

doet dag en de Natuurwerkdag. Het bestuur is in 2019 uitgebreid met Henk Lubberding, die de 

portefeuille flora en fauna beheert en tevens het coördinatorschap van de rondleidingen heeft 

overgenomen van Marina Lurks.  

De samenwerking met de gemeente Zoetermeer is ook in 2019  weer naar tevredenheid  verlopen. 

Voor de Stichting Vrienden is de afdeling Vrije Tijd  van de gemeente het aanspreekpunt en in het 

bijzonder het hoofd van de afdeling. Met haar en haar medewerkers is in 2019 intensief overleg 

gevoerd en via haar ook met de afdelingen Stadsbeheer en Vastgoed. Ook politiek commitment is 

voor de Stichting Vrienden erg belangrijk. In 2019 kwam dit onder meer tot uiting in het overleg 

met wethouder Groeneveld en de aanwezigheid van burgemeester Aptroot bij de opening van de 

Natuurwerkdag in november 2019. Hoofdingeland …………..was aanwezig bij de opening van de NL 

doet dag  in maart 2019. 

Een belangrijk bestuurlijk aandachtspunt in 2019 was het maaiwerk dat door een aannemer in de 

Natuurtuin wordt verricht. Dit jaar bleek er door de overgang van de werkzaamheden van twee 

aannemers naar één aannemer een groot financieel probleem te ontstaan voor de tijdige uitvoering 

van de maaiwerkzaamheden. Na intensief overleg met de gemeente Zoetermeer is voor 2019 een 

oplossing gevonden. De maaiwerkzaamheden konden daardoor met enige vertraging toch worden 

uitgevoerd. In het overleg met wethouder Groeneveld is afgesproken dat we voor 2020 en 

volgende jaren naar een structurele oplossing zullen zoeken. 

Naast de contacten met de gemeente zijn er in de verslagperiode ook contacten onderhouden met 

experts op het gebied van heem- en natuurtuinen. Zij bepleiten dat we  beeldend weer geven wat 

we met de Natuurtuin willen bereiken en ons moeten richten op een ecologisch  structureel beheer 
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van de Natuurtuin. Daarmee wordt gedoeld op een evenwichtige balans tussen horizontale en 

verticale zichtlijnen In de Natuurtuin en op de verhouding van bomen, struiken en andere planten.  

 Mede op het  advies van de experts heeft het bestuur een Adviesraad ingesteld. Deze raad zal het 

bestuur regelmatig adviseren over onder meer de  wenselijkheid van de handhaving van de huidige 

opdeling in landschappen, de structuur van het watersysteem en de inrichting van de tuin evenals 

de houdbaarheid uit oogpunt van toegankelijkheid, veiligheid en aantrekkelijkheid van de tuin voor 

de bezoekers. Deze elementen moeten mede worden beoordeeld vanuit het oogpunt van de rol en 

functie die de Natuurtuin vervult  met het oog op de biodiversiteit van Zoetermeer. 

 

De adviesraad bestaat uit: 

• Arno van Berge Henegouwen, bioloog  

• Ckees van Oijen, ecoloog 

• Harry Ramler, deskundige op het gebied van groenbeheer 

• Arnoud Kruijswijk, landschapsarchitect bij de gemeente Zoetermeer 

 

De adviesraad bepaalt zijn eigen werkwijze. Per seizoen/jaar zal de Adviesraad een schouw houden 

van de Natuurtuin samen met het lid van het bestuur dat verantwoordelijk is voor het reguliere 

beheer door de vrijwilligers en de aannemer. Na een schouw wordt het bestuur geïnformeerd over 

actuele bevindingen. Een maal per jaar presenteert de adviesraad zijn aanbevelingen voor de lange 

termijn aan het bestuur. De adviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies verstrekken 

 

De Stichting Vrienden participeert in de kerngroep “Groen Erfgoed”. In de kerngroep werken 

verschillende groene organisaties samen, zoals wijktuin Zoete Aarde in de Leyens,  de Hof van 

Seghwaert, de wijktuin Noordhove, het Voedselbos, Piëzo, het Gilde Zoetermeer en de gemeente 

Zoetermeer.  In de kerngroep staat het leren van elkaars ervaringen op het gebied van de 

groeninitiatieven centraal. Een belangrijk aandachtspunt was de realisatie van het bijenlint in 

Zoetermeer. 

Op gemeentelijk niveau vond er regulier overleg plaats in het NME-overleg over de afstemming van 

activiteiten op het gebied van natuur en educatie.  

