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l.Algemeen

CANTONSPARK - Baarn

Het huidige Cantonspark is ca 3,5 ha groot, maar maakte vóór 1902 deet uit
van het veel grotere landgoed Schoonoord, waar de familie Faas Elias de
scepter zwaaide. De laatste tetg van dit gestacht, de Freute A. Faas Etias,
overleed in 1902 op hoge teeftijd, maar zonder directe nakomelingen.
Daardoor raakte het omvangrijke landgoed versnipperd en kwam er veel ruimte

vrij voor uitbreiding van het dorp.
Maar ook bood de nieuwe situatie aan de schatrijke Amsterdammer August
Janssen (f865-1918) de getegenheid om een 3,5 ha groot perceet van het

voormalige landgoed te verweryen en er een zgn. overtuin op aan te laten
leggen. Janssen was o.a. directeur van lndische Cuttuurondernemingen en had
in Baarn de oude vi[[a's Peking, Java en Canton in bezit. Zetf woonde hij
aanvankelijk in het in oude Chinese stijl gebouwde Canton, dat echter
onpraktisch was voor bewoning in ons ktimaat. Hij liet het stopen en bouwde
op dezelfde plaats een geheel nieuwe vilta, met een grote tuin. Aan de

overzijde van de Javalaan tiet hij door zijn tuinbaas J. Goossen het
Cantonspark ontwerpen en aanleggen, met kassen en attertei gebouwtjes, met
als centraat punt de Wintertuin (19f 5). Er werden tennisbanen aangelegd en
het huidige tennishuisje diende daarbij ats verkteedruimte voor de sportieve
dames. ln de Wintertuin verzametde hij tropische ptanten en bomen waar hij in
lndische stijt zijn gasten kon ontvangen. Omstreeks 1915 kocht hij in
Amsterdam op een veiling onderdeten van wat wij nu de cotonnade noemen.
Aan de kant van de Heemskerklaan tiet hij een dienstwoning bouwen voor
tuinbaas Goossen. Na diens vertrek woonde daar zijn opvotgers en heette het
huis ook wel de Hortulanus-woning.
ln 1918 overteed Janssen en kwam de tuin in het bezit van de Utrechtse
universiteit, die er een botanische tuin van maakte die het onderzoek en
onderwijs in de ptantkunde moest ondersteunen. Prof. Dr. August Adriaan
Pulte, hoogleraar in de Bijzondere Plantkunde, werd de eerste directeur en J.
Goossen werd van tuinbaas de officiëte hortutanus van het Cantonspark. De
hoofdstructuur van het park bleef gehandhaafd, maar er werd een omvangrijke
systeemtuin aangetegd in de strook aan de zuidkant van de vijver, met voor
etke plantenfamitie een eigen perk. In de zuidpunt van het park werd een zgn.
Pinetum aangelegd, waar vnt. coniferen werden geplant. In Systeemtuin en

Pinetum bereidden in de loop van vete decennia duizenden studenten in
ptantkunde en pharmacie hun tentamens voor.
Op verschitlende plaatsen van het park kwamen kassen, met hun eigen

bewoners: mediterrane en vteesetende ptanten, Orchideeën en Lathyrussen.
Rond de laatste twee groepen werden soms tandetijke tentoonstetlingen of
aparte dagen georganiseerd. Tevens werd in de noordpunt van het park een
lestokaal gebouwd. ln de Wintertuin werd het assortiment tropische ptanten

