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KORTE TERUGBLIK
In 2018 is er weer veel gebeurd in de Tuin. Tijdens de geslaagde donateursborrel op 7 december hebben
wij teruggekeken naar de ontwikkelingen in de Tuin over het afgelopen jaar. Wij hebben velen van u weer
mogen zien, hebben van gedachte gewisseld over onze groene parel en geproost op een geslaagd 2018.
Een aantal van de hoogtepunten van 2018 zijn:
• Start digitaliseringsproject: u heeft bijgedragen aan de start van het digitaliseren van de bijzondere
cactuscollectie van de Tuin. Dit is een belangrijk project en een enorme klus, die is uitgevoerd door twee
experts op dat terrein.
•	
Compostbakken: met uw donaties zijn onder meer compostbakken aangeschaft. Voorheen werd de
compost naar de vuilverwerking gebracht. Op dit moment komt het in de compostbakken terecht en
zullen wij, na de voorjaarsschoonmaak binnenkort, prachtige zwarte aarde hebben om over de tuin te
verspreiden. Afgelopen najaar groeide er al een enorme pompoen uit de bladerhoop.
•	
Aanschaf hakselaar: met de hakselaar kan de inmiddels beschikbare compost worden vermalen. Nu
wordt de compost met de hand fijngesneden. Met dit geweldige apparaat kan de compost veel fijner
worden gesneden in een korter tijdsbestek.

PLANNEN VOOR DE TUIN
Ook in 2019 zullen we uw donaties weer zo goed mogelijk inzetten voor het behoud van de tuin.
Enkele projecten waar we aan zullen bijdragen zijn:
•	Afronden digitaliseringsproject: met uw donaties is het mogelijk om het digitaliseringsproject voort
te zetten. Met het tweede gedeelte van het digitaliseringsproject kunnen we ervoor zorgen dat alle
cactussen van de Tuin digitaal worden gearchiveerd.
•	Verlichting Tuin: dit is al een lange tijd een wens om de Tuin nog beter te verlichten, zodat iedereen ook
in de avond (en tijdens schemerige winterdagen) kan genieten van de Tuin. Bovendien bevordert dit de
veiligheid.
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PROJECTTEAM BTZ 2050
Om de groene oase zo lang mogelijk te behouden tussen het beton van de Zuidas, is de stichting Vrienden
van de Botanische Tuin Zuidas bezig met het opzetten van een projectteam met innovatieve ideeën. Ook
omdat ons is vertelt dat er voor 2030 op het terrein van de Tuin niet wordt gebouwd. Over onze plannen
volgt binnenkort meer, dus houdt uw email en/of post goed in de gaten!

ACTIVITEITEN IN DE TUIN
In 2019 staat er weer veel interessants op het programma. Voor alle activiteiten en updates kunt u terecht
op de website van de tuin zelf https://botanischetuinzuidas.nl/. Enkele activiteiten zijn:
•	Tekenlessen: in het voorjaar starten weer vier tekenlessen in de Tuin verzorgd door het Tekenlab.
Tijdens deze tekenlessen staat de plant centraal. Met deelname steunt u ook de Tuin, want 10% van het
inschrijfgeld gaat naar Stichting Botanische Tuin Zuidas voor onderhoud aan de Tuin. De lessen worden
gegeven op vrijdag 5 en 12 april en zondag 16 en 23 juni van 14:00 – 16:00 uur. U kunt zich u aanmelden
voor de tekenlessen bij Het Tekenlab via www.hettekenlab.nl.
•	Dichterbij de kas-concerten in de wintertuin (Oranjerie): op iedere eerste zondag van de maand zal er
een concert plaatsvinden in de Oranjerie. Op 7 april 2019 zal het Molino trio optreden. De toegang is
gratis. Om zeker te zijn van een zitplaats is het verstandig om te reserveren op
(https://botanischetuinzuidas.nl/activiteit/dichterbij-kas-concerten-wintertuin/). Mis het niet!
•	Cursus basis plantenverzorging: houdt u uw supermarkt basilicum nog net lang genoeg in leven, maar
durf je verder nog geen plant in huis te halen? Schrijf u nu in voor de cursus over plantenverzorging.
Die wordt gegeven door een expert; onze hortulanus Geralt Joren. De cursus start omstreeks 8 april
2019. Voor actuele informatie en inschrijving check
https://botanischetuinzuidas.nl/activiteit/groene-vingers/.
•	Japanse voorjaarsplantendag: op 19 mei wordt er een plantendag georganiseerd met als thema Japan!
Er zullen speciale planten te koop zijn die oorspronkelijk uit Japan (en China) komen. Er wordt een
demonstratie Bonsai maken gegeven, er worden Japanse hapjes geserveerd en als klap op de vuurpijl
zullen er twee Japanse fluitistes optreden.