De Stichting Vrienden onderhoudt intensief contact met De Groene Motor. Dit is een provinciaal 

programma dat vrijwilligerswerk in de leefomgeving stimuleert en ondersteunt. Het programma is 

ondergebracht bij het samenwerkingsverband Landschap & Erfgoed Zuid-Holland. De Groene 
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Motor heeft ons geadviseerd over de inzet van vrijwilligers, de organisatie van een natuurwerkdag, 

ons een bijdrage verleend voor de aanschaf van gereedschap , de struiken voor de verjonging van 

het struweel, het uitrusten van vrijwilligers met veiligheidsmateriaal en heeft ons gefaciliteerd met 

de uitleen van gereedschap. 

Het bestuur van de Stichting Vrienden ziet de nauwe samenwerking van vrienden en vrijwilligers 

met de gemeente Zoetermeer en de natuurorganisaties in Zoetermeer  als een initiatief met 

maatschappelijke waarde voor de burgers van Zoetermeer.  
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3.		 Uitvoering	projecten	

3.1.		 Project	Renovatie	Westpunt	Vrienden	
 

Doel van het project was het Westpunt te transformeren tot een functioneel bezoekers- en 

informatiecentrum voor het Westerpark. 

Het Westpunt was tot 2019 een combinatie van werkplek, vergaderplek en opslagplek voor 

gereedschap en andere materialen. Het geheel vormt voor zowel bezoekers als vrijwilligers een 

weinig representatief geheel met een slecht binnenklimaat. Het Westpunt was volledig afgesloten. 

In samenspraak met de gemeente Zoetermeer is een schets opgesteld van de wensen van 

gebruikers van het Westpunt om het geheel een opener en publieksvriendelijker karakter te geven. 

Bij de uitwerking van de schets bleek ook dat verschillende onderhoudswerkzaamheden dringend 

moesten worden uitgevoerd. Zo bleek de dakbedekking asbesthoudende stoffen te bevatten en 

waren verschillende rabatdelen in slechte toestand. 

Het project is in 2019 uitgevoerd onder regie van het Vastgoedbedrijf van de Gemeente 

Zoetermeer.  Een belangrijk onderdeel van de samenwerking met de gemeente Zoetermeer was 

dat de financiering van het opener en publieksvriendelijker karakter inclusief de daarbij behorende 

vandalismebescherming voor rekening van de gebruikers van het Westpunt zouden komen.  Dit is 

gelukt door een substantiële bijdrage van het Oranjefonds via het programma van “Groen Erfgoed”, 

bijdragen van de gebruikersgroepen van het Westpunt en een grote inzet van vrijwilligers van de 

Stichting Vrienden.  Naast de renovatie is ook een interne verbouwing doorgevoerd door de 

verplaatsing van de keuken en het vernieuwen van de toiletruimten. Nu de renovatie grotendeels is 

uitgevoerd, komt er ruimte voor een herinrichting van de presentatieruimte en de mogelijkheden 

die de nieuwe raam- en deurpanelen bieden voor het presenteren van informatie.  

 

 

3.2. Project	Participatie	en	werven	vrienden	
 

Betrokkenheid van burgers en vrienden is essentieel voor het behoud en de doorontwikkeling van 

de Natuurtuin. Doel van dit project is het vergroten van de betrokkenheid  van vrijwilligers en 

vrienden. In 2019 is daarbij het accent gelegd op een actieve benadering van vrijwilligers op de 
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verschillende evenementdagen zoals de NL doet dag, de Westerparkdag en de Natuurwerkdag.  

Bezoekers van de rondleidingen in de Natuurtuin onder leiding van natuurtuingidsen worden 

intensief  geïnformeerd over  de activiteiten in de Natuurtuin en het belang van de betrokkenheid 

als vriend. Onderdeel van dit project is ook een actieve communicatie in de lokale pers over 

activiteiten in de Natuurtuin. 

Het resultaat van het aantrekken van nieuwe vrienden en vrijwilligers blijft onder de 

verwachtingen, zodat het ook voor volgende jaren een belangrijk punt van aandacht zal blijven. Het 

huidige aantal vrienden en vrijwilligers is stabiel gebleven.  

