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Verslag over het jaar 1999
Bestuur en externe contacten:
Wegens tijdgebrek, als gevolg van nieu
we banen, veriieten Mw. Irene Tiepel en
dhr. Ewout Bolhuis in juli het bestuur.
Gelukkig vonden wij dhr. Gerard de
Bruijn bereid om hun PR-taken in het be
stuur over te nemen. In oktober trad ook
dhr. Henry Roeijmans toe tot het be
stuur.
Op23 februari vergaderde een delegatie
van ons bestuur met vertegenwoordigers
van de Stichting Mooi Baarn en de His
torische kring Baerne. De bedoeling was
om'elkaar te informeren en om in voor
komende gevallen gezamenlijk naar bui
ten te tre.den. Aan de orde kwamen o.a.
de restauratie van het onleesbare medail
lon op de colonnade in het Cantonspark
en <le toek mst van het historische ge
h-1:.1,v Mllè.0era aar, de Javalaan. Er werd
een permanente contactgroep gefor
n;ecrd waarin namens ons bestuur voor
zitter Mw Sterneberg zitting nam, naast
de heren Te Velde (Mooi Baarn) en v.d.
K1aats (Historische Kring). De contact. groep houdt telefonisch contact met el
kaar en vergadert alleen als er een bijzondere aanleiding is.
Op 17 november hielden Jaap Kruidenier
en Huub van der Aa een lezing over het
Cantoi1spark voor de Soester Kring
Rondleidingen.
De voorjaarsrondleidingen op zaterdag
15 mei en op tweede pinksterdag24 mei
troldrnn in totaal 3 8 bezoekers. De actie
"Zomerschoon" 1999 op29 mei wefd
afgesloten met een rondleiding door het.
Cantonspark, waaraan -18 personen deel
namen, waaronder het bestuur van de
Kinderboerderij-en enkelé'nauwbetrok
ken gemeenteainbtenareh. Op zaterdag
12 juni weid het BZO-programma INFO
tussen 11 en 12 uur live uitgezonden
vanuit het Cantonspark. ·Regisseur na
mens de BZO was Geert Kramer. Het
programma werd gepresenteerd door
Marianne Boude"'i.jns, die o.a. een inter
·view afnam van John Vredevdd, voorzit�
tei' van het b·esnmr van de Kinderboerde
rii Tevens '!Vas er een evoren opgeno-

Het tennishuisje werd in 1999 verfraaid met twee plantenbakken, geschonken door de Vrienden van het
Cantonspark.

men interview met Wim Kok, terwijl er
enkele malen werd overgeschakeld naar
Annet Bakker die Huub van der Aa op
verschillende locaties in het park inter
viewde over de bijzondere bomen. Bert
Taalmari, die als vrijwilliger vaak de
rechterhand is van Wim Kok, had een be
langrijk aandeel in de technische realisa
tie, door o.a. tientallen meters kabel uit
te leggen en voor verlichting en koffie te
zorgen.
De zomeravondwandeling op 14 juli trok .
�ngeveer 50 bezoekers met name vanuit
de Camping De Zeven Linden. Die van
25 augustus trok maar een beperkt aantal
bezoekers, evenals de twee rondleidingen
op Monumentendag, zaterdag 11 sep
tember:
Op zaterdag 18 september ontvingen wij
een groot aantal leden van de afdeling
Baarn van-Oroei en Bloei die haar I CîO- ,
jarig bestaan.vierde, o.a. met een rondlei. ding door het park. Tijdens de feestelijke
jubileumavond van Groei en Bloei, op21
· september, kregen alle aar>wezigen de
Gids voor het Cantonspark cadeau,- sa
men met een felicitatie en een wervende
brief.
Overige bljzoncterhede� uit het park.
In mei heeft de Com1�ssie Groen be-

