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1. Inleiding 
 

Dit is het zesde 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 2021 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 opgenomen in een werk- en 

projectenplan, waarin de ambities en operationele doelen voor het desbetreffende 

kalenderjaar zijn uitgewerkt.              

In het Werk- en projectenplan 2021 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 aan 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. Het beheer op van de Natuur- en Landschappentuin op niveau, zodanig dat de 

educatieve, recreatieve en natuurhistorische activiteiten tot hun recht kunnen komen; 

2. De Natuur- en Landschappentuin zodanig verder ontwikkelen dat het binnen het 

Westerpark dé centrale plaats is op het gebied van biodiversiteit en 

landschappendiversiteit. 

3. De Natuur-en Landschappentuin, inclusief ’t Westpunt, het concentratie- en 

uitgangspuntpunt laten zijn voor de educatieve, recreatieve en 

natuurbelevingsactiviteiten in het Westerpark en in de omliggende buurten wordt 

ervaren als natuureducatie- en recreatiepunt.  

Op basis van de visie, uitgangspunten en de huidige situatie van de Natuur- en 

Landschappentuin is voor 2021 een aantal prioriteiten gesteld, die in de vorm van projecten 

werden en worden uitgevoerd. Voor de prioriteiten is in 2021 uitgegaan van drie sporen: 

1. Structurele inrichting beheer en onderhoud Natuur- en Landschappentuin. 

De gemeente Zoetermeer stelde in 2020 voor om het gehele beheer en onderhoud van de tuin 

over te dragen aan de Stichting Vrienden. In plaats van een samenwerkingsovereenkomst wilde 

de gemeente naar een gebruikersovereenkomst. De Stichting Vrienden wil daar in principe aan 

meewerken, mits de verantwoordelijkheden voor de instandhouding en groot onderhoud van 

de waterhuishouding van de Natuur- en Landschappentuin goed geregeld kunnen worden.  
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De uitvoering van beheer- en onderhoudswerkzaamheden in voorgaande jaren heeft de 

Stichting Vrienden geleerd dat ze zeer planmatig zal moeten werken. In de nieuwe werkwijze 

zal de Stichting Vrienden zelf aansturing moeten verrichten van de werkzaamheden van de 

aannemer. Dit is een uitbreiding van de verantwoordelijkheden.  

De nieuwe werkwijze vereist ook een grote inzet van vrijwilligers en waarschijnlijk ook de 

aanschaf van nieuw gereedschap, zoals een balkenmaaier en een grondfreesmachine 

Het beheersen van de hoeveelheid riet, de houtachtige struiken in de dijken van de polder en 

het opschot in de struwelen, gagel en griend vergt eveneens voor een deel een projectmatige 

aanpak.  

Het onderhoudsplan moet in meerjarenperspectief worden opgesteld.  

2. Regeneratie van de griend 

Na een start met de verjonging van een deel van de struwelen, vereist de aanpak van de griend 

in de Natuurtuin- en Landschappentuin een projectmatige aanpak. De griend in de tuin bestaat 

inmiddels meer dan 40 jaar. Geleidelijk aan is de gewenste situatie gedegenereerd en is een 

herstelactie nodig. Verjonging is dringend gewenst. Ook moet op sommige punten opnieuw 

worden gegreppeld en moeten bestaande greppels worden uitgebaggerd. Er is inmiddels te veel 

vegetatie in de griend die er niet thuishoort en daardoor dringend moet worden verwijderd of 

gemaaid. 

3. Herbouw ’t Westpunt 

Na de brand eind 2019 van het net gerenoveerde ’t Westpunt wil de Stichting Vrienden graag 

een start maken met een nieuw paviljoen dat gebruikt kan worden voor bijeenkomsten en 

scholing van vrijwilligers, maar ook in bredere zin voor de educatieve- en instructieve 

activiteiten op het gebied van natuureducatie door de verschillende natuur- en 

milieuorganisaties in Zoetermeer. De gemeente Zoetermeer heeft inmiddels een schets 

opgesteld. Deze schets wordt momenteel uitgewerkt tot een concreet ontwerp. Het voornemen 

bestaat dat vrijwilligers een significante bijdrage gaan leveren aan de bouw van het nieuwe 

paviljoen.  

Voorts moet de gehele informatie- en communicatiefunctie van het nieuwe paviljoen worden 

ontwikkeld.  
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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 NLDoet en de 

Natuurwerkdag 2021 vroegen substantiële voorbereidingen en uitvoeringsactiviteiten. De Covid 19- 

pandemie maakte het niet altijd eenvoudig, maar had gelukkig minder impact dan in het 

voorgaande jaar. De door Corona verplaatste NL Doet dag kon in mei 2021 niet doorgaan, omdat de 

maand mei zich niet leent voor grootschalig onderhoud in de tuin vanwege het broedseizoen. Wel 

kon de Natuurwerkdag 2021 in november doorgaan. Ook de rondleidingen in de Natuurtuin hebben 

voor een voor groot deel van het jaar plaatsgehad.  

