NIEUWSBRIEF CANTONSPARK

Jaarverslag 2016
Stond 2015 vooral in het teken van 100
- jaar Cantonspark, in 2016 heeft dat nog
een vervolg gekregen met de uitgestelde
tentoonstelling in de Wintertuin. Van 19
februari tot en met 20 maart was op vrijdag,
zaterdag en zondag de tentoonstelling te
bezoeken van ‘s morgens 11 tot ’s middags
17.00 uur. Op de vier zondagmiddagen
is telkens een lezing gepresenteerd,
achtereenvolgens door Beline Geertsema,
voorzitter
van
de
Nederlandse
Tuinenstichting, de heer G.H.Sijbolts,
voormalig medewerker van de Botanische
Tuinen, Renske Ek, conservator tuinen Het
Loo en Angelique Bosch van Drakestein,
voorzitter van de Stichting Vrienden van
het Cantonspark.
De tentoonstelling en de lezingen zijn
druk bezocht, zo’n kleine 1000 bezoekers,
hebben gratis kunnen zien en horen hoe
waardevol dit unieke stukje cultureel
erfgoed van Baarn is en hoe belangrijk het
is dat er goed mee wordt omgegaan. Dat
is ook de reden dat in 1995 de Stichting
Vrienden van het Cantonspark officieel
is opgericht. Mede dankzij de vele
vrijwilligers die dienst gedaan hebben
op de ochtenden en middagen kon deze
tentoonstelling gerealiseerd worden.
Samenstelling bestuur 2016:
Voorzitter: Jkvr. Angelique Bosch van Drakestein: tuinconservator, onderhoud
landgoederen, werkzaam bij museum
De Lakenhal in Leiden als bruikleen
registrar.
Secretaris: Greet de Lange – Meijer: redacteur Nieuwsbrief, onderhoud facebook.
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Penningmeester: Wilco van Dijen: werkzaam bij Natuurmonumenten als Administrateur B
PR functionaris: Prof. Dr. Dr. H.c. Rob
Samson: seniormycoloog CBS-KNAW
Biodiversity Centre Utrecht; eindredacteur Nieuwsbrief.
Lid: Ing. Ruud de Meij: tuinadviseur.
Samenstelling beheercommissie:
Voorzitter: Ing. Ruud de Meij.
Leden: Ing. Geertje Bakker – Hanisch ten
Cate: plantenteelt, tuinbouw, bomen.
Just Bleekemolen: beëdigd taxateur
bomen, boomverzorging.
Jkvr. Angelique Bosch van Drakestein.
Urja Niet- Graafland : Natuurtherapeut bij
Natuurwerkplaats Baarn
Maurice Hinterding: voormalig hortulanus
Botanische Tuin Amsterdam (UvA), voormalig werknemer Fa. Copijn, eigenaar
Eemtuinen.
Drs. Hans Persoon: botanische Tuinen
Utrecht.
Vrijwiligerswerk:
De beheercommissie is samen met
een vaste kern vrijwilligers actief op
iedere eerste zaterdag van de maand
met uitzondering van de maanden
januari en september. In overleg met de
verantwoordelijke ambtenaar van de
gemeente Hans Knotters wordt het werk
uitgevoerd onder leiding van Ruud de Meij
en Urja Niet Graafland. De vrijwilligers zijn
hierbij van onschatbare waarde vooral
ook omdat de opkomst trouw is. Het werk
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bestaat vooral uit snoeiwerk, het wieden
van de borders, het verwijderen van
ongewenst groen etc. Bovendien assisteren
de vrijwilligers bij evenementen zoals de
tentoonstelling 100-jaar Cantonspark.
Zonder donateurs en vrijwilligers zou veel
niet te realiseren zijn.
Rondleidingen - Coördinator:
Urja Niet- Graafland
In de maanden april t/m augustus worden
eenmaal in de maand gratis rondleidingen
verzorgd, afwisselend op dinsdag- of
donderdagavond. In september en
oktober vindt op zaterdagmiddag een
rondleiding plaats. In 2016 zijn twee
rondleidingen op verzoek gegeven. De
rondleidingen dragen mede bij in het doel
van de Stichting, de voormalige Hortus
Botanicus met zijn bijzondere bomen en
struiken zoveel mogelijk bekendheid te
geven.
Rondleiders: Ing. Geertje Bakker – Hanisch
ten Cate, Greet de Lange, Tera Naafs en
Betty Rootselaar – Naafs.
Bijzondere activiteiten:
Het organiseren van de tentoonstelling
100 – jaar Cantonspark van 19 februari
t/m 20 maart, officieel geopend door
burgemeester Mark Roëll en het
organiseren van een donateursdag op 9
september. Op deze dag is ’s morgens de
Hortus in Leiden bezocht waar de heer
Harry Roskam zijn werk met varens heeft
toegelicht. Na de lunch volgde een bezoek
met rondleiding in het Von Sieboldhuis
op loopafstand van de Hortus. Beide
bezoeken waren erg interessant en zeer de
moeite waard.
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Overige activiteiten /contacten waarbij
bestuur, beheercommissie/ rondleiders /
vrijwilligers betrokken/ aanwezig waren;
De Nieuwjaarsreceptie van het college van
B&W Baarn op 5 januari. Overleg over de
tentoonstelling op het gemeentehuis met
Mariëlle Jansen op 6 januari. Een laatste
gesprek met wethouder Jan Baerends op
14 augustus, waarbij meegedeeld werd
dat vier jaar lang € 150.000 beschikbaar
wordt gesteld voor renovatie van het
Cantonspark. Op 27 augustus zijn de
vrijwilligers in het zonnetje gezet met een
zeer geanimeerde picknick in het park,
begunstigd door het vrijwilligersfonds
van de gemeente en fraai zomerweer.
Deelname aan het Cultureel festival op 3
september. Op 2 november gesprek met
de nieuwe wethouder Mariska de Koning.
Gesprekken / e-mails met gemeente
ambtenaren en omwonenden over o. a. de
staat van het Cantonspark, vervuiling van
de vijver, vandalisme ( vernieling van de
Wollemi nobilis) etc. Aanbod schenking
Wollemi nobilis van de heer H. van
Boeschoten op 7 november, deze Wollemi
overwintert bij kwekerij Groeneveld in
Baarn. Op 28 november bereikte de
Stichting het bericht genomineerd te
zijn, samen met twee anderen, voor de
Vrijwilligersprijs 2017. Op 14 december een
gesprek met de toekomstige bewoners van
de hortulanuswoning in het park. Tevens
aanbod van Marije van der Vegte toe te
treden tot het bestuur van de Stichting.
Public relations:
In juni en in december zijn Nieuwsbrieven
verschenen. Daarnaast worden website
www.cantonspark.nl en de facebookpagina
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actueel gehouden. Posters en folders
met gegevens over de rondleidingen
en het vrijwilligerswerk worden op
diverse plaatsen, ook via Vorstelijk Baarn,
verspreid. In de plaatselijke Courant, maar
ook in bladen in de regio, zijn artikelen
verschenen over de tentoonstelling
100- jaar Cantonspark. De rondleidingen
worden ook altijd ruim van tevoren
aangekondigd in de media. Bij Rob Samson
is de PR in goede handen.
Vooruitblik 2017
Het jaar 2017 wordt in alle opzichten weer
een belangrijk jaar voor de Stichting.
De renovatie van het park start met de
inventarisatie van bomen en struiken die
elkaar in de weg staan of geen meerwaarde
hebben. Daarvoor is al het nodige werk
verricht, een klein gedeelte moet nog
worden geïnventariseerd.
Daarnaast
moet een beleidsplan samengesteld
worden, samen met de gemeente en
bureau Eelerwoude dat al eerder een
renovatieplan voor de gemeente gemaakt
heeft.