3.3		 Project Educatieve agenda/samenhangende verhaallijn	
 

De educatieve activiteiten  van natuurorganisaties rondom de Natuurtuin zijn niet altijd op elkaar  

afgestemd, waardoor er doublures en hiaten in de agendering optreden. Ook het benaderen van 

scholen, scoutinggroepen en andere groepen die zich bezig houden met activiteiten op het terrein 

van natuur en duurzaamheid vereist nog wel meer aandacht. Het doel van dit project is het 

opstellen van een agenda van educatieve activiteiten, maar dat is helaas in 2019 niet gelukt. 

Hoewel er een intensief contact is met IVN en andere natuurorganisaties, verliep het project in 

2019 moeizaam. Het contact met scholen en scoutinggroepen is niet echt tot stand gekomen.  

De rondleidingen in de Natuurtuin bieden goede educatieve mogelijkheden. Daarom wordt er bij 

deze rondleidingen veel aandacht geschonken aan de flora en fauna in de Natuurtuin, terwijl ook 

tijdens de specifieke evenementen zoals NL doet, de Natuurwerkdag en de Westerparkdag de flora 

en fauna van de Natuurtuin breed in de belangstelling staan met toelichtingen van onder meer 

Anthonie van Peursen en Arno van Berge Henegouwen. Verheugend is te constateren dat de 

maandelijkse rondleidingen goed bezocht worden. Dit geldt ook voor de zomeravondwandelingen 

die in 2019 plaatsvonden. 

Tot dusver ontbreekt het  nog aan een samenhangend basis verhaal over de Natuurtuin voor 

rondleidingen en bezoekers op de website. In 2019 is er een aanzet gegeven en een schema 

opgesteld voor de ontwikkeling van een dergelijk verhaal. Dit zal in 2020 projectmatig worden 

uitgewerkt. 

Voor de tweede keer heeft de Stichting Vrienden in 2019 geparticipeerd in Speelmeer, het 

activiteitenprogramma van de gemeente Zoetermeer. Twee sessies met een speurtocht werden 
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georganiseerd, met in beide gevallen een tiental deelnemers. De speurtocht stond in het teken van 

lerend de natuur verkennen. De kinderen waren enthousiast. Ook de participatie in de slootjesdag 

van het IVN stond in het teken van educatie. 

3.4.  Project	Verjongingskuur	struwelen 
 

Bij het ontwerpen van de Natuurtuin is indertijd te weinig rekening gehouden met de groei van 

bomen en struiken. Daar komt bij dat er in de afgelopen 40 jaar, door allerlei oorzaken veel  te 

weinig aan groenbeheer is gedaan. Het gevolg is dat de diversiteit aan kleinschalige landschappen 

door de jaren heen langzamerhand uit de tuin aan het verdwijnen is. Het enigszins terugbrengen 

van deze diversiteit vereist enkele grote ingrepen. Het betekent onder andere dat veel  grote 

bomen op termijn zullen moeten verdwijnen. De overheersende houtige begroeiingstypen zullen 

dan struiken begroeiingen zijn met hier en daar een enkele solitaire (toekomst)boom. Dit hele 

project zal in fasen worden uitgevoerd.  

Begin 2019 is in samenwerking met de Knotgroep Meer en Woud een eerste perceel waarin de 

structuur van de struwelen volledig was weggevaagd vrijgemaakt van bomen en struiken. Het 

vrijmaken van de grond van stronken die absoluut weg moesten kostte veel tijd. Vervolgens heeft 

een herplanting van struwelen plaatsgevonden. Voor de soort struwelen is het oorspronkelijke 

beheerplan als uitgangspunt genomen. Dit plan gaf aan dat op de bestemde plaats doornachtige 

struwelen passen.  

In het eerste half jaar van 2019 zijn ook de struwelen waar gagel geplaatst is aanzienlijk gesnoeid 

en een aantal nieuwe gagelstruiken geplant.  

 
Daarmede is een eerste fase van de verjonging van struwelen met een goed resultaat uitgevoerd.  

Deze fase vergt in de volgende jaren nog de nodige aandacht voor het volledig inpassen in de 

structuur van de Natuurtuin.  

