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Jaarverslag Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen 2018 
 
Inleiding 
                    
Het Stichtingsbestuur was in 2018 als volgt samengesteld: Nel van Holst, voorzitter; Stephan 
Sluijters, penningmeester; Selma Roenhorst, secretaris; Joppe Burgers, lid. 
Stephan heeft Reineke Bierenbroodspot bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur 
als lid.  Daarnaast zal Stephan Sluijters het penningmeesterschap aan Joppe Burgers 
overdragen en afscheid nemen van ons bestuur na ruim 10 jaar enthousiaste inzet. 
 
Het bestuur kwam dit jaar acht maal in vergadering bijeen.  
 
De opening van het activiteitenprogramma 2018 werd gevierd op 13 mei met het Lentefeest  
en de sluiting was op 16 september met het Herfstfeest. Op 14 december hebben we gelukkig 
- in tegenstelling tot de verregende avond vorig jaar- de traditionele Lichtjesavond kunnen 
vieren. 
 
De Stichting heeft de activiteiten op de tuin financieel ondersteund door o.a. sponsoring van 
de muziek, voorstellingen en de catering, door een bedrag ter beschikking te stellen voor 
tuimaterialen (zoals o.a. de inkoop van de rozen en nieuwe buitenlichtsnoeren), de 
gezamenlijke maaltijd en kerstkransen op Lichtjesavond voor de medewerkers en vrijwilligers 
en door het verlenen van hand- en spandiensten tijdens de diverse activiteiten. 
   
Algemeen 
 
In maart 2018 is er een Tuinbericht verzonden aan de vrienden en belangstellenden van de  
tuin met daarin vermeld diverse wetenswaardigheden en het activiteitenprogramma voor dat 
jaar. Per mail zijn de donateurs met een e-mailadres nog eens uitgenodigd en herinnerd aan 
alle activiteiten op de tuin. Dit jaar is volledige mailing van de tuinberichten verzorgd door 
twee scholieren van het Wolfert Tweetalig College in het kader van hun sociale stage en de 
printkosten zijn gesponsord door het Rotterdamse advocatenkantoor Ploum.  
 
Veranderingen 
 
In 2018 heeft onze tuinman Jack de Graaf na vele jaren van grote inzet afscheid genomen van 
zijn functie als tuinman van de Botanische Tuin Kralingen. Jack prefereerde overigens de titel 
Tuinbaas, zoals de functie vroeger officieel heette. Jack is met welverdiend pensioen gegaan, 
maar draagt nu nog graag als vrijwilliger zijn steentje bij in de tuin. Zijn afscheid is 
toepasselijk gevierd met verschillende lovende toespraken, van onder meer de directeur van 
Stad & Ontwikkeling, Hermine van Bockxmeer. Zij had een een bijzonder warme toespraak 
voor Jack. Hamdi Bizhar, één van de vrijwilligers, heeft een prachtig portret geschilderd van 
Jack als dank namens alle vrijwilligers. De Stichting heeft een (biologisch verantwoorde) 
BBQ aangeboden aan alle genodigden, waar smakelijk van is gegeten in de avondzon. 
 
De functie van Jack is overgenomen door Ton (Anton) van der Roer. Ton liep al enige tijd 
mee op de tuin en de Stichting is dan ook heel blij dat hem deze functie is toegekend.  
 
Op 24 september is Stichting Natuurstad Rotterdam opgericht en op 1 januari 2019 is NME 
Rotterdam officieel overgegaan in Stichting Natuurstad Rotterdam, als moederorganisatie van 
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de kinderboerderijen, tuinen en educatieve lescentra in Rotterdam. De functie van 
bedrijfsleider Laura Scheublin is tijdens de reorganisatie overgegaan naar de heer Lex Kieffer. 
Louise Bergenhenegouwen is aangesteld als directeur-bestuurder van Natuurstad Rotterdam. 
Op 17 december heeft zij onze tuin bezocht en heeft de Stichting met haar besproken wat de 
kernpunten zijn van onze tuin, zoals o.a. de belangrijke rol van onze vrijwilligers, welke 
wensen wij koesteren en welke noodzakelijke verbeteringen wij zien voor de toekomst. 
Belangrijkste actiepunten die wij hebben neergelegd zijn het oplossen van de toenemende 
afwateringsproblemen in de tuin en de huidige staat van onderhoud van het beheerdershuisje, 
evenals het zadenhuis (monument). 
 
Terugblik op de tuin in 2018 
 
In het voorjaar is een expert van boomverzorging langs geweest. Een berk is weggehaald 
achter de kas (net op tijd voor de storm van 18 januari!). Een beuk bij het gymnastiek lokaal is 
sterk gesnoeid. De plataan voor het gebouw van de jeugdgevangenis werd ook gevaarlijk en is 
sterk gesnoeid. Later in het jaar heeft onze nieuwe tuinman Ton de Esdoorn zelf gesnoeid. Hij 
heeft geprobeerd om een drainage om de boom heen te leggen en daar een pomp op aan te 
sluiten. Helaas is dit niet voldoende gebleken voor de wortels en heeft de Esdoorn het toch 
niet gered dit jaar.  
 
