Jaarverslag 2012 - Stichting Vrienden van het Cantonspark
Sinds mei 1995 is de Stichting Vrienden van het Cantonspark officieel actief.
Doelstelling van de Stichting is de bijzondere botanische en cultuurhistorische
waarde van het park, dat een Rijksmonument is, in stand te houden in nauwe
samenwerking met de gemeente Baarn eigenaar van het park, die het park heeft
toegevoegd aan het openbare groen. Verwacht wordt dat gebruikers zich aan de
gestelde, aan het begin van het park vermelde regels houden. Met de toegenomen
bebouwing rond het park wordt het steeds moeilijker de openbare -groen- functie en
de bijzondere meerwaarde met elkaar te verzoenen.
De Stichting heeft een bestuur, een beheercommissie en rondleiders.
Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Jkvr. Angelique Bosch van Drakestein, tuinconservator, onderhoud
landgoederen; werkzaam bij museum De Lakenhal in Leiden als bruikleen
registrar.
Vicevoorzitter: Dr. Huub van der Aa, bioloog, specialisatie taxonomie en
boomdiagnostiek; redacteur Nieuwsbrief
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
Dit bestuur heeft in 2012 vijfmaal vergaderd, op 12 januari, 15 maart, 18 april, 8
augustus en 4 oktober. Telefonisch en per e-mail is veelvuldig overleg gepleegd over
relevante zaken,door de leden onderling en met andere betrokkenen.
Samenstelling beheercommissie:
Voorzitter: Ing: Ruud de Meij
Leden: Dr. Huub van der Aa, 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
De beheercommissie treedt adviserend op 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
is betrokken bij de vrijwilligerswerkdagen die zo mogelijk iedere maand sinds
november 2011 op de eerste zaterdag van de maand worden gehouden.
Activiteiten:
Rondleidingen:
Coördinator: Urja Niet -Graafland

Rondleiders: Dr. Huub van der Aa, Ing. Geertje Bakker, Greet de Lange - Meijer,
Tera Naafs
Betty Rootselaar -Naafs
De rondleidingen dragen ertoe bij de botanische meerwaarde van het park zoveel
mogelijk bekendheid te geven en te attenderen op de zeer bijzondere bomen en
struiken die het park ( nog!) bevat en hun kwetsbaarheid.
De gratis publieksrondleidingen worden maandelijks van april t/m augustus
afwisselend op dinsdag of donderdagavond gehouden. In september en oktober kan
's middags nog aan een rondleiding worden deelgenomen. Rondleidingen op
aanvraag voor tuinclubs, familieaangelegenheden etc. zijn mogelijk.
Op 22 september was een groep van 70 leden van de Nederlandse Dendrologische
Vereniging te gast in het park. Zij waren erg enthousiast over wat aan bijzonders nog
steeds aanwezig is, maar spraken ook hun bezorgdheid uit over de toekomst van het
park. Zij zullen schriftelijk hun kennis en deskundigheid aanbieden aan de
verantwoordelijke ambtenaren en de mensen van bureau Eelerwoude, dat in
opdracht van de gemeente Baarn met een visie en herstelplan plan voor het
Cantonspark zal komen. Aan de gesprekken met Eelerwoude nemen namens de
Stichting deel: Angelique Bosch van Drakestein, Ruud de Meij en Greet de Lange.
Als dank voor de rondleiding werd een Mallotus japonicus aangeboden, die meteen
een plek gekregen heeft in de border naast het tennishuisje.
Vrijwilligerswerkdagen: coördinatoren: Urja Niet - Graafland en ing. Ruud de Meij.
Als het weer het toelaat, alleen sneeuw en vorst kunnen spelbreker zijn, wordt iedere
eerste zaterdag van de maand n het park gewerkt van 10.00 uur tot 13.00 uur.
Gepauzeerd wordt om ca. 11.15 voor koffie/thee etc. Het streven is om
langzamerhand te kunnen werken met een vaste groep. Werd de eerste keren een
brief verstuurd naar degenen die zich opgegeven hebben, nu wordt altijd vooraf in de
Baarnsche Courant een oproep geplaatst om mee te komen helpen. Op de website
van de Stichting valt ook het een en ander over het vrijwilligerswerk te lezen. Voor de
werkzaamheden is eigen gereedschap aangekocht bij de firma Ploeg die zo
vriendelijk was korting te geven, een gebaar dat erg gewaardeerd wordt.
