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Het is alweer enige tijd geleden sinds onze laatste nieuwsbrief is verschenen. Dit betekent echter niet dat wij 

stil hebben gezeten. Afgelopen maanden heeft onder meer de Japanse Tuinendag plaatsgevonden, de Floriade 

Expo 2022, en is er onderhoud gepleegd aan de Tuin. Daarnaast zijn wij verheugd te melden dat er weer een 

donateursborrel gepland staat (zie hieronder meer informatie)! Deze heeft de afgelopen jaren helaas niet kunnen 

plaatsvinden door de Corona pandemie. Wij verheugen ons u te zien, met elkaar bijeen te komen en u tijdens de 

donateursborrel te vertellen waar wij als Vrienden Stichting allemaal mee bezig zijn geweest. 

Hierbij wensen we u tevens een hele fijne (na)zomer en hopelijk tot in november!

Voorwoord
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Tulpfestival
Het Tulpfestival heeft plaatsgevonden in 

Amsterdam. Ook de Tuin nam hieraan deel. De 

tulpen stonden prachtig in de bloei en hebben 

veel bezoekers getrokken. 

Japanse voorjaarsmarkt
In mei was het weer tijd voor de jaarlijkse 

Japanse voorjaarsmarkt. Wij hebben velen van 

u mogen verwelkomen. Het was weer een groot 

succes. 

Floriade Expo 2022
In april is de Floriade Expo 2022 gestart. Dit heeft een 

speciale betekenis voor de Tuin, aangezien de collectie 

bonsai en penjing (de Chinese variant van bonsai) 

oorspronkelijk te zien was op de Floriades van 1972 en 

1982, die in Amsterdam plaatsvonden. Een unicum, want 

daarvoor waren deze kunstvormen nog onbekend in 

Nederland. Toentertijd kreeg de Tuin dit als geschenk 

na de Floriade. Dit betekent een jubileum voor onze 

collectie! Wij nodigen u graag uit op de Tuin om ze te 

komen bewonderen. Ze staan er prachtig bij.

Korte terugblik

Bijdrage aan de tuin 2022
Met uw bijdragen heeft BTZ weer kunnen bijdragen aan de Tuin 

en kunnen wij zorgen voor vervangen van de bielzen onder 

de bonsaikooien. Tevens zijn wij van plan bij te dragen aan de 

nieuwe bonsaikooien. Ook hopen we dit jaar te voorzien in de 

vervanging van een paar zieke bomen.



Graag nodigt het bestuur van de Stichting Vrienden van de Botanische Tuin Zuidas (BTZ)  u - trouwe ‘oude’ en vele 

nieuwe donateurs  - uit voor een donateursborrel. Doel van deze middag is om onder het genot van een drankje en 

hapje u nader te informeren over de activiteiten van de Stichting Vrienden BTZ.

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.

Een tijd geleden hebben wij u gewezen op de 

dwaalsafari Buitenveldert georganiseerd door PJ 

Roggeband. Als onderdeel van zijn kunstpraktijk 

initieert PJ Roggeband regelmatig expedities, 

vaak naar ongekende en bijzondere locaties. Hoe 

lees je een (stedelijk) landschap is daarbij één van 

zijn vertrekpunten. Hij probeert niet alledaagse 

onderwerpen en locaties weer 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. De 

meeste van zijn dwaalsafari’s door Buitenveldert 

brengen ook een bezoek aan onze groene parel!  

Naast wandeltochten zullen er ook dwaalsafari’s  

per fiets aangeboden worden. 

Op 10 en 11 september zullen de Open Monumentendagen plaatsvinden. Onze Tuin neemt hier ook aan deel. 

Meer informatie volgt binnenkort op: https://botanischetuinzuidas.nl/. 

Donateursborrel 
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Waar:  de Wintertuin, Botanische Tuin Zuidas

             Van der Boechorststraat 8 in Amsterdam

Wanneer:   4 november 2022 om 16:30 uur



Jaarbijdrage
Al heel wat van onze donateurs heeft traditiegetrouw hun donatie voor 2022 gestort. Indien u dat nog niet heeft 

gedaan, nodigen wij u hierbij uit om uw donatie over 2022 aan ons over te maken. Dit kan met een simpele druk 

op de knop. 

Dankwoord en 
introductie
Hierbij willen wij van de gelegenheid 

gebruik maken om Fokko Faber (voormalig 

secretaris) te bedanken voor zijn 

jarenlange en tomeloze inzet voor de 

Vrienden Stichting! Wij zullen hem missen. 

Tevens verwelkomen wij zijn opvolger 

Wiesje van der Flier en kijken wij uit naar 

een vruchtbare toekomst.

Wilt u een ander bedrag overmaken dan is dat evenzeer welkom. In dat geval verzoeken wij u 

een door u gewenst bedrag over te maken naar NL 89 INGB 000 101 96 34 ten name van Stichting 

Vrienden Botanische Tuin Zuidas. 

Iedere donateur heeft recht op 10% korting op aankopen van planten, vazen, boeken en andere 

leuke artikelen in het winkeltje van de Botanische Tuin Zuidas.

Het doet goed dat u onze bijzondere Tuin met een donatie wilt blijven steunen. Wij willen u 

daarvoor ook hartelijk danken. Door uw sympathie en daadwerkelijke betrokkenheid blijven wij 

ons inzetten voor het behoud van de Tuin! 

Doe 
nu uw 
donatie 
en scan 
de code

info@vriendenbtz.nl  /  ING: NL 89 INGB 000 101 96 34  /  KvK 41210074

Doneer
€ 25,-

Doneer
€ 50,-

Doneer
€ 100,-


