Maart 2017

Beste Vrienden van de Botanische Tuin Kralingen,
Na een korte vorstperiode en nét genoeg sneeuw om mooie foto’s te maken, is onze Botanische Tuin
Kralingen klaar voor het voorjaar. In de kas werden weken geleden al voorbereidingen getroffen voor
de komende Lentedag die in het teken zal staan van eetbare planten. Er is lekker gesnoeid en de
bankjes zijn weer als nieuw. Trots zijn we op onze nieuwe zadenlijst waarmee we 112 plantensoorten
aan Botanische Tuinen over de gehele wereld kunnen aanbieden.

Terugblik 2016

Na een grote snoeibeurt aan het begin van het
jaar zag de tuin er weer als nieuw uit. Er kon
veel ingezaaid worden en – heel verheugend –
de fontein kreeg een nieuwe pomp. Heel fijn
dat het water weer klatert in dit romantische
stukje tuin!
Water speelde helaas ook een centrale rol in
de maanden mei en juni. Door enorme
regelval stonden grote delen van de tuin
onder water. Dit bleef niet zonder gevolgen.
Niet alleen moesten we afscheid nemen van
de vlinderstruik, de pindakaasboom en de
lijsterbes, ook stak de schimmel in de buxus
de kop weer op en gingen er veel
kruidenplanten dood. Een pomp moet in de
toekomst de grootste wateroverlast
voorkomen. De mooie nazomer maakte veel
goed.
Onverminderd positief in 2016 was de inzet
van onze vrijwilligers. Fijn dat er door zovelen
en in zo’n opperbeste stemming in en aan de
tuin gewerkt wordt, waarbij de begeleiding
van onze beheerder Jack niet ongenoemd mag
blijven.
Vaste punten in het activiteitenprogramma
waren ook in 2016 de rondleidingen van
‘onze‘ Frans Advokaat; de ‘rugzakroute’ voor
kinderen van 4-8 jaar op de woensdagmiddag
en de 250 (!) speurtochten in het kader van
het jeugdpaspoort in de zomervakantie.
Het tuinjaar werd ook in 2016 volgens traditie
geopend met het Lentefeest op 8 mei. De
muzikanten van Ars Musica speelden, de
kinderen maakten pindakaas bij de Stichting
Steensoep en de schaduw onder de
lindeboom bleek dé plek voor een
kennismaking met de Chinese bewegingsleer
Qi-gong.
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De schaduw bleek op 5 juni ook de beste plek
om te genieten van het prachtige concert van
het Quintet Airlines in een op die dag zeer
warme tuin. Minder goed weer was het
tijdens de opening van het Midzomerfestival
Kralingen op 18 juni. Maar uiteindelijk
kwamen er nog de nodige bezoekers, die
onder meer genoten van ‘live’ schilderen. Het
geplande optreden van Danshuis Haarlem
moest worden uitgesteld naar de editie 2017.
Wij verheugen ons hierop!
Voor herhaling vatbaar was zeker ook het
‘energieke’ optreden van de Greenmachine
van zanger Florian Wolff tijdens het
herfstfeest op 18 september. Palmen uit
Rotterdam, onze vrijwilligers en niet te
vergeten alle enthousiaste jonge én oude
bezoekers, maakten er een prachtige middag
van!

Oude en nieuwe gezichten

Sfeervolle afsluiting van het jaar was ook
ditmaal de traditionele Lichtjesavond (16
december). De muziek van het Alma Trio en
de vele honderden lichtjes zorgden voor een
sprookjesachtige sfeer. Een mooie afsluiting
van het tuinjaar.
Geslaagde evenementen als de besloten
borrel van de Vereniging Jericholaan en
kindertheaterdag van de stichting Pacific
Enterprises maken dit activiteitenoverzicht
compleet.
Geholpen door uitstekend weer en goede
publiciteit nam de belangstelling voor
activiteiten in de tuin in de loop van 2016 toe.
Het is verheugend om naast onze trouwe
bezoekers, ook steeds nieuwe gezichten te
mogen begroeten!