zwaar gemaakt tegen het kappen van itet
zgn. Perenlaantje en werd in overleg met
de gemeente en met behulp van een ter
zake deskundige vrijwilliger een poging
gedaan om het laantje te restaureren. In
augustus is deze poging gestaakt omdat
de bomen te ziek bleken te zijn en het
laantje een sta-in-de-weg was oor de
herinrichting van het grote perceel achter
de Kinderboerderij, dat vanaf eind tachfi
ger jaren braak had gelegen. Daarna is de
herinrichting in najaar en winter voltooid.
Bij de herplant met bomen heeft dè com�
missie Groen geadviseerd.
Helaas was het tennishuisje tot twéemaal
toe het doelwit van vandalen. Verschil�
lende ruiten v. erden ingegooid en het
houtsnijwerk van het kleine vc,orpartaal . ··
werd ernstig beschadigd. Alle beschadi
gingen werden.meteen door de gemeente·
gerepareerd.
Begin juli werden vóór het Tennishuisje·
twee grote plantenbakken geplaatst, aan
geboden en bekostigd door de Vrienden - ·
van het Cantonspark. De bakken. met o.
a. enkele grote vorstgevoelige p anten
verhuisden in oktober naar het bedrijfs
gebouw en zullen 1n2000 weer op deTennishuisje, worden
. zelfde plek bij het
I
,_ .
gezet.
Op verzoek van De Vrienden van het
Cantonspar.!< zal de tekst op één van bei�
.

de medaillons in het voetstuk van de co
lonnade weer leesbaar worden gemaakt.
'De gemeente heeft daarvoor Rijksmonu
mentenzorg te Zeist ingeschakeld.
Publicaties.
In 1999 kwamen er twee nieuwsbrieven
uit, in de maanden juni en december. De
maandelijkse rubriek in de Baarnsche
Courant werd telkens onveranderd, maar
met kleurénfoto's, overgenomen door de
internet site van Baarn. Op 19 november
werd het eerste exemplaar van het boek
Van Baeme tot Baarn gepresenteerd in
Kasteel Groeneveld. Hierbij waren enke
le bestuursleden aanwezig. In het boek
staat een hoofdstuk over het Cantons
park door H._van der Aa.
Jaarlijkse Donateurbijeenkomst.
Deze vond plaats op dinsdagavond 23
november in de kleine zaal van De Speel
doos. De directeur en één van de stafine
dewerkers van de Monumentenwacht
Utrecht hielden een lezing met dia's over
hun werkzaamheden in deze regio en be
antwoordden vragen uit de zaal.

de flora en ik kan hen verzekeren dat ik
er na drie vakanties nog lang niet ben uit
gekeken. Zo'n rijk gebied trekt natuurlijk
veel natuurwetenschappers en liefheb
bers, met als gevolg een keur aan litera
tuur, variërend van series dikke boeken,
waar alle soorten uitputtend in worden
behandeld, tot kleine handzame gidsjes
met reeksen foto's van de meest opval
lende soorten. Bovendien is er een heer
lijk ouderwets museum in Soller met
prachtig ingelijste, gedroogde exempla
ren van alle endemen en een grote· bota
nische tuin, in het uiterste zuidpuntje van
het eiland, Botanicactus geheten, en
. overal geafficheerd als "El Jardin Botani
ca mas grande de Europa": de grootste
botanische tuin van Europa. Of het waar
is weet ik niet maar de tuin is met zijn
50.000 tn2 inderdaad heel uitgebreid, ziet
er zeer verzorgd uit en heeft een onuit
puttelijke collectie planten, onderver
deeld in moerassen, tropische bossages,
tuinen met olijven, sinaasappels, granaat
appels, palmen etc. Een sectie bestaat uit
inheemse planten van Mallorca zelf en