uitgebreid, met een aantal economisch betangrijke soorten ats bananen en
koffiestruiken, maar tevens werd er een omvangrijke verzameting
Bromeliaceae aangelegd, die in zijn tijd de grootste ter wereld was. Het zijn
ptanten uit Zuid-Amerika, het bijzondere aandachtsgebied van de
systematische ptantkunde in Utrecht.
ln de 60-tiger en 7O:tiger jaren verhuisde de Utrechtse Universiteit naar de
Uithof, in de voormalige Johannapotder. Daar werd, rond een oud fort, een
grote, zeer moderne botanische tuin aangetegd, die de verschittende externe
tuinen, waaronder het Cantonspark, overbodig maakten. ln 1987 werd het park
voor één gutden, overgedragen aan de gemeente Baarn, die er een openbaar
park van maakte onder voorwaarde dat de bijzondere botanische meerwaarde
van het park als zodanig zou worden beheerd. De verhuizing naar Utrecht had
grote gevotgen voor de cotlectie: atle kasptanten verhuisden mee en de kassen
en het leslokaat verdwenen uit het park. Atleen de Wintertuin bleef staan en
kreeg verschittende bestemmingen tot dat de kas, die inmiddets een
rijksmonument was geworden, verhuurd werd aan een kunsthandelaar.
Wat de Universiteit echter niet mee kon nemen was de karakteristieke park
aanteg, die nog steeds in grote tijnen bewaard was gebteven en uiteraard de
bomen en veel struiken, die deels functioneel zijn voor de historische
tuinaanteg als zodanig, deets een grote botanische en cuttuurhistorische
waarde hebben.
At spoedig na de overdracht werd een belangrijk stuk in de zuidetijke punt van
het park afgestaan voor de inrichting van een kinderboerderij. Vanuit de
bevotking en de Historische Kring Baerne werd in toenemende mate kritisch
gekeken naar de manier waarop de gemeente met het bomenbezit en de
monumenten omging. Dat teidde in 1993 tot een discussie in de Baarnsche
Courant, waarna enkete tientatten verontruste Baarnaars de koppen bij etkaar
staken om te komen tot een organisatie die de gemeente bij het behee r zo.)
gaan adviseren en waar mogetijk helpen
De gemeente had een beheerder voor het park aangesteld die betangrijk werk
deed voor dagetijkse beheer van wat er in het park was overgebteven. Er

ontbrak echter een visie op de toekomst en een ptan dat gericht was op het
niveau houden van de grote meerwaarde van het park. Bij de gemeente
ontbrak de juiste expertise en de mogetijkheden van de universiteit om zich
met het park bezig te houden werden om alterlei redenen steeds kleiner.
Daarnaast bteek wel dat het park, juist vanwege die meerwaarde, grote

aantrekkingskracht voor liefhebbers en vakmatig betrokkenen behouden had.
ln 1993 werd daarom de Stichting Vrienden van het Cantonspark opgericht, met
ats hoofddoel het promoten van het park ats een bijzondere voormatige
botanische tuin van grote waarde en het adviseren van de gemeente Baarn. De
Stichting stond en staat nog steeds voor het combineren van de twee
betangrijkste funkties die het park momenteel nog heeft: een waardevotle en
(inter')nationaal hoog gewaardeerde voormatige botanische tuin en het feit dat
het park een stuk openbaar groen is, met uiteraard beperkingen die te maken
hebben met de eerst genoemde functie.

2. Balans per

3l

december 2017 na resultaat
31-12-2017

31-12-2016

€

€

Activa
Hekwerk

4.150.00

8.300.00
4.150.00

Voorraad

ndeleidscin

0.00

8.300.00
145.24

0.00

145.24

Vorderinsen
Te ontvangen posten

54.97

365.64

365.il

54.97

Geldmiddelen
RegioBank rekening
RegioBan k spaarrekenin g
Kas

1.017,07
21.788,12
126.20

TotaalActiva

1.546,05
21.858,77
76.48
22.931.39

23.481.30

27.136,36

32.292,18

Passiva

Vermoeen

Bestemminrrr"r"."