Foto struwelen 

 

Een belangrijke aanvulling op het project verjongingskuur struwelen was het creëren van een veld 

met stinsenplanten volgens het onderstaand schema. De bollen zijn geplant in november 2019 
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4. Reguliere activiteiten  

4.1  Rondleidingen in de Natuurtuin door natuurtuingidsen 
 

Rondleidingen door Natuurtuingidsen worden al sinds vele jaren gegeven. Ook in 2019 stonden de 

maandelijkse rondleidingen weer prominent op het programma. Het aantal deelnemers varieert 

van circa 15 tot veertig.  Ook zijn er in de zomer enkele zomeravondwandelingen georganiseerd, 

waarvoor grote belangstelling bestond. De rondleidingen vormen een essentieel onderdeel van het 

educatief programma van de stichting. De rondleidingen zijn gericht op een “activerende 

natuurverkenning”.  Wandelaars worden uitgedaagd om zelf zaken te ontdekken  en worden 

gestimuleerd  zelf op onderzoek te gaan in de Natuurtuin.  

De rondleidingen worden breed gecommuniceerd in de lokale media, facebook en de website van 

de Stichting Vrienden. 

 

Een rondleiding van Franse scholieren bij de open veenplas met nieuw vlonderpad.  
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4.2.	 NLdoet	en	Natuurwerkdag	2019	
 

Het is gebruikelijk geworden dat de Stichting Vrienden mee doet aan de jaarlijkse NL doet dag en de 

jaarlijkse Natuurwerkdag.  In 2019 zijn deze geslaagd verlopen. Bij de NL doet-dag in maart 2019 

waren circa 30 personen aanwezig en bij de Natuurwerkdag in november 2019 ongeveer 35 

personen. De accenten bij deze dagen ligt op het inzetten van groepen en individuele personen bij 

het onderhoud en beheer van de Natuurtuin.  De Stichting Vrienden is zeer erkentelijk voor de inzet 

van zoveel vrijwilligers bij het beheer en onderhoud in de Natuurtuin.  

4.3.   Westerparkdag 2019 
 

De 8e Westerparkdag werd dit jaar voor de 3e keer georganiseerd door het IVN, afdeling 

Zoetermeer en Stichting Vrienden met een belangrijke materiële en personele bijdrage van de 

gemeente Zoetermeer.  

Activiteiten op de Westerparkdag (nog aanpassen) 

Er waren diverse doorlopende activiteiten zoals het maken van nestkastjes, insectenhotels, 

feestkroontjes, schminken, ponyritjes maken, knutseltafels en rondritjes in de paardenkoets, 

fototentoonstelling, proeverijen, e.a.  

Verder waren er rondleidingen in de Natuurtuin, kriebelbeestjes zoeken, vogelsafari’s en een 

water- en landdiertjes activiteit.  

In verschillende stands konden de bezoekers kennis maken met het werk van o.m. de KNNV, de 

Vogelwerkgroep, IVN, Milieudefensie, de Fietsersbond, de Windvogel, het Vleermuisplatform 

Zoetermeer, De Tuingezel (zorgorganisatie), Platform Kracht van Groen,  

Cateraar Bims&Boems was er voor de inwendige mens + ijsboerderij De Weipoort voor een 

biologisch ijsje.  

Aantallen deelnemers/bezoekers 

 Verwacht aantal  Werkelijk aantal 
Professionals betrokken bij organisatie project 1 (deeltijd) 1 (deeltijd) 
Vrijwilligers betrokken bij organisatie project 110 100 
Bezoekers  Tussen 600 en 800 Circa 750 
Deelnemers 40 39 
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 De informatie over de Westerparkdag 2019 is ontleend aan het inhoudelijk eindverslag van de 
evaluatie van de dag.  

 

4.4. Vrijwilligers beheer en onderhoud 
 

In wisselende samenstelling ondersteunen circa 25 vrijwilligers  de gemeentelijke beheerder van de 

Natuurtuin bij de reguliere beheer- en onderhoudswerkzaamheden. Hiervoor is een onderhouds- 

en werkschema beschikbaar. De werkzaamheden vinden plaats op de dinsdagen en zaterdagen van 

de oneven weken.  De waarde van deze werkzaamheden is onmisbaar voor een regulier onderhoud 

van de tuin en daarmee voor het behoud van de natuurwaarde. De vrijwilligers werkten in 2019 

nog gedeeltelijk onder de regie van de gemeentelijke beheerder Monique Snoek. Zij draagt haar 

taken geleidelijk over aan vrijwilligers van de Stichting Vrienden. Deze geleidelijke afbouw  verloopt 

parallel met de geleidelijke overname van de taken door vrijwilligers. Het gaat in het bijzonder om 

de overdracht van kennis en het verkrijgen van inzicht en ervaring in het beheer van de Natuurtuin. 

