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Stichting Vrienden van het Rijn Park Katwijk 

Jaarverslag 2020

 
Auteur José Klaver 

Wie zijn wij? 

Stichting Vrienden van het Rijn Park kortweg aangeduid als ‘Rijn Park Katwijk’ is opgericht op 

17 januari 2019. Rijn Park Katwijk is een initiatief van betrokken inwoners van gemeente 

Katwijk, die als vrijwilliger een gezamenlijke bijdrage willen leveren aan de planvorming en 

besluitvorming over het gebied tussen de Oude Rijn, het Additioneel Kanaal en de Sandtlaan.  

 

Hierin liggen o.a. de Kwakelwei en het Heerenschoolbos. Onze vrijwilligers denken mee ten 

behoeve van planvorming en funding maar onze stichting ambieert geen eigendomsrecht of 

exploitatieplicht.  

 

Meer hierover op onze facebookpagina RijnParkKatwijk en op de website: RijnParkKatwijk.nl 
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Wat hebben wij dit jaar ondernomen? 

Januari: 

De uitvoering van het Project Rijn Park Ontwerp is de rode draad door de activiteiten in 

2020. Hiermee laten we een ontwerp en een bijbehorend kostenplaatje zien van een stadspark 

op de Kwakelwei in combinatie met het Heerenscholbos. De realisatie komt hiermee dichterbij. 

De zoektocht naar een geschikte landschapsarchitect wordt in maart afgerond met het aanstellen 

van Martin Elling.  

 

 

Februari: 

De grote hoeveelheid documenten, die we als vrijwilligers in de afgelopen tijd hebben 

verzameld, worden overzichtelijk gegroepeerd in een factsheet. In dit dossier valt veel te lezen 

over o.a. de cultuurhistorische- educatieve- recreatieve- en natuurwaarden voor het gebied 

Kwakelwei en Heerenschoolbos. Wij ontdekken steeds meer over de historie van dit gebied en 

over de stappen, die sinds de tweede wereldoorlog hebben geleid tot wat het gebied nu is. De 

hoeveelheid gesignaleerde kansen, die nog niet zijn ingekopt, is indrukwekkend. Deze 

verzameling stukken is inmiddels gepubliceerd via onze website onder Tijdlijn. 

 

 

Maart: 

Het gemeentelijke Groenbeleidsplan komt  

ter sprake in de gemeenteraad. Een meerderheid  

ondersteunt onze visie voor de ontwikkeling van  

een park in het gebied Heerenschoolbos / 

Kwakelwei, als onderdeel van de Katwijkse  

groenstructuur. Een toekomstig Rijn Park  

als groene long binnen het verstedelijkte  

Katwijk spreekt veel mensen aan in Coronatijd. 

Wij reiken de gemeente de hand om als inwoners  

van gemeente Katwijk te helpen bij de realisatie  

van een stadspark voor de gehele gemeenschap. De wethouder ziet er brood in om middels 

burgerparticipatie en stichtingen te werken aan een nieuwe, robuuste groenstructuur. 

 

 

April: 

Als stichting, die werkt in het algemeen belang, hebben we de Anbi-status aangevraagd en 

gekregen. Iedereen kan een  gift (onder voorwaarden) als aftrekpost opvoeren bij de 

Belastingdienst. Het donateursbeleid van onze stichting wordt door het bestuur vastgesteld. 

Inmiddels hebben zich tientallen donateurs gemeld. 

 

      

Mei: 

Met ambtenaren, die verantwoordelijk zijn voor groenbeleid in de gemeente Katwijk, hebben 

we een wandeling door het Heerenschoolbos georganiseerd om de bijzondere waarden onder de 

aandacht te brengen. Zo gaan het groen en de historie in dit gebied ook voor hen leven. 

Met de landschapsarchitect bezoeken we een locatie om te visualiseren wat wij met de 

Kwakelwei als Rijn Park voor ogen hebben. Voor groen dat lééft! 
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Juni: 

Tijdens een gesprek met wethouder Rien Nagtegaal hebben wij de gemeente geïnformeerd over 

ons project Rijn Park Ontwerp. De wethouder licht toe dat de gemeente Katwijk aan een 

bureau de opdracht geeft tot uitwerking van de groenstructuur. Ook zal de ecologische waarde 

van het gebied Heerenschoolbos / Kwakelwei in kaart worden gebracht. 

De sponsorwerving wordt opgestart om de kosten van het Project Rijn Park Ontwerp te 

kunnen dragen. Een aantal ondernemers waren van tevoren al bereid om garant te staan! 

Fijn om zo’n groot draagvlak te ervaren. Spontane reacties maken ons Ontwerp mogelijk! 

