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Door de Coronapandemie was 2021 wederom een ‘rustig’ jaar. De Botanische Tuin was een deel van 2021 

gesloten en er stonden weinig activiteiten gepland. Achter de schermen zijn wij als Stichting uiteraard 

wel bezig geweest met de vraag hoe wij de Botanische Tuin zo goed mogelijk kunnen ondersteunen én 

strijden wij nog steeds voor het behoud van de Tuin. Graag hadden wij u - trouwe ‘oude’ en vele nieuwe 

donateurs - hierover verteld tijdens onze jaarlijkse donateursborrel. Maar helaas liepen begin november de 

coronacijfers weer op en zagen wij geen andere mogelijkheid dan de donateursborrel weer uit te stellen. 

Wees gerust, wij zijn u niet vergeten! We hopen u in 2022 te kunnen uitnodigen voor een borrel, als dank 

voor uw financiële steun en om u op te hoogte te brengen van de ontwikkelingen in en om de Tuin. Hierbij 

alvast een korte update via deze Nieuwsbrief.

DE TUIN IS NOG STEEDS OPEN! 
Het wordt steeds kouder. De Botanische Tuin Zuidas 

toont zich met mooie winterkleuren. Wilt u dat zelf 

komen zien? De tuin is open op maandag tot en met 

vrijdag van 09:00 -– 17:00 en op zaterdag en zondag 

van 09:00 - 12:00. Hier alvast een voorproefje van wat 

u kunt aanschouwen.  

VOORWOORD
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BIJDRAGE AAN DE TUIN 2021
Ook in 2021 hebben we in een mooie bestemming 

gevonden voor uw donaties. Om de tuin een 

educatief karakter te geven was er behoefte aan 

naambordjes voor de planten. Met uw bijdrage 

konden er mooie stevige naambordjes gekocht 

worden en een professionele printer waarmee 

de labels voor de naambordjes kunnen worden 

geprint. De naambordjes bevatten informatie en 

weetjes over de bloemen, planten en bomen in de 

Tuin. 

DWAALSAFARI DOOR AMSTERDAM
Als onderdeel van zijn kunstpraktijk initieert dhr.  PJ Roggeband regelmatig expedities (Dwaalsafari’s), vaak 

naar onbekende locaties. ‘Hoe lees je een (stedelijk) landschap’ is daarbij één van zijn vertrekpunten. Hij 

probeert niet alledaagse onderwerpen en locaties op de kaart te zetten door bezoekers op prikkelende 

wijze (associaties, observaties, opwerpingen en tegenspraak) te confronteren met de grenzen van 

uitdagende thematiek. Als gids presenteert hij onverwachte invalshoeken en verrassende uitgangspunten. 

Stichting Vrienden van de Botanische Tuin Zuidas heeft in 2020 een bijdrage gedaan aan de Dwaalsafari 

Buitenveldert. Deze Dwaalsafari begint bij de Botanische Tuin Zuidas waar onder meer de Penjingtuin 

wordt bezocht. PJ Roggeband verteld over zijn ervaringen met de Dwaalsafari in 2021: 

Eind september, bij de eerste Dwaalsafari deden we meteen een mooie ontdekking. Bij deze 

expeditie met ‘gastspecialist’ Wouter van der Wulp (bioloog, gastblogger Amsterdamse Bos) 

lag de focus op bijzondere bomen in Buitenveldert. We gingen onder meer op zoek naar het 

‘vergeten’ arboretum dat ooit bij de Hortus van de Vrije Universiteit Amsterdam hoorde. De 

smalle strook met bijzondere bomen met onder andere een schitterende meerstammige zelkova 

ligt onder de rook van Uilenstede, vlak bij de Kalfjeslaan op de grens met Amstelveen. Alleen 

twee borden aan het begin en het einde herinneren nog aan deze opmerkelijke bomentuin die 

waarschijnlijk maar kort in gebruik is geweest. 

Buitenveldert was na de westelijke Tuinsteden het laatste gebied dat ontwikkeld werd vanuit 

het Algemeen Uitbreidings Plan. Cornelis van Eesteren introduceerde ooit het begrip ‘Tuinstad’ 

in Nederland, een weloverwogen samentrekking van tuin & stad, architectuur & natuur, grijs & 

groen.

Ik heb dit altijd een intrigerend stuk van de stad gevonden met een andere sfeer en beleving, 

waar hij eigenlijk nooit grip op heeft kunnen krijgen. Ik wil met de term ‘Tuinstad’ in gedachte op 

zoek gaan naar de bezieling van Buitenveldert.
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Er zijn tien expedities in het voorjaar van 2022 

gepland. Soms op de fiets, andere keren met de 

benenwagen. De Dwaalsafari is een tocht langs 

niet gebaande paden, een ‘grensoverschrijdende 

beleving’ vol met opwerpingen, literaire 

verwijzingen, associatiedrift en deze keer ook met 

meer onderzoekende elementen en interactieve 

deelname. Een aanrader! 

Meer informatie is te vinden op: dwaalsafari.nl

JAARBIJDRAGE
Een groot deel van onze donateurs hebben traditiegetrouw hun donatie voor 2021 gestort. Indien u dat nog 

niet heeft gedaan, nodigen wij u hierbij graag uit om uw donatie over 2021 aan ons over te maken.  Dit kan 

heel makkelijk met uw bankier app, scan onderstaande code van het bedrag dat uw wilt doneren.

Doneer
€ 25,-

Doneer
€ 50,-

Doneer
€ 100,-

Wilt u een ander bedrag overmaken dan is dat evenzeer welkom. U kunt het bedrag over maken 

naar NL 89 INGB 000 101 96 34 ten name van Stichting Vrienden Botanische Tuin Zuidas. En….. 

iedere donateur ontvangt 10% korting bij aankopen van planten, vazen, boeken en andere leuke 

(cadeau)artikelen in het winkeltje van de Botanische Tuin Zuidas!

Het doet allen die zich voor de Tuin inzetten en velen die van de Tuin genieten goed, dat u onze 

bijzondere Tuin met uw donatie wilt blijven steunen. Wij willen u daarvoor hartelijk danken! 

Gesteund door uw sympathie en daadwerkelijke betrokkenheid blijven wij ons inzetten voor het 

behoud van de Tuin!

Doe 
nu uw 
donatie 
en scan 
de code



Graag zijn we als Vrienden Stichting zo transparant mogelijk over de besteding van uw donaties voor de 

Tuin. We zijn daarom op zoek naar twee Vrienden voor onze kascommissie.  De taak van de kascommissie 

is om onze jaarrekening en het financieel jaarverslag één keer per jaar (rond april/ mei) te controleren. Wilt 

u ons hiermee helpen? Neem dan per e-mail contact op met de Penningmeester Nicole van den Bogerd 

(nvdbogerd@gmail.com).
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GEZOCHT KASCOMMISIE 

ALVAST HELE FIJNE 
KERSTDAGEN 

TOEGEWENST, EEN GOEDE 
JAARWISSELING EN 

EEN GEZOND EN GROEN 

2022!


