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Tuinjaar

D

e aarde draait door, de aardas
kantelt weer in de voor ons
goede richting. De zon komt hoger en
hoger te staan. Het nieuwe tuinjaar
gaat weer beginnen – het tweede,
maar ook het eerste volledige tuinjaar
voor de vrijwilligers. In opdracht van
de gemeente heeft tuinman Chris
Barendse van de buren (Frankendael)
al het niet gemarkeerde dode groen
genadeloos gesnoeid om ruimte te
geven aan nieuwe groei. Het
gemarkeerde heeft hij laten staan.

V

rijwilligers zorgen nog in de
winter en het heel vroege
voorjaar onder leiding van de
tuincoördinator voor verwijdering
van wortelonkruiden, zoals zevenblad
en haagwinde. We gaan zien wat dat
gaat opleveren. Al in maart komt de
oude regelmaat van het vrijwillig
tuinieren weer terug; u leest verderop
wat we in het voorjaar allemaal gaan
doen. In april gaat de tuin echt weer
voor het publiek open. We hopen er
een lustoord van te maken, onder
leiding van Maartje en Lynn, onze
twee tuincoördinatoren. Een Aards
Paradijs, zoals de Watergraafsmeer
met al zijn buitenhuizen in de 18e
eeuw al werd genoemd. Met een
fantastisch tuinhuis.

Meldt U aan als
Vrijwilliger, we
hebben u nodig
Op 10 april is onze jaarvergadering.
We gaan een presentatie geven over
het Tuinhuis (dat dan hopelijk op zijn
minst in constructie is) en het hebben
over de tuinplannen voor het komende
jaar en daarna. De vergadering vindt
plaats in servicepunt Jeruzalem van
Dynamo, Van 't Hofflaan 29A. Voor
deze vergadering wordt u speciaal
uitgenodigd en dan ontvangt u alle
benodigde stukken. De deur gaat open
om 20.00h; de vergadering begint om
20.15h.

Openstelling tuin
Vanaf 1 april is de tuin weer voor het
publiek open. Elke dag! Van 9.00 tot
19.00. De avonden zijn dan alweer
lang genoeg. Een aantal
sleutelbewaarders, waaronder de
voorzitter, zorgt om beurten voor het
openen en sluiten van de hekken. Ze
zijn vorig jaar op de vrijwilligersdag
allemaal in het zonnetje gezet.

aktiviteitendag in Jeruzalem,
oftewel Tuindorp Frankendael; misschien
gebeurt er ook iets in de Bloementuin.
Kunnen we nieuwe tuinvrijwilligers
werven?
Open Dag, met kinderpuzzeltocht
en een wandeling door de wijk Jeruzalem.
Boekettendag: ieder mag
een boeket meenemen wegens het
gevorderde seizoen en de overmaat aan
gesnoeide bloemen.
: Bloembollenplantdagen:
iets nieuws voor onze tuin. Het wordt
geen Keukenhof, vrees niet
Ergens in

Maartje der Kinderen, onze
tuincoördinator, houdt dit jaar vier
seizoenswandelingen. Een soort
spoedcursus tuinieren. De data zijn
bekend. Ik noem ze: 10 maart; 12 mei;
7 juli en 1 september. Ze beginnen om
11 uur. Aanmelden hoeft nog niet, via
maartje@vriendenvanparkdarwin.nl,
maar later hopelijk wel. Noteer de data
alvast in uw agenda. Alle details over
iedere plant worden u geopenbaard.

; vrijwilligersdag

r
In dit nieuwe jaar is het uiterst
gewenst om de contributie 2018 over
te maken. Daar doen we van alles mee
ten gunste van het park. Het
minimumbedrag bedraagt
.
Het banknummer is:
op naam van:
Vereniging Vrienden v. Park v. Darwin

Ons Tuinhuis
Op 5 maart begint alles weer. U bent welkom
elke week op de volgende dagen. Maartje
biedt ons het volgende overzicht:
Maandag 9.00 – 12.30, elke week (Lynn)
Woensdag 11.00 – 16.00, elke week
(Maartje) (dus niet meer op donderdag)
Zaterdag 13.00 – 16.00, op de 1e en de 3e
zaterdag van de maand (Maartje of Lynn)
Zaterdag
werken we wel in de tuin
tussen 13.00 en 17.00, dat is de NL-doet
middag. (diezelfde dag ‘s morgens doet
Maartje een seizoenswandeling)
De week van 30 april is een vakantie week,
geen tuinwerk op woensdag 2 en zaterdag 5
mei, in plaats daarvan werken we wel op
zaterdag 12 mei.

We gaan voortaan in de toekomst
spreken van de Bloementuin van
Darwin in het Park van Darwin. Het
park van Darwin is de hele groenstrook
van het Darwinplantsoen. Dus: geen
Vaste Plantentuin meer, of iets anders.
Wie weet gaan we ons ooit met de rest
van het park bezighouden.

Tuinman Jan heeft een opslagruimte, een keetje, in
de tuin laten plaatsen, dat geen toppunt van
schoonheid is en dat hem al die jaren geen enkel
comfort geboden heeft, bijvoorbeeld wanneer het
regende. We willen er iets fraaiers en houdbaarders
neerzetten. Er is stroom en er is wateraanvoer. De
plek staat daarom vast. Nadat de gemeente met een
ontwerp gekomen was dat niemand beviel, hebben
we zelf maar een architect in de arm genomen, en
wel Christina Fuchs. Kijk op internet om te zien wat ze
allemaal zoal heeft gepresteerd.

