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Van de voorzitter
Crowdfunding campagne voor herstel monumentenhotel
Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente 
De column van Arno van Berge Henegouwen: vlammend
Feest in het Westerpark op zondag 27 mei

De Natuurtuin staat letterlijk en figuurlijk volop in bloei. Dit voorjaar kent mooie 
hoogtepunten en een triest dieptepunt voor de Natuurtuin Zoetermeer. Tot de 
hoogtepunten rekenen we de mooie opkomst tijdens de NLdoet-dagen, het 
groeiende aantal vrijwilligers en uiteraard de ondertekening van de 
samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. Ook in de komende tijd staan er 
diverse activiteiten “op de rol” zoals de Slootjesdagen en de Westerparkdag.
Als dieptepunt onmiskenbaar de vernieling op 14 april van het insectenhotel en de 
muurtjes bij de boomgaard. Niet alleen onze vrijwilligers en het bestuur zijn hierdoor 
aangeslagen. Uit de vele reacties van bezoekers en anderen, waaronder het bestuur 
en politiek, blijkt dat deze gratuite daad behoorlijk is aangekomen. We zijn iedereen 
bijzonder erkentelijk voor deze morele en vaak ook praktische steun. De 
vernielingen hebben veel aandacht gekregen in de lokale en regionale pers. 
Plaatselijke ondernemers zoals Glijnis b.v., HABO GWW en Van der Spek 
hoveniers, hebben inmiddels ook hun steun toegezegd.
De  crowdfundingactie voor het herstel is met steun van de gemeente inmiddels in 
gang gezet. De eerste bijdragen zijn binnen.
Voor ons een reden om op de ingeslagen weg door te gaan.

Ep Booneman
Voorzitter Stichting Vrienden Natuurtuin Zoetermeer

Natuurtuin volop in bloei, maar ook..........



De moedwillige vernietiging van het monumentale insectenhotel in de nacht van 13 
op 14 april j.l. heeft veel verontwaardigde reacties opgeroepen. De Stichting 
Vrienden Natuurtuin Zoetermeer is een crowdfunding campagne gestart voor een zo 
snel mogelijk herstel van het insectenhotel in de Natuurtuin.  De campagne staat nu 
live op www.voorjebuurt.nl/projects/natuurtuin. Via de korte link 
voorjebuurt.nl/natuurtuin kom je meteen bij de projectomschrijving.

Bijdragen zijn natuurlijk ook rechtstreeks welkom op de bankrekening van Vrienden 
van de Natuurtuin NL93 TRIO 0391 0314 57.
Vanwege onze ANBI-status komen de giften in aanmerking voor aftrek van de 
Inkomstenbelasting

Crowdfunding campagne voor herstel monumentenhotel

Samenwerkingsovereenkomst met gemeente



Tijdens de NLdoet dag op 10 maart 2018 ondertekenden wethouder Paalvast 
namens de gemeente Zoetermeer en enkele bestuursleden van de Stichting 
Vrienden Natuurtuin een samenwerkingsovereenkomst. In deze 
samenwerkingsovereenkomst zijn de verantwoordelijkheden omschreven van 
de gemeente en de Stichting op het gebied van het beheer van de Natuurtuin.

Vuur heeft twee gezichten. In de handen van onverlaten is het gevaarlijker dan zijn 
tegenpool water. Maar het kan ook heilzaam werken op het welzijn van de natuur. 
Vuur bestaat langer dan er leven op aarde is. Vuur draagt bij aan de vorming van 
bodems die voor plant en dier gunstige levensomstandigheden biedt, maar het 
draagt ook bij aan de vernietiging van datzelfde.
En niet alleen de mens profiteert ervan. Wanneer ergens vuur heeft  gewoed komen 
bepaalde zeldzame soorten ineens algemeen voor op de brandvlaktes. Zo is er een 
kever op de Veluwe die zich plotseling op verschroeide heidevelden vertoont. Het 
geeft ook plantenzaden de kans sneller te kiemen. En de verrijking van de bodem op 
brandvlaktes door de toevloed van as leidt tot meer diversiteit.
Vuur brengt heel wat teweeg. Zo ook vorige week in de nacht van vrijdag op 
zaterdag. Onverlaten knipten het hangslot door van het hek rond de natuurtuin, 
sloegen de muurtjes kapot, om daarna een aanslag op het bijenhotel te plegen. De 
riet- en houtblokken waarin een jaar geleden bijen hun eerste eieren legden, werden 

