STICHTING VRIENDEN VAN DE BOTANISCHE TUIN KRALINGEN
Beste vrienden van de Botanische Tuin Kralingen,

Maart 2011

In de lente van ieder nieuw jaar ontvangt u van ons een tuinbericht waarin we allereerst terugkijken op de afgelopen tijd. We hebben een veelbewogen jaar achter de rug met als positief
hoogtepunt de opening van de nieuwe kas. Robin de Roon, lid van het nieuwe Dagelijks Bestuur
van de deelgemeente, knipte vanwege de stromende regen onder een paraplu het lint door.
Daarna kon het gezelschap voor het eerst de kas in. Eric Douma werd in het zonnetje gezet. Hij is
landschapsarchitect en vrijwilliger bij de tuin en heeft veel werk verzet voor de realisatie van
deze kas. Hij kreeg van een paar verklede kleutertuinlieden een eigen boom aangeboden die
gedoopt werd als Ericboom, lid van de familie van de Doumaceae. Hierna was er nog een (kleinere) onthulling. In de lange winter met veel sneeuw had Bizahr Hamdi, tijdelijk medewerker
van de tuin, gewerkt aan een miniatuur midden-oostentuin met een maquette geïnspireerd op
het Alhambra. Ter gelegenheid hiervan was een delegatie van de Koerdische gemeenschap in
Rotterdam naar de tuin gekomen en werden we getrakteerd op Koerdische muziek en dans en
een overvloedige Koerdische maaltijd.
Tijdens de verborgen tuinendagen en de Kunstroute Kralingen-Crooswijk scheen de zon gelukkig wel, beide evenementen trokken veel enthousiaste bezoekers. De vleermuizenavond daarentegen viel dit jaar ook letterlijk in het water want vleermuizen laten zich niet zien als het regent.
Gelukkig zat het weer wel mee tijdens de poëzieavond en de buurtdag. Vooral tijdens de sluitingsdag van het tuinseizoen maakten een stralende zon, harpmuziek in de buitenlucht en een
verrassend leuk “papiertheater” deze dag tot een groot succes.
Net als voorgaande jaren waren er in de tuin veel kinderactiviteiten. In de meivakantie was er de
creatieve lentedag voor kinderen uit de buurt. In de zomervakantie deed de tuin mee aan het
“jeugdvakantiepaspoort” en in lente, zomer en herfst kwamen er in kleine groepjes meer dan
2000 kinderen op bezoek voor een buitenles (dit jaar o.a. thema: ‘speuren naar kleuren’).
De renovatie van de tuin vordert gestaag. Ook dit jaar is er weer een deel opgehoogd.
De nieuwe halfverharding is bijna in de hele tuin aangebracht waardoor de tuin goed begaanbaar is voor kinderwagens en rolstoelen. Wat betreft de beplanting zijn er een paar nieuwe
aanwinsten vermeldenswaardig: de vaantjesboom en een aantal orangerieplanten. Wie de afgelopen maanden de kas bezocht kon zich verbazen over de zoete geuren die de bloesem van het
mandarijn- en sinaasappelboompje verspreidden. Als de temperatuur buiten wat hoger wordt
kunnen deze grote potplanten weer naar buiten. De kas zal in de lente dankbaar gebruikt worden om nieuwe plantjes voor de tuin op te kweken. En als het regent of erg koud is, is de kas ook
een prima plek om mensen te ontvangen tijdens de activiteiten zoals tijdens de lichtjesavond op
19 december. Het sneeuwde op die ochtend zo, dat de tuin onder een dik pakket sneeuw lag. De
hele dag werd eraan gewerkt om de tuin ’s avonds versierd te hebben met kaarsjes, vuurkorven
en slingers kerstverlichting. Om vijf uur kwamen de eerste gasten: de vrijwilligers en medewerkers van de tuin die een maaltijd en present aangeboden kregen als dank voor hun inzet. Om
zeven uur kwamen vrienden en buurtbewoners om met ons het jaar af te sluiten. Er waren zoveel gasten dat oliebollen, chocolademelk en glühwein schoon op waren.

In het veelbewogen afgelopen jaar beleefden we ook twee dieptepunten.
Weer overleed er dit jaar een vrijwilliger die veel voor de tuin heeft betekend: Jan Huijgen. Hij
was een graag geziene, enthousiaste, capabele ‘klusser’ die de schuur en het vlinderkasje renoveerde en menig timmer- en schilderwerk op zijn naam heeft staan. Het ‘egelhuis’ herinnert ons
bij iedere wandeling in de tuin aan hem.
Van geheel andere aard , maar wel een dieptepunt, was dat ons eind oktober de mededeling bereikte dat het voorstel van het DB van de deelgemeente was om in vier jaar gefaseerd de financiering voor de tuin bijna totaal stop te zetten. Concreet zou deze maatregel betekenen dat we
van Ron, die al zoveel jaar in de tuin werkt, al eind december 2010 afscheid zouden moeten nemen.

