JAARVERSLAG 2019
Stichting Vrienden van het
Cantonspark
Het jaar 2019 heeft helemaal in het
teken gestaan van de restauratie
van het park. De vergunningen
zijn eind van het jaar verleend en
op verschillende plaatsen en op
verschillende data is voorlichting
gegeven over wat er allemaal zou
gaan gebeuren. Ook in de media
hebben de plannen volop de
aandacht gekregen. Begin 2020 is
gestart worden met het kappen
van zieke of dode bomen, gevolgd

Het bestuur in 2019
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door het vernieuwen en aanleggen
van de paden. Het beplantingsplan,
waaraan de voorzitter heel veel en
heel lang heeft gewerkt, zal begin 2021
uitgevoerd worden. Het is de bedoeling
o.a. met een Aziatische collectie,
rekening houdend met de biodiversiteit
en klimaat omstandigheden het park
wat van zijn oude glorie terug te geven.
Grote wens blijft het park zover te
brengen dat het weer een Botanische
Tuin genoemd mag worden! Een wens
die ook de nieuwe wethouder mevr.
mr.drs. Jannelies Vissers heeft.

Samenstelling bestuur 2019:
Voorzitter:
jkvr. A.A.C.D. Bosch van Drakestein
Vice - voorzitter :
mr. W.M.C. de Vrey - Vringer
Secretaris: G.H.J. de Lange - Meijer
PR functionaris:
prof. dr. dr. h.c. R.A. Samson
Bestuurslid: ing. R.E. de Meij
Bestuurslid :
M.F.A. van der Vegte - van der Pol
Bestuurslid :
J.C. van Althuis tot 1 september 2019
Hoofd Fondsenwerving en
Communicatie:
I.W.J. Rellum per september 2019
Dit bestuur vergaderde zevenmaal
in 2019, veel overleg vond plaats via
e-mail en telefoon.
Onderdeel van de stichting is
de beheer-commissie, als volgt
samengesteld :
Voorzitter: Ing . Ruud de Meij
Leden: jkvr. Angelique Bosch van
Drakestein, Urja Niet - Graafland,
ing. Geertje Bakker - Hanisch ten Cate,
Just Bleekemolen, Maurice Hinterding
en drs. Hans Persoon.

Activiteiten van de Stichting:
Rondleidingen:
Coördinator: Urja Niet- Graafland
Rondleiders:
Ing. Geertje Bakker - Hanisch ten Cate,
Tera Naafs, Betty Rootselaar - Naafs,
Greet de Lange - Meijer en op verzoek:
Angelique Bosch van Drakestein.
Alle publieksrondleidingen zijn
gratis, zij worden gehouden in de
maanden april t/m oktober Tot
september ’s avonds op dinsdag of
donderdag, in september en oktober
op zaterdagmiddag. Op de website,
in de folder, in de media en op
posters staan datum en tijd vermeld.
Rondleidingen op verzoek kunnen
worden aangevraagd via de website. In
2019 waren dat er acht.
Vrijwilligerswerk in het park:
Iedere eerste zaterdag van de maand en
sinds november ook de derde zaterdag
van de maand is een grote groep
vrijwilligers actief. De werkzaamheden
worden begeleid door Hans Knotters,
beheerder, Ruud de Meij en Urja
Niet - Graafland. Sinds een aantal
maanden heeft Hans Knotters
versterking op woensdagochtend
van vijf heren, die voorheen actief
waren bij De Groene Inval. Al dat
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vrijwilligerswerk en het aanwezig
zijn van een beheerder heeft het
park al een veel beter aanzien
gegeven.
Het werken door de kinderen
van de Buitenschoolse Opvang is
gestopt, toch teveel van hetzelfde
en te weinig uitdaging voor hen.
Overige activiteiten waarbij de
Stichting betrokken of aanwezig
was:
In januari aanwezig op de
nieuwjaarsreceptie van de
Gemeente Baarn en bijeenkomst
vrijwilligers met toelichting over
de werkzaamheden onder leiding
van Hans Knotters. In februari
bijeenkomst Ecotafels, in april
op de afscheidsreceptie van
wethouder Mariska de Koning,
kennismaking met de nieuwe
wethouder Jannelies Vissers op
21 mei met een vervolgafspraak
op 17 juli. In mei bij de opening
van de Wintertuin, in augustus
picknick voor de vrijwilligers.
In september met kraam op het
Cultureel Festival. In oktober
donateursexcursie naar Belmonte
en De Dreyen in Wageningen,
waarbij door de voorzitter ook
een lezing is gegeven over de
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restauratie van het Cantonspark.
Eveneens een informatieve avond
over de aankomende restauratie in het
Gemeentehuis voor belangstellenden.
In november informatie voor de
leden van de gemeenteraad en in
december op zaterdag tijdens de
koffiepauze voor de vrijwilligers.
in januari en maart aanwezig bij de
Werkgroep bijeenkomsten Restauratie
Cantonspark en gedurende het hele
jaar wekelijks voortgangsoverleg met
de projectleider Steffan Polderman. In
juni en december zijn nieuwsbrieven
uitgebracht.
Vooruitblik 2020
Het jaar 2020 zal een jaar worden
waarin heel veel zal gaan gebeuren,
vanwege de voortgang van de
restauratie in het park, maar ook
vanwege het feit dat de Stichting
Vrienden van het Cantonspark 25 jaar
bestaat. Iets wat wij niet ongemerkt
voorbij hadden willen laten gaan.
Helaas besloot de wereld anders. Maar
deze viering houdt u te goed van ons.
Wat de restauratie betreft, een
werkgroep zal zich bezig houden
met het maken van een verslag van
de diverse fasen van de restauratie,
daarnaast zal geprobeerd worden nog
meer mensen/ bedrijven enthousiast te

maken voor het park, met acties voor
financiering van bepaalde projecten
en met het werven van nieuwe
donateurs. We pleiten nog steeds
voor het vernoemen van Johanna
Westerdijk en de prolongatie van
Hans Knotters als fulltime beheerder.
De coördinatie van de rondleidingen
zal vanaf 1 januari 2020 verzorgd
worden door Astrid Binnekamp, we
zijn blij dat voor Urja Niet - Graafland
een enthousiaste opvolgster is

gevonden. Wij bedanken haar
hartelijk, ook vanaf deze plaats voor
haar jarenlange trouwe dienst.
Het werk van de Stichting wordt
gedragen door de geweldige inzet van
alle vrijwilligers en de financiële steun
van alle donateurs waarvoor onze
hartelijke dank.
Maart 2020
Greet de Lange - Meijer, secretaris
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