Jaarverslag Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen 2016
Inleiding
Het stichtingsbestuur was in 2016 als volgt samengesteld: Lieke van der Ree, voorzitter
(afscheid in 2016); Stephan Sluijters, penningmeester; Selma Roenhorst, secretaris; Lou de
Boer, lid (afscheid in 2016); Nel van Holst, lid (ingewerkt als voorzitter in 2016).
Het bestuur kwam dit jaar zeven maal in vergadering bijeen.
De opening van het activiteitenprogramma 2016 werd gevierd op 8 mei met het Lentefeest en
de sluiting was op 18 september met het Herfstfeest. Op 16 december was de traditionele
Lichtjesavond.
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, de maaltijd en kerstkransen voor de medewerkers en vrijwilligers en oliebollen
voor de bezoekers tijdens de Lichtjesavond en door het verlenen van hand- en spandiensten
tijdens de diverse activiteiten.
Algemeen
Eind 2015 heeft het bestuurslid Lou de Boer aangekondigd ons bestuur te verlaten. Onze grote
dank gaat naar hem uit voor zijn werkzaamheden sinds 2011. Dankzij Lou hebben we jaren
kunnen genieten van prachtige concerten en musici in de tuin, van Bach tot authentieke
zigeunermuziek. Ook heeft Lou de ideeën en de coördinatie uitgevoerd van de –inmiddels
succesvol bezochte- Midzomernacht en Midwinternacht bijeenkomsten in de tuin. Veel werk
heeft Lou geleverd in 2012 met het schrijven van het lustrumboekje “De Stieftuin”, over de
geschiedenis van de botanische tuin Kralingen. Lou heeft een archief aangelegd over de
Botanische Tuin naar aanleiding van het boekje “De Stieftuin”. Hij heeft dit archief in 2016
overgedragen aan het GAR (Gemeente Archief Rotterdam). Zij wilden het graag in ontvangst
nemen.
Halverwege 2016 heeft ook onze voorzitter Lieke van Ree te kennen gegeven te stoppen als
voorzitter van onze Stichting. Met pijn in haar hart neemt zij afscheid, na meer dan 10 jaar
haar rol als voorzitter met verve vervuld te hebben. Wij zijn haar zeer dankbaar voor haar
tomeloze inzet, haar betrokkenheid, haar helderheid en strijdvaardigheid daar waar de
Botanische tuin dat op allerlei, soms spannende, momenten steeds weer nodig had. Als
adviseur zal Lieke aan de zijlijn betrokken blijven bij het reilen en zeilen van de stichting.
Nel van Holst zal vanaf 1 januari 2017 de rol van voorzitter van de stichting overnemen. Wij
zijn blij dat zij deze rol op zich wil nemen.
Op woensdag 8 juni heeft wethouder Joost Eerdmans een bezoek gebracht aan de Botanische
tuin. Het weer was prachtig, de vrijwilligers waren aanwezig en Jack gaf een mooie
rondleiding. We hebben een goede indruk achter kunnen laten. Voor wethouder Eerdmans
was er veel nieuwe informatie over de doelstelling en de achtergrond van de tuin. Over de
privatisering en de rol van de tuin daarin was op dat moment zelf nog weinig bekend. In 2017
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zal de Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen zich blijven inzetten om de
ontwikkelingen rondom de veranderingen binnen de gemeente op de voet te volgen en om het
voortbestaan van de tuin –zover binnen onze macht- te kunnen waarborgen.
In maart 2016 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.
Terugblik op de tuin in 2016
In het voorjaar van 2016 is er ontzettend veel gesnoeid. De onderlaag kreeg daardoor weer
veel meer licht. Het gaf ook een blik op nieuwe mogelijkheden in de tuin. Het haksel werd
uitgereden over de paadjes. De stichting heeft zaden gedoneerd en deze zijn eind april
ingezaaid. Na jarenlange problemen met de fontein is eindelijk een goede, nieuwe pomp
geïnstalleerd. Van de fontein in het midden van de tuin is nu weer te genieten, daar is iedereen
erg blij mee.
In mei was er relatief een koude periode. In juni was er plotseling heel veel regenval.
Daardoor heeft de tuin onder water gestaan. Een aantal bomen en planten heeft het niet gered.
