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Jaarverslag Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen 2017 
 
Inleiding 
                    
Het stichtingsbestuur was in 2017 als volgt samengesteld: Nel van Holst, voorzitter; Stephan 
Sluijters, penningmeester; Selma Roenhorst, secretaris; Joppe Burgers, lid. 
 
Het bestuur kwam dit jaar zes maal in vergadering bijeen.  
 
De opening van het activiteitenprogramma 2017 werd gevierd op 14 mei met het Lentefeest 
en de sluiting was op 17 september met het Herfstfeest. Op 15 december was de traditionele 
Lichtjesavond gepland. Door de overvloedige regen en hoge waterstand hebben wij dit jaar de 
Lichtjesavond helaas moeten afgelasten. 
 
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. een goede parasol), de gezamenlijke maaltijd en kerstkransen voor de 
medewerkers en vrijwilligers en door het verlenen van hand- en spandiensten tijdens de 
diverse activiteiten. 
   
 
Algemeen 
 
Vanaf 1 januari 2017 heeft Nel van Holst met verve de rol van voorzitter van de Stichting op 
zich genomen. Haar ervaring zowel met tuinen als met journalistiek en media heeft onze 
Stichting al veel opgeleverd. Zo was de Lichtjesavond eind 2016 nog nooit zo druk bezocht, 
nadat Nel de advertentie had opgemaakt. 
 
In april 2017 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.   
 
Veranderingen 
 
In februari 2017 werd vanuit de gemeenteraad Rotterdam gecommuniceerd dat er een 
principebesluit genomen was tot verzelfstandiging van NME (Natuur en Milieu Educatie). 
Vanaf dat moment heeft de Stichting Botanische Tuin Kralingen actief vinger aan de pols 
gehouden bij de verschillende besluitvormingsprocessen. Zo is er een bespreking geweest op 
30 maart 2017, waarbij alle ‘Vrienden van’ Stichtingen geïnformeerd zijn over de te volgen 
procedures en is de Stichting gevraagd betrokken te blijven bij de mogelijkheden die deze 
verzelfstandiging biedt aan de tuin. De Stichting heeft een ‘one-page’ flyer opgesteld om de 
tuin bij de gemeente duidelijk op de kaart te zetten. De tuin is bijvoorbeeld bijzonder geschikt 
voor educatieve lessen voor kinderen. Inmiddels is via Laura Scheublin, bedrijfsleider NME, 
de aanvraag voor educatieve lessen voor scholen ook goedgekeurd. Daarnaast blijft de 
Stichting pleiten voor de positie van vrijwilligers en de maatschappelijke positie die de tuin 
voor deze mensen vervuld. Die is misschien niet bij iedereen bekend, maar wel van grote 
waarde! Het voorstel voor verzelfstandiging NME is  op 28 september aangenomen door de 
gemeenteraad Rotterdam. De Stichting is voornemens om ook actief betrokken te blijven bij 



 2 

de vervolgstappen die nog op de agenda staan. De Stichting zou bijvoorbeeld graag zien dat 
het zadenhuis volgens de monumentenzorg criteria gerestaureerd wordt en dat de functies van 
het beheerdershuisje uitgebreid worden naar educatieve en atelierdoeleinden. 
 
 
Terugblik op de tuin in 2017  
 
Eén van onze imkers, Johanna Priester, is dit jaar gestopt als imker in de tuin. Jolanda van 
Houten zal de twee kasten van Johanna gaan verzorgen. Johanna heeft haar handgemaakte 
kast geschonken aan de tuin. Daar is de Stichting natuurlijk zeer blij mee. En de bijen 
eveneens. Daarnaast heeft Jolanda dit jaar het zadenhuisje zeer sfeervol ingericht als 
educatieruimte voor bijenonderwijs. De Stichting heeft met veel plezier kunnen bijdragen aan 
de materialen die zij daarvoor gebruikt heeft.  
 
Het jaarthema voor 2017 was eetbare gewassen. Er is gewerkt aan een Noordzeemoestuin met  
planten speciaal geschikt en gekweekt voor zilte grond. Een actueel thema, met name voor het 
Westen van Nederland, waar de verzilting van de grond toeneemt. Begin 2017 is de zadenlijst 
opnieuw geïntroduceerd. De tuin heeft dit jaar 112 soorten zaden aangeboden. Meteen na 
publicatie volgde een bestelling uit Canada. De zadenlijst draait niet zozeer om het aanbieden 
van zeldzame plantensoorten, maar met name om het aanbieden van sterk en gezond 
materiaal. De vrijwilligers hebben hard gewerkt om dit mogelijk te maken, onder andere door 
het zorgvuldig verzamelen en categoriseren van het zaad. 
 
