JAARVERSLAG

“Koken met Bloemen” met Daan de Jong
Tijdens de botanische fair zal er in de Wintertuin ook een demonstratie “Koken met
Bloemen” gegeven worden waarbij de luisteraars tegelijkertijd de heerlijkheden kunnen
proeven die chef Daan de Jong zal bereiden. Daan is o.a. werkzaam geweest als chef de
partie bij restaurant
’t Nonnetje en als
chef-kok bij restaurant Klein Parijs.
Sinds anderhalf jaar
zwaait hij de scepter
als chef-kok bij ‘Het
Wapen van Ermelo’.
Met een passie voor
verse groenten en
een voorliefde voor
de ambachtelijke
keuken gaat Daan
zijn gerechten met
bloemen aan u uitleggen.

Jaarverslag 2014
De Stichting Vrienden van het Cantonspark,
officieel actief sinds 1995.
Doelstelling: De Stichting stelt zich ten doel
een bijdrage te leveren aan het behoud en
de uitbouw van de historische, culturele en
botanische waarden van het Cantonspark.
Daartoe adviseert zij de eigenaar van het
Cantonspark, de Gemeente Baarn bij het
beheer en de toekomstplanning. Zij geeft
grotere bekendheid aan de waardevolle
botanische, culturele en historische elementen
in het park door o.a. publicaties, rondleidingen
en een website. Tevens zet zij zich in voor
het uitbreiden van de botanische collectie
16

en het bevorderen van aanleg en beheer
van nieuwe elementen in het park. De
eerste stappen hiervoor zijn al gezet in
1994
De Stichting heeft een Bestuur, een
Beheercommissie en Rondleiders.
Samenstelling Bestuur 2014:
Voorzitter: Jkvr. Angelique Bosch van Drakestein: tuinconservator, onderhoud
landgoederen; werkzaam bij museum
De Lakenhal in Leiden als bruikleen
registrar.
Secretaris: Greet de Lange – Meijer.
juli 2015
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NIEUWSBRIEF CANTONSPARK

Penningmeester: Wilco van Dijen: werkzaam bij Natuurmonumenten als teamleider financiële administratie.
PR functionaris: Prof. Dr. Dr. h. c. Rob
Samson: Senior mycoloog, CBS-KNAW
Biodiversity Centre trecht; redacteur
Nieuwsbrief.
Lid: Ing. Ruud de Meij: tuinadviseur.
Lid: Nico Burgman: Adviseur OnderwijsBedrijfsleven; werkzaam als technisch
projectleider bij St. Samenwerking
Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB),
notulist sinds oktober 2014.

Activiteiten: Rondleidingen:

Samenstelling Beheercommissie:

Vrijwilligerswerkdagen:

Voorzitter: Ing. Ruud de Meij.
Leden: Ing. Geertje Bakker – Hanisch ten
Cate : plantenteelt, tuinbouw, bomen;
Just Bleekemolen: boomverzorging
beëdigd taxateur bomen; Jkvr. Angelique
Bosch van Drakestein; Maurice Hinterding:
voormalig hortulanus van de Botanische
Tuin Amsterdam (UvA), werkzaam
geweest bij Fa. Copijn, eigenaar
Eemtuinen; Urja Niet – Graafland:
natuurtherapeut bij Natuurwerkplaats
Baarn; Drs. Hans Persoon: Botanische
Tuinen Utrecht

Coördinatoren: Urja Niet- Graafland en
Ruud de Meij.

De Beheercommissie heeft een adviserende
taak ten aanzien van de te verrichten
werkzaamheden in overleg met de verantwoordelijke ambtenaar. Dat overleg verloopt
plezierig en heeft o.a. geresulteerd in het
vrijmaken van de zijkanten van het Park,
langs het hek op anderhalve meter door
de firma Van Es. De Beheercommissie
begeleidt ook het vrijwilligerswerk op
iedere eerste zaterdag van de maand met
uitzondering van de maanden januari en
september.
juli 2015

Coördinator: Urja – Niet Graafland.
Rondleiders: Ing. Geertje Bakker- Hanisch
ten Cate; Greet de Lange; Tera Naafs; Betty
Rootselaar - Naafs .
Incidenteel : Jorrit de Regt.
Acht gratis publieksrondleidingen hebben
plaats gevonden in de maanden april tot
en met oktober. Afwisselend op dinsdagof donderdagavond. In 2014 zijn meerdere
rondleidingen op verzoek gerealiseerd.