De zes sponsors worden op onze website en in het eindrapport van het Rijn Park Ontwerp 

vermeld. 

 

Samen met Natuurcentrum Katwijk, experts,  

natuurkenners en Vrienden van het Rijn Park  

hebben wij, met in achtneming van de  

Coronaregels, in groepjes, de biodiversiteit  

helpen ontdekken in het Heerenschoolbos  

door deel te nemen aan de Katwijkse BioBlitz. 

Met gebruikmaking van de app Obsidentify  

worden in korte tijd veel dieren- en plantsen- 

soorten geregistreerd. De klimopbremraap  

is uniek te noemen en zeer zeldzaam!  

Op waarnemingen.nl is het resultaat terug te vinden. 

 

 

Juli: 

De Videopitch Rijn Park wordt gelanceerd. Dit is een korte pitch met boodschap, die nog 

steeds is te zien bij Snackbar de Rélus en Snackbar De Klink.  

Onze uitnodiging aan Stichting Marente om samen te verkennen hoe samenwerking in 

wederzijds voordeel kan zijn, wordt gehonoreerd. We gaan in gesprek. 

 

 

Augustus:  

Onze werkgroep Natuur wordt versterkt door de komst van Rik Verhave uit Rijnsburg. 

Samen met Rik verkennen we de mogelijkheden voor een inventarisatie van het bomenbestand 

in het Heerenschoolbos onder begeleiding van een bomendeskundige. 

 

 

September: 

Tijdens Open Monumentendag is het thema: Leermonument. Er is een minitentoonstelling in 

De Roskam over het Rooms Katholieke Gymnasium, dat tot 1928 was gevestigd in Katwijk aan 

den Rijn op de plek waar nu De Wilbert staat. Bekende Nederlanders studeerden in dit gebouw 

en in de daaraan grenzende buitenplaats “Het Hof van Katwijk”. 

 

De eerste versie van het ontwerp voor de Kwakelwei “Natuur met recreatieve elementen”. 

wordt aan de klankbordgroep gepresenteerd. In deze klankbordgroep geven 5 deskundige 

inwoner van gemeente Katwijk hun onafhankelijke commentaar op het ontwerp en op de 

presentatie ervan. Enthousiaste en creatieve reacties met extra inspiratie om op de ingeslagen 

weg door te gaan. Het eindrapport wordt in maart 2021 gepubliceerd. 
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Oktober: 

De gesprekken met Stichting Marente over samenwerking in het Heerenschoolbos, vinden 

plaats. Ingrediënten zijn een praatstuk, tekeningen, aandacht en wederzijds respect voor de 

beleving. In november worden de besprekingen afgerond met een akkoord. Dat wordt begin 

2021 ondertekend. Goed nieuws voor de toekomst van het Heerenschoolbos. 

 

 

November:  

Deelname aan Rabo Clubsupport leidt tot een donatie van € 881,- als bijdrage voor de 

informatieborden met verhalen over de geschiedenis van het Heerenschoolbos. We besluiten 

nog even door te sparen. 

 

 

December: 

Gedurende het gehele jaar zijn er nieuwe aanmeldingen gekomen van Vrienden van het Rijn 

Park. Een aantal van hen is door het lezen van onze nieuwsbrieven enthousiast geworden en 

heeft zich opgegeven als vrijwilliger. De verwachting is, dat we deze hulp goed kunnen 

gebruiken als we, in samenwerking met Stichting Marente, activiteiten gaan ontplooien in het 

Heerenschoolbos. 

 

 

Vooruitblik op 2021 

 
De vrijwilligers van Stichting Vrienden van het Rijn Park, de sponsors, de donateurs en de 

partners en alle inwoners van de gemeente Katwijk, die onze initiatieven steunen, zijn erop uit 

om de gemeenteraad te overtuigen dat het kan en dat het moet. Katwijk krijgt een Rijn Park! 

 

 

De publicatie van het Rijn Park Ontwerp is een belangrijke stap in onze werkwijze. Dit ontwerp 

geeft een beeld van een belangrijke pijler van de toekomstige Katwijkse groenstructuur. Het 

geeft de gemeenteraad steun bij het maken van beleid. En het geeft de inwoners van onze 

gemeente bewijs dat het kan: een park op de Kwakelwei, gekoppeld aan het Heerenschoolbos. 

 

 

Uitvoering geven aan ons streven om in samenwerking met Stichting Marente het 

Heerenschoolbos te verfraaien, is onze tweede hoofdactiviteit in 2021. De huidige staat van 

onderhoud van dit historische park, is teleurstellend. Door de handen uit de mouwen te steken 

kunnen wij, met goedkeuring van de eigenaar, een bijdrage leveren aan het behoud van deze 

hotspot. Eén van de groene parels van Katwijk. We denken dan aan het in ere herstellen van de 

beeldentuin en fondsen werven voor het opknappen hiervan, aan bomeninventarisatie en aan hand- 

en spandiensten bij het groen onderhoud. 
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Onze inzet blijft er onverminderd op gericht om 

 

• nog meer inwoners van de gemeente Katwijk bij  

onze activiteiten te betrekken.  