Het jaar 2021 stond bestuurlijk in het teken van een bestuurswisseling in het voorzitterschap. Ep 

Booneman droeg in juli van het jaar het voorzitterschap van de Stichting Vrienden over aan Nico 

van Walsum. Het bestuur heeft grote waardering voor de inzet van Ep Booneman, die in belangrijke 

mate de drijvende kracht was achter de oprichting van de Stichting Vrienden en er mede voor 

gezorgd heeft dat de Natuurtuin is blijven voortbestaan. In een afscheidsreceptie receptie in juli 

2021 heeft het bestuur samen met vrijwilligers, vertegenwoordigers van de gemeente en andere 

(natuur)-organisaties hierbij uitvoerig stilgestaan. Wethouder Groeneveld van de gemeente 

Zoetermeer heeft haar waardering voor de activiteiten van Ep uitgesproken tijdens een latere 

rondgang met hem in de tuin.   

Veel bestuurlijke aandacht is in 2021 besteed aan de vormgeving van de relatie met de Gemeente 

Zoetermeer. De gemeente had eind 2020 voorgesteld het beheer van de Natuur- en 

Landschappentuin volledig over te dragen aan de Stichting Vrienden. Dit voorstel was mede 

ingegeven door het aflopen van de periode waarin de gemeentelijke beheerder beschikbaar was 

voor advies en andere taken bij de tuin. Het bestuur stond van meet af aan positief tegenover het 

voorstel van de gemeente, maar wilde wel garanties voor de risico’s verbonden aan de 

verantwoordelijkheid voor een volledig beheer van de Natuur- en Landschappentuin. De tuin is 

immers niet zomaar een stuk grond, maar heeft een eigen waterhuishouding en gevarieerde 

landschappen met niveauverschil. Na langdurig overleg is er een vorm gekozen waarbij de regie 

voor het onderhoud de verantwoordelijkheid is van het bestuur van de Stichting Vrienden en de 

gemeente een bijdrage levert voor de werkzaamheden die ook tijdens het gemeentelijk beheer 
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veelal door een aannemer werden verricht. De samenwerkingsovereenkomst met de gemeente is 

aangevuld met een annex, waarin de wijzigingen zijn vastgelegd.  De nieuwe regeling gaat in per 1 

januari 2022.  

Helaas is de voortgang om te komen tot een herbouw van een nieuw ‘ t Westpunt in 2021 beperkt 

gebleven. Weliswaar is er overeenstemming bereikt over een schets voor de herbouw en de plaats 

van het pand, maar zijn de organisatie van het beheer en de financiering van het pand nog niet 

nader geconcretiseerd. We zullen het nog even moeten stellen met de tijdelijke voorzieningen. 

De samenwerking met de gemeente Zoetermeer is, afgezien van de contacten over het structurele 

beheer, in 2021 op operationeel niveau beperkt gebleven. Voor de Stichting Vrienden is de afdeling 

Vrije Tijd van de gemeente het aanspreekpunt en in het bijzonder het hoofd van de afdeling 

Noortje van Zanten. Zij heeft in het kader van de aangepaste samenwerkingsovereenkomst een 

contactpersoon aangesteld (Wouter van Kleef) waar we als Stichting Vrienden terecht kunnen met 

vragen over punten die de samenwerking raken. Het bestuur van de Stichting Vrienden realiseert 

zich dat een politiek commitment erg belangrijk is voor het voortbestaan van de Natuurtuin op de 

langere termijn.  

 

Ondertekening nieuwe samenwerkingsovereenkomst op 26 augustus 2021. Hoofd afdeling Vrije Tijd, Noortje van 

Zanten en nieuwe voorzitter bestuur Vrienden Natuurtuin, Nico van Walsum 
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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 weergeven wat 

we met “onze” tuin willen bereiken en ons moeten richten op een ecologisch structureel beheer 

van de Natuur- en Landschappentuin. Ook wordt het advies gegeven goed te letten op een 

evenwichtige balans tussen horizontale en verticale zichtlijnen in de tuin en op de verhouding van 

bomen, struiken en andere planten.  Meer specifiek is in 2021 een deskundige van de Wageningen 

University om advies gevraagd over de inrichting van het Insectenveld. 

Mede op advies van enkele van deze experts heeft het bestuur in 2019 een Adviesraad ingesteld. 

De doelstelling van deze raad is het bestuur regelmatig te 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 Natuur- en 

Landschappentuin vervult met het oog op de biodiversiteit van Zoetermeer. Helaas is het vanwege 

Corona niet mogelijk geweest de Adviesraad in 2021 bijeen te roepen. Dit zal zo spoedig mogelijk in 

2022 gebeuren, temeer omdat er inmiddels een nieuwe versie van het Beheerplan Natuur- en 

Landschappentuin is samengesteld met enkele voorgestelde wijzigingen in het beheer en 

onderhoud.  

 

In 2019 is de Natuurtuin aangesloten bij Samenwerkende Natuurrijke Tuinen en Parken (SNTP). Dit 

is een landelijk netwerk van aangesloten natuurtuinen en parken. Op hun website is de Natuur-en 

landschappentuin opnieuw beschreven (www.sntp.nl) met als doel meer bekendheid te verwerven, 

maar ook om te leren van ervaringen van andere tuinen. Ook is er een forum beschikbaar, waarin 

direct contact kan worden gelegd met collega-beheerders of bestuurders. Op de website staan alle 

aangesloten tuinen en parken beschreven per provincie. Het o.a. aan deze organisatie gerelateerde 

magazine OASE biedt een schat aan vakinformatie. 