Met uitzondering van strenge vorst of
sneeuw wordt gewerkt van 10.00 – 13.00
uur, op zaterdagen zoals boven vermeld.
Posters, opgehangen op diverse plaatsen
in Baarn , berichtgeving in de Baarnsche
Courant en op de activiteitenstrip nodigen
uit om deel te nemen. Langzamerhand is
een kleine vaste groep ontstaan die veel
plezier beleeft aan het meewerken in het
Park. Het afgelopen jaar is hard gewerkt,
veel esdoorn opslag en bramen zijn
verwijderd. De zwarte Moerbei op de wand
van het werkgebouw vakkundig gesnoeid,
dat was het jaar ervoor niet gebeurd. Bollen
van de Bletilla striata zijn opgegraven,
het kweekgras verwijderd, klaar gemaakt
om in het voorjaar van 2015 weer terug
te planten, hazelaaropslag gesnoeid, om
maar enkele zaken te noemen.
Public relation.
In juni en december zijn de Nieuwsbrieven
verschenen onder eindredactie van Rob
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Samson. Verder verzorgt hij de folders,
posters, etc. alle publicaties van de
Stichting. De publicaties worden gedrukt
bij onze sponsor Beeld en Visie (Baarn),.
Website:
Webmaster Rob Samson is
verantwoordelijk voor de site : www.
cantonspark.nl, houdt deze zo actueel
mogelijk.
Bijzondere
activiteiten
/contacten
waarbij Bestuur en/of Beheercommissie
leden en /of Rondleiders betrokken/
aanwezig waren :
6 januari: Nieuwjaarsreceptie college B&W:
voorzitter en secretaris aanwezig namens
Bestuur, UrJa Niet - Graafland en Ruud de
Meij namens Beheercommissie en bestuur.

8 februari : Goed bezochte donateursbijeenkomst in de Speeldoos te Baarn
met een lezing van Lucia Albers over de
geschiedenis van de tuinkunst, aansluitend een afscheidsreceptie voor Huub van
der Aa. 18 februari : gesprek met de heren
Mascini en Kuis van de Historische Kring
Baerne over mogelijke samenwerking op
terreinen waarbij dat zinvol is.
!3 maart: gesprek met Nico Burgman,
toekomstig bestuurslid.
22 maart: NL doet. Opkomst 15 deelnemers.
Er is gewerkt in het Park en enkele dames
hebben het Tennishuisje schoongemaakt.
29 maart: eerste bomencheck
Beheercommissi. Met een bijna
beheercommissie is begonnen
inventarisatie van de bomen in

door de
voltallige
met een
het Park.

Urja Niet – Graafland en Ruud de Meij bezig met het versieren van onze stand op het Cultureel Festival.
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Gekeken is ook wat verwijderd kan worden
om ruimte te creëren.
31 maart: rondleiding door Jorrit de Regt,
bouwkundige, bij de Gemeente Baarn,
over de bouwkundige elementen in het
Cantonspark, Het Cantonspark heeft
tien elementen die net als het Park zelf,
Rijksmonument zijn.
5 april: tweede bomencheck. Gebleken is
dat meer zaterdagen nodig zijn om alle
bomen en heesters te inventariseren.
13 april: 375 jaar Botanische Tuinen Utrecht,
plaatsing van het bord aan de Faas Eliaslaan,
met een historische rondleiding door
John Nieuwenhuis: Tuin der Wetenschap.
Aanwezig diverse belangstellenden uit
Utrecht w.o. de twee organisatoren van
375 jaar Botanische Tuinen Utrecht.

