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Voorwoord 
 
In 2018 is de nadruk gelegd op circulair en duurzaam, en er is gestreefd naar 
het maken van een professionaliseringsslag.  
Daarnaast is ingezet op het werven van vrijwilligers voor tuin en winkel.  
 
1. Doelstellingen Stichting Vrijwilligers 

 
Het stichtingsbestuur is medio 2018 gewijzigd. Dorothee van Oorthuys is als 
vrijwilliger aan de tuin verbonden gebleven maar heeft het voorzitterschap 
overgedragen aan oud-secretaris Fieke Konijn. Claire Sturm is toegetreden als 
secretaris. Dennis Lodder bleef aan als penningmeester, Josje Bicker als 
coördinator van het tuinwerk en Hansje van Weel als coördinator van de 
bonsaicollectie en de penjingtuin. 
 
De Stichting Vrijwilligers stelt zich ten doel om als vrijwilligersgroep deel te 
nemen aan het Exploitatieplan van de Botanische tuin Zuidas door: 
 

• bij te dragen aan het daadwerkelijke onderhoud van de Botanische tuin - 
met nadruk op de bescherming en instandhouding van de collecties - in 
samenwerking met de aangestelde, gespecialiseerde medewerkers; 
 

• bij te dragen aan de bedrijfsvoering van de winkel; en 
 

• bij te dragen aan het publieksbeleid en de openbare toegankelijkheid van 
de Botanische tuin. 

 
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
 

• jaarlijks een actieplan te formuleren in overleg met de hortulanus en de 
vrijwilligers, waarin tevens wordt vastgelegd welk deel van het vermogen 
besteed zal worden; 
 

• twee keer per jaar een bijeenkomst voor alle vrijwilligers te organiseren, 
waarin iedereen voorstellen kan doen; 
 

• hulp en sponsors te zoeken voor de reeds in gang gezette digitale 
inventarisatie van de bijzondere collecties; 
 

• kennisvergaring van de vrijwilligers te bevorderen; en 
 

• nieuwe vrijwilligers te werven. 
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2. Jaarplan 2018 
 
De Stichting Vrijwilligers richtte zich in 2018 op de volgende zaken. 
 
Verduurzaming 
De tuin zou kunnen worden verduurzaamd door het scheiden en terugbrengen 
van afval en het hergebruiken van tuinafval. 
 
Professionalisering 
De tuin zou een professioneringsslag kunnen maken onder andere door de 
Open Dagen aan een thema te verbinden. De winkel zou kunnen worden 
geprofessionaliseerd door regelmatig overleg met de medewerkers voor een 
uniforme bedrijfsvoering en uitstraling. 
 
Werving vrijwilligers 
Vrijwilligers zouden kunnen worden aangetrokken door samenwerking aan te 
gaan met vrijwilligersorganisaties  
 
Onderhoud van de tuin: 

• deelname aan de wekelijkse tuinschouw; 

• onderhoud van de oudere en nieuwe tuindelen; 

• opschonen en opnieuw inplanten van diverse tuindelen; 

• aanschaf van professioneel tuingereedschap; 

• aanschaf van bolgewassen voor tuindelen; en 

• goede omgang met en onderhoud van het gereedschap. 
 
Informatie over de collectie en toegankelijkheid van de tuin: 

• ontwikkeling van beleid voor wat betreft de Open Dagen; 

• organisatie van de Open Dagen; 

• bemensing van de weekendopenstelling; en 

• handhaving van de tuin als wandelgebied, toezicht op veiligheid en een 
niet-roken-beleid. 

 
Publiciteit en externe contacten: 

• vertegenwoordiging bij bijeenkomsten Zuidas; 

• verzorgen publiciteit rondom Open Dagen; en 

• continueren van het jaarlijkse legaat Van der Wal (ad €1000)  
 
Met het oog op de toekomst: 

• behoud van de collecties op langere termijn; 

• overleg voeren over voortzetting van de hortus.  
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3. Organisatie en overlegvormen 
 
Het stichtingsbestuur van de vrijwilligers heeft tweemaandelijks vergaderd. De 
meest besproken agendapunten gedurende 2018 waren verduurzaming, 
onderhoud van gereedschap, opzet van de Open Dagen, beheer van de winkel 
en de weekendopenstellingen.  
 