DONATIES
Om de Tuin ook in 2019 te laten groeien en bloeien is geld nodig, daarom willen we u vragen om een gift
te schenken voor 2019. De acceptgiro dan wel het digitale verzoek om donaties zal spoedig volgen. Bij
voorbaat danken wij u hartelijk voor uw steun aan de Tuin! En uiteraard houden we u via de nieuwsbrief op
de hoogte van de projecten waaraan u met uw donatie bijdraagt.

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Graag zouden wij de papieren post, digitaal maken. Daartoe willen we u als vrienden de nieuwsbrief
voortaan niet meer per post, maar digitaal sturen (en daarmee bomen besparen). Indien dit mogelijk is,
willen we u vragen om een e-mail te sturen naar info@vriendenbtz.nl met daarin uw volledige naam en uw
e-mailadres. De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u dan per e-mail. Voor de vrienden bij wie het echt niet
anders kan, zullen we een papieren nieuwsbrief op de bus doen.

Nieuwsbrief Vrienden van de Botanische tuin Zuidas

Pagina 2 van 3

VRIJWILLIGER VOOR DE WINKEL
Doneert u jaarlijks aan de stichting Vrienden van de Botanische Tuin Zuidas, maar wilt u meer doen? De
Tuin is op zoek naar vrijwilligers om in de winkel te helpen. U zult zich daar onder meer bezighouden
met de verkoop van planten, het bijhouden van de voorraad van de winkel en horecawerkzaamheden
verrichten. Op dit moment is er een team van 50 enthousiaste vrijwilligers die de Tuin met elkaar
onderhouden. Vrijwilligers ontvangen 20% korting op aankopen in de Botanische Tuin Zuidas winkel. Als
vrijwilliger bent u onderdeel van dit team en steunt u daarmee de Tuin. Heeft u interesse of wenst u meer
informatie te ontvangen, stuur dan een mail naar d.lodder@vu.nl of neem contact op met Dennis Lodder,
tel. 06 117 30 244.

BESTUURSWISSELING
Naast de veranderingen in de Tuin, heeft ook het bestuur niet stilgezeten. Jolien Kuitert is van interimvoorzitter geworden. Daarnaast is het bestuur blijven bestaan uit Fokko Faber en Nicole van den
Bogerd. Bovendien is er een nieuw bestuurslid, Anna van Bracht, die wij mogen verwelkomen. Met hun
enthousiasme, vasthoudendheid en positieve instelling, kunnen we weer veel plannen verwachten voor
2019.

Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter:

Jolien Kuitert

Secretaris:

Fokko Faber

Penningmeester: Nicole van den Bogerd
Bestuurslid:

Anna van Bracht

VRAGEN EN SUGGESTIES
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen en/of suggesties, dan vernemen wij dat maar al te
graag. Ook wanneer u actief betrokken wilt worden (als vrijwilliger), laat het ons weten! In dat geval kunt u
een e-mail sturen naar info@vriendenbtz.nl.

Veel lees- en kijkplezier!
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