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Aan de vrienden van de Botanische Tuin Kralingen,
Direct nadat de dooi was ingetreden zijn de medewerkers van de fa. Embregts begonnen met de
afbouw van de kas. Op de gemetselde muur staan nu de metalen spanten en het is al heel duidelijk hoe
mooi de kas eruit gaat zien. Onze beheerder, Jack de Graaf, heeft voor de kas al planten en zaden
besteld. We hopen u op 2 mei, bij de opening van het tuinseizoen, het resultaat van al deze
werkzaamheden te kunnen laten zien.
De renovatie van de paden is het afgelopen jaar grotendeels voltooid. Doordat nu op de meeste paden
de Hansegrand verharding ligt kunnen mensen met een kinderwagen of een rolstoel zonder problemen
de hele tuin door wandelen of rijden. Bovendien ziet het er prachtig uit, de paden verbinden de
verschillende onderdelen van de tuin nu tot een mooie eenheid. De hellingen aan de zijde van de
Taxusstraat zijn toegankelijker gemaakt, dat is een eis die gesteld is omdat de tuin dit jaar een blindenen slechtziendenroute gaat krijgen.
Het vak van de Asterfamilie is opgehoogd en wordt binnenkort opnieuw ingeplant.
Er is in het najaar van het vorige jaar nog een grote stap voorwaarts gedaan in het renovatieproces: het
beheerdershuisje is grondig gerenoveerd. De medewerkers zijn heel blij met de nieuwe keuken, toilet
en kantoorinrichting en de betere en ruimere indeling van de plek waar koffie wordt gedronken.
Vermeldenswaardig is ook nog een ander bouwproject, al is dat van en heel andere orde dan de
hiervoor genoemde. Een van de medewerkers van de tuin: Bizahr Hamdi heeft zijn tijd in deze strenge
winter goed besteed door in het zadenhuis een maquette van een Midden-Oostentuin te maken.
Wanneer deze is voorzien van fontein en groen zal hij een rol spelen op de openingsdag waarvan het
thema is: duizend-en-één nacht” (2 mei)
Ook een andere medewerker, Ron Haag, heeft tijdens de winter niet stil gezeten. Hij heeft ook dit jaar
weer een prachtige zadenlijst gemaakt met 227 soorten. De zaden zijn in de tuin geoogst, gesorteerd en
opgeslagen. Ze kunnen nu door botanische tuinen in de hele wereld worden besteld.
De medewerkers en vrijwilligers van de tuin hebben het afgelopen jaar echter ook weer verdrietige
ervaringen gehad. In januari gingen zij naar de herdenkingsplechtigheid naar aanleiding van het
overlijden van Gitte Christensen. Zij was enkele jaren een gewaardeerd administratief medewerkster.
Het was heel bijzonder om te zien hoeveel vrijwilligers en medewerkers van de dienst Sport en
Recreatie hierbij aanwezig waren. Helaas wordt de tuin keer op keer met ziekte of sterven
geconfronteerd; het is mooi dat het streven is om daar omheen een warme sfeer te creëren.
Als we terugkijken naar de activiteiten van het afgelopen jaar zijn een paar hoogtepunten te noemen:
De lichtjesavond was een groot succes, de tuin zag er beeldschoon uit en medewerkers en vrijwilligers
zijn na een gezellige gezamenlijke maaltijd in het zonnetje gezet.
De opening en de slotdag van het tuinseizoen werden heel goed bezocht, waarbij de activiteiten rond
het thema: Indonesië erg gewaardeerd werden. De avond over vleermuizen en nachtvlinders liet een
onverwacht grote opkomst zien, Voor de dichtersavond kwam een kleiner gezelschap, maar de avond
was heel sfeervol.
Een terugkerende steunpilaar in de activiteitenkalender is de reeks rondleidingen die Frans Advokaat
ieder jaar organiseert. Er valt dan niet alleen veel te leren en te bewonderen, maar ook te genieten van
smeuïge en humoristische verhalen rond de verschillende planten. Frans, hartelijk bedankt voor je
trouwe en enthousiaste inzet! De rondleidingen zijn dit jaar op 25 april, 30 mei, 6 juni, 27 juni, 4 juli,
18 juli van 14.00-16.00 uur.