De nieuwsbrief voor medewerkers en vrijwilligers is per kwartaal verschenen 
en werd tot medio 2018 door Simone Toppers en vanaf juli 2018 door Claire 
Sturm opgesteld met input van medewerkers en vrijwilligers. De nieuwsbrief 
blijkt uitstekend te voldoen om iedereen op de hoogte te houden van 
evenementen en verhuur van de wintertuin, evenals van werkzaamheden in de 
tuin. 
 
Door het jaar heen vond werving van nieuwe tuinvrijwilligers plaats. De in 2016 
ingevoerde procedure om eerst een intakegesprek te houden met Dennis 
Lodder (als coördinator van de winkelvrijwilligers) en Josje Bicker (coördinator 
van de tuinvrijwilligers) blijkt in combinatie met de duidelijke taakomschrijving 
op de website goed te werken. 
 
Stagiairs van diverse groene opleidingen worden mede door Josje Bicker 
begeleid, dit geldt ook voor Halt-jongeren.  
 
11 januari 2018 werd een nieuwjaarsborrel voor de vrijwilligers georganiseerd 
gecombineerd met de halfjaarlijkse vrijwilligersvergadering. 
 
27 juli 2018 werd de tweede algemene vrijwilligersvergadering gehouden, 
waarbij vele nieuwe vrijwilligers hartelijk welkom werd geheten. De vergadering 
werd gecombineerd met de feestelijke opening van de heringerichte 
penjingtuin.  
 
8 september 2018 werd het jaarlijkse uitje voor vrijwilligers georganiseerd met 
een bezoek aan Botanische Tuin Delft en Arboretum Trompenburg in 
Rotterdam. Het uitje werd afgesloten met een gezamenlijk etentje. 
 
Het vrijwilligersbestuur heeft in 2018 de Stichting Vrienden verzocht om 
aanschaf van compostbakken. Het bestuur van de Stichting Vrienden deed op 
zijn beurt een beroep op de inzet van vrijwilligers bij de voortgang van het 
digitaliseringsproject. De Stichting Vrienden was vertegenwoordigd bij de 
algemene vrijwilligersvergaderingen en de Open Dagen. De Stichting 
Vrijwilligers gaf 7 december 2018 een presentatie op de jaarlijkse 
donateursbijeenkomst georganiseerd door de Stichting Vrienden in de 
oranjerie (wintertuin).   
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4. Gerealiseerde activiteiten van de Stichting Vrijwilligers in 2018 
 
Verduurzaming 
23 januari 2018 vond een overleg inzake verduurzaming plaats tussen het 
bestuur en Lilian Voshaar van Natuur & Milieuteam Zuid. Zij adviseerde de 
aanschaf van compostbakken en de aanleg van takkenrillen en een bladhoop. 
De vrijwilligers bouwden takkenrillen van verzamelde takken en stammetjes uit 
de tuin. De Stichting Vrienden schonk vijf compostbakken waarvan de eerste 
compost in december 2018 op de donateursborrel aan de donateurs is 
uitgedeeld. Ook de bladhoop produceert inmiddels compost.  
 
Professionalisering 
Een coniferenhaag is uitgegraven (de stammetjes zijn hergebruikt voor de 
takkenril) en het daarnaast gelegen potgrondverzamelpunt is verplaatst naar 
de ruimte achter de materiaalhokken, waardoor meer ruimte is ontstaan voor 
zitgelegenheid voor bezoekers.  
Aangrenzend aan de penjingtuin is een Japanse tuin aangelegd, waardoor dit 
deel van de tuin een geliefde plaats van bezinning is geworden.  
Dennis Lodder is aangesteld als coördinator van de vrijwilligers die in de winkel 
staan, waardoor de winkel een meer uniforme uitstraling krijgt. 
 
Werving vrijwilligers 
De tuin is aangemeld bij de Vrijwilligerscentrale en dat heeft diverse nieuwe 
vrijwilligers opgeleverd.  
 