 

In 2021 is het archiefbeheer van de Stichting Vrienden opnieuw ingericht, mede op basis van de 

archiefstukken die Rimmer de Vries als één van de ontwerpers van de Natuur-en Landschappentuin 

in 2020 ter beschikking had gesteld. Bestuurslid Henk Lubberding verzorgt het archiefbeheer van de 

Stichting Vrienden 
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In 2020 is op bestuurlijk niveau overleg geweest met enkele docenten van de MBO 

hoveniersopleiding in Bleiswijk. Er is een plan opgesteld voor het inpassen van een 

onderwijsactiviteit van de hoveniersopleiding in 2021 in de Natuurtuin. Dit plan is als gevolg van de 

Corona-maatregelen in 2021 nog niet tot uitvoering gekomen.  

 

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

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

Seghwaert, de wijktuin Noordhove, het voedselbos GeuzeGroen, Piëzo, het Gilde Zoetermeer en de 

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

de groen-initiatieven centraal. Een belangrijk aandachtspunt was de realisatie van een bijenlint in 

door Zoetermeer. Het niveau van samenwerking is in 2021 beperkt gebleven 

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

activiteiten op het gebied van natuureducatie.  

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

programma van Landschappen NL dat vrijwilligerswerk in de leefomgeving stimuleert en 

ondersteunt. Het programma is ondergebracht bij het samenwerkingsverband Landschap & 

Erfgoed Zuid-Holland. De Groene Motor heeft ons geadviseerd over de inzet van vrijwilligers, de 

organisatie van de Natuurwerkdag, ons een bijdrage verleend voor de aanschaf van gereedschap, 

de beplanting voor de verjonging van het struweel, het uitrusten van vrijwilligers met 

veiligheidsmateriaal en heeft ons gefaciliteerd in de uitleen van gereedschap. 

In 2021 heeft de Groene Motor een voucher verleend voor het structureel onderhoud van de 

boomgaard alsmede voor de verdere vormgeving van het Insectenveld in de Natuur- en 

Landschappentuin.   

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 Structurele inrichting van beheer en onderhoud 

Natuurtuin 
De Natuur-en Landschappentuin in Zoetermeer (Natuurtuin) is aangelegd in de jaren ‘70 van de 

vorige eeuw en een kleine 2 hectare groot. Binnen dit oppervlak zijn verschillende landschapstypen 

gecreëerd, die door dijken worden omzoomd.  

 De gemeente wil het volledige beheer van de Natuur- en Landschappentuin overdragen aan de 

Stichting Vrienden. Dit impliceert een wijziging in de aansturing van de werkzaamheden, in het 

bijzonder ten aanzien van de aannemer voor de grote maaiwerkzaamheden. Opnieuw zal de 

toedeling van onderhoudswerkzaamheden aan vrijwilligers en aan de aannemer grondig moeten 

worden overwogen. 

 In verband met de grote impact van de waterhuishouding op de structuur van de Natuurtuin zal de 

samenwerking met de gemeente op een andere wijze moeten worden vorm gegeven.  

De doelen voor 2021 waren: 

1. Het beheer en onderhoud volledig in eigen beheer overnemen; 

2. Voldoende gereedschap voor de vrijwilligers om werkzaamheden zo mogelijk van de 

aannemer over te nemen; 

3. Uitbreiding, toedeling en scholing van vrijwilligers voor de verschillende soorten 

onderhoudswerkzaamheden. 

Het heeft veel overleg met de gemeente Zoetermeer gekost om tot een aanvullende 

samenwerkingsovereenkomst te komen. Het oorspronkelijke voorstel van de gemeente om tot een 

bruikleenovereenkomst te komen voor de Natuurtuin kon niet op de instemming van het bestuur 

rekenen omdat de risico’s voor instandhouding, beheer en onderhoud op de langere termijn niet 

evenwichtig waren verdeeld tussen de gemeente en de Stichting Vrienden. Een gewijzigd voorstel 

van de gemeente Zoetermeer om tot een aanvulling op de bestaande overeenkomst te komen, 

waarbij de regie voor het beheer en onderhoud volledig bij de Stichting Vrienden komt te liggen, is 
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wel geaccordeerd door het bestuur, temeer omdat in dit gewijzigde voorstel een bijdrage werd 

toegezegd in meerjarenperspectief voor werkzaamheden die regulier door een aannemer worden 

verricht.  

Het langdurige traject om tot overeenstemming te komen is aanleiding geweest om 2021 als een 

overgangsjaar te beschouwen. De regie is wel volledig bij de Stichting Vrienden belegd, maar het 

financieel beheer voor de aannemerswerkzaamheden is in 2021 nog bij de gemeente gebleven. Op 

het volledig overgaan van het beheer en onderhoud is door de Stichting Vrienden geanticipeerd 

door het aanschaffen van aanvullend gereedschap.  

