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Betreft: Voordracht Vrijwilligersprijs 2013 
 
 
 
 
Geachte dames, heren, 
 
 
Met genoegen draagt het bestuur van Vereniging De Sluipwijkse Plassen de heer Jan Kruijt 
voor de Individuele Vrijwilligersprijs 2013 voor. 
Het daartoe ingevulde formulier treft u als bijlage aan. 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
namens het bestuur van De Sluipwijkse Plassen, 
 
 
 
 
W.A.F.X. de Fraiture, 
voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Aanmeldingsformulier voordracht vrijwilligersprijs 2013 



  

 

Erkend  Talent 
 
Aanmeldingsformulier voordracht vrijwilligersprijs 2013 
in de categorie ‘Individuele Vrijwilliger’ 
 
Contactpersoon voor deze voordracht: 
 
Vereniging De Sluipwijkse Plassen 
Lecksdijk 18 
2811 NK  Reeuwijk 
Tel.: 0182 – 39 21 16 
E-mailadres: info@desluipwijkseplassen.nl 
 
Draagt voor de vrijwilliggersprijs 2013 de volgende persoon voor: 
 
Jan Kruijt. 
 
1. Hoe lang is deze kandidaat al actief als vrijwilliger? 

Vanaf 1996. 
 
2. Geef een gedetailleerde omschrijving van de werkzaamheden die de kandidaat verricht. 

Jan zet zich vanaf 1996 in voor cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden in 
het Reeuwijkse Plassengebied en de daarop aansluitende polders. De polders behoren 
tot het voor het Groene Hart karakteristieke veenweidegebied. 
De inzet van Jan bestaat uit het deelnemen aan diverse organisaties die gericht zijn op 
behoud en versterking van dit gebied, als lid, bestuurslid van een organisatie of als 
vertegenwoordiger hiervan. 
Zijn eigendom, de Put van Kruijt, ligt in polder Oukoop en is een afgebroken vervening.  
De Put is daarmee van groot belang in cultuurhistorisch opzicht en heeft grote 
landschappelijke waarde. Sinds 2003 is de Put van Kruijt gemeentelijk monument. 
Deze afgebroken vervening is bovendien gelegen in Natura 2000-gebied. Het perceel 
herbergt een groot aantal planten, dieren en insecten die kenmerkend zijn voor het 
veenweidegebied. Een aanzienlijk deel daarvan is zeldzaam en valt onder de 
beschermde soorten. 
Door kostenloze rondvaarten in de Put draagt Jan de waarde en het unieke van dit 
mooie gebied uit. Hij vertelt over de geschiedenis van de vervening, hij laat de 
waardevolle natuur zien en de wijze waarop je deze met respect en de juiste aandacht 
en kennis kan herstellen en bevorderen. De Put ligt naast de Oukoopse molen uit 1672 
(rijksmonument) en langs de Prinsendijk, onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie; 
ook deze unieke historische elementen komen in het verhaal van Jan aan de orde. 
 

3. Wat is de gemiddelde tijdsbesteding aan vrijwilligerswerk per week of per maand? 
In de periode dat Jan diverse functies bekleedde, zie vraag 4., schatten we in:  
ruim 15 uur per maand  
 

4. Bij welke andere organisatie(s) is de kandidaat betrokken? (indien van toepassing) 
Jan was betrokken bij de oprichting van Vereniging De Sluipwijkse Plassen, is (ere)lid en 
was gedurende een aantal jaren ook bestuurslid. Hij vertegenwoordigde deze vereniging 
in de Stichting VEEN en het Overlegplatform Reeuwijkse Plassengebied en in de 
Klankbordgroep voor het nieuwe bestemmingsplan voor het Reeuwijkse Plassengebied. 
Jan zette zich ook in voor het herstel van eilanden en legakkers in de Reeuwijkse 
plassen, onder andere als bestuurder van Stichting Bemiddeling Natuurherstel en 
deelname aan het overleg in het kader van het Veenweide convenant Gouwe Wiericke 
West. Hij maakt deel uit van de Adviescommissie van Stichting VEEN, deze commissie 
adviseert over een financiële bijdrage vanuit de opbrengst vaarontheffingen voor 



  

 

projecten in het Reeuwijkse Plassengebied die de landschappelijke en natuurwaarden 
herstellen en bevorderen. 
Een aantal van deze functies heeft hij inmiddels vanwege zijn leeftijd neergelegd. 
 

5. Is de inzet van de kandidaat gericht op een specifieke doelgroep? 
Er is geen speciale doelgroep. Wel heeft Jan de schouw waarmee hij rondvaarten 
verzorgt in de Put zo laten aanpassen, dat iemand in een rolstoel mee kan varen. 
 

6. Hoe lang is de kandidaat woonachtig in de gemeente waar hij/zij vrijwilligerswerk doet? 
Jan is geboren in Gouda, opgegroeid en nog steeds woonachtig in de voormalige  
gemeente Reeuwijk. 

 
Motivatie 
Jan heeft door zijn grote kennis van de Reeuwijkse Plassen en de aanliggende polders op 
het gebied van historie, natuur, Sluipwijkse werkmethoden (waaronder beschoeiing), 
landschap en door zijn aimabele uitstraling bij velen het besef doen ontstaan of doen groeien 
dat dit gebied een unieke en op velerlei punten waardevolle locatie is in het Groene Hart.  
Hij plaatst de geschiedenis van het gebied in zijn context en laat letterlijk het karakteristieke 
landschap en de daarbij behorende natuurwaarden zien. Jan is een voorbeeld hoe je met 
respect voor het verleden en de natuur een unieke locatie kan herstellen en behouden. Zijn 
rondvaarten, deskundige en enthousiaste uitleg en verhalen zijn niet alleen in educatief 
opzicht waardevol, zij laten mensen ook enorm genieten van de rust, het landschap, de 
natuur en de cultuur! Een voorbeeld van een vorm van recreatie die zowel het gebied als de 
bezoeker ten goede komt. 
 