19 april: derde bomenchcheck.
26 april: vierde bomencheck.
10 mei: rododendrons check, het Park
herbergt heel veel verschillende soorten,
om goed te kunnen determineren is een
specialist vereist. Daar zal in 2015 werk van
gemaakt worden.
13 mei : gesprek met wethouder Kees
Koudstaal en Marjolein van den Berg;
een informatief gesprek waarbij wij
kennis hebben gemaakt met de nieuwe
wethouder en onze wensen hebben
uitgesproken.
21 juni: open tuinen dag, georganiseerd
door Groei en Bloei. Omdat het
Cantonspark altijd te bezichtigen is, is de
opkomst op zo’n dag nooit groot.

Het inplanten van het Bletilla striata-perk door enkele vrijwilligers.

juli 2015
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18 juli: bijwonen crematie Steef van der
Aa –Schuurbiers, in het decembernummer
van de Nieuwsbrief is een in memoriam
aan haar gewijd

verdiend voor de Vrienden van het
Cantonspark. In het decembernummer
van de Nieuwsbrief is een memoriam aan
haar gewijd.

11 augustus: gesprek met wethouder Kees
Koudstaal en de heer Ton van Hardeveld;
een vervolg op het gesprek van 13 mei.

Dat de Wintertuin leeg bleef en de
aanblik rondom buitengewoon armoedig
betreuren wij zeer, ook al omdat in 2015
het Cantonspark en de Wintertuin 100 jaar
bestaan. Het fraaie opwaardeerplan van
het Ingenieursbureau Eelerwoude voor
het Cantonspark ligt ergens in een la op het
Gemeentehuis. De kans dat het daar ooit
uit komt is zeer klein. Beide zaken stemmen
ons niet vrolijk. Het onderhoud van het
Park is minimaal, plezierig is het dat de
samenwerking met de verantwoordelijke
ambtenaar Groen goed is en dat het
geresulteerd heeft in o.a. het vrij maken
van de zijkanten van het park aan de Piet
Heinlaan en de Abel Tasmanlaan. Bij de
Heemskerklaan was dat al gebeurd. Het
heeft fraaie doorkijkjes opgeleverd.

6 september: Cultureel Festival: altijd wordt
gestreefd naar een fraaie afspiegeling van
het Park op de kraam, ook dit jaar is dat
goed gelukt. Belangrijk is het aanwezig
zijn.
3 december: gesprek met wethouder
Margreet Breukelaar: inmiddels was
duidelijk dat het Park in de portefeuille
van deze wethouder was gekomen. Een
plezierig gesprek, besloten met de afspraak
dat een bescheiden begroting kan worden
ingediend om zo een begin te maken met
de restauratie van het Park.
Terugblik op het jaar 2014:
Door een kleine groep enthousiaste
en betrokken mensen is het afgelopen
jaar weer heel veel werk verzet. Het jaar
begon vrolijk met de het uitreiken van
de versierselen van de Ridderorde van
Oranje - Nassau door burgemeester Mark
Roëll aan Huub van der Aa bij zijn afscheid
als bestuurslid van de Vrienden van het
Cantonspark. Een bewijs van waardering
voor het vele werk dat hij vanaf de
beginjaren van de Stichting met grote
inzet verricht heeft.

Onze dank gaat uit naar het groepje
vrijwilligers dat zich zo trouw inzet op de
eerste zaterdag van de maand en naar onze
donateurs die ons financieel steunen. Beide
hebben we zeer hard nodig om het Park in
een zo goed mogelijke staat te brengen en
te houden om onze doelstelling te kunnen
verwezenlijken. Park en Wintertuin hebben
per slot een internationale reputatie.
April 2014.

Greet de Lange secretaris

Helaas moesten wij op 18 juli afscheid
nemen van zijn vrouw, Steef van der Aa
– Schuurbiers, ook zij heeft haar sporen
20
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