22.892.66

Cantonspark

22.877.07
22.892,66

22.877,07

Voorzieninqen
VoorzÍening hekwerk

4.150,00

8.300.00
4.150,00

8.300,00

Schulden
Te betaten posten

Totaal Passiva

93.70

1.115.11

93.70

1.115.11

27.136,36

32.292,18

3. Verlies en Winstrekening 2017
Baten uit eiqen fondsenwervinq

31-12-2017
€

Donaties

Overige opbrengsten
Opbrengsten rondteidingen

Totaal lnkomsten

€

3.972,00

3.616,50

37,93

35,19

100,00

110,00

Tentoonstetting 100 jaar
Rente lasten/baten

31-12-2016

358,98
- 3.43

76.75

4.106,50

4.197,42

Besteed aan de doelstellinqen
Johanna Westerdijk dag
Onderhoud

1.846,43
214,00

Tentoonstetting 1 00 .jaar
Nieuwsbrief

5.202,42
596,46

Donateursdag

Vrijwi

ti

gerswe rkdagen

3,75

1.O87,17

552,19
335,59

164,97

26.06
3.018,54

20.00
7.030,50

Kosten beheer en administratie

1.072,37

524.49

Totaal Bestedingen

4.090.91

t

Kosten rondleidin gen 2017

Beheer en administratie

Overschot/tekort

15,59

7.554.99
- 3.357,57

4. Toelichting op het financieeljaarverslag 2017
Balans per 31-12-2017

Hekwerk:
De totate kosten van het hekwerk bedroegen euro 63.202. Het hekwerk zal in
15 jaar worden afgeschreven.

( in2004 voor het eerst voor euro 4.202 ) daarna
jaartijks voor euro 4.150. Om nu het resuttaat niet jaartÍjks te beihvloeden
door deze afschrijving is er een voorziening hekwerk op de batans onder de
voorzienin gen opgenomen waaruit de resterende afsch rijvin gen j aartij ks
worden betaald. ln 2018 zal laatste afschrijving ptaats vinden.
Voorraad

ndeleidsen:

Eind 2017 zijn er geen wandetgidsen meer op voorraad.

Vorderinqen:

Betreft nog de te ontvangen rente post ép de spaarrekening over 2017 en
donaties inzake 2017. De in 2016 vooruitbetaalde fotders rondteidingen 2017
zijn in de kosten 2017 verwerkt.
Geldmiddelen:
Bestaan uit de bank - en spaarrekening en het satdo van een kteine kas ten

behoeve van kleine uitgaven etc.

Vermoqen:
Bestem mi ngsreserve Cantonspark

Betreft de reserve die geheel aangehouden wordt ten behoeve van het
Cantonspark. De bestemming dient geheel ten goede te komen aan de
doelstettingen van stichting vrienden van het Cantonspark. Ats doelstettingen
zij aan te merken :

.
o
o

Uitgeven van publicaties zoats boeken, wandetgidsen, fotderS, katenders

Continuiteitsreserve bij wegvalten inkomsten in de toekomst.
Uitbreiding van de botanische cottectie ( bv. aankopen van waardevotte
bomen )

Aanschaffingen

/

investeringen ten behoeve van het Cantonspark die de
normale exploitatie niet dekt. ( bv. grote aanschaffingen van
gereedschappen ten behoeve van vrijwittigerswerkdagen )
a

1n201ó is er een bedrag van € 358,98 gedoneerd ten behoeve van de

restauratie van het Cantonspark.

Verloop van de bestemmingsreserve 2017
Satdo 01-01 -2017

:

Af : onttrekkingen in 2017

€ 22.877,07

:

Bij : overschot2017
Saldo 31-12-2017

:

:

€

€

15,59

€22.892,66

Voorzieninqen:
Zie toelichting hekwerk.