Afscheid

In 2016 nam de stichting Vrienden van de
Botanische Tuin afscheid van bestuurslid Lou
de Boer. Lou maakte zich op vele terreinen
verdienstelijk maar vooral als auteur van ons
boekje De Stieftuin en programmeur van de
culturele en muzikale activiteiten. Na een niet
te overtreffen inzet gedurende de afgelopen
10 jaar is ons aller Lieke van der Ree aan het
einde van dit jaar teruggetreden als voorzitter.
Gelukkig blijft ze ons adviseren! Het bestuur
bestaat nu uit Stephan Sluijters,
penningmeester; Selma Roenhorst,
secretariaat, Joppe Burgers, bestuurslid en Nel
van Holst, voorzitter. Zij worden bijgestaan
door Jack de Graaf, beheerder en Eric Douma,
adviseur en landschapskundige.

Plannen en aandachtspunten voor 2017

De gemeente Rotterdam heeft de
verzelfstandiging van onder andere de
Botanische Tuin Kralingen voor 2017 op de
agenda gezet. De stichting volgt deze
ontwikkelingen aandachtig. Er zijn inmiddels
contacten gelegd met verantwoordelijk
wethouder Joost Eerdmans en we zullen ook
niet aarzelen om de hulp van onze
gebiedscommissie in te roepen.

Voor 2017 staan leuke en interessante
activiteiten in de tuin op het programma:
•

•

14 mei Lentefeest (12.00-16.00 uur)
met muziek, workshops (ook voor de
kinderen), hapje/drankje
28 mei, eerste zondag open.
Rondleiding Frans Advokaat. Alle

•
•
•
•
•
•
•

rondleidingen zijn van 14.00 -16.00
uur, onkostenvergoeding 2 euro
10 en 11 juni Verborgen Tuinendagen
26 juni Opening Midzomerfestival
Kralingen
1 juli dansvoorstelling van Danshuis
Haarlem.
Zondagen 9 en 23 juli, 6 en 20
augustus, 3 en 9 september: Tuin
open
17 september Herfstfeest, kraampjes,
muziek
7 en 8 oktober Kunstroute met
activiteiten op de tuin
15 december Lichtjesavond, aanvang
19.00 uur

Wensen?

Een wens die we vorig jaar uitspraken was het
plaatsen van mooie naambordjes bij de
planten. Inmiddels ligt er een prachtig
ontwerp en hopen we dat Jack en zijn
vrijwilligers hiermee snel aan de slag kunnen.
Nog steeds een belangrijk aandachtspunt is de
renovatie van het beheerdershuisje en
zadenhuisje. Een toezegging van de gemeente
heeft (nog) geen concreet resultaat
opgeleverd.
Het vlinderhuisje is in 2016 afgebroken
wegens verrotting. De stichting wil graag
bijdragen aan vervanging van een -eventueel
ander- initiatief op die plek. Een waterelement
in de kas is eveneens een langgekoesterde
wens.

Uw bijdrage – Bedankt!

Zoals ieder jaar ontvangt u weer een acceptgirokaart. Uw donaties helpen de activiteiten en nieuwe
plannen op de tuin te verwezenlijken en om nieuw materiaal te bekostigen.
Wij danken alle vrijwilligers en medewerkers die in/voor de tuin werkten en alle ‘vrienden’ die
gedoneerd hebben alsmede Ploum Lodder Princen en ADP Nederland, hartelijk voor hun giften en
bijdragen.
Namens het bestuur,

Nel van Holst
Stichting Vrienden van de Botanische Tuin Kralingen, p/a secretariaat Jericholaan 89, 3061HC Rotterdam,
secretariaat@botanischetuinkralingen.nl - www. botanischetuinkralingen.nl – facebook Botanische-Tuin-Kralingen.
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