• de besluitvorming over de toekomst van het  

Heerenschoolbos en de Kwakelwei op de voet te 

volgen en waar nodig informatie in te brengen  

die de besluitvorming kan ondersteunen.  

• inbreng te leveren in het Groenstructuurplan en bij de uitvoerende activiteiten.  

• onder de aandacht te brengen dat de cultuurhistorische waarde en de biodiversiteit van het  

Heerenschoolbos meer inzet vragen dan tot nu toe het geval was. 

• te voorkomen dat niet functionele bouwactiviteiten zullen plaatsvinden in het  

Heerenschoolbos.  

• de Kwakelwei te vrijwaren van enige bebouwing in de toekomst.  
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Balans  

 2019 2020 

 € € 

ACTIVA   

Contanten   

Betaalrekening RABO 1.728,65 211,90 

Spaarrekening RABO 4,00 4.500,00 
   

Totale ACTIVA 1.732,65 4.711,90 
   

   

PASSIVA   

   

Totaal Crediteuren -31,35 -1.016,58 
   

Totaal BTW te ontvangen  479,34 
   

Algemene reserve -1.309,10 -1.531,42 

Reserve project verbreden 
draagvlak 

-392,20 -392,20 

Reserve project infoborden  -881,04 

Reserve project Rijn Park Ontwerp  -1.370,00 
   

Reserves -1.701,30 -4.174,66 
   

Totale PASSIVA -1.732,65 -4.711,90 

 
Toelichting op de balans 

 
Passiva 
Crediteuren: betreft eindbetaling aan de landschapsarchitect en bankkosten. 
 
Reserves: van het batig saldo ad € 2.473,36 is  

- € 881,04 gereserveerd voor informatieborden in het Heerenschoolbos; dit bedrag betreft de 
donatie uit Rabo Clubsupport. 

- een reserve ad € 1.370,00 gevormd voor resterende kosten voor het project Rijn Park Ontwerp, 
waaronder de kosten voor publicatie. 

- Het resterende deel ad € 222,32 toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
De reserve Project verbreden draagvlak betreft het nog niet bestede bedrag uit de bijdrage van de 
wijkraad Katwijk aan de Rijn voor wervingskosten.  
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Rekening van baten en lasten 
KOSTEN 2019 2020 

 € € 

Werk door derden  3.262,50 

Representatiekosten 450,00  

Juridische kosten 633,90  

Vergaderkosten 395,00 93,48 

Kantoorbenodigdheden  35,34 

Verzendkosten 54,97 18,20 

Reclame 890,38  

Bankkosten en kosten lopende 
rekening 

156,85 199,16 

   

Totale KOSTEN 2.581,10 3.608,68 
   

   

BATEN   

Inkomsten uit subsidies -3.000,00 -881,04 

Inkomsten uit sponsorbijdragen -1.100,00 -3.000,00 

Inkomsten uit donaties -182,40 -2.201,00 

Overige inkomsten   

   

Totale BATEN -4.282,40 -6.082,04 
   

Saldo (-) of (+) van rekening baten en 
lasten 

-1.701,30 -2.473,36 

 
Toelichting baten en lasten 

 
Kosten 
Werk door derden betreft de landschapsarchitect. 
 

Baten 
Inkomsten uit subsidies betreft de bijdrage uit Rabo Clubsupport. 
 
Sponsorbijdragen betreft 6 bedrijven die ieder € 500 hebben betaald voor bedrijfsreclame voor hun 
bedrijf in het kader van het project Rijn park Ontwerp. 
 
Inkomsten uit donaties betreft enkele eenmalige donaties en bijdragen van ca. 15 donateurs, die op 
basis van enige regelmaat een door henzelf gekozen bedrag aan onze stichting overmaken. 
 
 

Project Rijn Park Ontwerp 
De invloed van dit project op de financiën van 2021 zijn groot. 
Zonder dit project zou het totaalbedrag aan kosten € 279,- hebben bedragen. Het saldo van baten en 
lasten in dit project is per 31-12-2020  € 370,17. Het project loopt door in 2021. Daarom is besloten dit 
saldo plus een deel van de donaties groot € 1.000,- als reserve voor dit project te beschouwen. Uit deze 
reserve zullen projectactiviteiten zoals promotie en communicatie worden gefinancierd. 
 