De bijen zijn goed de winter uitgekomen. Eén volk heeft het niet overleefd. Toen onze imker 
Jolanda de kasten weer op ‘zomerstand’ zette, waren de bijen al bezig met broed. De bijen 
hebben het goed gedaan dit jaar qua honingreserves. Overigens wordt het bijenhotel ook goed 
bewoond.  
 
Ook dit jaar is de waterafvoer weer een probleem geweest voor de tuin, zoals het afsterven 
van de Esdoorn. Tuinman Ton heeft met periodes dagelijks met de pomp rondgelopen om het 
water gelijkmatig weg te sluizen. Er is op dit moment helaas maar 1 pomp in de tuin 
beschikbaar vanuit de gemeente. De Stichting onderzoekt hoe ze hier in kan bijdragen.  
 
Het monumentale hek dat om de tuin heen staat bleek op aanhechtplekken door te rotten 
(gietijzer). In september dit jaar is de schade is perfect opgelost door een gecertificeerde 
aannemer. Het probleem van het doorroesten is echter nog niet opgelost.  
 
Op 14 maart is er C.V. in het beheerdershuisje geïnstalleerd. Het is nu een stuk behaaglijker. 
Er zal nog wel meer herstel aan het onderhoud en/of vervanging van het huisje moeten 
plaatsvinden. 
 
Activiteiten 2018 
 
Het Lentefeest op 13 mei was goedbezocht. Dit jaar werd het feest voorafgegaan door de 
buurtactiviteit Heel Jericholaan Bakt. Uiteindelijk werden er 8 taarten ingebracht die 
gejureerd zijn door de bekende Jericholaanbewoners Anna en Gerard. De Turkse hapjes van 
Leyla’s Keukenhoekje waren weer heerlijk. De flestuintjes waren een groot succes en er zijn 
weer veel zaadbommen gemaakt en door Kralingen verspreid. 
 
Ook dit jaar deed de Botanische tuin weer mee aan het Midzomerfestival Kralingen. Zij bood 
onderdak aan de feestelijke opening op 22 juni. De tuin werd opgesierd door Rotterdamse 
kunstenaars die dit jaar exposeerden rond het thema De magie van de tuin. Op zaterdagavond 
23 juni speelde Onderwater Producties haar nieuwe festivalvoorstelling: Bon Voyage!  
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Het was een toegankelijke, komische voorstelling over een actueel thema, namelijk digitale 
overprikkeling.  
 
Het ons inmiddels bekende Alma Trio (zang sopraan en alt en begeleiding piano) zong op 15 
juli een uitgebreid repertoire van  prachtige, sacrale liederen van Haendel tot Russische 
muziek van Rachmaninov en Spaanse muziek van Granados. Het was een zeer, zeer warme, 
zonnige middag en stoeltjes stonden overal waar er maar een glimpje schaduw te vinden was.  
 
Op het herfstfeest op 16 september was een heel ander sfeertje te vinden door de 
aanwezigheid van een Zuid-Afrikaanse trommelaar. Jong en oud kon meedoen, maar vooral 
de kinderen konden er geen genoeg van krijgen. Ook Martin Bijkerk namens Steensoep heeft 
het druk gehad met bloemenkransen maken; vooral bij de meisjes favoriet. Frans Advokaat 
had dit jaar weer een mooie paddenstoelentafel gemaakt. Het eten van catering Leyla’s 
keukenhoekje uit de Fritz Ruysstraat blijft een succes. 
 
Op 6 en 7 oktober vond de Kunstroute plaats. In onze tuin was een expositie beeldende kunst 
in en om de kas, een kinderkunstroute en een kinderworkshop dans van Dansstudio 181. In de 
middag droeg de Belgische dichteres Erika de Stercke haar gedichten over tuin en natuur voor, 
omlijst door een muzikale context van Saxofonist Jos Valster en zijn muzikale vrienden. Een 
bijzonder en verrassend samenspel tussen woorden en muziek. 
 
Het Lichtjesfeest op 14 december was als vanouds gezellig en sprookjesachtig. De 
vrijwilligers hebben de tuin weer verlicht met honderden waxinelichtjes langs de paden en de 
bezoekers konden daarnaast genieten van sfeervolle gitaarmuziek door Hans Elzinga. 
 
De rondleidingen door de tuin van Frans Advokaat hebben allemaal plaatsgevonden en zijn en 
goed bezocht. Het secretariaat ontvangt regelmatig een verzoek om opgenomen te worden in 
de mailing speciaal voor de rondleidingen. 
 
Donateurs 
 
Het bestuur van de Stichting was bij de diverse activiteiten nauw betrokken en heeft dit jaar 
13 nieuwe vrienden kunnen inschrijven, waardoor het jaar kon worden afgesloten met een 
aantal van 485 ingeschreven relaties en vrienden.  
 
De tuin heeft stoelen en tafels gedoneerd gekregen uit een restpartij teakhoutenstoelen via 
vrijwilligster Marianne. Ze zijn echt prachtig en passen heel goed in de tuin. De Stichting 
dankt Marianne hartelijk voor deze ruimhartige gift! 
 
Het Stichtingsbestuur dankt iedereen die zich voor de tuin heeft ingezet en/of de tuin op 
enigerlei wijze heeft ondersteund.  
 
 
Selma Roenhorst, secretaris   
Rotterdam, 20 februari 2019 