2017. Het voorbereidend werk is in volle
gang en het is de bedoeling om in het
najaar ook de scholen te betrekken bij
dit jubileumjaar. Kortom ook 2017 wordt
een druk jaar ,waarbij nu al bekend is, dat
met ingang van 26 januari drie nieuwe
bestuursleden hun intrede zullen doen.
Iets waar het huidige bestuur uiteraard
erg blij mee is. Verheugend is een aantal
nieuwe donateurs dat ingeschreven mocht
worden na en tijdens de tentoonstelling.
Nagenoeg alle activiteiten worden niet
gesubsidieerd en door de Stichting zelf
bekostigd. Zonder de trouwe steun van
onze donateurs zou dit niet mogelijk zijn.
Wij hopen er in 2017 nog meer te mogen
begroeten.
April 2017
Greet de Lange-Meijer, secretaris
Angelique Bosch van Drakestein, voorzitter

Met het verwijderen van de bomen zal
in het najaar of begin winter begonnen
worden.
Het jaar 2017 is uitgeroepen tot het
Westerdijkjaar. Prof. Dr. Johanna Westerdijk
heeft baanbrekend onderzoek gedaan en
is ook internationaal beroemd geworden.
In Baarn, waar zij ruim 40 jaar gewoond
en gewerkt heeft, is daar weinig van
te merken. In Utrecht zijn al de nodige
activiteiten geweest en er staan er
nog meer op de agenda. De Stichting
organiseert een Westerdijkdag op 24 juni
juni 2017
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