niet veel terecht.
Zoals in zoveel mediterrane gebieden,
heeft ook Mallorca, naast een Uitgebreide
eigen flora, een .groot aantal van elders
ingevoerde planten. Vooral de echte toe
ristengebieden staan vol met bomen en
struiken van vreemde herkomst en vooral
die soorten staan meestal niet in de zak
gidsjes. Fotograferen, beschrijven en te
kenen van onbekende soorten is dan de
enige weg die pas na thuiskomst leidt
'naar de naam. Want de dikke flora's
waarmee je zulke exoten kunt determine
ren passen natuurlijk niet in de beperkte
reisbagage van de toerist. Vergelijken
met exemplaren in een botanische tuin is
daarom een goed alternatief, maar dan
moeten er daar wel naambordjes bij
staan. En de ergernis daarover wordt nog
groter, als er in de tuin juist prachtig ont
wikkelde exemplaren in volle bloei staan
te pronken, van soorten die in de afgelo
pen dagen in heel andere uithoeken van
het eiland, met grote vraagtekens over
hun identiteit in mijn notitieboekje waren
beland. En hoewel een vakantie o.a. be-

To: slot.

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers die
zich het afgelopen jaar op velerlei wijze
voor het Cantonspark hebben ingezet en
alle donateurs die o.a. door hun financië
le bijdrage ook in 1999 het werk van on
ze Stichting mogelijk maakten.
Baarn, mei 2000
M. Boot-Prellwitz, secretaris

Namen van planten en het nut van
naambordjes in een botanische
tuin
Enkele weken geleden was ik op vakan
tie op het voor plantenliefhebbers para
dijselijke eiland Mallorca. Dit eiland
heeft een prachtige bergketen, enkele
moerassen, een lange kuststrook met in
hammen en rotsformaties; allemaal met
hun eigen flora, die' enerzijds is samenge
steld uit planten die een ruime versprei
ding hebben in grote delen van het medi
terrane gebied, anderzijds een groot aan-.
tal soorten dat alleen op Mallorca of op
een van de nabije eilanden groeit, de zo
genaamde endemen. Het eiland is beslist
een aanrader voor liefhebbers van de wil-

Op Mallorca bevindt zich een prachtige en zeer grote botanische tuin, maar de bezoeker moet in veel
gevallen maar raden hoe de duizenden planten en bomen heten.

het visitekaartje van de tuin is een grote ·
collectie cactussen, die ook verklaart
waarom de tuin Botanicactus heet. Een
fantastische tuin waar je niet uitgekeken
raakt, maar waar ik me op een bepaald
moment ook behoorlijk heb geërgerd.
Wat is namelijk het geval: de uitgebreide
collectie is maar zeer mondjesmaat van
naambordjes voorzien en van de spoed
cursus in de mediterrane flora, die ik me
voor die dag had voorgenomen, kwam
,/

doeld is om de thuishaven even helemaal
te vergeten drong zich daar, onder de
bloedhete zon van Mallorca toch even
het beeld op van ons eigen Cantonspark:
daar hebben we deze service voor de be
zoekers heel wat beter verzorgd!
Het nut van naambordje_s
Naambordjes hebben vooral betekenis

