April 2022

Vrienden van de Botanische Tuin Kralingen!
Wat is het goed om u weer ‘gewoon’ welkom te kunnen
heten in onze Botanische Tuin Kralingen! Kom vooral snel
langs om te genieten van het voorjaar en de veerkracht van onze bomen en planten. Waar
eerder onderhoudsachterstand ontstond doordat onze vrijwilligers door de coronasluitingen
niet aan de slag konden, is inmiddels hard gewerkt en dat kun je zien! Natuurlijk staan er
voor het komend seizoen weer activiteiten voor jong en oud op het programma.
Groei en bloei
Ook 2021 stond in het teken van de verplichte
sluitingen in voor- en najaar. Hoe belangrijk de
inzet van onze vrijwilligers voor de tuin is,
werd al snel zichtbaar. Ondanks het harde
werk in de perioden dat dit wel kon, moest er
veel gerooid worden om woekerende planten
enigszins in toom te houden. Voor bollen,
zaden en nieuwe aanplant is inmiddels extra
geld uitgetrokken.

Positief is dat planten en bomen steeds vaker
gemarkeerd zijn met fraaie bordjes, een
gezamenlijk project van de stichting Vrienden
en Natuurstad. Niet prominent zichtbaar maar
niet minder belangrijk waren onze
bijenvolken, deskundig en met veel liefde
verzorgd door imker Jolanda van Houten.

groen kerstpakket, probeerden we de band
met onze vrijwilligers hecht te houden.
Basisaanpak wateroverlast
Waar we eerder de noodklok moest luiden
over de wateroverlast die in onze tuin vooral
gezondheid van de bomen bedreigt, is nu
gelukkig vooruitgang te melden. Samen met
Natuurstad, de gemeente Rotterdam en
Rotterdams Weerwoord is onderzoek gedaan
en een basisaanpak vastgesteld. Die zal in
2022 worden uitgevoerd. Maatregelen zijn
gericht op een betere bodeminfiltratie en
afvoer van regenwater. Aan de westkant van
de tuin komt drainage, aan de oostkant
worden enkele ondiepe grindputten gegraven.
Als het even kan wordt ook een verbinding
tussen de twee tuindelen aangelegd die kan
worden afgesloten of opengezet.
Artists in Residence
Beeldend kunstenaars Inge Hoefnagel en
Mirian Zimmerman volgden Willem van Hest
op en werkten in 2021 als Artists in Residence
in onze tuin.

Moeilijk jaar
Helaas sneuvelde dit jaar onze oude esdoorn.
Op deze plek komt een Slaapboom. Als
herinnering aan trouwe vrijwilliger Ruud Kroll
die in mei 2021 plotseling overleed is een
kersenboom geplant. Dit markeert ook een
droevige episode in een bijzonder jaar voor
onze vrijwilligers. Met kleine attenties en een

Mirian deed onderzoek naar bladvormen,
doorkijkjes en kleuren groen. Inge oriënteerde

zich op planten en bomen met een ‘verhaal’.
Zo kwam het dat bezoekers in juli konden
genieten van wapperende zijden vanen, een
prieel met schilderijen en van een
performance rond de fontein en mysterieus
werk in het zadenhuisje.
Tijdens de Kunstroute Kralingen in oktober
trokken hun eindpresentaties ondanks het
slechte weer een enthousiast publiek. Inge en
Mirian hebben voor 2022 het stokje
overgedragen aan Vladimir Radujkov. Hij zal
elke maand een nieuw werk vanuit de tuin
maken, hierbij ook financieel gesteund vanuit
het CBK Rotterdam.

Bestuur 2021
Het bestuur bestond uit Joppe Burger,
penningmeester; Selma Roenhorst,
secretariaat, Reineke Bierenbroodspot,
voorzitter, Judit Bax, bestuurslid en Nel van
Holst, bestuurslid. Zij worden bijgestaan door
tuinbaas Ton van der Roer.

Plannen 2022

Natuurlijk was ook dit jaar de tuin vertrekpunt
van enkele sfeervolle rondleidingen door
Frans Advokaat.

In het jaar 2022 wil de stichting Vrienden
onder meer extra aandacht besteden aan de
vrijwilligers, zo belangrijk voor onze tuin.
Naast de inspanningen in het kader van de
bestrijding van de wateroverlast zullen we ons
wederom gaan inzetten voor de noodzakelijke
vernieuwing van het beheerdershuisje,
uiteraard in samenwerking met Natuurstad.

VOORLOPIG PROGRAMMA 2022
•
•
•
•
•
•
•

15 mei Lentefeest
11 en 12 juni Verborgen Tuinendagen
21 juni zomeravondrondleiding
eind augustus zomerconcert
10 en 11 september monumentendagen
oktober Kunst/atelierroute, presentatie
Artist in Residence
16 december Lichtjesavond

Rondleidingen Frans Advokaat:
•
•
•
•
•

24 april - Planten en hun naam (Magie der
planten) en een algemene rondleiding.
29 mei- Giftige- en heelkruiden.
26 juni - Bomen.
31 juli- Vergeten groenten.
30 oktober- Paddenstoelen in het
Kralingse Bos.

Uw bijdrage – Bedankt!
Uw donaties zijn zoals altijd zeer welkom, zie hiervoor de bijlage.
Uw bijdrage is onmisbaar om onze mooi te houden en om nieuwe plannen te verwezenlijken.
Alle vrijwilligers en medewerkers die in/voor de tuin werkten, alle Vrienden die gedoneerd hebben
alsmede Ploum hartelijk dank voor uw giften en bijdragen!
Namens het bestuur,
Reineke Bierenbroodspot, voorzitter
Stichting Vrienden van de Botanische Tuin Kralingen, p/a secretariaat Jericholaan 89, 3061HC Rotterdam,
secretariaat@botanischetuinkralingen.nl - www. Botanischetuinkralingen.nl – instagram @botanischetuinkralingen.