Vlammend



met brute kracht uit het insectenhotel geslagen en in brand gestoken. Vrijwilligers 
hebben met veel inzet de Natuurtuin de laatste jaren een nieuw gezicht gegeven 
door bomen te kappen en meer licht in de tuin te brengen. Door de sloten uit te 
diepen, waardoor de waterfauna en flora nieuwe kansen krijgen. En door de 
plaatsing van een bijenhotel in het kader van de vernieuwde aandacht voor wilde 
bijen. Voor het hotel komen het jaar rond planten te staan die bijen aantrekken. Zo 
hoopt het bestuur van de stichting de biodiversiteit in de tuin en de belangstelling 
voor natuur te vergroten.
Dat proces heeft nu vertraging opgelopen. De stichting is vastbesloten door te gaan 
en zich niet te laten afschrikken. De verontwaardiging wordt zo breed gedragen, dat 
het bezoek aan de tuin sterk is toegenomen. Zo krijgt deze ramp voor tuin en bijen 
toch nog een positief staartje, want gebleken is, dat alom, van omwonenden tot 
raadsleden en het college van B&W, een diepe afkeuring is geuit over het gebeurde.
Maar aan alles zit een positieve kant. De brand heeft veel mensen attent gemaakt 
op de waarde die de Natuurtuin voor ons heeft. Het Bijenhotel komt terug en draagt, 
zij het later dan gepland, bij aan deze mooie tuin vol leven.  
Arno van Berge Henegouwen

Dit is het motto van de 7e Westerparkdag op zondag 27 mei. Feest, omdat IVN 

Zoetermeer e.o. haar 40e verjaardag viert en omdat de Natuurtuin ongeveer 40 jaar 
bestaat. Voor de tweede keer zijn de Vrienden van de Natuurtuin medeorganisator 
van dit groene festival. IVN is vanouds de trekker. En hoewel de gemeente officieel 
niet tot de organisatoren behoord is hun materiele inbreng onmisbaar. Dank aan 
Groen Spelen en Leren.  Dunea zal bij deze gelegenheid een nieuw 
drinkwatertappunt bij het Westpunt officieel overdragen.
De Vrienden van de Natuurtuin zullen onder meer aanwezig zijn met  een 
fototentoonstelling waarbij in de Natuurtuin genomen bruidsfoto’s centraal staan dit 
in samenwerking met bruidsfotograaf Foto Linthout. Ook roepen we Zoetermeerders 
op om in de Natuurtuin en het Westerpark  gemaakte trouwfoto’s voor één dag 
beschikbaar te stellen. Hiervoor kunnen ze contact opnemen door een bericht te 
sturen aan info@vriendennatuurtuinzoetermeer of door contact op te nemen met Ep 
Booneman, tel. 079-3200257 of 06-12080764. Ook hiervoor zijn de eerste reacties 
binnen
Zo’n  40 Zoetermeerse verenigingen, instellingen en bedrijven zullen gezamenlijk 
aandacht vragen voor het belang van groen in Zoetermeer in het algemeen en het 
Westerpark in het bijzonder. Via allerlei activiteiten, waarvan veel speciaal voor 
kinderen, zullen bezoekers worden uitgenodigd om de natuur op allerlei manieren 

Feest in het park



actief en passief te beleven.  Er zijn dit jaar dit verscheidene nieuwe deelnemers 
waaronder Dunea, de Ambachtenwerkplaats  en het Projectbureau Nieuwe 
Driemanspolder.

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 
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