voor de bezoekers van tuinen, met een
bijzondere belangstelling voor planten.
Er is wel eens een Baarnse bestuurder
geweest die tegen mij gezegd heeft dat
"hier niemand behoefte heeft aan bomen
1
met een Latijnse naam". Voor hem hebben we uiteraard de bordjes niet opge
hangen. Zijn waardering voor de natuur
in het algemeen en het Cantonspark in
het bijzonder is even legitiem als die van
de plantenliefhebber, die wel wil weten
hoe een plant heet, maar hij heeft nu een
maal genoeg aan een beetje schaduw op
een warme zomerdag en een groen, met
wat willekeurige bloemetjes opgevrolijkt
decor voor zijn wandeling. Hij, en velen
met hem zullen nauwelijks de grote vari
atie in kleuren en vormen zien en zijn
daar gelukkig mee. Geen punt. Dat er
een grote categorie liefhebbers is die wel
wat meer nuances onderscheidt en op al
lerlei nivea�s wat dieper wil ingaan op de
diversiteit in een rijke botanische tuin als
het Cantonspark begrijpt die buitenstaan
ders maar moeilijk. Wij zijn daarom heel
gelukkig dat we die traditie uit de
"Utrechtse tijd", toen het Cantonspark
nog een rol speelde bij het onderwijs in
de plantkunde, hebben kunnen continue
ren. Wij hadden het geluk dat we een
machine konden overnemen waarop
naambordjes gemaakt kunnen worden
en, wat nog belangrijker was, dat we in
de persoon van Gert van Dijen iemand
hadden die zich de techniek eigen wilde
maken en in de afgelopen jaren heel veel
tijd kon besteden aan dit monnikenwerk.
In eerste instantie gebeurde dat in samen
hang met de Gids voor het Cantonspark,
die nu al wèer vijf jaar geleden ver
scheen. Op de dag van de verschijning
waren alle besproken bomen en stmiken
van nieuwe naambordjes voorzien en van
een nummer, corresponderend met dat in
de gids.
Sindsdien is de productie van naambord
jes gewoon doorgegaan. Veel bordjes
verdwenen of werden door baldadige
jeugd vernield en moesten vervangen
worden. Een hele reeks bomen werd ge
plant door schoolkinderen en van na�m
bordjes voorzien. En het zal de aandach
tige bezoeker van het park ongetwijfeld
zijn opgevallen dat er ook dit jaar alweer
ele tientallen bordjes zijn bijgekomen.
Niet alleen op het nieuw ingerichte per
ceel achter de Kinderboerderij, maar
overal verspreid door het park, waar
nieuwe bomen zijn bijgekomen, of waar
soorten die er al jaren staan alsnog uit de
anonimiteit werden verlost. Een groeiend

aantal echte liefhebbers doet zijn voor
deel met deze service en voor toekomsti-·
ge publicaties over de rijke plantencol
lectie van het Cantonspark is het een
welkome ondersteuning. En al is die b�
roemde tuin op Mallorca dan tienmaal
groter dan ons eigen park en vragen zij
van de bezoeker een forse toegangsprijs,
zij missen duidelijk een vrijwilliger met
de vaardigheden en inzet van een Gert
van Dijen, die er al vijf jaar lang voor
zorgt dat bezoekers van het Cantonspark
met belangstelling voor de namen van de
vele planten die ze tegenkomen op hun
wenken worden bediend.
Huub van der Aa

ken die uit de populieren aldaàr waren
gewaaid. Een aantal kritische boomacti
visten lachte stiekem in hun vuistje.
Wij gingen de volgende morgen kijken
hoe het Cantonspark er vanaf was geko
men en waren er nog net getuige van dat
Wim Kok en Frans Hartgens een reus
achtige tak van één van de oudste beu
ken in het park afvoerden om vervolgens
te beginnen met de grootste klus: één
van de drie stammen van de Hemelboom
die schuin achter de Wintertuin staat (nr.
35 in de Gids) en die nu dwars over het
pad lag en een flinke ravage had aange
richt in het dichte struikgewas aan de
overzijde van het pad. Ook hier was het
frappant dat een andere stam van dezelf-

Daags na de stom, is Wim Kok druk bezig om de ravage onder de getroffen Hemelboom op te n1imen.