3.2. Project regeneratie griend 
 

Eén van de landschapstypen in de Natuur- en Landschappentuin vormen de grienden. Dit zijn 

hakhoutopstanden, voornamelijk bestaande uit wilgensoorten op voedselrijke bodem.  

Karakteristiek is de hoge grondwaterstand en de hoge milieudynamiek, zoals wisselingen 

waterstand (overstromen), periodiek hakken, inboeten en wieden. Gewenst is een 

wilgenvloedstruweel met naast de diverse wilgensoorten (Salix) en spontane vestigingen, een rijke 

kruidlaag met haagwinde (Calystegia sepium), gele lis (Iris pseudacorus), kattenstaart (Lythtrum 

salicaria), bitterzoet (Solanum dulcamara), moerasandoorn (Stachys palustris), smeerwortel 

(Symphytum officinale), dotterbloem (Caltha palustris) en de paarse schubwortel (Lathraea 

clandestina. Aanvullend op de griend bevinden zich “geriefhoutbosjes”: begroeiingen bestaande uit 

voornamelijk struweelsoorten die periodiek gekapt worden. 

 

De griend in de Natuur- en Landschappentuin bestaat inmiddels meer dan 40 jaar. Geleidelijk aan is 

de gewenste situatie gedegenereerd en is een herstelactie nodig. Verjonging is dringend gewenst. 

Ook moet er op sommige punten opnieuw worden gegreppeld en moeten bestaande greppels 

worden uitgebaggerd. Er is inmiddels te veel vegetatie in de griend dat dringend moet worden 

verwijderd of gemaaid. Betrokkenheid van burgers en vrienden is essentieel voor het behoud en de 

doorontwikkeling van de tuin in het algemeen en in het bijzonder voor de griend. 

Doel van het meerjarenproject is het herstel van de griend in de oorspronkelijk gewenste situatie. 

Dit impliceert verjonging en voor een deel nieuwe aanplant met wilgensoorten die het best in de 

omstandigheden van de Natuur- en Landschappentuin passen. Daarnaast moet op onderdelen de 

griend zelf worden aangepast door het uitbaggeren van bestaande greppels. Ook de 

“geriefhoutbosjes” moeten worden verjongd of opnieuw worden aangeplant. 
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Er is in 2021 een vervolg gegeven aan dit meerjarige project. Een aantal nieuwe wilgenslieten is 

beschikbaar gesteld door een naburige instelling en geplant. De vegetatie die niet thuishoort in de 

griend is voor een groot deel verwijderd en sloten/greppels zijn uitgediept. Op de Natuurwerkdag 

2021 hebben we ondersteuning gekregen van een Zoetermeerse Rotary-groep die met 

enthousiasme heeft gewerkt aan het verwijderen van niet thuishorende struiken en bomen in de 

griend. Het geheel is evenwel zodanig omvangrijk dat we ook eind 2021 nog niet volledig de 

doelstellingen hebben gerealiseerd. Belangrijk is te onderkennen dat het onderhoud van de griend 

jaarlijks aanzienlijk moet worden geïntensiveerd om de griend als herkenbaar landschapstype in 

stand te houden.  

3.3. Project vernieuwing ’t Westpunt 
‘t Westpunt is na de renovatie in de loop van 2019, volledig afgebrand aan het einde van dat jaar. 

De noodzaak voor een nieuw paviljoen voor de vrijwilligers en educatieve- en instructieve 

activiteiten op het gebied van natuur- en milieu is dringend gewenst. De ligging van ’t Westpunt 

was niet erg optimaal ten opzichte van de tuin. Gewenst is een paviljoen dat als het ware de poort 

vormt voor de toegang tot de Natuur- en Landschappentuin. 

Het doel van het project is de realisatie van een multifunctioneel paviljoen voor de Natuur- en 

Landschappentuin en in bredere zin voor andere natuur- en milieuorganisaties in Zoetermeer. 

De gemeente Zoetermeer heeft in mei 2021 een schets gepresenteerd van een nieuw zeskantig 

paviljoen voor het Westerpark op de plaats van het oude ‘t Westpunt. De schets omvat een 

aanpassing van het bestaande plein op een zodanige wijze dat het paviljoen en de entree van de 

Natuur- en Landschappentuin meer als een geheel kan worden gezien.  De doelstelling is: het plein 

een natuurlijk punt van contact te laten zijn voor bezoekers van het Westerpark en de Natuur- en 

Landschappentuin in het bijzonder.  

De schets wordt momenteel geconcretiseerd in specificaties voor de bouw en inrichting. Er is nog 

geen direct zicht op realisatie omdat de organisatie van het beheer en de financiering van het 

ontwerp nog niet zijn uitgewerkt.  
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3.4. Basisgids Natuur- en Landschappentuin 
Tot dusver ontbreekt het aan een basisgids voor de Natuur- en Landschappentuin. Elke gids vertelt 

in wezen een eigen verhaal. Dat is op zich logisch omdat elk seizoen en elke rondleiding eigen 

karakteristieken kent. Maar de basis moet wel eenduidig zijn. 

