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1 Algemeen
CANTONSPARK – Baarn
Het huidige Cantonspark is ca 3,5 ha groot, maar maakte vóór 1902 deel uit van het
veel grotere landgoed Schoonoord, waar de familie Faas Elias de scepter zwaaide. De
laatste telg van dit geslacht, de Freule A. Faas Elias, overleed in 1902 op hoge leeftijd,
maar zonder directe nakomelingen. Daardoor raakte het omvangrijke landgoed
versnipperd en kwam er veel ruimtevrij voor uitbreiding van het dorp. Maar ook bood
de nieuwe situatie aan de schatrijke Amsterdammer August Janssen (1865-1918) de
gelegenheid om een 3,5 ha groot perceel van het voormalige landgoed te verwerven en
er een zgn. overtuin op aan te latenleggen. Janssen was o.a. directeur van Indische
Cultuurondernemingen en had in Baarn de oude villa's Peking, Java en Canton in bezit.
Zelf woonde hij aanvankelijk in het in oude Chinese stijl gebouwde Canton, dat echter
onpraktisch was voor bewoning in ons klimaat. Hij liet het stopen en bouwde op
dezelfde plaats een geheel nieuwe villa, 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 allerlei gebouwtjes, met als centraal punt de Wintertuin (19f
5). Er werden tennisbanen aangelegd en het huidige tennishuisje diende daarbij als
verkleedruimte voor de sportieve dames. In de Wintertuin verzamelde hij tropische
planten en bomen waar hij in lndische stijl zijn gasten kon ontvangen. Omstreeks 1915
kocht hij in Amsterdam op een veiling onderdelen van wat wij nu de colonnade
noemen. Aan de kant van de Heemskerklaan tiet hij een dienstwoning bouwen
voortuinbaas Goossen. Na diens vertrek woonde daar zijn opvolgers en heette het huis
ook wel de Hortulanus-woning. In 1918 overleed 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 plantkunde moest ondersteunen. Prof. Dr. August Adriaan Pulle,
hoogleraar in de Bijzondere Plantkunde, werd de eerste directeur en J. Goossen werd
van tuinbaas de officiële hortulanus van het Cantonspark. De hoofdstructuur van het
park bleef gehandhaafd, maar er werd een omvangrijke systeemtuin aangelegd in de
strook aan de zuidkant van de vijver, met voor elke plantenfamilie een eigen perk. In de
zuidpunt van het park werd een zgn. Pinetum aangelegd, waar vnl. coniferen werden
geplant. In Systeemtuin en
Pinetum bereidden in de loop van vete decennia duizenden studenten in plantkunde en
pharmacie hun tentamens voor. Op verschillende plaatsen van het park kwamen
kassen, met hun eigenbewoners: mediterrane en vleesetende planten, Orchideeën en
Lathyrussen. Rond de laatste twee groepen werden soms landelijke tentoonstellingen
of aparte dagen georganiseerd. Tevens werd in de noordpunt van het park een
leslokaal gebouwd. In de Wintertuin werd het assortiment tropische planten uitgebreid,
met een aantal economisch belangrijke soorten als bananen en koffiestruiken, maar
tevens werd er een omvangrijke verzameling Bromeliaceae aangelegd, die in zijn tijd de
grootste ter wereld was. Het zijn planten uit Zuid-Amerika, het bijzondere
aandachtsgebied van de systematische plantkunde in Utrecht. In de jaren 60 en 70

verhuisde de Utrechtse Universiteit naar de Uithof, in de voormalige Johannapolder.
Daar werd, rond een oud fort, een grote, zeer moderne botanische tuin aangelegd, die
de verschillende externe tuinen, waaronder het Cantonspark, overbodig maakten. In
1987 werd het park voor één gulden, overgedragen aan de gemeente Baarn, die er een
openbaarpark van maakte onder voorwaarde dat de bijzondere botanische meerwaarde
van het park als zodanig zou worden beheerd. De verhuizing naar Utrecht had grote
gevolgen voor de collectie: alle kasplanten verhuisden mee en de kassen en het
leslokaal verdwenen uit het park. Alleen de Wintertuin bleef staan en kreeg
verschillende bestemmingen tot dat de kas, die inmiddels een rijksmonument was
geworden, verhuurd werd aan een kunsthandelaar. Wat de Universiteit echter niet mee
kon nemen was de karakteristieke parkaanleg, die nog steeds in grote lijnen bewaard
was gebleven en uiteraard de bomen en veel struiken, die deels functioneel zijn voor de
historische tuinaanleg als zodanig, deels een grote botanische en cultuurhistorische
waarde hebben. Al spoedig na de overdracht werd een belangrijk stuk in de zuidelijke
punt van het park afgestaan voor de inrichting van een kinderboerderij. Vanuit de
bevolking 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 leidde in 1993 tot een discussie in de Baarnsche Courant, waarna enkele tientallen
verontruste Baarnaars de koppen bij elkaar staken om te komen tot een organisatie die
de gemeente bij het beheer gaan adviseren en waar mogelijk helpen. De gemeente had
een beheerder voor het park aangesteld die belangrijk werk deed voor dagelijkse
beheer van wat er in het park was overgebleven. Er ontbrak echter een visie op de
toekomst en een plan dat gericht was op het niveau houden van de grote meerwaarde
van het park. Bij de gemeente ontbrak de juiste expertise en de mogelijkheden van de
universiteit om zich met het park bezig te houden werden om allerlei redenen steeds
kleiner. Daarnaast bleek wel dat het park, juist vanwege die meerwaarde, grote
aantrekkingskracht voor liefhebbers en vakmatig betrokkenen behouden had. In 1993
werd daarom de Stichting Vrienden van het Cantonspark opgericht, met als hoofddoel
het promoten van het park als een bijzondere voormalige 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 belangrijkste functies die het park momenteel
nog heeft: een waardevolle en (inter)nationaal hooggewaardeerde voormatige
botanische tuin en het feit dat het park een stuk openbaar groen is, met uiteraard
beperkingen die te maken hebben met de eerstgenoemde functie.