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Ook voor dit jaar is er weer een aantal activiteiten gepland:
Traditiegetrouw vindt de opening van het tuinseizoen plaats op de eerste zondag van de maand mei –
2 mei van 10.30- 16.00. Het zal een extra feestelijk programma zijn omdat naar verwachting de
nieuwe kas te bewonderen is. Het tijdstip van de officiële opening is nog niet bekend omdat de nieuwe
deelgemeentebestuursleden nog gekozen moeten worden. Naar alle waarschijnlijkheid is het aan het
begin van de middag (de tijd komt op de website). Natuurlijk zal er gezorgd worden voor muziek, een
drankje en een hapje en een leuk kinderprogramma. Het thema is “duizend en één nacht”. De hiervoor
genoemde miniatuur Midden-Oostentuin zal worden onthuld.
Op 15 mei is in de tuin de jaarlijkse “koffieochtend voor de buurt”.
Ook traditiegetrouw zal de Botanische Tuin meedoen aan de Verborgen Tuinendagen op 12 en 13
juni.
Op woensdagavond 4 augustus is van 19.00-21.30 uur de poëzieavond.
Op 25 augustus is de tuin van 20.00-24.00 open om, zodra het schemerig wordt, de vleermuizen en
nachtvlinders op te sporen.
De afsluiting van het tuinseizoen is op 5 september van 10.30-16.00 uur
Natuurlijk zijn er dit jaar ook diverse activiteiten voor schoolkinderen en lessen die in samenwerking
met het Centrum voor Natuur- en MilieuEducatie worden georganiseerd. Heel veel groepjes kinderen
lopen jaarlijks een route door de Botanische Tuin waar ze spelenderwijs iets leren over de natuur.
Het kinderbloemencorso, dat vorig jaar niet door kon gaan, zal nu op woensdagmiddag 25 augustus
worden georganiseerd in samenwerking met het “Bosdorp” en diverse scholen.
De Stichting “Unlimited Enterprise” organiseert in de meivakantie in de tuin een lentedag met velerlei
kunstzinnige activiteiten voor kinderen uit de buurt. Het thema is: ”de tuin als inspiratiebron.”
In de zomervakantie doet de tuin mee aan het Jeugd Vakantiepaspoort. Verleden jaar heeft dit heel
veel extra bezoekers opgeleverd (ouders met kinderen).
Op 17 december is er weer een “Lichtjesavond” vanaf 19.00uur.
Van verschillende activiteiten uit de afgelopen jaren zijn foto’s te zien op onze website:
www.botanischetuinkralingen.nl . Hierop komt ook nadere informatie over de activiteiten.
We hebben ervoor gekozen om al onze donateurs één maal per jaar een brief te sturen met het
jaarprogramma en een acceptgirokaart. Vervolgens sturen we iedereen die zijn e-mailadres geeft per
activiteit minstens een week van te voren een herinnering per mail.
Tot slot willen we iedereen van harte bedanken die het afgelopen jaar tot zo’n goed jaar maakte voor
de Botanische Tuin en alle donateurs dank zeggen voor hun financiële steun. Daarbij mag ook Ploum
Lodder Princen Advocaten en Notarissen, het kantoor van onze penningmeester, niet onvermeld
blijven. Dank voor alle assistentie op drukwerk- en (ander) administratief gebied.

Lieke van der Ree
(voorzitter Stichting Vrienden van de Botanische Tuin Kralingen)

Secretariaat:
Kralingse Plaslaan 66A
3061 BA Rotterdam
Tel.: 010-2123993
We gaan ervan uit dat u geen belangstelling meer hebt om het tuinbericht te ontvangen wanneer we drie jaar
geen bijdrage op onderstaand gironummer ontvangen hebben.