De vlinderstruik, de pindakaasboom, de lijsterbes en nog een aantal andere bomen en planten
zijn niet meer. De schimmel in de buxus is aangewakkerd door het vocht. In de kruidentuin is
heel veel weggevallen. Voor de stukken waar het echt blank stond, is een pomp gekomen.
Gelukkig was de stemming onder de vrijwilligers wel heel goed. Er zijn ook veel nieuwe
vrijwilligers gekomen die een aanwinst zijn voor de tuin. Er is door iedereen hard gewerkt om
de tuin weer op orde te brengen.

Activiteiten 2016
Het Lentefeest op 8 mei was een gezellige dag. Onder de grote lindeboom werd de Chi-Gong
les door Nynke Rouwkema goed bezocht. De stichting Steensoep verzorgde voor de kinderen
weer een aantal leuke activiteiten, waaronder zelf pindakaas maken. Daarnaast werd de dag
muzikaal opgeluisterd door de muzikanten van Ars Musica. Op 8 mei hebben wij ook
meegewerkt aan het tevredenheidsonderzoek vanuit de Gemeente. Er zijn ruim 60 enquêtes
ingevuld.
Het concert Quintet Airlines op 5 juni was zeer enerverend. De luisteraars waren enthousiast,
ondanks dat het bijna te warm was. De stoeltjes verschoven één voor één naar de schaduw.
Het Midzomernachtfestival op 18 juni is ondanks het slechte weer die dag, nog best goed
bezocht. Er werd geëxposeerd door 7 kunstenaars, er was muziek en er werd life geschilderd.
Dansgroep Haarlem heeft jammer genoeg moeten annuleren.
Op 7 juli vierden wij samen met alle vrijwilligers het jubileumfeest van Jack. Het was mooi
weer, we hebben samen lekker gegeten en de ‘tuinbijen’ zijn –bijzonder genoeg- ook nog
gaan zwermen op die dag.
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Tijdens de zomervakantie is het jeugdpaspoort weer uitgedeeld. De deelname aan de tuin liep
heel goed. Er zijn ruim 250 speurtochten uitgedeeld aan kinderen en gezinnen. De besloten
borrel van de Vereniging Jericholaan en de kindertheater dag van de stichting Pacific
Enterprises maakten deze zomer ook weer deel uit van de jaarlijkse geslaagde activiteiten.
Op 18 september vierden we het Herfstfeest. Het was mooi weer en de middag is druk
bezocht. We hebben geld opgehaald door de vrijwillige bijdrages, maar ook door de verkoop
van plantjes in samenwerking met het bedrijf Palmen uit Rotterdam. De Greenmachine van
zanger Florian Wolff was een zeer originele invulling van de middag. De kinderen waren
voortdurend bezig om ‘energie te fietsen’ voor de muziekversterking van Florian en zijn
gitaar. De pizza-oventjes, de sap-machine en het bloemschikken zijn zo langzamerhand een
traditionele invulling geworden van het Herfstfeest en blijven zeer geliefd bij onze jonge
bezoekers! Dit alles met dank aan de betrokken en zorgzame begeleiding van de vrijwilligers
van de tuin.
De traditionele Lichtjesavond vond plaats op vrijdag 16 december met een maaltijd en
kerstkransen voor de medewerkers, vrijwilligers en het bestuur van de stichting. Dit jaar is
onze voorzitter Lieke van der Ree warm toegesproken door onze penningmeester en door
Jack. Herinneringen zijn opgehaald aan de meer dan royale bijdrage van Lieke’s tijd en inzet
aan het welzijn van de tuin. Zeer bijzonder waren de portretten van Lieke en Lou, geschilderd
door Bizhar Hamdi en aangeboden door Jack en de vrijwilligers. Vanaf 19.00 uur werden de
vrienden van de tuin en omwonende belangstellenden getrakteerd op chocolademelk,
glühwein en oliebollen. Daarna klonken rondom de vuurkolven de prachtige sopraanklanken
van Nathalie Merfort en Joy Andrea Emonds, begeleid door Svetlana Lohman met piano en
zang. Het was een bijzondere avond.
De rondleidingen van Frans Advokaat zijn ook dit jaar geslaagd en goed bezocht. Het
secretariaat ontvangt regelmatig 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 30
nieuwe vrienden kunnen inschrijven, waardoor het jaar kon worden afgesloten met een aantal
van 486 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, 9 februari 2017
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