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De tuin is weer open
Wij hopen dat iedereen in een veilige situatie verkeert en zich kan aanpassen aan de nieuwe tijd waarin 

wij ons bevinden. Nederland is zich langzaam aan het aanpassen aan deze nieuwe werkelijkheid. Dit 

geldt ook voor de Tuin. De Tuin is weer open. Hij staat er mooi bij en wij hopen jullie allen weer te mogen 

verwelkomen, uiteraard met gepaste afstand. Kunt u de Tuin niet bezoeken? Niet getreurd, wij zullen 

regelmatig foto’s van de Tuin op onze website plaatsen, zodat u de prachtige groene parel ook vanuit huis 

kunt aanschouwen (zie https://www.vriendenvandebotanischetuinzuidas.nl/in-beeld-7). 

DE TUIN GEDURENDE COVID-19
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COVID-19 donaties
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u een 

donatieverzoek gedaan om de Tuin een extra impuls 

te geven tijdens de periode dat er geen bezoekers 

zijn geweest. Wij willen u heel erg bedanken voor 

deze Corona donaties. Met jullie donaties hebben de 

Vrienden kunnen zorgen voor - onder meer - nieuwe 

compostbakken, nieuwe plantenbak en zullen de 

eb en vloed bakken worden vervangen. Belangrijke 

elementen voor de Tuin, die dankzij uw donaties zijn 

bekostigd. 

Een moment met Dennis Lodder (naaste medewerker van hortulanus Geralt Joren)
Wie is Dennis Lodder? En hoe gaat het?

Sinds 2010 werk ik met veel plezier bij de Botanische tuin Zuidas, toen nog Hortus Botanicus VU. Ik ben 

begonnen als vrijwilliger, zat tussen twee banen in en kreeg na een tijdje een vaste aanstelling bij de VU als 

collectiebeheerder en sinds drie jaar ben ik tevens verantwoordelijk voor de inmiddels zestig vrijwilligers 

die op de tuin werkzaam zijn. 

Van jongs af aan ben ik met planten bezig en was kind aan huis bij de plaatselijke tomatenkwekerij in 

Zuidland. Na mijn studie glastuinbouw ben ik in de jaren negentig in Amsterdam komen wonen en zijn 

planten meer als hobby op de achtergrond verschoven, kreeg een baan bij de ING en later als teamleider 

bij het UWV. Ik moet zeggen de afgelopen tien jaar in het groen bevalt mij eigenlijk ook wel, de hortus is 

een heerlijke plek om te werken. 

De Botanische tuin Zuidas zie ik als een museum van levend groen, een plek om het grote publiek bewust 

te maken van de kwetsbaarheid en belang van de natuur. Steeds meer planten in de natuur staan op het 

punt van uitsterven en om de biodiversiteit in stand te houden beschermt en onderhoudt de Botanische 

tuin Zuidas plantencollecties met bedreigde en uitgestorven planten. Daarnaast vind ik het belangrijk dat 

de hortus aantrekkelijk en goed onderhouden moet zijn voor de bezoeker. Dat is in het kort de missie die ik 

voor ogen heb en hoop te bewerkstelligen met een team van enthousiaste vrijwilligers. Ik hoop dat we nog 

jaren met z’n allen kunnen genieten van dit kwalitatief groen op de Zuidas.

Op de foto ziet u de prachtige nieuwe compostbakken en de 
oude plantenbak die zal worden vervangen.
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Hoe was het om op de Tuin te zijn gedurende COVID-19?

Ik ben gedurende de lockdown aan het werk geweest op de hortus, de planten houden geen rekening met 

corona; het werk gaat gewoon door. Het was best wel afzien tijdens de lockdown. Geen bezoekers die 

komen genieten van al het moois dat de hortus te bieden heeft, de winkel die gesloten is, geen vrijwilligers. 

Het was dan ook best surrealistisch om tijdens de lockdown op de hortus te werken. Ook saai en eenzaam, 

er waren dagen dat ik de hele dag alleen aan het werk was. Geen leuke tijd, ik mis dan toch de aanspraak 

en de gezellige sfeer die er normaal is. Maar wel fijn dat ik gewoon aan het werk kon, het was wel genieten 

van het groen en het heerlijke voorjaarsweer. Anders dan het thuisblijven en thuiswerken bij de meeste 

mensen.

Wat waren de grootste uitdagingen voor de Tuin in deze bijzondere periode?