Het doel van dit project: de samenstelling van een basisgids die zowel door de gidsen van de tuin 

kan worden gebruikt, maar ook via de website beschikbaar is. Ook kan de basisgids als een soort 

naslagwerk gebruikt worden door de onderhoudsvrijwilligers voor de herkenning van flora en fauna 

en hun biotopen. 

Het project is in 2021 verder vormgegeven, maar nog niet volledig afgerond. De vernieuwing van de 

informatiepanelen in 2020 en de aanpassingen op de website van de Stichting Vrienden zijn 

belangrijke bouwstenen voor de afronding van het basisverhaal.  De natuurtuingidsen gebruiken 

het basisverhaal al als een belangrijke leidraad.  

Het project zal worden afgerond in 2022 
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3.5. Project Evaluatie en herziening Beheerplan Natuurtuin 2016 
De beschrijvingen van verschillende deelgebieden in het Beheerplan Natuurtuin 2016 wijken soms 

aanzienlijk af van de werkelijkheid in de tuin. Per deelgebied zijn in algemene zin de beplanting, 

beeld, beheer en kruidlaag beschreven. Ieder van die onderdelen kan afwijken van de realiteit. Om 

die reden is een evaluatie en herziening gewenst. 

Het project is in 2021 uitgevoerd en heeft geleid tot een nieuwe versie van het Beheerplan 

Natuurtuin 2021. 

Enkele aanpassingen in het Beheerplan zijn.  

 Alle kruidachtige planten en bomen zijn in Nederlandse taal omschreven 

(+wetenschappelijke naam); 

 De inrichting van het rietbeheer is specifieker omschreven en in kaart gebracht 

 De beschrijving van de waterhuishouding up-to-date gebracht 

 De omschrijving van het voorheen Verwilderingsgebied is vervangen door de omschrijving 

van het Insectenveld; 

 Er is meer aandacht voor de verruiging en de diversiteit van de flora in de gebieden 

beschreven onder “Beheer grasland en polderlandschap”; 

 De kruidlaag wordt niet meer gemaaid voor de winter. 

Het Beheerplan Natuurtuin 2021 is ter bespreking aangeboden aan de Adviesraad, aan de 

vrijwilligers onderhoud en beheer en aan de natuurtuingidsen.  

3.6. Project Herinrichting en renovatie boomgaard Natuur- en 

Landschappentuin. 
De Natuur- en Landschappentuin Zoetermeer beschikt over een hoogstam boomgaard. De 

boomgaard heeft geen productiedoelen, maar is te beschouwen als een cultuurhistorisch object. 

Landschappelijk gezien is de boomgaard geplaatst in de omgeving van een “vervallen boerderij”. De 

boomgaard met de “ruïnes van de vervallen boerderij” vormt een karakteristiek onderdeel van de 

tuin. Het is een trefpunt voor de bezoekers van de tuin en vormt een geschikte plaats voor kleine 

evenementen zoals muziek in een natuurlijke omgeving.  

 

Doel van dit project is: de boomgaard een grondige onderhoudsbeurt te geven. In 2021 is een 

boomgaarddeskundige ingeschakeld voor inventarisatie en advies inzake de kwaliteit van de 
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fruitbomen. De kwaliteit is zeer verschillend, toch kunnen de bomen nog wel enkele jaren mee. De 

voorwaarden zijn wel dat er een adequaat bemestingsschema wordt opgesteld en uitgevoerd en er 

tweemaal per jaar intensief wordt gesnoeid. Op basis van dit advies is er een bemestingsschema 

uitgewerkt en toegepast. Ook zijn zowel de voorjaarssnoei als de zomersnoei zeer intensief 

uitgevoerd.   

Vastgesteld is dat de materialen en gereedschappen en hulpmiddelen voor het snoei- en maaiwerk 

binnen de boomgaard onvoldoende waren. Daarom zijn een ladder en andere hulpmiddelen voor 

het snoei- en maaiwerk aangeschaft. De gereedschappen en hulpmiddelen kunnen ook voor het 

bredere onderhoud van de tuin worden ingezet. 

Het aantal vrijwilligers dat in staat is fruitbomen adequaat te snoeien is binnen de Stichting 

Vrienden Natuurtuin beperkt. Natuurlijk worden extra vrijwilligers gezocht, maar er dient rekening 

mee gehouden te worden dat enkele professionals jaarlijks zullen moeten worden ingehuurd.  

3.7  Project Creatie en uitbreiding Insectenveld   

De Natuurtuin heeft de laatste jaren veel aandacht besteed aan de zorg voor wilde bijen en 

insecten in het algemeen.  De Stichting Vrienden heeft twee bijenhotels geplaatst en een terrein 

ingericht met inheemse flora als bloemrijk gebied gericht op allerhande insecten. Dit wordt ervaren 

als een belangrijke bijdrage aan de bevordering van de biodiversiteit in Zoetermeer en als een 

aantrekkelijke plaats in de tuin. De Stichting Vrienden ziet mogelijkheden om als het ware door de 

gehele natuurtuin een vlinder- en bijenlint te creëren. Met name enkele dijken van het poldertje en 

langs de grienden zouden zich goed lenen voor uitbreiding hiervan. De Stichting Vrienden werkt op 

dit onderdeel nauw samen met deskundigen van Naturalis en met IVN afdeling Zoetermeer en 

KNNV. Ook is de tuin aangesloten bij en onderdeel van Groene Cirkels Bijenlandschap. 

