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                                                     BV.DE MANNING 

Blik op    H e e r j a n s d a m

De bloemenpracht aan de lantaarnpalen in onze 
straten, vormen ieder jaar weer een lust voor het 
oog. Deze verfraaiing vraagt veel energie en is ze-
ker niet gratis. Natuurlijk is er altijd wel een bet-
weter die meent dat het niet zo ingewikkeld is. Je 
vult een aantal plantenbakken met wat potgrond 
en kleurrijke bloemstekjes, regelmatig met wat 
water begieten en ze groeien vanzelf uit tot een 
mooi sierlijk geheel. Om hen uit dié ongepaste 
droom te laten ontwaken is het dringende advies 
de site van buurtvereniging De Manning te bekij-
ken: www.bvdemanning.nl. Uit deze website is op 
te maken wat een werk er ieder jaar weer door vrij-
willigers geleverd moet worden om ons dorpelin-
gen en passanten hiervan te laten genieten. 

HOE IS DIT FENOMEEN EIGENLIJK ONTSTAAN. 
In de zomer van 2006 werden Ada en Wim van de 
Boogaard, wonend in De Manning, op vakantie in de 
Franse Alpen, geïnspireerd door de vele plantenbak-

ken met geraniums en andere sierlijke bloemen. Hun droom was om óók in Heerjansdam 
meer bloemenkleur aan te brengen. Tijdens een buurtbarbecue werden de eerste stappen 
gezet. Deze burenvriendschap groeide zelfs uit tot wat uiteindelijk de Buurtvereniging De 
Manning werd. Hierna te noemen de BV. Het ging in het begin niet echt van een leien 
dakje. Gesprekken met de dorpsraad en de gemeente resulteerden weliswaar in positie-
ve reacties, maar, zoals zo vaak, luidde de vraag: wat zijn de kosten? De gemeente liet 
weten dat aan de leaseplantenbakken in Zwijndrecht een stevig prijskaartje hing en dat 
ze er bovendien geen personeel voor wilden inzetten. De dorpsraad bleek positiever. Van 
zijn (intussen stap voor stap gekortwiekte) budget mochten 10 plantenbakken worden 
aangekocht met alle verdere kosten voor rekening van de BV. Ze werden opgehangen in 
de straat van de buurtvereniging. De initiatiefnemers kregen volop complimenten voor het 
uiteindelijke kleurrijke resultaat.

EERSTE STAP SMAAKT NAAR MEER.
De dorpsraad vraagt vervolgens 9 bakken voor plaatsing aan de Kromme Nering, tegen 
een kleine vergoeding. Ook de woningbouwvereniging bekostigt 11 stuks langs een deel 
van De Manning en de Vlasakkers plus 3 piramides bij de Molenweg/De Manning. Er volgt 
uitbreiding naar de Kromme Nering met 10 bakken en nog 2 piramides. Voor de Molen-
weg vanaf de begraafplaats tot aan de kerkstoep 10 exemplaren en met 24 bakken in 
de Dorpsstraat komt de Heerjansdamse showroom op totaal 84 pronkstukken. Geweldig 
natuurlijk maar de vrijwilligers worden door de toename steeds zwaarder belast. Het
overleg hierover resulteert uiteindelijk in : WE GAAN ER VOOR. Maar wat betekende dat 
allemaal?
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BEDRIJFSMATIGE AANPAK.
Wat er voor nodig was om het intussen geboekte resultaat te bereiken.
· De financiering. De BV krijgt jaarlijks een subsidie van de dorpsraad per plantenbak.
· De leden van de buurtvereniging betalen € 17,50 per jaar contributie en verder zijn er  
verschillende actieve donateurs die de BV daadwerkelijk en financieel steunen.
· De Woningbouwvereniging liet een kraanaansluiting aanbrengen, waardoor het bewate-
ren van de planten aanzienlijk gemakkelijker kan verlopen.
· De kosten van het vrijwilligersbedrijf: potgrond, beplanting, kunstmest, bewatering, stok-
jes, circa 60.000 liter water, stroom als brandstof voor WaterGeefWater (=WGW), kosten 
van de opslag container, onderhouds- en reparatiekosten van de WGW, kosten afvalcon-
tainer voor afvoeren van de inhoud van plantenbakken, verzekeringen voor de WGW. En 
een presentje voor de vrijwilligers.
· Bij kwekerij Ammerlaan wordt advies gevraagd over de plantenkeuze en de kleuren. Over-
eengekomen is dat zij de grond en planten leveren en ze hebben toestemming gegeven 
om de opkweekbakken in de kas op te slaan en in het voorjaar ter plekke te vullen met de 
in de kas gekweekte planten.
· Het water besproeien werd aanvankelijk gedaan met een bedrijfsauto waarop een wa-
tervat van 200 liter staat. Door faillissement van het bedrijf moest een andere oplossing 
worden gezocht.
· Met financiële ondersteuning van de Rabobank en het ondernemersfonds “Tante Mag” 
van de Heerjansdamse Hazewinden, kon een elektrische platvormwagen worden aange-
kocht. “Bergeijk Heftrucks” schoot te hulp waardoor er met elkaar de platvormwagen kon 
worden omgebouwd voor het multifunctionele werk.

CONCLUSIE.
De vrijwilligers verdienen onze bewondering voor het resultaat. Maar ze verdienen ook 
meer ondersteuning bij de praktische uitvoering van het vele werk. 
Wanneer U de bloembakken net zo decoratief en mooi vindt als ondergetekende, dan is het 
mogelijk om mee te helpen met het ophangen en of afhalen van deze bakken. 
Woont u niet in de Manning maar u geniet ook elk jaar van de prachtige bloemen in het 
dorp, dan kunt u donateur worden van de Buurtvereniging de Manning. 
Wilt u meehelpen, of donateur worden of meer informatie? Mail naar 
bvdemanning@upcmail.nl

Joop van der Ent
e-mail : joopvanderent@upcmail.nl
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