Alle vrijwilligers zaten thuis, ook geen stagiaires op de tuin, alleen drie vaste krachten waren op de hortus 

en we deden het meest noodzakelijke werk. Het was een droog voorjaar dus veel water geven, niet alleen 

de planten op de hortus maar ook de planten op kantoor in de VU-gebouwen. Daarnaast moesten alle 

kuipplanten in april weer naar buiten, verpotten en stekken van planten gaat ook gewoon door. We hebben 

de vrijwilligers zeker gemist. 

Ook de kosten gaan gewoon door terwijl er geen of nauwelijks inkomsten zijn, minder bezoekers, geen 

horeca inkomsten en geen verkoop van planten. Ook is er nauwelijks verhuur geweest van de Wintertuin.

Vanaf juni werken we met een veiligheidsprotocol, is de hortus en winkel weer open op doordeweekse 

dagen voor bezoekers en wordt er met een klein groepje vrijwilligers in de tuin gewerkt. Ik krijg gelukkig 

veel fijne reacties van bezoekers dat de tuin er ondanks alles goed bijstaat. Daar doen we het uiteindelijk 

voor; naast het beschermen en onderhouden van de plantencollecties moet de hortus ook een kwalitatieve 

groene recreatieve functie zijn voor de bezoeker.

Hebben jullie veranderingen opgemerkt aan de planten/bloemen/bomen in de COVID-tijd?

We zaaien altijd éénjarige planten voor het seizoenstuintje. Dit is helaas dit voorjaar niet gelukt. We 

hebben dit opgelost door aan de vrijwilligers te vragen om thuis te zaaien en de plantjes hebben we 

naderhand geplant in het seizoenstuintje. Uiteindelijk is dit een bont en weelderig geheel geworden met 

Oost-Indische kers, Afrikaantjes en Zinnia’s. Daarnaast hebben we ook nog eens een droge zomer gehad en 

hebben we getracht om de tuin zoveel mogelijk met slootwater te besproeien.
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Hoe wordt aandacht besteed aan duurzaamheid op de Tuin?

We proberen zoveel mogelijk het groenafval dat we hebben zelf te composteren, dit compost gebruiken 

we dan weer om de grond te verbeteren en te voorzien van voeding. We maken geen gebruik van gif om 

ziekten en plagen te bestrijden. In de kassen zetten we biologische bestrijders uit die plaagdiertjes te lijf 

gaan, bijvoorbeeld spint bestrijden we met roofmijten en bladluis met sluipwespen.

We zitten in de herfst, brengt dit nog wijzigingen met zich mee in jullie werk?

We gaan naar een, voor mij persoonlijk, minder prettige periode toe; herfst en de winter. Dat betekent dat 

de kuipplanten voor de eerste nachtvorst in oktober naar binnen gaan. Bij de VU hebben we een kas die als 

opslagruimte dient voor de kuipplanten in de winter. De wat grotere kuipplanten gaan naar de Wintertuin. 

De cactussen krijgen nog een laatste keer water en de volgende keer zal in april zijn volgend jaar. De 

andere planten in de kassen krijgen ook steeds minder water, temperatuur zakt en de lichtintensiteit zal 

afnemen. Daardoor gaan de cactussen en succulenten in rust, zo gaat dat ook in de natuur.

Maar ook in de herfst is een bezoekje aan de hortus meer dan waard, eerdaags zullen de asters en andere 

najaarsbloeiers gaan bloeien en ook als de bladeren van de bomen afvallen geeft dit weer een hele andere 

dimensie aan de hortus.

Wat is jouw favoriete plant/bloem/boom op de Tuin?

Haha, dat is net zoiets als het kiezen van je favoriete 

kind. Dat is lastig. Als de cactussen de eerste keer 

water hebben gekregen in het voorjaar zie je de 

bloemen tevoorschijn komen, die bloemenpracht 

in mei en juni vind ik erg mooi om te zien. Die 

geldt evenals de hele ontwikkeling van aanpassing 

aan droogte die je bij verschillende cactussen nog 

kunt zien, denk aan de Pereskia, een bladcactus, 

de oercactus. Mooi om die evolutie van 30 miljoen 

jaar ook echt te zien. De Bonsai, waarbij sommige 

meer dan honderd jaar oud zijn, zijn ook mooi. Er is 

eigenlijk te veel om op te noemen wat ik mooi vind 

op de hortus. In ieder jaargetijde is er wel iets moois!

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 emailadres. De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u dan per email. 

Alvast veel dank voor uw begrip en melding!

Veel lees- en kijkplezier!