In 2019 is het aantal vrijwilligers helaas niet toegenomen. Verdere versterking blijft wenselijk. De 

werkzaamheden omvatten een variëteit van activiteiten zoals snoeien, afvoeren maaisel, 

vervangen en herstellen tuinbanken, verven , weghalen stobben enz. Het schema van 

onderhoudswerkzaamheden dat wordt gehanteerd voor het beheer is in 2019 naar behoren 

uitgevoerd. Wel hebben de budgetproblemen met betrekking tot het maaien door de aannemer tot 

vertragingen geleid en daarmede ook consequenties gehad voor de werkzaamheden van de 

vrijwilligers. In 2019 was het noodzakelijk een nieuwe bosmaaier en een nieuwe accu gazonmaaier 

aan te schaffen. Het aantal vrijwilligers dat met de bosmaaier kan werken is uitgebreid. Ook is er 

aanzienlijk gemaaid met de zeis, Ook daarvoor zijn gelukkig vrijwilligers.   

Op een avond met vrijwilligers hebben zij aangegeven  nog wel planmatiger te willen werken en 

vinden ook overigens dat zij goed moeten worden ingezet op basis van hun capaciteiten. In de 

maanden dat er gemaaid moet worden willen zij zo nodig elke week beschikbaar zijn.  De Stichting 

Vrienden is ook zeer erkentelijk voor de medewerking van de Knotgroep Meer en Woud die jaarlijks 

een grote bijdrage levert aan het groot onderhoud door het knotten en het dunnen van bomen in 

de Natuurtuin.    

In totaal hebben vrijwilligers circa 1200 uren onderhouds- en beheerwerkzaamheden uitgevoerd.         

Foto: inzet vrijwilligers.        
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4.5  Ecologische adviezen 
Hier opnemen de adviezen van Johan Vos en de aanpak van de bijentellingen in de Natuurtuin door 
resp. Hans en Marina 

4.6.  Communicatie 
 

De Natuurtuin is er voor de inwoners van Zoetermeer en omgeving. Bekendheid en zichtbaarheid 

zijn essentiële punten om de functies van de Natuurtuin tot hun recht te laten komen. In 2019 is 

communicatie actief ingezet om de bekendheid en zichtbaarheid van de Natuurtuin te vergroten. 

Een twintigtal perspublicaties is uitgebracht, terwijl er voorts in het bijzonder door de voorzitter 

van de Stichting Vrienden enkele interviews zijn gegeven over de doelstellingen en het belang van 

de Stichting Vrienden en de Natuurtuin.  

De evenementen van de Stichting Vrienden zijn via de verschillende lokale media, de websites van 

de gemeente Zoetermeer en een drietal nieuwsbrieven uitgebracht 

Voor het beheer van de website en het Facebookaccount van de Stichting Vrienden is een nieuwe 

webmaster aangetreden in de persoon van Anneke Wagner. 
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5  Flora en fauna in de Natuurtuin.	

5.1.  Overzicht plantengroei in de Natuurtuin 
	
 Het rapport plantengroei  van de natuurtuin in het Westerpark van Johan Vos en Cees Los geeft 
een prachtig overzicht van de ontwikkelingen in de plantengroei sinds de aanleg van de Natuurtuin 
in 1977/1978. Het rapport is te vinden op de website van de Stichting vrienden 

 

                
       Latraea clandestina 

        

       Leucojum-aestivum 
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Ijsvogel  

 

  

Sympetrum-Sanguineum 
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	6.		 Jaarrekening 2019 

6.1.		Balans per 31 december 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving
Activa
Materiële  aktiva
Gereedschappen 300,00
Vorderingen op korte termijn
Vorderingen 300,00
Liquide middelen
Bankrekening 3028,32 1964,67
Kas Natuurtuingidsen 72,70 + 96,30 +
Totaal activa 3401,02 2360,97

Passiva
Eigen vermogen
Vermogen 2360,97 3450,51
Saldo boekjaar -664,10 + -1089,54 +

1696,87 2360,97
Schulden op korte termijn
Crediteuren 1704,15

+
+

Totaal Passiva 3401,02 2360,97

2019 2018
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6.2.		 Staat	van	baten	en	lasten	
 

 

Baten

Toezegging Oranjefonds/Groen Erfgoed 10000,00 7000,00 400,00
Pelgrimshoeve 350,00 350,00
Kledingactie Climpex BV 880,50 750,00
Crowdfunding 4500,00 3424,40
Zuid Hollands Landschap(vouchers) 3000,00 2000,00
Donaties 155,00 250,00
Bijdragen rondleidingen 145,8
Bijdragen Westpunt 2025,00