Binnen een paar weken na deze mededeling moest een eerste overleg met het DB, een inspraakavond en besluitvorming plaatsvinden. Gelukkig hebben de gesprekken en de grote steun van
‘vrienden’ en leden van de deelgemeenteraad ertoe geleid dat het eind november duidelijk was
dat we weer een jaar verder mochten werken. Zes jaar geleden, aan het einde van de vorige bezuinigingsronde was de uitkomst: de structurele kosten voor de tuin worden door de deelgemeente betaald en de Vriendenstichting zal zorgen voor extra fondswerving, mankracht bij het
realiseren van projecten voor de renovatie en hulp bij activiteiten en het verhogen van het bezoekersaantal. Hiernaast is nu gevraagd om overleg over de bezuinigingsvoorstellen voor de
tuin, wat inmiddels plaatsvindt met alle geledingen die bij de tuin betrokken zijn. In november
2011 moet dan een definitief besluit vallen voor de komende paar jaren.

In ieder geval zijn we blij dat we voor 2011 het activiteitenprogramma kunnen presenteren:
Zondag 15 mei Opening activiteitenseizoen met muziek en papiertheater.
Zondag 22 mei rondleiding Frans Advocaat tussen 14.00-16.00 uur. Verzorgd met documentatie, hapje en drankje. Thema: Planten en hun naam. Onkostenvergoeding 2 euro.
Zondag 5 juni idem Thema: Geneeskrachtige planten.
Zondag 19 juni idem. Thema: Heksenkruiden.
Zondag 3 juli idem Thema: Giftige kruiden.
Zondag 17 juli idem Thema: Magie der planten.
Zondag 31 juli idem. Thema: Eetbare gewassen.
Zondag 21 augustus idem. Thema: Bomen.
Zondag 16 oktober idem Thema: Paddenstoelen in het Kralingse Bos.
Verborgen tuinendagen op 18/19 juni. Thema: ’kinderen’
Zondag 14 augustus, de dag van de Romantische Muziek: een concertje van het blaaskwintet
Cinq Beaufort om 12.00 uur.
Van de twee avondopenstellingen in de zomer zijn de tijden en thema’s nog niet bekend. Deze
komen op de website te staan en de vrienden die hun e-mailadres hebben gegeven krijgen bericht. Bovendien worden ze aangekondigd in de huis-aan-huisbladen en aangeplakt op de tuin.
Zondag 18 september is de feestelijke sluitingsdag van het activiteitenseizoen.
Vrijdagavond 16 december is lichtjesavond voor vrienden en buurtbewoners.

Volgend jaar, 2012, bestaat de Tuin honderd jaar. We willen aan die honderd jaar geschiedenis
natuurlijk extra aandacht besteden. Er wordt speurwerk (ook een oproep in “Oud Rotterdam”)
gedaan naar oude foto’s, tekeningen en verhalen. Misschien kan dat leiden tot een tentoonstelling/uitgave van een brochure. Als u oud materiaal bezit dat op de tuin betrekking heeft zouden
we dat graag willen horen.

Zoals ieder jaar ontvangt u weer een acceptgirokaart. Door de donaties kunnen wij helpen om
activiteiten op de tuin te bekostigen, of schenken we materiaal - vorig jaar de kweektafels voor
de kas. Om ons adressenbestand up-to-date te houden wordt het ieder jaar doorgenomen en
gaan we ervan uit als er drie jaar niet gedoneerd is dat iemand verhuisd is of geen belangstelling
meer heeft.
Ook dit jaar heeft de Stichting weer gebruik mogen maken van de administratieve en kopieer
faciliteiten van Ploum Lodder Princen Advocaten en Notarissen, waarvoor dank.
Wij willen al onze vrienden hartelijk bedanken voor de steun die ze het afgelopen jaar aan de
tuin hebben gegeven en hopen hen binnenkort te zien bij een van de activiteiten of zomaar op
een doordeweekse dag.
Namens het bestuur,
Lieke van der Ree, voorzitter

Adres tuin: Cederstraat 5, hoofdingang: Kralingse Plaslaan 110b.
Openingstijden: hele jaar open van ma. t/m vrijdag en van mei t/m sept. ook op zondag. Entree vrij.