 

Doel van het project is een verdere inrichting van enkele specifieke gebieden voor wilde bijen en 

insecten in het algemeen, waarbij in het bijzonder kan worden gedacht aan enkele dijkgebieden.  

Het project bleek moeilijker uitvoerbaar dan bij het opstellen van het plan werd verwacht. Om die 

reden is in 2021 een expert van Wageningen University advies gevraagd over het beheer van dit 

deel van de tuin dat in 2019 voor het eerst is ingezaaid met inheemse, eenjarige en meerjarige 

kruidachtige soorten die in dit deel van Nederland gangbaar zijn. Het advies is nog niet binnen, 

zodat het project in 2022 zal worden voortgezet. Vooruitlopend op dit advies is in november 2021 
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gestart met 2/3 van het Insectenveld maaien en na twee dagen afhalen en 1/3 van de planten laten 

staan.  

Voor het educatieve doel m.b.t. het Insectenveld is er inmiddels een picknicktafel geplaatst, 

waaraan kinderen hun opdrachten kunnen maken in de buitenlucht. De picknicktafel is gemaakt 

door de mensen van de Ambachtenwerkplaats van duurzaam Douglasceder-hout.  

Op het Insectenveld zijn twee heuvels gecreëerd van een zand/klei/leem-combinatie om te dienen 

als nestelplaats voor wilde bijen. Om verstoring te voorkomen, is er een informatiebord geplaatst 

over het nestelgedrag van wilde bijen, zodat bezoekers begrijpen waartoe de heuvels dienen.  
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3.8 Ondersteuning vrijwilligers 
 
Tegen de achtergrond van de ontwikkeling dat het beheer en onderhoud volledig door de Stichting 

Vrienden wordt overgenomen is eind 2020 een aanvraag tot subsidie bij de gemeente ingediend 

voor de ondersteuning van het aantal vrijwilligers en de uitbreiding van netwerkactiviteiten met de 

volgende doelstellingen: 

1 Het uitbreiden van het aantal onderhoudsvrijwilligers voor de Natuur-en 

Landschappentuin; het doel is een uitbreiding met 10 onderhoudsvrijwilligers. De 

doelgroep vormt in het bijzonder een groep vitale ouderen 

2 Het uitbreiden van het aantal natuurtuingidsen voor educatieve- en 

voorlichtingsactiviteiten; het doel is een uitbreiding met drie vrijwilligers  

3 Activiteiten gericht op bewoners van Meerzicht voor grotere betrokkenheid bij de tuin en in 

bredere zin voor het Westerpark, zoals avondbijeenkomsten in de tuin om bepaalde 

aspecten van de flora en fauna te belichten. Het doel is een viertal avonden te organiseren 

4 Scholing van de nieuwe vrijwilligers; het doel is om een twintigtal vrijwilligers een 

basiscursus beheer en onderhoud te laten volgen.  

5 Intensivering van de contacten met andere natuur – en milieuorganisaties in Zoetermeer. 

Het doel in dit verband is een drietal onderzoeken te verrichten op bepaalde biotopen in de 

tuin en de andere organisaties ook te betrekken bij de bouw en inrichting van een nieuw ’t 

Westpunt. 

 

 

Het gericht tot stand brengen van een netwerk van natuur- en milieuorganisaties dat zich 

verantwoordelijk voelt voor de inrichtingsaspecten van de Natuur-en Landschappentuin en de 

ontwikkeling van de flora en fauna, vormt een uitdagend perspectief in het voornemen van de 

Stichting Vrienden.  

De samenwerking met andere organisaties betreft in het bijzonder:  

1. De KNNV, afdeling Zoetermeer op het gebied van de veldbiologie, onder andere 

inventarisaties van planten; 

2. IVN, afdeling Zoetermeer voor het betrekken van mensen bij de natuur en met het oog op 

specialisten op het gebied van mossen, paddenstoelen, bomen e.d. 
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De subsidieaanvraag is tot een bedrag van € 3.000,00 toegekend. Het project is als gevolg van de 

Coronabeperkingen niet tot uitvoering gekomen. Het bestuur heeft de gemeente geïnformeerd dat 

het project helaas niet op de voorgenomen wijze kon worden uitgevoerd en verlenging van de 

termijn gevraagd.  
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4. Reguliere activiteiten  

4.1  Rondleidingen in de tuin door natuurtuingidsen 
Rondleidingen door Natuurtuingidsen worden al sinds vele jaren gegeven. Vanwege Covid-19 zijn er 

in 2021 slechts enkele rondleidingen gehouden met een relatief lage opkomst (minder dan 10 

personen), hetgeen schril afsteekt tegen de normale opkomst (15-40 per keer). Ook is er in de 

zomer een zomeravondwandeling georganiseerd, ook met lage opkomst.  