+ +
Totaal baten 16410,50 [A] 14500,00 [A] 4320,20 [A]

Lasten

Communicatie en organisatie activiteiten 50,00 500,00 540,54
Kosten bankrekening 100,90 100,00 147,32
Inrichting en kosten webhosting/email 61,71 100,00 100,43
Aanschaf en onderhoud gereedschap 1587,60
Afschrijvinskosten gereedschap 300,00 300,00 623,00
Materiaalkosten 47,98 500,00 196,85
Herstel Insectenhotel en insectenweide 1000,00
Zaden insectenveld, akkers, stinsenbollen 231,53 432,94
Opslagcontainer 1724,25
Onkosten vrijwilligers (groen) 115,74 250,00 214,01
Beveiligingsmateriaal vrijwilligers 275,86
Onkosten natuurtuingidsen 55,40
Onkosten onderhoud 300,00 375,00
Westpunt 14303,28 13400,00

+ [B} +
Totaal lasten 17074,60 [B] 15450,00 5409,74 [B]

Resultaat
Totaal baten 16410,50 14500,00 [A] 4320,20 [A]
Totaal lasten 17074,60 15450,00 [B] 5409,72 [B}

Saldo Baten - Lasten -664,10 [A-B] -950,00 [A-B] -1089,54 [A -B]

2019 2019 2018
Jaarrekening Begroting Jaarrekening
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Toelichting 

 Totaal is aan subsidies en bijdragen in de verslagperiode een bedrag van ruim € 16000,00 

toegezegd CQ. ontvangen. Van het Oranjefonds werd via Groen Erfgoed een bijdrage toegezegd 

van € 10.000,00 voor de renovatie van het Westpunt.  De kledingactie van de gemeente 

Zoetermeer in 2018 leverde een bedrag op van € 880,50. Voor de verjonging van de struwelen, de 

uitbreiding van gereedschap en beveiliging van vrijwilligers tijdens het werken werd een drietal 

vouchers van  de Groene Motor ontvangen tot een bedrag van € 3000,00 De Pelgrimshoeve stelde 

€ 350 beschikbaar voor de renovatie van het Westpunt en verschillende gebruikers van het 

Westpunt stelden € 2025 ter beschikking voor de renovatie. 

Voor de afschrijving op de gereedschappen, waaronder een viertal kruiwagens, is een 

afschrijvingspercentage gehanteerd van 33%. 

Verantwoording	onderhoudswerkzaamheden	ten	laste	van	het	administratieve	budget	
 

Uit het door de gemeente Zoetermeer ter beschikking gestelde administratieve budget zijn in 2019 
betaald: 

a. Herstel van lekkages; 
b. Maaien van weiden, dijken en sloten door de aannemers; 
c. Herstel van gereedschap, meer specifiek van de grasmaaier; 
d. Levering van schelpen en durecomix; 
e. Kappen van onveilige bomen; 
f. versnipperen van hout. 
g. totaal is aan deze werkzaamheden een bedrag van €7000 uitgegeven. Deze lasten zijn niet 

in de jaarrekening verwerkt, omdat de facturen bij de gemeente worden ingediende, die 
vervolgens voor betaling zorgdraagt.  

Helaas moeten we vaststellen dat het inzicht in de uitputting van het administratieve budget nog 
ontbreekt. Dit punt is besproken met wethouder Groenveveld en hoofd van de afdeling Vrije Tijd, 
Noortje van Zanten.  
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Colofon		

Samenstelling	van	het	bestuur	
 

Ep Booneman,    voorzitter 

Marina Lurks,  secretaris 

Piet de Kam,  penningmeester 

Chris Veldhuysen,         portefeuille participatie en  externe netwerkcontacten 

Hans van der Smagt       portefeuillehouder beheer en onderhoud. 

Henk Lubberding portefeuille flora en fauna/coordinator rondleidingen 

Bezoekadres	
 

’t Westpunt in het Westerpark 

Telefoon voorzitter  079-3200257 

Email:   info@vriendennatuurtuinzoetermeer.nl 

Website:  www.vriendennatuurtuinzoetermeer.nl 

Bankrekening:  NL93 TRIO 0391 0314 57 

 

Foto’s	
 

De foto’s in dit jaarverslag zijn van Tilly Kester en Ep Booneman. De foto`s in het hoofdstuk Flora en 
Fauna zijn van Arno van Berge Hengouwen. 