Schulden:

Betreffen ontvangen donaties met betrekking tot 2018.
Verlies & Winstrekenine 2017
Donaties:
Het aantal betatende donateurs bedroeg in 2017: 163 stuks met een
gemiddetde donatie van € 24,37 t.o.v. 150 stuks in 2016 met een gemiddetde
donatÍe van € 24,11. Toename aantal donateurs is veroorzaakt door o.a. de
pubticiteit die Vrienden van het Cantonpark kregen in de pers zoats de Johanna
Westerdijk dag in 2017.
Johanna Weste rdiik dac2O17.
ln 2017 is er in de Wintertuin een Johanna Westerdijk dag georganiseerd. Dit
ter eren van Johanna Westerdijk die lange tijd ats professor in het Cantonspark
heeft gewerkt en in Baarn heeft gewoond. Via een 4 tal interessante lezingen

m.b.t. haar vakgebied schimmets en over de persoon Johanna Westerdijkzelf
werd dit een zeer geslaagde dag. De bestede kosten betreffen vnt. huur
stoeten, tafets, doek ter verduistering lezingsruimte, uitnodigingen en niet
gedekte kosten biologische lunches.

,

Giften:
ln 2017 zijn er een 7 tal verstrekte vrijwittigersvergoedingen 2017 direct weer
ats gift aan Stichting Vrienden van het Cantonspark gedoneerd. E.e.a. conform
de fiscate regetgeving. Aangezien er geen daadwerketijke
uitbetating/ontvangst heeft ptaatsgevonden zijn deze niet ats baten c.q.
kosten in de jaarrekening verantwoordt.
Opbrenesten rondleidi nqen

:

ln 2017 zijn er 3 betaatde rondteidingen geweest.
Rente Baten:
Baten zijn lager door een lagere rente op de spaarrekening in 2017.

Gemiddetd rente

%

in 2017 van gemiddetd O,1O %.( ln 2016 gemiddeld 0,48% )

Nieuwsbrief:
ln2417 is er er 1 nieuwsbrief uitgegeven. Doordat de drukker van de
nieuwsbrief eind oktober 2017 faittiet ging, is de "december 2017 uitgave " pas
eind januari 2018 uitgekomen.
Donateurs dag 20172
Aangezien de Johanna Westerdijk dag in 2017 is georganiseerd en atte
donateurs hiervoor een uitnodiging hadden ontvangen, is deze dag beschouwd
als de lezing voor 2017. In principe wordt de donateur dag ( laatste in 201ó
afgewissetd met het jaar erop door een lezing.
Vri iwi llieerswerkdaeen :

zaterdag van de maand wordt er voor vrijwittigers onder begeteiding
van bestuursteden/commissieteden een werkochtend in het Cantonspark
georganiseerd. Hierbij worden borders onderhouden, vuil verwijdert etc. ln
Elke

1e

2017 zijn gereedschappen aangeschaft. Met het ontvangen getd van de
vrijwittigersbijdrage Baarn 2017 is een picknick voor de vrijwittigers
georganiseerd in het Cantonspark. Daarnaast hebben atle vrijwittigers een
kalender ontvangen eind 2017.

)

Kosten beheer en administratie:

uit kosten gemaakt voor een rouw stuk
voor een overteden ex bestuurstid, fotders ter werving nieuwe donateurs,
Kosten voor 2017 bestaan hoofdzaketijk

deetname aan Cutturete Markt 2017 ter promotie van de activiteiten/werven
nieuwe donateurs voor Stichting Vrienden van het Cantonspark en
onderhoudskosten website.

Overschot boekiaar 201 7:
Het boekjaar 2017 sluit af met een voordetig satdo van euro l6 ( in 2016 een
nadetig satdo van euro 3.358 ). Het voordetig satdo is ten gunste van de
bestem mi n gsreserve gebracht.
De kascommissie bestaande uit dhr. W.T.J. Hakketing en dhr. D.Kooiman, heeft

het financieel verstag2017 en de administratie cf.de statuten gecontroteerd en
goedgekeurd.

Baarn, donderdag 5 aprit 2018

Jkvr. A.A.C.D. Bosch van Drakestein
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W.G.J. van Dijen

\^,

Å
Voorzitter

Penningmeester

