April 2020
Vrienden van de Botanische Tuin Kralingen,
Overvloedige regen en relatief hoge temperaturen in de eerste maanden van dit jaar
zorgen op dit moment voor uitbundige groei en bloei van de voorjaarsplanten. Iedereen
ziet uit naar het voorjaarszonnetje en de gelegenheid om hiervan te genieten in onze
prachtige Botanische Tuin Kralingen! Hoewel de opening van het seizoen door de
ontwikkelingen rond het Coronavirus niet zoals gebruikelijk in mei zal plaatsvinden, hopen
we u weer snel uit te kunnen nodigen om een kijkje te komen nemen. Meer dan ooit zien
we ernaar uit om te genieten van onze prachtige planten, de voorjaarsbloei en natuurlijk
het resultaat van de inzet van onze tuinman Ton en zijn onmisbare vrijwilligers!
Helaas zult u dan ook zelf kunnen zien dat het
niet goed gaat met een deel van de bomen in
de tuin. De stagnerende waterafvoer tast de
wortels aan. De noodzaak tot een structurele
oplossing wordt steeds pijnlijker duidelijk,
waarover verder in dit bericht meer.
De oudste Haagbeuk van Kralingen heeft nog
slechts enkele takken en is verworden tot een
tuinobject. Een 80 jaar oude Robinia is geknot
om te kijken of ze nog gered kan worden. Een
100 jaar oude Taxus gaat het niet redden. De
Esdoorn op het plein heeft roetschorsziekte
moet worden gerooid wegens gevaar voor de
volksgezondheid. De beeldbepalende Linde
van ruim 100 jaar oud in het midden van de
tuin begint al tekenen van zwakte te vertonen
Een deel van onze buxushaagjes heeft last van
schimmel. Jonge boomaanplant slaat niet aan,
doordat het te nat is. Dringende actie is
gewenst.

Meer bezoekers
Gelukkig zijn er ook positieve zaken te
melden. Met steun van de Vrienden zijn in
2019 langs de oude muur bijzondere
Stinzenbollen geplant. Dit zijn verwilderende
voorjaarsbollen, -knollen en wortelgewassen
die ook vaak op buitenplaatsen worden gezien
en goed in onze tuin passen.
Met hulp van onze vrijwilligers werden de
paden voorzien van zogeheten Hanzekrans.
Dit geeft een natuurlijk aanzicht en draagt bij
aan de waterafvoer. Helaas staan de paden en
een deel van de tuin na regenval toch nog
blank. Nieuwe pompen zorgen inmiddels voor
een snellere afvoer.
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Het mooie weer en ons gevarieerde
evenementenprogramma trokken in 2019
weer meer bezoekers naar de tuin. De
seizoensfeesten en (festival)voorstellingen
verleidden vooral buurtbewoners tot een
(hernieuwde) kennismaking. De
rondleidingen van Frans Advokaat waren ook
in 2019 weer populair en trekken een vast
publiek. Dank Frans! Onze deelname aan
Verborgen Tuinen Rotterdam zorgde voor een
ware toestroom van bezoekers uit het hele
land. Een weekeinde vol mooie
kennismakingen en wat is het leuk om te
weten dat foto’s van onze tuin op zoveel
Facebook- en Instagramaccounts werden
gedeeld. Veel sfeer – en heel mild weer – dit
jaar ook bij onze zoals altijd goed bezochte
afsluitende Lichtjesavond.

Artist in Residence
Musici en beeldend kunstenaars laten zich
graag inspireren door onze tuin. Voor het
eerst hadden we in 2019 ook een Artist in
Residence binnen onze muren. Beeldend
kunstenaar Willem van Hest brengt tot
september 2020 de tuin in beeld. Hij maakt
portretten in woord en beeld van bezoekers,
werkers in de tuin, de kas en achter de
schermen, de vrienden, de bomen, bloemen
en de planten. U kunt gedurende het jaar
steeds ander werk zien in de kas en het
zadenhuisje. Uiteindelijk komen er een serie
kunstwerkjes en een mooi boek waarvoor u
nu al kunt intekenen.

Plannen 2019 -2020: waterafvoer
De stichting Vrienden van de Botanische Tuin
Kralingen wil er alles aan doen om het
afsterven van de bomen in de tuin een halt
toe te roepen. Dit is dan ook een belangrijk
aandachtspunt in 2020. We beraden ons op
het aanvragen van klimaatsubsidies en blijven
aandringen bij de gemeente en partners om
snel tot een plan voor adequate waterberging
en waterafvoer te komen.
Samenwerking met de stichting Natuurstad is
daarbij de insteek en dat geldt natuurlijk ook

voor de noodzakelijke renovatie van ons
monumentale hek en het zadenhuisje.
Eén gezamenlijk wens is door deze
samenwerking inmiddels in vervulling gegaan:

de aanschaf van duurzame plantenbordjes. Ze
worden in 2020 geplaatst.
Regen, zon, droogte: onze vrijwilligers komen
naar de tuin om onder leiding van tuinman
Ton aan de slag te gaan. Fijn dat we altijd op
jullie kunnen rekenen!

Bestuur
Het bestuur bestaat uit Selma Roenhorst,
secretariaat, Joppe Burgers, penningmeester
leden Reineke Bierenbroodspot en Judit Bax
en Nel van Holst, voorzitter. Zij worden
bijgestaan door tuinman Ton van der Roer.

PROGRAMMA 2020 – *onder voorbehoud
•
•
•
•
•
•

6 en 7 juni verborgen tuinendagen
19 juni opening Midzomerfestival
21 juni Literaire Midzomermiddag
5 september zomerconcert
20 september herfstfeest
18 december Lichtjesavond

•
•
•
•
•
•

Rondleidingen Frans Advocaat
24 mei Magie der planten*
14 juni Giftige kruiden
28 juni Heelkruiden
12 juli Bomen
9 augustus Eetbare gewassen
(vergeten groenten)
18 oktober Paddenstoelen in het
Kralingse Bos

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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