In het voorjaar van 2017 hebben veel onderhoudswerkzaamheden, zoals het verven van 
bankjes, plaatsgevonden. De vrijwilligers waren dit jaar zeer regelmatig aanwezig en met een 
grote groep. De tuin bleek ook dit jaar voor veel mensen een belangrijke plek. Samen met 
tuinman Jack de Graaf hebben de vrijwilligers een groepsuitje naar de Hortus in Leiden 
gemaakt en zijn daar helemaal geïnspireerd van terug gekeerd. 
 
Ook in 2017 is er weer veel regen gevallen. Door de hoge waterstand in de tuin zijn daardoor 
opnieuw verschillende bomen en planten gesneuveld. De Stichting maakt zich zorgen over de 
regenval en het verschil in hoogte. De regen voert niet af en de grond verstikt. De pompen die 
zijn aangeschaft in 2016, hebben op volle toeren gedraaid. Dit heeft echter niet voldoende 
geholpen, zelfs de Lichtjesavond moest dit jaar afgelast worden. Vanaf de kant van de 
Plaslaan zal de grond opnieuw opgehoogd gaan worden. De Stichting zou in samenspraak met 
NME en de gemeente Rotterdam graag meer aandacht willen voor onderzoek naar eventuele 
andere oorzaken en duurzamere oplossingen.  
    
Activiteiten 2017 
 
Ondanks de Feyenoord kampioenswedstrijd was de opkomst bij het Lentefeest op 14 mei toch 
heel gezellig, mede door de muzikale omlijsting van salonorkest Pistache. De catering werd 
dit jaar verzorgd door de dames van de Sprankeling uit Rotterdam Zuid, een gesponsord 
initiatief van Zonta Rotterdam. De hapjes waren zeer smakelijk en de schalen dan ook leeg 
aan het einde van de dag.  
 
Ook dit jaar deed de Botanische Tuin Kralingen weer mee aan het Midzomerfestival 
Kralingen. Zowel de opening als de dansvoorstelling van Danshuis Haarlem  vond in de tuin 
plaats. De dansvoorstelling was wederom een bijzondere ervaring, zoals we gewend zijn van 
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Danshuis Haarlem. De toeschouwers werden meegenomen in een reis, waarbij ze 
langzamerhand in een participerend medereiziger veranderden.  
 
Sinds 2017 zet de trend zich in dat gezelschappen zelf met een verzoek komen om in de tuin 
te mogen performen. Zo bood de tuin dit jaar ruimte aan het gezelschap Ghost. Zij werkten 
met filmprojecties en (rap) muziek. Ze trokken een hele andere doelgroep van jonge 
kunstliefhebbers aan en het was leuk om deze mensen ook een ruimte in de tuin aan te kunnen 
bieden. 
 
Tijdens de zomervakantie is het jeugdpaspoort uitgedeeld. De deelname aan de tuin liep heel 
goed. Er zijn ruim  …. speurtochten uitgedeeld aan kinderen en gezinnen. De kindertheater 
dag van de stichting Pacific Enterprises maakte deze zomer ook weer deel uit van de jaarlijkse 
geslaagde activiteiten. 
 
Het herfstfeest op 17 september met haar vele kraampjes en bezigheden was een geslaagd 
feest met lekker weer. Ongelooflijk, want de dagen daarvoor regende het pijpenstelen en de 
pompen hebben voluit gedraaid om de plassen water weg te pompen. Het eten van catering 
Leyla’s keukenhoekje uit de Fritz Ruysstraat  was heerlijk en voor herhaling vatbaar. De 
muziek van Jasper Schalks kwam heel mooi tot zijn recht en het publiek luisterde met volle 
aandacht, doordat er geen geluidsversterking was. Daarnaast verzorgde de Rotterdamse 
kunstenares Lorène Bourguignon een schilderworkshop voor kinderen die druk bezocht werd. 
 
De traditionele Lichtjesavond had plaats moeten vinden op vrijdag 15 december. Helaas is 
deze avond door de wateroverlast niet door gegaan voor publiek. De vrijwilligers en 
medewerkers zijn echter wel verwend met de jaarlijkse gezamenlijke maaltijd en lekkere 
kerstkransen. Ook tuinman Jack had een cadeautje voor zijn vrijwilligers: een mini-
paddenstoelen kwekerij.  
 
De rondleidingen van Frans Advokaat hebben allemaal plaatsgevonden en zijn en goed 
bezocht. Het secretariaat ontving weer leuke bedankjes van enthousiaste deelnemers, die 
genoten hebben van de kennis van Frans. 
 
 
Donateurs 
 
Het bestuur van de stichting was bij de diverse activiteiten nauw betrokken en heeft dit jaar 15 
nieuwe vrienden kunnen inschrijven, waardoor het jaar kon worden afgesloten met een aantal 
van 472 ingeschreven relaties en vrienden.  
 
Het stichtingsbestuur dankt iedereen die zich voor de tuin heeft ingezet en/of de tuin op 
enigerlei wijze heeft ondersteund.  
 
 
Selma Roenhorst, secretaris 
 
Rotterdam, 31 januari 2018 