De storm van zondag 27 mei
Iedereen zal zich de zware storm nog
wel herinneren die zich tijdens de laatste
zondag van mei dit jaar plotseling vanuit
Het Kanaal op ons landje stortte. In de
loop van die middag regende het grote
en kleine takken en vielen er ook in
Baarn enkele volwassen bomen om.
Brandweer en bomenploeg hadden het er
_maar druk mee. Het was ook opvallend
dat een aantal zogenaamd risicodragende
bomen de storm gl�rieus doorstond. Zo
is van de esdoorns in de Chopinlaan die
rond sinterklaas 1999 ineens met spoed
gekapt moesten worden, zogenaamd om
ongelukken te voorkomen, nauwelijks
een takje gekrenkt, terwijl het honderd
-meter verderop langs de Drakenburgerweg bezaaid lag met tientallen grote tak-

de boom, waarin al vele jaren een specht
huist, en die dus als extra verzwakt zou
kunnen worden beschouwd, geen krimp
had gegeven. Verder lag het hele park,
zoals heel Baarn, bezaaid met uitgewaai
de takken. Dat bood overigens de gele
genheid om allerlei bomen, waarvan je
onder normale omstandigheden niet bij
de kroon kunt komen, beter t� leren ken
nen aan de hand van afgevallen twijgen
met jong blad en allerlei stadia van bloei
en vruchtzetting. Zo konden we nu van
dichtbij de kleine groene bloempjes zien
van de Kurkboom (nr. 8, Phellodendron
amurens var. lavallei) en van de daarte
genover staande grote Moseik ( nr. 9:
Quercus cerris). Vooral van de laatste
boom waren de details van de bloei en
vruchtzetting al enige tijd niet meer van
nabij te volgen, sinds de boom enkele ja
ren geleden een flinke snoeibeurt heeft

/

gekregen. Nu lag het onder de boom be
zaaid met takjes waaraan alle stadia van
ontwikkeling van het fraaie grofharige
vruchtje te zien waren. Voor dè in bota
nische bijzonderheden geïnteresseerde
wandelaar is zo'n storm dus een gelukje
bij een ongeluk.

Millenniumboom in het Cantons
park
Op maandag 27 maart van dit jaar be
vond zich rond de klok van vijf een on
gebruikelijk gezelschap op het sompige
gras van het nieuw perceel achter de
Kinderboerderij. Naast een tiental leden
van de plaatselijke afdeling van de Lions
gaven wethouder van de Kerk, topamb
tenaar van den Oudenalder en drie van
onze bestuursleden acte de présence bij
het officiële planten van een millennium
boom. Wim Kok en medewerkers had
den de boom 's middags al in ontvangst
genomen en voorlopig in het daartoe ge
graven gat geplaatst maar lieten het
scheppen van de eerste spaden grond
over aan de wethouder en de president
van de Lions, de heer Bolwerk. Het Bo. mencentrum Nederland had voor enkele
flesse.-: ch,m1pa�ne ei:, e�ii hapje gezorgd
ter verhoging van ,fo r�;-::,î:vreugde tijdens
de verschillende toespraken. De over vloedige regen die het afgelopen week
end en ook deze dag tot ongeveer één
ut.1r voor aanvang van de plechtigheid ge
vallen was had van de kersverse gras
stroken tussen de nieuwaangelegde per
ken een soort moeras gemaakt, maar op
het tijdstip waarop de verschillende spre
kers hun zegje deden was het zo goed als
droog. De president van de Lions legde
uit waarom zij juist deze boom schonken.
Dé heer Blokzijl gaf wat boomkundige
details aan de vergetelheid prijs en vertel
de tevens dat een week eerder H. M. de
Koningin eenzelfd boom had geplant in
·Nièuwegèin bij gelegenheid van de nationale boomplantda.�. Het betreft de Tila
cordata die in het Nederiands Winterlin
de heet maar ook wel, letterlijk vertaald
uit he. Latijn, föi.rtvohnige linde, Klein
bladlge linde of Steenlinde wórdt ge. · nóemd. Zo ·veel namen voor een boom
<loer recht aan zijn populariteit. Want de
Lindebc,om is vanouds een pop_ulaire
boom �1aarvart het al van vóórchristelijke
tijden bekend is dat hij een centrale
piaats innam_ iri dorpen en steden.
Dez;e zgn: bollinde is al twee jaar lang m
bolvorm gesnoeid, een vorin die symbool
· staat vuoî hei 1nillennjum dat immers
ook met drie nullen, ,1m ronde vormen,

wordt aangegeven. Namens de Vrienden
van het Cantonspark bedank-te tenslotte
Huub van der Aa de gulle gevers, de
hoop uitsprekend dat de boom alle aan
wezigen ruimschoots zou mogen overle
ven. Na afloop van de gebeurtenis ver
trokken de aanwezigen naar restaurant
Greenfields, waar de Lions iedereen een
borrel aanbood.