Bijzondere activiteiten, zoals fotoreportages van bruidsparen gaan altijd in overleg
met de verantwoordelijke gemeente ambtenaar. Op 15 december voerde de
Lichtjesavond, georganiseerd door de Hervormde gemeente , de deelnemers o.a.
door het park. De paden waren verlicht met waxinelichtjes, het licht in de Wintertuin
brandde, het symboliseerde het paleis van Herodes, het 'kantoor' fungeerde als stal
van Bethlehem.
PR activiteiten: In juli en december is een Nieuwsbrief verschenen. Beide zijn zeer
goed ontvangen wat inhoud en vormgeving betreft. Het laatste met veel dank aan
Beeld & Visie. Dit bedrijf sponsort een gedeelte van de kostprijs van de
Nieuwsbrieven, de posters voor de rondleidingen en vrijwilligerswerkdagen en het
boekje “Bomen over bomen.
Website: De webmaster, Rob Samson, heeft veel tijd gestoken in het vernieuwen
van de website www.cantonspark.nl. De site start met prachtig overvloeiende foto's
aangepast aan het jaargetijde. Hij heeft e overige bestuursleden bekend gemaakt
met Skydrive en Joomla.

Gids vierde druk: de nieuwe gids nadert zijn voltooiing, het is een gezamenlijk
stukje werk van Huub van der Aa en Rob Samson. De gids zal in het voorjaar van
2013 verschijnen.
Overige activiteiten/contacten waarbij bestuur en/of beheercommissie en/of
rondleiders op een of andere manier betrokken waren:
Op 26 maart brachten Ruud de Meij en Huub van der Aa een bezoek aan de
Wintertuin, gewapend met helm en veiligheidsschoenen.
Een dag later arriveerde de nieuwe palm uit Granada die via het dak in de Wintertuin
werd geplaatst. .
Op 1 april startte het pilotproject van de gemeente om het vandalisme terug te
dringen: 's avonds na achten verboden zich in het park op te houden, twee
hekken open overdag, Faas Eliaslaan en Abel Tasmanlaan. Het laatste hek dag
en nacht open. Op 1 juli is het project geëvalueerd en voortgezet.
Op 9 juni werd met een aantal donateurs het Arboretum in Kalmthout bezocht, een
geslaagd evenement, een uitgebreid verslag was te lezen in de Nieuwsbrief van
juli.
Op 25 juni buurtvergadering van Het Wintertuin comité o.l.v.de heer H. Hallie. De
stichting wordt altijd geïnformeerd over actuele ontwikkelingen.
Op 1 september aanwezig op het Cultureel festival met een mooi verzorgde kraam
die uitnodigde voor gesprekken en ook enkele donateurs opleverde.
Op 8 september in het kader van Open Monumentendag, dit jaar met het thema :
'Groen van toen', drie extra rondleidingen.
Op 29 september workshop vrijwilligers werven, begeleiden en behouden in
Bunschoten/Spakenburg.
Op 25 oktober: feestelijke opening van de gerestaureerde Wintertuin
Op 9 november: eerste bijeenkomst met Eelerwoude in de Wintertuin.
Verder zijn er gesprekken gevoerd met burgemeester Mark Roëll, wethouder Jan
Baerends ( o.a. vandalisme, ) en Jorrit de Regt ( het kappen van bomen rond
de Wintertuin, herplaatsing van een nieuwe kastanje, een Aesculus Indica, visie
op de restauratie van het park. Ook is gereageerd op het plan om weer gif te
gaan spuiten.
Vooruitblik :
Het ziet er naar uit dat de gerestaureerde Wintertuin een bestemming krijgt die
helemaal past bij het park. Daartoe zullen in het park wat aanpassingen gerealiseerd
moeten worden waarbij de Stichting betrokken wordt. Hopelijk kunnen de voorstellen
die bureau Eelerwoude in overleg met gemeente en de Vrienden van het
Cantonspark gaat opstellen uitgevoerd worden. Wintertuin en park, beide
Rijksmonument , vormen een bijzondere eenheid en dateren al van begin 1900.
Belangrijk blijft het bijzondere aan volgende generaties door te geven. De Vrienden
zullen er alles aan doen hun doelstelling ook in 2013 na te streven, met veel dank
aan en met de steun in de rug van de donateurs.
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