
 

 

JAARBERICHT van STICHTING VRIENDEN  van de BOTANISCHE TUIN ZUIDAS over 2019 

Om de energie van de Vriendenstichting Botanische Tuin Zuidas in 2019 in één woord samen te 

vatten, komt het trefwoord ‘bruisend’ naar boven. Waarom bruisend? Dat zit zo: nadat duidelijk 

werd dat de aangekondigde bebouwing van de Botanische Tuin in 2023 op lange termijn is 

geschoven ontstond bij het Vrienden bestuur moeilijk te temperen enthousiasme. Daarmee leek de 

dreiging van sluiting van de Tuin voorlopig van de baan. Dit was een verademing, gaf extra energie en 

leidde tot verschillende activiteiten waarvan een aantal hieronder is vermeld.    

  

De Kleine Consultant 

Behoud van de Tuin was door bovenstaande verademing zeker nog niet veiliggesteld. De Tuin 

verkeerde immers in alarmerende rode cijfers en die vroegen - ook van Stichting Vrienden - om actie, 

gericht op eliminatie van dat gevaarlijke rood. 

Contact werd gezocht met De Kleine Consultant (hierna DKC); dat bracht uit haar midden een team 

van vijf enthousiaste en hoogst inventieve studenten van uiteenlopende maar belendende disciplines 

uit Utrecht in stelling; onder begeleiding van een ervaren professionele consultant als 

projectmanager, kreeg het een uitdagende en bij uitstek voor dat team geëigende vraag voorgelegd: 

onderzoek hoe de Botanische Tuin binnen afzienbare tijd kostendekkend kan zijn. DKC, dat bereid 

was genoegen te nemen met een bescheiden vergoeding, oriënteerde zich breed; het team stak bijv. 

ook voelhorens uit in den lande bij vergelijkbare Hortus Tuinen en bracht een waardevol en 

veelbelovend rapport uit. Conclusie concentreerde zich op vier lijnen van acquisitie. Samengevat: 

‘het dichten van het begrotingstekort is alleen kansrijk met zorgvuldig uitgedachte en 

gecoördineerde acquisitie’; dit citaat was in de roos.  

Separaat diende zich bij het bestuur een groot vriend van de Tuin aan; met hem is over uit te zetten 

scenario’s een aantal avonden gebrainstormd; van diens expertise op het gebied van communicatie, 

heeft het Vrienden bestuur dankbaar kennisgenomen.  

Het bestuur ziet het als haar taak om in 2020 de uitwerking in de vorm van marketing en 

implementatie van de door DKC aangereikte routes verder ter hand te nemen. Om de koe maar 

meteen bij de horens te vatten: het bestuur zoekt in dat kader met spoed een Vriend Acquisitie. De 

in het voorjaar 2020 verschenen Nieuwsbrief biedt hierover meer informatie. We hopen zeer dat een 

van de donateurs met deze waardevolle taak aan de slag wil gaan!    

 

Projecten 



 

 

Eén van de meest prominente projecten betrof de hervatting en afronding van de digitalisering van 

de unieke cactus en succulenten verzameling van de Tuin. Dit project, waarmee het in de jaren 

2013/2014 al was begonnen - destijds met belangrijke financiële steun van de Nederlandse 

Vereniging van Botanische Tuinen - vroeg nadrukkelijk hernieuwde aandacht. Was in de eerste 

tranche de digitalisering 5.818 planten sterk; in 2019 nam een tweetal ervaren biologen het tweede 

cohort van naar schatting 6.152 planten voor haar rekening. Dat deze experts konden worden 

aangetrokken, was een gelukwens zeker waard. Betrokkenen waren voor deze klus bij uitstek 

gekwalificeerd. Het ging om het identificeren en vastleggen van gegevens van de planten in een 

database. Het noodzakelijke collectiebeheer voor de toekomst – bij planten gaat het immers om een 

bijzonder soort creaturen die ook dood kunnen gaan - kon worden toevertrouwd aan een tweetal 

vrijwilligers, onder leiding van de hortulanus; zij werden tevoren degelijk ingewerkt door beide 

experts.   

 

Activiteiten 

De op zondag 19 mei gehouden ‘Japanse Voorjaarsmarkt’ gold als een hoogtepunt in 2019. Deze 

manifestatie trok tal van bezoekers aan wie een keur van bezigheden en vermaak werd 

(aan)geboden. Zo was er een demonstratie van bonsai; was het smullen van Japanse gerechten; kon 

een expositie van kunstobjecten worden bewonderd en was er een markt voor de verkoop van 

Japanse planten. Standhouders waren na afloop zeer enthousiast; dat vraagt om herhaling. 

Ook in het verslagjaar kon weer worden deelgenomen aan lessen om planten te tekenen.. 

Wat ook steevast succes oogstte was het op vaste data ten gehore brengen van muziek, hetzij in een 

bijzondere Kas, de Oranjerie, hetzij - bij mooi weer - buiten in de Tuin.  

Een basiscursus plantenverzorging door de hortulanus trok, ook in 2019 weer veel belangstellenden. 

De VU-Vereniging benutte de Oranjerie als aangename faciliteit voor het houden van maandelijkse 

bijeenkomsten voor verenigingsleden onder de noemer ‘De Vrije Wereld’. Daarin werden door 

vooraanstaande wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam actuele onderwerpen belicht. 

Als laatste maar zeker niet de minst belangrijke activiteit gold ook dit jaar de donateursborrel op 29 

november. Daar werden de Vrienden van de Tuin ingelicht over wat zich in hun groene “Parel’ in 

2019 aan voor hen wetenwaardigs had voorgedaan (digitalisering, compostering en watertuinen).     

 

Overleg 

Met het bestuur van de Stichting Botanische Tuin Zuidas – exploitatiestichting - vond op gezette 

tijden vruchtbaar overleg plaats; dat concentreerde zich met name op voorstellen van dat 



 

 

Stichtingsbestuur voor (mede)bekostiging van concrete objecten die noodzakelijk zijn voor het 

onderhoud/ behoud van de Tuin of daaraan waarde toevoegen. Daarnaast werden van de kant van 

het Vrienden bestuur uiteraard ook vragen gesteld over het behoud en continuïteit van de Tuin voor 

de toekomst. Het zal verder geen betoog behoeven dat de Stichting Botanische Tuin Zuidas direct 

belang heeft bij alles wat bijdraagt aan het wegwerken van exploitatieverliezen. Inschakeling van DKC 

riep dan ook hun instemming op. 

De Vrienden stichting wil beklemtonen dat zij financiële bijdragen t.b.v. het onderhoud en behoud 

(voor de toekomst) van de Tuin kan leveren, dankzij u als donateur, waarvoor veel dank!     

Daarnaast werd ook regelmatig afstemming gezocht met de (voorzitter van de) Stichting Vrijwilligers. 

De vrijwilligers zijn cruciaal voor de Tuin; zonder hun toewijding en hulp zou de Tuin niet ‘bloeien en 

groeien’. 

 

Bestuur 

Het bestuur kwam in 2019 achtmaal in vergadering bijeen en hield tussendoor ook onderling 

frequent voeling over tal van onderwerpen die aandacht behoefden. In de persoon van Anna van 

Bracht, sprankelend jong advocate aan de Zuidas, kreeg het bestuur gewaardeerde versterking naast 

voorzitter Jolien Kuitert, penningmeester Nicole van den Bogerd en secretaris Fokko Faber.      