2 Balans per 3l december 2019 na resultaat
2019

2018

€

€

Baten uit eigen fondswerving
Donaties

1.657

4.047

Overige opbrengsten

322

1.583

Opbrengst rondleidingen

198

120

Rente lasten en baten

-26

-11

Totaal inkomsten

2.151

5.739

Uitgaven
Donateursdag

334

403

1.767

1.134

-

172

325

595

-

246

75

-

Renovatie

383

-

Onderhoud park

242

106

999

698

-

114

60

60

-

86

Nieuwsbrieven en drukwerk
Rondleidingen
Vrijwilligers
Westerdijkdag
Cultureel Festival

Kosten beheer en administratie
Bestuurskosten
Kosten donateurswerving
Verzekeringen
Website
Totaal uitgaven

Resultaat

4.185

3.614

-2.034

2.125

3 Winst en verliesrekening 2019

Over de periode van 01-01-2019 tot en met 31-12-2019

2019

2018

€

€

Baten uit eigen fondswerving
Donaties

1.657

4.047

Overige opbrengsten

322

1.583

Opbrengst rondleidingen

198

120

Rente lasten en baten

-26

-11

Totaal inkomsten

2.151

5.739

Uitgaven
Donateursdag
Nieuwsbrieven en drukwerk
Rondleidingen
Vrijwilligers
Westerdijkdag
Cultureel Festival
Renovatie
Onderhoud park

334

403

1.767
-

1.134
172

325

595

-

246

75

-

383

-

242

106

999

698

-

114

60

60

-

86

Kosten beheer en administratie
Bestuurskosten
Kosten donateurswerving
Verzekeringen
Website
Totaal uitgaven

Resultaat

4.185

3.614

-2.034

2.125

4 Toelichting balans
Donaties
In 2019 hebben wij 73 donaties ontvangen. Dit is minder dan in 2018.
Overige opbrengsten
Dit zijn opbrengsten uit eigen fondsenwerving en een bijdrage van Stichting Welzijn
Baarn van het vrijwilligersfonds ad € 315. (2018: € 236)
Vorderingen
Betreft de nog te ontvangen rente op de spaarrekening over 2018 en donaties over
2018.
Geldmiddelen
Bestaand uit saldi bank- en spaarrekening en kasgeld.
Vermogen
Bestemmingsreserve Cantonspark
De reserve wordt aangehouden ten behoeve van het Cantonspark en dient geheel ten
goede te komen aan de doelstellingen van de Stinging Vrienden van het Cantonspark.
De doelstellingen zijn:
•
•
•
•
•

Uitgeven van publicaties zoals boeken, wandelgidsen, folders en kalenders;
Continuïteitsreserve bij wegvallen inkomsten in de toekomst;
Uitbreiding van de botanische collectie;
Aanschaffingen en investeringen ten behoeve van het Cantonspark die de
normale exploitatie niet dekt;
In 2016 is er tijdens de tentoonstelling 100 jaar Cantonspark een bedrag van
€ 358,98 gedoneerd ten behoeve van de restauratie van het Cantonspark.

Verloop bestemmingsreserve 2019
Saldo per 31-12-2018

€ 25.018

Tekort 2019

€

Saldo per 31-12-2019

€ 22.984

2.034 -/-

Nog te betalen bedragen
Betreffen met name de donaties met betrekking tot 2019 die in 2018 zijn ontvangen.

5 Toelichting Winst en Verliesrekening
Donaties
In 2019 ontvingen minder donaties dan voorgaand jaar.
Overige opbrengsten
In 2019 hebben wij van stichting Welzijn Baarn van het vrijwilligersfonds € 136
ontvangen. Het restant bedrag heeft betrekking op verkoop van publicaties en
kalenders.
Opbrengst rondleidingen
Dit jaar zijn er naast de bestaande publieksrondleidingen, 4 aangevraagde rondleidingen
op verzoek door het Cantonspark gedaan. Deze opbrengsten bestaan uit vrijwillige
bijdragen uit de publieksrondleidingen en de kosten voor de aangevraagde rondleiding.
Rentebaten
Hierin zijn rente en enkele kosten door de bank verrekend. Hierdoor is deze post
negatief.
Donateursdag
In 2019 hebben we weer een Donateursdag georganiseerd voor donateurs en
vrijwilligers.
Nieuwsbrief en overig drukwerk
In 2019 zijn er twee nieuwsbrieven uitgebracht.
Vrijwilligers
Ook dit jaar hebben wij een vrijwilligerslunch georganiseerd om de vrijwilligers te
bedanken voor hun inzet bij het beheer van het Cantonspark en het verzorgen van de
rondleidingen. Daarnaast kregen alle vrijwilligers de kalender van het Cantonspark
cadeau. Vanuit Stichting Welzijn Baarn is hiervoor een bijdrage ontvangen uit het
vrijwilligersfonds.
Resultaat boekjaar 2019
Het boekjaar 2019 is afgesloten met een tekort van € 2.034 (2018: overschot € 2.125).
Het saldo wordt verrekend met de bestemmingsreserve.

