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Voorjaar 2021

Het (digitale) schoon van de Tuin
Dit jaar is anders verlopen dan we twaalf maanden 

geleden hadden gedacht. We hopen allereerst dat 

het u en uw naasten goed gaat! In deze spannende 

tijden kan het fijn zijn om te genieten van het groen 

om ons heen. Ondanks dat de Tuin nu gesloten is, 

hopen we met deze nieuwsbrief het pracht en praal 

van de Tuin (digitaal) bij u in huis te brengen.

De bloemen en planten in de Tuin hebben geen 

last van het virus en groeien gewoon door. Zo zijn 

de sneeuwklokjes weer aanwezig. Deze kleine en 

delicate winterbloeier kondigt het ontwaken van de 

natuur aan en is het startsein van de lente die, 

corona of geen corona, doorgaat. Sneeuwklokjes 

zijn niet alleen voor ons een opsteker, maar ook 

voor bijen en hommels, die dankbaar gebruik 

maken van het stuifmeel en de nectar van deze 

vroegbloeier.

De winterse kou die we deze winter ook hebben 

meegemaakt, heeft de Tuin ook goed doorstaan en 

resulteerde in prachtige winterse plaatjes. Naast 

de foto’s in deze nieuwsbrief, zullen wij regelmatig 

foto’s van de Tuin op onze website plaatsen, zodat 

u de prachtige groene parel ook vanuit huis kunt 

aanschouwen (zie https://bit.ly/3lLPJa3).

DE TUIN NA ÉÉN JAAR COVID-19
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COVID-19 donaties
Wij hebben begrepen dat veel bezoekers behoefte hebben aan meer informatie over van het prachtig 

schoon dat de Tuin te bieden heeft. 

Met uw aanvullende COVID-19 donaties, zal de Stichting Vrienden van daarom bijdragen aan het plaatsen 

van naam en informatiebordjes in de Tuinen bij de kuipplanten. De door de hortulanus zorgvuldig 

uitgekozen bordjes bevatten informatie en weetjes over de bloemen, planten en bomen in de Tuin. Dit 

betekent dat de Tuin helemaal gereed is voor uw komst, zodra de Tuin weer open is! Deze bijdrage is een 

combinatie van de COVID-19 donaties en de eerdere donaties die zijn ontvangen. 

Door COVID-19 en het gemis aan bezoekers verkeert de Tuin nog steeds in financieel zware tijden. 

Alle bijdragen blijven welkom (NL 89 INGB 000 101 96 34)! Tevens is er een Cactus spaarpot in het winkeltje 

van de Tuin geplaatst voor bijdragen. Mocht de Tuin weer open zijn, dan kunt u daar ook een bijdrage in 

achterlaten.

Ambassadeurs van de Tuin
Om de Tuin te promoten en onze parel zo lang mogelijk te behouden, is de Vrienden Stichting op zoek 

gegaan naar ambassadeurs. De ambassadeurs assisteren ons derhalve om de schoonheid en heilzaamheid 

van de Tuin uit te dragen. Wij zijn verheugd u hierbij vast digitaal voor te stellen aan de volgende 

ambassadeurs: Philip Scheltens, Erik Scherder, Velja Mijatovic en Marianne Piek-den-Hartog.

Zomerborrel 2021
Helaas kon onze jaarlijkse donateursborrel afgelopen jaar geen doorgang vinden. Indien mogelijk, 

organiseren wij dit jaar een zomerborrel. Tijdens deze zomerborrel hopen wij aan u de ambassadeurs 

te kunnen introduceren en met elkaar te proosten op de zomer en het pracht van de Tuin. Wij houden u 

hiervan op de hoogte.
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Overige activiteiten
In deze nieuwsbrief willen wij ook nog kort stil staan bij een aantal activiteiten die de komende maanden 

(vooralsnog) zullen plaatsvinden:

NLdoet

Het Oranje Fonds organiseert op 28 mei 2021, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; 

de grootste vrijwilligersactie van Nederland. In de Botanische tuin Zuidas staan ca. 15 houten banken die 

een goede schrobbeurt nodig hebben en licht moeten worden opgeschuurd. Het omringende plaveisel 

moet worden ontdaan van algen, mos en onkruid.Het resultaat is straks schone houten banken en ook het 

omringende plaveisel algen- en mosvrij zodat alle bezoekers (artsen en verplegers, studenten en patiënten, 

tuinliefhebbers en nog veel meer) weer een fijn plaatsje kunnen opzoeken om te genieten van de tuin.Als 

beloning voor uw inzet krijgt u een rondleiding door de tuin, door de kassen en de Penjing tuin. Help mee 

de tuin en de bankjes weer klaar te hebben voor het voorjaar. U kunt zich melden bij de winkel van de 

Botanische tuin Zuidas.

Datum: vrijdag 28 mei, van 10.00 tot 14.30 uur.

Botanische Tuin - Tulp Festival locatie

In Stadsdeel Zuid bevinden zich ook dit jaar weer iconische Tulp Festival locaties. In het najaar zijn 

de bollen geplant door schoolkinderen en vrijwilligers. Bekende locaties in dit stadsdeel zijn - onder 

meer - de tuin van het Rijksmuseum en Hilton Amsterdam aan de Apollolaan en in het winkelcentrum 

Gelderlandplein. Ook onze Tuin doet mee en het Amsterdamse Bos trakteert bezoekers ook op duizenden 

tulpen rond de Bosbaan en de Boswinkel.

Zie voor meer informatie: https://www.tulpfestival.com/locaties/
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Maart zaaimaand

Door de intelligente lockdown heeft het zaaien in de Tuin afgelopen jaar anders plaatsgevonden dan 

normaal en is een oproep aan alle vrijwilligers gedaan om thuis te zaaien en de plantjes later naar de 

Tuin te brengen. Deze oproep werd liefdevol verhoord. De Tuin werd daardoor vele tinten kleurrijker. Het 

zaaien en opkweken van uw eigen planten levert veel voldoening en plezier op. Maart is de ideale maand 

om met zaaien te beginnen. U kunt het beste binnen zaaien, de zaden laten ontkiemen en de kiemplantjes 

verspenen. Later, als uw zaailingen mooi ontwikkelde wortels hebben en het niet meer vriest, kunt u ze 

buiten laten afharden voordat u ze in de volle grond plant. Nu we de Tuin niet kunnen bezoeken, hopen we 

u hiermee inspiratie te geven om wat groen bij u binnen te halen!

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Wij zouden graag de papieren post digitaal maken. En daartoe u als vrienden de nieuwsbrief voortaan niet 

meer per post, maar digitaal bezorgen. Hiermee zullen we bomen sparen. Als u deze brief nog per post 

heeft ontvangen, zouden we u daarom willen vragen om een email te sturen naar info@vriendenbtz.nl 

met daarin uw volledige naam en uw e-mailadres. De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u dan per email. 

Alvast veel dank voor uw begrip en melding! 

Veel lees- en kijkplezier!


