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Beste Vrienden van het Park Darwin, 

Bij deze onze derde nieuwsbrief. Natuurlijk kunt u ons ook volgen op  

facebook (https://www.facebook.com/vriendenvanParkDarwin/) en op onze  

website (http://www.vriendenvanparkdarwin.nl/). 

 

Wie regelmatig in het Park van Darwin komt, kan het niet ontgaan zijn: het park wordt helemaal 

op de schop genomen. Aan beide kanten. Al lange tijd was het voor iedereen duidelijk dat de 

drainage niet goed in orde was: de bomen lijden daar onder en er bestaat gevaar voor omvallen. 

De afdeling Groen van het stadsdeel heeft daarom een plan gemaakt en hierover ook met ons 

overleg gevoerd om aan beide kanten van de Tuin van Darwin zg. wadi's te graven. Dit zijn 

greppels die een wat grillige vorm krijgen en waar het water naartoe kan aflopen en worden 

afgevoerd. In een van de wadi's zal zelfs water blijven staan om allerlei vegetatie en fauna aan te 

trekken. De biodiversiteit van het park zal hierdoor worden versterkt. De werkzaamheden duren 

nog wel deze maand voort. Daarna gaat er ook weer gras ingezaaid worden zodat we in 2017 

prachtige, glooiende graslandhellingen met beplantingen zullen aantreffen. De gegraven grond 

wordt verspreid over het park en daarom moest het hele gras worden omgewoeld omdat anders 

het regenwater niet goed kan doorwateren. Het park zal een stuk spannender worden en daardoor 

nog aantrekkelijker om er te wandelen, alleen, in gezelschap of met de hond.  

De Tuin van Darwin is weer gesloten tot half april. Maar in de tussentijd zitten we niet stil: al op 

twee zaterdagen hebben we met vrijwilligers gesproken over hun wensen voor volgend jaar als we 

delen van het beheer gaan overnemen. Dat waren heel inspirerende gesprekken zodat het voor 

ons duidelijk werd dat er al veel animo bestaat om de Tuin zo mooi te houden. Jan, de tuinman, 

gaat weliswaar met pensioen maar hij heeft al toegezegd dat hij best workshops tuinieren wil 

geven zodat iedereen van zijn kennis en ervaring kan profiteren. En dat gaan we zeker doen. 

Uiteraard kunnen we nog veel meer vrijwilligers gebruiken want vele handen maken licht werk. 

Ook zin? Geef je op via info@vriendenvanparkdarwin.nl. 

We hebben bij het stadsdeel een subsidie aanvraag ingediend voor een coördinator en 

tuindeskundige. Inmiddels hebben we ook gehoord dat de aanvraag in behandeling is genomen en 

dat we in december horen of de aanvraag gehonoreerd wordt.  

De firma Buunk sponsort als eerste de Vrienden: iedere nieuwe klant krijgt het lidmaatschap voor 

1 jaar aangeboden. Tenminste als ze in stadsdeel Oost wonen. We zijn daar natuurlijk heel blij 

mee. En hopen heimelijk dat ze ook lid blijven.  

De afgelopen 1e november heeft Sonja Vetter namens het bestuur de Vrienden van Park Darwin 

en hun plannen ' gepitcht' op het Open Huis van het stadsdeel. Zo krijgen de Vrienden ook meer 

naamsbekendheid en worden meer mensen attent gemaakt op het bestaan van de Tuin van 

Darwin en het park. De nadruk in deze pitch werd nog eens gelegd op het feit dat de tuin niet een 

buurttuin is maar cultureel, historisch erfgoed. De laatste tuin van Hans Warnau in Amsterdam. En 

cultureel erfgoed moeten we koesteren.  

Maartje der Kinderen is inmiddels als lid toegetreden tot het bestuur en heeft als portefeuille " de 

tuin": zij is een tuindeskundige en heeft ook al meteen met Jan samen een jaarbeheerschema 
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opgesteld. Inmiddels zijn door het bestuur ook de 220 verschillende planten in kaart gebracht 

zodat we een beeld hebben van de tuin zoals die nu is.  

De hagen zijn langs de zijkant geknipt door de gemeente en in het voorjaar volgen dan de 

bovenkanten.  

Het bestuur heeft bij monde van Maartje der Kinderen ook contact gelegd met de Vrienden van de 

Dieptetuin in Zeist (www.dieptetuin.nl) waardoor weer nieuwe inzichten zijn ontstaan en met de 

Nederlandse Tuinenstichting (www.tuinenstichting.nl) om hun steun ook te verkrijgen bij het 

behoud van de Tuin van Darwin. 

In maart 2017 willen we een jaarvergadering houden waar we met de leden van gedachten willen 

wisselen over de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en onze plannen tegen het licht houden 

voor het komende jaar. We hopen dan velen van u daar aan te treffen. Datum en plek worden 

later bekendgemaakt.  

Het bestuur van de Vrienden van Park Darwin 
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Maartje der Kinderen 
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