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Aan de vrienden van de Botanische Tuin Kralingen,
Langzaamaan wordt het lente in de tuin. Het is fascinerend om te zien hoe verschillend en hoe mooi de knoppen van diverse planten, heesters en bomen opengaan.
Ook door de medewerkers is de laatste tijd weer hard gewerkt. Het gedeelte van de
tuin bij de muur van de Cederstraat is opgehoogd en er zijn planten uit de Ooievaarsbekfamilie, de Papaverfamilie, de Ranonkelfamilie, de Ruwbladigen enz. geplant. Eén dezer dagen komt de aannemer de paden rond dit gedeelte voorzien van
de nieuwe halfverharding (Hanzegrandt). Dan zullen bezoekers met een kinderwagen of rolstoel ook dit deel van de tuin kunnen bereiken.
Ook de bouwwerken kregen aandacht: de oude kas is afgebroken en het vlinderkasje wordt gerenoveerd .
Er is een open plek ontstaan waar activiteiten kunnen plaatsvinden. In de toekomst
zal deze in samenhang met de nieuwe kas worden ingericht.
Verder worden er nieuwe Clematisplanten gezet tegen de pergola en er wordt druk
gewerkt aan de etikettering van de planten in de tuin.
Op “Boomplantdag” zijn door schoolkinderen drie bomen geplant: een
Nothofagus, een wilde appel en een pruim. Het was voor de kinderen een leuke en
leerzame dag.
Voor de schoolkinderen zijn dit seizoen al weer diverse activiteiten gepland. Zo
wordt b.v. voor middelbare scholieren aan een project gewerkt waarbij het thema
is: het veranderende klimaat.
Activiteitenprogramma
Ondanks ziekte van een gewaardeerde medewerkster, wordt er toch aan de voorbereiding van een aantal activiteiten gewerkt:
4 mei: opening van het seizoen
Om 13.oo uur wordt het seizoen officieel geopend.
Hierna zal het Blazerskwintet NEOS Brass een concert geven waarbij het werken
ten gehore brengt van o.a. Telemann, Forsyth en Bernstein. In de pauze is er gelegenheid om iets te eten en te drinken.

!2 mei, tweede Pinksterdag, zullen er kraampjes voor een kleine groenmarkt
staan op de nieuwe open plek. Er is muziek, een kinderworkshop en expositie over
kruiden met daarbij een proeverij. Deze activiteit wordt georganiseerd i.s.m. het
Centrum voor Natuur- en Milieueducatie en de Kinderboerderij in het Kralingse
Bos. Daar vinden ook activiteiten plaats.
Op 14 en 15 juni doet de Botanische Tuin mee aan de Verborgen Tuinenroute.
Het thema is: Eetbaar groen allerlei
Op 14 sept. is de feestelijke sluiting van het seizoen, alhoewel er op
26 okt. nog een zondag is dat de Botanische Tuin geopend is, want dan kan de
Tuin bezocht worden door wandelaars die meedoen aan een recreatieve wandeling
georganiseerd door G.Z-H (Groenservice Zuid-Holland). De Tuin ligt op een route
van het Arboretum Trompenburg naar het Kralingse Bos.
Voor meer informatie over de wandeling: G.Z-H, postbus 341, 3100 AH Schiedam,
010-2981010. U kunt over deze en veertien andere wandelingen door groene gebieden ook informatie krijgen via www.recreatiezuidholland.nl.

Tenslotte willen we u allen hartelijk bedanken voor uw steun en u fijne uren toewensen bij een bezoek aan onze Botanische Tuin,
Lieke van der Ree
(voorzitter Stichting Vrienden
van de Botanische tuin Kralingen)
Secretariaat:
Kralingse Plaslaan 66 A
3061 BA Rotterdam
Tel.: 010-2123993
Wilt u deze nieuwsbrief liever per e-mail ontvangen, meldt u dat dan op
vrienden@botanischetuinkralingen.nl
Uw financiële steun is welkom op onderstaand gironummer.
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