JAARVERSLAG 2013
STICHTING VRIENDEN VAN HET CANTONSPARK

Doelstelling van de Stichting, officieel actief sinds mei 1995 : de bijzondere botanische en
cultuurhistorische waarde van het Cantonspark, (Rijksmonument), in stand houden in nauwe
samenwerking met de gemeente Baarn, eigenaar van het park. De voormalige Hortus
Botanicus is toegevoegd aan het openbare groen. Van gebruikers mag worden verwacht
dat zij zich aan de aan het begin van het park vermelde regels houden.
De Stichting heeft een bestuur, een beheercommissie en rondleiders.

SAMENSTELLING BESTUUR SINDS 1 JANUARI 2013:
Voorzitter:

Jkvr. Angelique Bosch van Drakestein, tuinconservator, onderhoud
landgoederen; werkzaam bij museum De Lakenhal in Leiden als bruikleen
registrar

Secretaris:

Greet de Lange – Meijer

Penningmeester: Wilco van Dijen, werkzaam bij Natuurmonumenten als teamleider op de
financiële administratie
PR functionaris: Prof. Dr. Dr. h. c. Rob Samson, Senior mycoloog, CBS-KNAW Biodiversity Centre
Utrecht; redacteur Nieuwsbrief
Lid:

Ing. Ruud de Meij: tuinadviseur

Het bestuur heeft in 2013 zesmaal vergaderd, op 27 februari, 3 april, 11 juni, 14 augustus, 2
oktober en 27 november. Telefonisch en per e-mail vond overleg plaats over relevante zaken
door de leden onderling en met andere betrokkenen.

SAMENSTELLING BEHEERCOMMISSIE:
Voorzitter:

Ing. Ruud de Meij

Leden:

Ing. Geertje Bakker: plantenteelt, tuinbouw, bomen
Just Bleekemolen: boomverzorging, beëdigd taxateur bomen
Jkvr. Angelique Bosch van Drakestein
Urja Niet – Graafland: natuurtherapeut bij Materra Ermelo en Natuurwerkplaats
Baarn
Drs. Hans Persoon: botanische tuinen Utrecht
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De beheercommissie adviseert bij de te verrichten werkzaamheden in het park, in overleg
met de verantwoordelijke gemeenteambtenaren en de werknemers van Eemfors. Zij gaat
regelmatig het park rond om te zien wat er moet gebeuren. Zij geeft sturing aan de
vrijwilligerswerkdagen die iedere maand sinds november 2011 op de eerste zaterdag van de
maand van 10.00 uur tot 13.00 uur worden gehouden, met uitzondering van de maand
januari.

ACTIVITEITEN:
RONDLEIDINGEN:
Coördinator: Urja Niet – Graafland
Rondleiders:

Ing. Geertje Bakker
Greet de Lange – Meijer
Tera Naafs
Betty Rootselaar – Naafs

De rondleidingen zijn bedoeld om de botanische meerwaarde van het park zoveel mogelijk
bekendheid te geven en de aandacht te vestigen op de zeer bijzondere bomen en struiken
die het park rijk is. Verteld wordt over hun herkomst en hun kwetsbaarheid in een openbare
groenomgeving.
De gratis publieksrondleidingen worden maandelijks van april t/m augustus afwisselend op
dinsdag- of donderdagavond gehouden, in september en oktober op zaterdagmiddag om
14.00 uur. Data:14 april, 14 mei, 18 juni, 18 juli ( met gidspresentatie), 20 augustus, 14
september( Open Monumentendag) 21 september en 26 oktober. Deelname is mede
afhankelijk van het weer, varieert van ca. 5 tot 15 personen.
Van de mogelijkheid een rondleiding aan te vragen voor groepen via de website is gebruik
gemaakt door de Vrijmetselarijgroep ‘De Bouwhut’ van de Gooise Broederschap (18
personen) op 18 augustus; op 3 oktober door tuinclub Amersfoort ‘Het gemengd Bouquet (10
personen); op 3 november 13 personen van een Jaarlijkse bijeenkomst Vriendengroep.

VRIJWILLIGERSWERKDAGEN:
Coördinatoren: Urja Niet - Graafland en ing. Ruud de Meij.
Op de eerste zaterdag van de maand , met uitzondering van januari en eventueel sneeuw
of strenge vorst wordt van 10.00 – 13.00 uur in het park gewerkt. Langzamerhand begint zich
een vast groepje te vormen, hetgeen als zeer plezierig wordt ervaren.
In de vrijdageditie van de Baarnsche Courant, voorafgaand aan de zaterdag, wordt altijd
een oproep geplaatst om te komen meewerken. Actuele informatie over deze activiteit is
ook vinden op de website www.cantonspark.nl. De werkgroep beschikt inmiddels over een
eigen ruimte die afgesloten kan worden waar het eigen gereedschap wordt bewaard.
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BIJZONDERE ACTIVITEITEN:
Zoals fotoreportages van bruidsparen waarvoor het grote hek geopend moet worden gaan
altijd in overleg met de gemeente Baarn.