Renovatie van de tuin, tuinwerkzaamheden en aanschaf materiaal: 

• in januari 2018 is onderhoud aan het bomenbestand gepleegd door 
hoveniersbedrijf Koster; 

• gedurende 2018 is gewerkt aan de aanleg van een Japanse tuin bij de 
Penjingtuin; 

• de damwanden bij het toegangshek zijn ingeplant met tientallen 
Sempervivums en diverse paden zijn met grind verhard; 

• extra meubilair en parasols zijn aangeschaft voor uitbreiding van de 
terrassen en extra ruimte is gecreëerd onder de overkappingen voor 
uitbreiding van een schaduwterras; 

• parkeerpaaltjes zijn geplaatst om de perken bij de ingang te beschermen 
tegen wildparkeerders; 

• de vrijwilligers hebben 600 Sempervivums opnieuw verpot, een klus die elke 
drie jaar moet worden geklaard; 

• in het voorjaar zijn gevelplanten gekweekt voor verkoop op de 
drukbezochte, jaarlijkse groenmarkt georganiseerd door DOCK in de stad; 

• voor de kruiwagens zijn nieuwe wielen aangeschaft; en 

• in december werd het seizoenstuintje ingeplant met 1000 narcissen. 
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Open Dagen  
2 april 2018 vond de voorjaarsplantenmarkt* plaats met zo’n 250 bezoekers, 
en vanaf april was de Botanische tuin op zaterdag en zondag geopend. 
Op 29 september is een najaarsplantenmarkt* georganiseerd, die 300 
bezoekers trok. Het was ook het laatste weekend dat de tuin open was.  
Op 9 december werd de wintermarkt* in de oranjerie gehouden met een 
kerstkoortje en glühwein. Er waren zo’n 250 bezoekers.  
 
Overige activiteiten 
De vrijwilligers namen 21 april 2018 met een plantenkraam deel aan de 
groenmarkt georganiseerd door DOCK in de Jan Siebbeleshof, waar zij planten 
verkochten* van eigen kweek.  
Bij de Kunstmarkt (24 juni) en het Grachtenfestival (augustus) hebben de 
vrijwilligers geassisteerd met het plaatsen en opruimen van stoelen, het 
aanbieden van Vriendenformulieren en het verrichten van 
horecawerkzaamheden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Opbrengsten uit deze activiteiten zijn ten goede gekomen aan de Stichting Exploitatie 

Botanische tuin Zuidas  



8 
 

5. Vooruitblik op 2019 
 
Voor 2019 bestaat de behoefte om meer divers en nieuw publiek te trekken en 
meer invulling te geven aan de educatieve taak van de tuin. 
 
Het voornemen is om de Open Dagen een meer botanisch karakter te geven, 
onder andere door verschillende kwekers uit te nodigen.  
 
Gedacht wordt aan tweemaal per jaar een Open Dag te organiseren aan het 
begin en aan het eind van het tuinseizoen en deze op te hangen aan een 
thema. In de toekomst kan dit wellicht worden uitgebreid met een 
lezingenprogramma. 
 
Voor de bezetting van de open weekends is een grotere pool nodig om 
bijvoorbeeld afwezigheid vanwege vakanties op te kunnen vangen. 
 
Wij streven in 2019 naar een weekendopenstelling van begin april tot eind 
oktober. 
 
Wij willen advies inwinnen over een tuinontwerp voor de oudere tuindelen. 
 
Overwogen wordt de oevers te gebruiken en watertuinen aan te leggen. 
 
Verder beogen wij verdere verduurzaming, en in verband daarmee een 
aangepast aanbod in de winkel. 
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2018 in beeld  
 

 
Opening heringerichte penjingtuin, juli 2018 

 
  



10 
 

Vrijwilligersuitje Botanische Tuin Delft en Arboretum Trompenburg Rotterdam, september 2018 
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Grachtenfestival, augustus 2018 
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Najaarsplantenmarkt, september 2018 
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Wintermarkt, december 2018  
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↑ Artikel in NRC 2018                                                                      ↓ Artikel in Hello Zuidas 2018 

 

flyer DOCK 
 