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

de Stichting Vrienden.  

 

Rondleiding in coronatijd.             

4.2. Natuurwerkdag 2021 
Het is gebruikelijk dat de Stichting Vrienden meedoet aan de jaarlijkse NL-doet-dag en de 

jaarlijkse Natuurwerkdag.  In 2021 is de NL-doet-dag vanwege Covid-19 verplaatst naar de maand 

mei, d.w.z. midden in het broedseizoen, en wij hebben besloten dit jaar niet mee te doen. 

Op zaterdag 6 november hebben zo’n 35 vrijwilligers meegedaan aan de Natuurwerkdag (de 

griend en struweel opgeschoond, moerasspirea verwijderd, paden opgehoogd, de akkertjes gespit), 

zoals altijd van een lunch voorzien door Albert Heijn Meerzicht. 
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De Natuurwerkdag 2021 werd geopend door Wouter van Kleef van de gemeente Zoetermeer in 

samenwerking met voorzitter Nico van Walsum met de ingebruikneming van een picknicktafel op 

het insectenveld.  
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4.3. Beheer en onderhoud 2021 

Het reguliere beheer en onderhoud zijn in grote lijnen uitgevoerd overeenkomstig het 

onderhoudsplan 2021.  

Een paar punten er uitgelicht. 

In januari 2021 heeft de knotgroep Meer en Woud weer haar gebruikelijke inzet geleverd en enkele 

bomen geveld.   

Ondanks Corona is er het hele jaar inzet van vrijwilligers geweest, waardoor het geplande 

onderhoud redelijk volgens schema kon worden uitgevoerd. Enkele nieuwe vrijwilligers werden 

welkom geheten. In de zomer heeft een groepje jongeren van Middin bijstand verleend bij het 

onderhoud.  

Omdat de voorbereidingen voor de overdracht van het beheer en onderhoud door de gemeente 

meer tijd vergde, verliep de uitvoering van de maaiwerkzaamheden door de aannemer Glijnis wel 

vertraging op, maar zijn de werkzaamheden toch volledig uitgevoerd in 2021. 

De verjonging van het struweel en de uitbreiding van de gagel in de tuin is volgens planning 

verlopen. Belangrijk aandachtspunt hierbij is het voorkomen dat het struweel en het gagelveld 

weer volledig verruigen. Omdat het riet in de zomer erg overheersend is geworden en in feite het 

open karakter van de Natuurtuin aantast is in 2021 het riet voor de langste zomerdag op enkele 

punten intensief gemaaid.  Eveneens zijn de houtachtige struiken op de taluds van de polder zo veel 

mogelijk verwijderd. 

4.4. Vrijwilligers beheer en onderhoud 

In wisselende samenstelling ondersteunen circa 25 vrijwilligers van de Stichting Vrienden de 

Natuur- en Landschappentuin bij de reguliere beheer- en onderhoudswerkzaamheden. Hiervoor is 

een onderhouds- en werkschema beschikbaar. De werkzaamheden vinden plaats op de dinsdag- en 

zaterdagochtenden 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. In 2021 is 

de inzet van het aantal vrijwilligers op hetzelfde niveau gebleven. Verdere versterking blijft 

wenselijk.  
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De werkzaamheden omvatten een variëteit van activiteiten zoals snoeien, afvoeren maaisel, het 

maaien met gras- en gazonmaaier, vervangen en herstellen tuinbanken, verven, weghalen stobben 

enz. Het schema van onderhoudswerkzaamheden dat wordt gehanteerd voor het beheer is in 2021 

naar behoren uitgevoerd.  

In totaal hebben vrijwilligers circa 1100 uren onderhouds- en beheerwerkzaamheden uitgevoerd.         

 

 

4.5.  Communicatie 

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

zijn essentiële punten om de functies van de Natuur- en Landschappentuin tot hun recht te laten 

komen. In 2021 is communicatie actief ingezet om de bekendheid en zichtbaarheid van de tuin 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 
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Het beheer van de website en het Facebookaccount van de Stichting Vrienden worden verzorgd 

door webmaster Anneke Wagner. In 2021 is de website substantieel vernieuwd en geactualiseerd. 
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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 

De aanpassingen in het stinsenveld zijn in 2021 goed aangeslagen. 
 

                

       Prachtschubwortel (Latraea clandestina) 
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Zomerrklokje (Leucojum aestivum) 

 

     

Akkerhommel 
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Ijsvogel (Alcedo atthis) 

  

Bloedrode heidelibel (Sympetrum sanguineum) 
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5.2. Hommeltellingen: een matig hommeljaar 
Dit jaar heeft de ‘hommeltelgroep’ van IVN/KNNV voor het derde jaar de hommels geteld in de 

Natuurtuin, van april tot oktober. Dit doen we in het kader van de Landelijke Meetnetten, beheerd 

door de Vlinderstichting en Naturalis. Zo kunnen we ontdekken of en waar de hommelstand voor- 

of achteruitgaat, en onderzoeken wat de oorzaak daarvan is. 

