Maart/April 2019
Vrienden van de Botanische Tuin Kralingen,
Het voorjaar is op dit moment - vrijwel in volle pracht door de warmte in februari – al volop
te bewonderen in onze tuin. De officiële opening van het activiteitenseizoen, traditioneel op
Moederdag, laat echter nog even op zich wachten. Dat hoeft een bezoek natuurlijk niet in de
weg te staan. Kom vooral kijken hoe de tuin begint te bloeien en hoe hard er al gewerkt is
door beheerder en vrijwilligers! Bent u een tijdje niet geweest, dan moet u helaas wel
constateren dat onze prachtige esdoorn aan de zijde van de Jericholaan de stagnerende
waterafvoer op onze tuin niet heeft overleefd. Hoewel dit probleem wordt onderkend door
beheerder Natuurstad, is echte actie uitgebleven. De Stichting Vrienden van de Botanische
Tuin helpt bij het realiseren van extra pompcapaciteit en blijft zich tegelijkertijd inzetten
voor duurzame oplossingen.
Terugblik 2018
Dit jaar was met het afscheid van tuinbaas
Jack de Graaf in juli ook de afsluiting van een
tijdperk. Al onze 30 vrijwilligers, vele collega’s
van de inmiddels in Natuurstad omgevormde
werkgever NME, vrienden van Stichting en
vaste bezoekers kwamen afscheid nemen,
natuurlijk in de tuin. Jack wilde bij zijn
aantreden in 2002 ‘een tuin met wat extra’s’
en is daar buitengewoon goed in geslaagd.
Door zijn inzet groeien en bloeien tuin,
vrijwilligers en bezoekers! Met Ton van der
Roer als nieuwe beheerder hebben we
gelukkig een goede opvolger gevonden.

augustus was het dringen voor een plekje in
de schaduw.
Tijdens de traditionele lichtjesavond was de
tuin weer een sprookjesachtig – en droog decor voor de jaarafsluiting.

2018 was warm en droog. Dat betekende veel
werk in de tuin – extra gieten – maar ook
ideale omstandigheden voor de vele
activiteiten.
Lente- en Herfstfeest werden gevierd met
prachtig weer, de voorstellingen in het kader
van Midzomerfestival Kralingen en de
Kunstroute werden in de zon gespeeld en
tijdens het traditionele zomerconcert in

Verheugend: musici en kunstenaars melden
zich zelf om in te tuin te spelen! Met een
diverse programmering, afgestemd op het
karakter van de tuin, wil de stichting zoveel
mogelijk mensen een mooi bezoek aan de tuin
bezorgen. Vast succesnummer in ons
activiteitenprogramma waren ook in 2018 de
rondleidingen van Frans Advokaat. Dank
Frans!
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Plannen 2018 -2019
De Botanische Tuin Kralingen ging aan het
einde van 2018 over van de afdeling NME
(Natuur en Milieu Educatie) van de gemeente
Rotterdam naar de zelfstandige stichting
Natuurstad. Inmiddels heeft de
vriendenstichting kennisgemaakt met de
nieuwe directeur Louise Bergenhenegouwen.
Aan beide zijden is er zeker de wil tot goede
samenwerking.
In 2019 zal de stichting nadrukkelijk aandacht
blijven vragen bij Natuurstad en andere
bestuursorganen voor het verbeteren van de
waterafvoer, restauratie van het zadenhuisje
en natuurlijk passende vervanging van het
beheerdershuisje waarmee ook
gebruiksmogelijkheden van de tuin worden
vergroot. Samen met een architect is een
opzet geschetst en wordt nu een plan van
aanpak voor onder meer de financiering
uitgewerkt.
Vrijwilligers zijn niet weg te denken in onze
tuin en ook het omgekeerde geldt: de tuin is
enorm belangrijk voor onze vaste vrijwillige
krachten. De vriendenstichting pleit daarom

voor een goede begeleiding én voor behoud
en versterking van de maatschappelijke
positie die de tuin voor onze vrijwilligers

vervult.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit Stephan Sluijters,
scheidend penningmeester; Selma Roenhorst,
secretariaat, Reineke Bierenbroodspot, lid
Joppe Burgers aankomend penningmeester en
Nel van Holst, voorzitter. Zij worden
bijgestaan door Ton van der Roer, beheerder
en Eric Douma, adviseur en
landschapskundige.

PROGRAMMA 2019










1 mei Theaterdag voor kids
12 mei Lentefeest
25 en 26 mei verborgen tuinendagen
20 juni kinderactiviteit/expositie
21 juni opening Midzomerfestival.
22 juni Alphabet Soup (voorstelling
Midzomerfestival)
14 juli zomerconcert
22 september herfstfeest
December Lichtjesavond









Rondleidingen Frans Advocaat
5 mei Planten en hun naam
26 mei Magie der planten
16 juni Heelkruiden
30 juni Giftige kruiden
14 juli Bomen
11 augustus Eetbare gewassen
(vergeten groenten)
Eind september Paddenstoelen in het
Kralingse Bos

In 2019 is kunstenaar Willem van Hest Artist in Residence in onze tuin. Binnenkort hierover
(veel) meer.
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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