De Japanse k..omoelje heeft ook ditjaar weer
prachtig gebloeid; dezefoto is van mei 2000, in
hr!t stadium waarbij de jong!! vruchtjes omgeven
zijn door vier roomwitte schutbladeren.

Actie Zomerschoon 2000
Op 26 en 27 mei werd door Baarn, dit
jaar al voor de derde keer, meegedaan
aan de regionale Actie Zomerschoon die
bedoeld is om de burgerij te betrekken
bij het schoonhouden van -de eigen
woonomgeving. Voor het tweede achter
eenvolgende jaar deden wij als Vrienden
van het Cantonspark mee. Op zaterdag
morgen waren we met enkele vertegen
woordigers aanwezig bij het ontbijt in het
nülieucentrum, waar o.a. wethouder van
de Kerk een toespraak hield. Op zater
dagmiddag hebben enkele bestuursleden
en vrijwilligers het Tennishuisje een
�'grote beurt" gegeven en hier en daar
wat zwerfvuil opgeruimd. Vooral voor
dit·iaatste doel is de actie eigenlijk over
bodig, want Wün ok en zijn maatjes
houden het park ne�jes op o,.è.e. Het ten
nishuisje-was eóter-ii1e.l weer aan een
schoonmaakbeu!'t 1.oe, 1'� mter daar kort
tevoren weer twee ruiten· aren vernielà

(en door de gemeente hersteld).
-Net als verleden jaar hebben we alle deel-·
nemers en verdere belangstellender, 's
nuddags om 3 uur, dus na alle overal in
het dorp verrichte werkzaamheden, een
rondfeiding aangeboden door het park.
Het grote verschil met vórig jaar was dat
dit keer de Kinderboerderij niet mee
deed, ter.vijl zij vorig jaar de dag afsloten
met een glaasje prik en een lekker hapje,
waar heel wat deelnemers op afkwamen.
Een ander groot verschil met 1999 was
het weer. Vorig jaar was het een zeer
warme zomerdag. Dit jaar werd de dag
gekenmerkt door een maximumtempera
tuur van 14 graden en een behoorlijke
zuidwester bries met tussen de talrijke
buien door de nodige harde windstoten.
Tegen drie uur, het tijdstip waarop de
rondleiding moest beginnen, ontlaadde
zich boven het park een enorme hagel
bui. Waarschijnlijk was dat de reden dat
_zich geen gegaàigden voor een rondlei
ding meer meldden; al bewetsden later
de lokale kranten allemaal braaf dat er
een geanimeerde rondleidmg had plaats
gevonden. We hebben aan Zomerschoon
2000 dus alleen een mooi opgeruimd en
opgepoetst tennishuisje overgehouden,
nadat Wirn Kok enkele dagen tevoren de
plantenbak!Ceu w1;;;c, had ,:::mggezer en
met fleurige planten gevuld.
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Hoe wordt u donateur?
Voor een bijdragen van f35,- per jaar ·
(meèr mag ook} bent u donateur van de
Stichting Vrienden van het Cantonspark.
U steunt ons daarmee om het Canto_ns
park als waardevolie botanisr-he tuin voor
Baarn te bewaren.
Stort uw bijdrage op:
Bankrekening CVB Baarn
·
98.35.74.944 t.n.v: .
. Vrienden w:m hel Cantonspark