In de natuurtuin was het een matig hommeljaar. Dat kan voor een belangrijk deel aan het 

koude en natte voorjaar liggen, waardoor vooral de algemenere hommels het slechter deden dan in 

voorgaande jaren. De piek lag ook later in het jaar (begin augustus; zie zwarte lijn in de grafiek). 

Overigens is dit een beeld dat voor heel Nederland geldt.   Daarnaast was de natuurtuin ook minder 

bloemrijk dan in 2020. Vooral het veldje bij de bijenhotels zag er dit jaar veel minder fleurig uit. 
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Niet vreemd is het dan ook dat de tellingen van hommels in de rest van het Westerpark hetzelfde 

resultaat geven: minder algemene hommels en een piek die later in het jaar valt.  

(Grafiek en tekst: Rob Schouten/IVN) 
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 6.  Jaarrekening 2021 

6.1.  Balans per 31 december 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving
Activa
Materiële  aktiva
Gereedschappen
Vorderingen op korte termijn
Vorderingen
Liquide middelen
Bankrekening 3863,34 1687,19
Kas Natuurtuingidsen 188,50 + 351,32 +
Totaal activa 4051,84 2038,51

Passiva
Eigen vermogen
Vermogen 2038,51 1373,13
Saldo boekjaar -986,67 + 665,38 +

1051,84 2038,51
Schulden op korte termijn
Crediteuren
Vooruit ontvangen +
Subsidie gemeente 3000,00

Totaal Passiva 4051,84 2038,51

2021 2020
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6.2.  Staat van baten en lasten 

 

 

Toelichting 

Baten en lasten Realisatie 2020 Realisatie 2021
Baten
Oranjefonds 350,00 0,00
Landschap Zuidholland erfgoed 3000,00 2000,00
Pelgrimshoeve
Kledingactie Climpex BV
Bonnen Albert Heijn Meerzicht 678,85 193,40
Bijdragen rondleidingen 169,93 137,18
Bijdragen renovatie Westpunt 563,54
Vrijvallen crediteuren i.v.m. brand 1704,16
A en O fonds 800,00 200,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 1000,00
Gemeente Zoetermeer
Donaties Vrienden 580,20
Totaal baten 8846,68 2530,58

Lasten
Communicatie en organisatie activiteiten 170,20
Kosten bankrekening 188,59 201,02
Inrichting en kosten webhosting/email 72,60 137,10
Aanschaf gereedschap 1289,40 416,84
Materiaalkosten 25,06 154,40
Project boomgaard 1150,11
Educatie insectenveld 807,10
Zaden insectenveld, stinsen, griend 148,44
Gagelstruiken 296,48
Onkosten vrijwilligers 353,92 458,37
Beveiligingsmaterialen vrijwilligers
Onkosten onderhoud 316,77 192,31
Onkosten natuurtuingidsen
Westpunt
Informatieborden 5319,84
Totaal lasten 8131,80 3517,25
Saldo 665,38 -986,67
Totaal baten 8846,68 2530,58
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Totaal is aan subsidies en bijdragen in de verslagperiode een bedrag van € 2393,40 toegezegd c.q. 

ontvangen voor verschillende projecten in de Natuurtuin. De in 2021 toegekende vouchers door de 

Groene Motor (Landschap Zuid Hollands Erfgoed) zijn in 2021 volledig besteed voor de 

verschillende projecten. Een door de gemeente Zoetermeer toegekende subsidie van € 3000 voor 

vrijwilligersondersteuning en netwerkactiviteiten is slechts zeer gedeeltelijk tot uitvoering gekomen 

en daarom als vooruit ontvangen ontvangsten geboekt in afwachting van de beslissing over 

voortgang van het project. 

6.3 Verantwoording onderhoudswerkzaamheden ten laste van het 

administratieve budget 

Van de gemeente Zoetermeer is in 2021 geen overzicht ontvangen voor de uitgaven die ten laste 

van het administratieve budget van de Natuurtuin zijn gebracht. Regulier betreft het kosten voor de 

volgende posten: 

a. Herstel van lekkages; 

b. Maaien van weiden, dijken en sloten door de aannemers; 

c. Afvoeren van composteer baar materiaal via de aannemer; 

d. Herstel van gereedschap, meer specifiek van de grasmaaier; 

e. Levering van durecomix; 

f. Kappen van onveilige bomen; 

g. Versnipperen van hout. 

Het totaal van de kosten van deze werkzaamheden is niet bekend. Deze lasten zijn niet in de 

jaarrekening verwerkt, omdat de facturen bij de gemeente worden ingediend, die vervolgens 

voor betaling zorgdraagt.  

Als gevolg van de totstandkoming van de aanvullende overeenkomst wordt 2021 als een 

overgangsjaar beschouwd en geldt een nieuwe procedure voor 2022. 

 

  



32 
 
 

 

Colofon  

Samenstelling van het bestuur 
Ep Booneman  voorzitter tot 1 juli 2021 

Nico van Walsum  voorzitter vanaf 1 juli 2021 

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/coördinator rondleidingen 

Bezoekadres 
 

’t Westpunt in het Westerpark 

Telefoon voorzitter   

Email:   info@vriendennatuurtuinzoetermeer.nl 
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