Maart 2018

Goede Vrienden van de Botanische Tuin Kralingen,
Na een bijzonder natte winter waarin we gelukkig ook konden genieten van de
schoonheid van onze besneeuwde tuin, staat na een weekje felle kou op de
valreep nu eindelijk het voorjaar voor de deur. Beheerder, vrijwilligers en
bezoekers kunnen eigenlijk niet wachten! Komt u dus vooral heel snel een
kijkje nemen in de tuin.

Natuurlijk is ook in de wintermaanden hard doorgewerkt en dat is te zien! Stevig snoeiwerk zorgde
ervoor dat er vrijwel geen stormschade in de tuin is. Veel tijd en aandacht werd besteed aan het
zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van de overvloedige regenval en het feit dat het water
steeds slechter wordt afgevoerd. Ondanks deze inspanningen sneuvelden in het afgelopen jaar
enkele mooie bomen. Voor het eerst moest ook onze feestelijke Lichtjesavond worden afgelast. De
huidige pompcapaciteit is onvoldoende en ophogen is onvermijdelijk. De Stichting Vrienden van de
Botanische Tuin Stichting zou in samenspraak met NME en de gemeente Rotterdam graag meer
aandacht willen voor onderzoek naar oorzaken en duurzamere oplossingen.

Terugblik 2017

Overvloedige regenval of niet, de tuin zag er
deze zomer fantastisch uit! De vele eetbare
planten – het thema van 2017 – droegen
uitstekende oogsten. Waar de buxusmot ook
in Kralingen meedogenloos toesloeg, bleek
gelukkig ook dat bestrijden met succes kan. In
hoeverre onze vele buxushaagjes permanent
gered zijn, kunnen we pas in de komende tijd
vaststellen: de mot plant zich immers
verschillende malen per jaar voort.
Eén van onze imkers, Johanna Priester, is dit
jaar gestopt als imker in de tuin. Als
‘afscheidscadeau’ heeft Johanna heeft haar
handgemaakte kast geschonken aan de tuin.
Dank Johanna! De verzorging van de kasten is
nu in handen van onze imker Jolanda van
Houten. Het zadenhuisje is inmiddels zeer
sfeervol ingericht als educatieruimte voor
bijenonderwijs. De Stichting heeft met veel
plezier kunnen bijdragen aan de gebruikte
materialen.
De inzet van onze grote groep vrijwilligers was
ook in 2017 van enorm belang voor onze tuin.
Een groepsuitje naar de Hortus in Leiden
onder leiding van beheerder Jack de Graaf
zorgde voor nog meer samenhang in de groep
en de nodige inspiratie!
Ondanks de Feyenoord kampioenswedstrijd
was de opkomst bij het Lentefeest op 14 mei

1

toch heel gezellig, mede door de muzikale
omlijsting van salonorkest Pistache.
Het Midzomerfestival Kralingen trok met de
festivalopening en het optreden van Danshuis
Haarlem de nodige bezoekers naar de tuin. Dit
bleek weer een prachtig decor voor een
aangrijpende voorstelling.
Sinds 2017 zet de trend zich in dat
gezelschappen zelf met een verzoek komen
om in de tuin te mogen performen. Zo trok
het gezelschap Ghost een internationale groep
jonge kunstliefhebbers met een speciaal op de
omgeving geïnspireerde voorstelling. Niet
nieuw maar wel weer zeer geslaagd: de
jaarlijkse kindertheaterdag van de stichting
Pacific Enterprises.
Het herfstfeest op 17 september met haar
vele kraampjes en bezigheden was een
geslaagd feest met als hoogtepunten het
optreden van folkzanger Jasper Schalks en de

schilderworkshop van kunstenares Lorène
Bourguignon.
Een vast succesnummer in ons
activiteitenprogramma waren ook dit jaar
rondleidingen van Frans Advokaat en de 250
speurtochten.

Helaas…

De traditionele Lichtjesavond had plaats
moeten vinden op vrijdag 15 december.
Helaas moesten we deze, voor het eerst in 10
jaar, door enorme wateroverlast in de
voorgaande dagen afblazen.
Plannen 2017 -2018
De Botanische Tuin Kralingen valt onder de
afdeling NME (Natuur en Milieu Educatie) van
de gemeente Rotterdam. Deze activiteiten
worden per 1 januari 2019 ondergebracht in
een zelfstandige stichting. We volgen actief de
besluitvormingsprocessen om de

mogelijkheden die deze verzelfstandiging aan
de tuin kan bieden zoveel mogelijk te
benutten en eventuele risico’s te signaleren.
De Stichting zou bijvoorbeeld graag zien dat
het zadenhuis volgens de criteria van
Monumentenzorg gerestaureerd wordt. Het
verouderde beheerdershuisje verdient een
passende vervanging waarmee ook
gebruiksmogelijkheden van de tuin worden
vergroot. We werken daarvoor inmiddels een
plan uit.
Daarnaast blijft de Stichting pleiten voor
behoud en versterking van de
maatschappelijke positie die de tuin voor onze
vrijwilligers vervult.
2018 wordt ook het jaar waarin onze
beheerder Jack met welverdiend pensioen zal
gaan. Zijn afscheid zal niet ongemerkt voorbij
gaan – we houden u op de hoogte!
Bestuur
Het bestuur bestaat 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.

PROGRAMMA 2018

In 2018 is er weer het nodige te doen in
de tuin:
•
•
•
•
•
•
•
•

13 mei Lentefeest
9 en 10 juni verborgen tuinendagen
22 juni opening Midzomerfestival.
23 juni voorstelling Bon Voyage
15 juli Concert Alma Trio
16 september herfstfeest
14 december Lichtjesavond
6 en 7 oktober Kunstroute 6 en 7
oktober

•
•

•
•
•
•
•
•

Rondleidingen Frans Advocaat
13 mei- Planten en hun naam in de
Botanische tuin.
10 juni-Magie der planten
24 juni-Heelkruiden
15 juli-Giftige kruiden
5 augustus-Bomen
19 augustus- Eetbare gewassen
(vergeten groenten)
Eind september-Paddenstoelen in het
Kralingse

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 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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