PR ACTIVITEITEN:
In juli en in december zijn de jaarlijkse Nieuwsbrieven verschenen, met dank aan Beeld & Visie
die korting verleent op alle publicaties van de Stichting: Nieuwsbrieven, posters voor de
rondleidingen en het vrijwilligerswerk, folders, de gids en de grote foto's die voor het Cultureel
festival worden gemaakt.

WEBSITE:
De webmaster, Rob Samson, houdt de website www.cantonspark.nl actueel met informatie
over komende activiteiten, foto's, etc. aangepast aan het jaargetijde.

GIDS VIERDE DRUK:
Op 18 juli, na een rondleiding, is de vierde druk van de Gids voor het Cantonspark officieel en
feestelijk gepresenteerd door Huub van der Aa aan wethouder Jan Baerends Voor alle
aanwezige belangstellenden was er een hapje en een drankje . In de december Nieuwsbrief
is hierover uitvoerig verslag gedaan. De gids is verkrijgbaar bij boekhandel Den Boer in Baarn
en via de website

Overige activiteiten/contacten waarbij bestuur en/of beheercommissie
en/of rondleiders op een of andere manier betrokken waren:


23 januari: vervolg gesprek met Eelerwoude .



2 maart: gesprek met Maurice Hinterding, ( voormalig hortulanus van de Botanische
Tuin Amsterdam (U.V.A.), enige tijd werkzaam bij Copijn, nu eigenaar van Eemtuinen
in Eemdijk )over o.a. onderhoud en de staat van de bomen in het CP, gevolgd door
een rondgang door het park.



6 maart: aanwezig bij de presentatie van de plannen van F. Duijvenstijn en M. Van
Slijpe voor de gerestaureerde Wintertuin.



13 maart: aanwezig bij het debat in de raadszaal over het raadsvoorstel Exploitatie
Wintertuin



4 mei gesprek op het terras ( gras) van de Wintertuin met de nieuwe huurders die
uitleg gaven over hun plannen.
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11 juni tweede rondgang met Maurice Hinterding in het CP.



14 augustus : bespreking invulling Open Monumentendag op het gemeentehuis met
betrokkenen voor het gebeuren in de Wintertuin.



7 september: Cultureel Festival, aanwezig met een goed verzorgde kraam. Ditmaal
met drie nieuwe grote posters als blikvangers en de gebruikelijke vazen met groen uit
het park. Belangrijk is het in gesprek raken over de meerwaarde van het Park. Een
bloknootje met dezelfde afbeelding als op de voorkant van de gids is aan
belangstellenden uitgereikt



12 september cursus ANBI : nieuwe regels; publicatie op website, deelname door de
penningmeester.



14 september: Open Monumentendag, thema Macht en Pracht, in het teken van
August Janssen. In de Wintertuin informatie over een Vlindertuin, trouwlocatie, ook
een kleine expositie over de geschiedenis van het Cantonspark. Twee geplande
rondleidingen in het park.



30 oktober: vervolg gesprek met Eelerwoude, presentatie renovatieplan CP.



15 november: eerste contacten met Gijs Steur en Nick Meijdam n.a.v. 375 jaar
Botanische Tuinen Utrecht in 2014.



17 december: rondgang door het park met bovengenoemde heren.

Per 1 januari 2013 heeft Huub van der Aa zijn bestuursactiviteiten beëindigd. Vanaf het begin
van de Stichting is hij intensief betrokken geweest, heel lang als voorzitter tevens als voorzitter
van de commissie Groen, later de Beheercommissie. Behalve voor het Cantonspark heeft hij
zich ook ingezet voor o.a. Mooi Baarn, de Historische Kring Baerne, het RK schoolbestuur, de
Nederlands Mycologische Vereniging, werkgroep Plantengallen. Dit alles was reden voor het
bestuur om hem voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding. Het verzoek daartoe is
vergezeld gegaan van negen ondersteuningsbrieven.
Helaas was het bestuur in 2013 niet in de gelegenheid op passende wijze afscheid te nemen
van Huub. Vanwege zijn gezondheid moesten plannen daarvoor steeds worden uitgesteld.
Op 8 februari 2014 gaat dat gebeuren met een lezing voor de donateurs en aansluitend een
receptie..
In het vorige jaarverslag zag het er naar uit dat de Wintertuin een passende bestemming zou
krijgen. De Wintertuin staat echter nu al anderhalf jaar leeg, de aanpassingen rondom
kunnen niet gerealiseerd worden. Het geheel er omheen maakt een armoedige indruk.
Hopelijk kan in 2015, als Wintertuin 100 jaar bestaat een passend feest gevierd worden in de
gerenoveerde Wintertuin en een gerenoveerd Cantonspark.
De Stichting Vrienden van het Cantonspark bedankt haar trouwe donateurs en allen die
meedenken en meehelpen het park te verfraaien.
Maart 2014
Greet de Lange, secretaris
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