S

jef was lid van het eerste uur (nog

Inmiddels is er een goedgekeurd ontwerp in de vorm

maar een jaar geleden) en al heel snel

van een parallellogram en met een iets boven de

onze secretaris. Wegens een woningruil

haag uitstekend groen dak. 7 meter lang. Het vormt

ging hij ons verlaten. Nieuwe buren van het

een aangenaam contrast met de haakse lijnen in de

park!

tuin. Het groene dak maakt het (bij regen) zo zwaar

S

dat er gefundeerd zal moeten worden. Er komt een

jef heeft het secretariaat op poten

composttoilet. We kunnen er kleine bijeenkomsten

gezet: een fraai format bedacht voor

houden. Bij regen kunnen we er mooi schuilen. Er

de ledenadministratie, mappen met alle

komt dubbel glas, in de toekomst gaat de tuin ook in

documenten en krantenartikelen gemaakt,

de winter open zijn. De strenge TAC (Technische

ook op de pc, uitvoerige notulen van de

Advies Commissie) van de gemeente is akkoord,

bestuursvergaderingen geschreven. Hij

evenals de welstandcommissie.

was er gewoon altijd. Daarom moest zijn

Wie van de leden nog geen vrijwilliger is
kan gewoon langskomen en zich
aanmelden. Kan ook door een mail te sturen
naar maartje@vriendenvanparkdarwin.nl

Landelijk Vrijwilligersdag
NL-doet is de grote landelijke vrijwilligersdag,
waaraan alle Nederlanders geacht worden
mee te doen. Het koningspaar doet ook altijd
mee, ze komen dan op tv. Op die dag helpen
onbekende vrijwilligers onder strikte
deskundige begeleiding van Maartje de tuin
lenteklaar te maken. Kijk op de webstek van
NLdoet, zoek Amsterdam en dan op de kaart
het Darwinplantsoen. Zo vond ik het.

takenpakket door drie bestuursleden, en in

Bericht voor de tuinvrijwilligers. Het afgelopen jaar is

zekere zin zelfs door vier, overgenomen

er door de soms overvloedige regen verscheidene

worden. Die kunnen zich bij hun werk

keren gebruik gemaakt van een gemeentelijk

gewoon baseren op zijn voorwerk. De

schafthuisje. Inmiddels weggehaald; het was een

mappen kunnen bijgevuld, de

lelijk obstakel. Zolang er nog geen tuinhuis is, wordt

ledenadministratie is perfect. Voor de

in een regenoplossing voorzien. Geen zorgen

notulen heb je dan alle tijd. Schrijver dezes

daarover. Kom dan gerust!

is een van zijn opvolgers. Door een
merkwaardig toeval is de zoon van Sjef de

Natuurlijk hopen we dat het tuinhuis er snel is. Het

rechtstreekse opvolger in mijn eigen

benodigde subsidiegeld is bijna allemaal toegezegd,

laatste baan – ik had geen idee. Zo’n

wat let de bouwers nog? Maar ambtelijke molens

merkwaardig toeval kan hier niet

malen langzaam. We durven gewoon niks te beloven.

onvermeld blijven.

Gelukkig, onze voorzitter is niet voor een kleintje

W

vervaard. We nodigen iedereen alvast uit voor de

e namen op een maandag
uitgebreid afscheid van hem bij

Lago, in aanwezigheid van zijn echtgenote.
Hij kan met ere thuiskomen. Als ik zelf maar
een schim van zijn hoeveelheid activiteiten
kan laten zien, kan ik al trots zijn op mijzelf.

Of gebruik deze URL:
https://www.nldoet.nl/klus/37519

opening, maar hebben nog geen datum.

Meldt U aan als
Vrijwilliger, we
hebben u nodig

Overzicht werkzaamheden volgend voorjaar

Meldt U aan als
Vrijwilliger, we
hebben u nodig
Kom gewoon langs als er in de tuin
gewerkt wordt:
Maandag van tussen 9:00 en 12:30
Woensdag tussen 11:00 en 16:00
Zaterdag tussen 13:00 en 16:00 op
de 1ste en 3de zaterdag van de
maand
of stuur een mail naar

Ik wil proberen op te schrijven wat de komende maanden zoal in onze tuin te
gebeuren staat.
Reeds zijn overal met een bosmaaier dode stengels verwijderd, het ziet er
daardoor nu kaal uit. Natuurlijk, levend groen is gebleven. Het verwijderen van
het snoeimateriaal daarna was minstens evenveel werk.
Zo langzamerhand beginnen we wortelonkruiden te verwijderen, waar het
onkruid in de aarde wortelt, zoals haagwinde, hoewel dat soms best een leuk
gezicht is met zijn kelkbloemen; op den duur vormt echter het enorme
stengellabyrinten en gaat alles eraan als je niet uitkijkt. Maar vanaf mei zullen we
het er waarschijnlijk toch weer uit moeten trekken. Net als zevenblad en
heermoes. Het is bijna onmogelijk, werkelijk alles te verwijderen. Je moet de hele
tuin om dat te bereiken minstens een jaar braak laten liggen, las ik…
Sommige planten worden in deze tijd verplaatst naar een geschiktere stek in de
tuin, bijvoorbeeld al of niet in de zon. Over de tuin wordt compost gestrooid om de
grond te verbeteren. Daar is niet altijd eenvoudig aan te komen, het kan
bijvoorbeeld niet van de begraafplaats komen en het is best duur. Gelukkig krijgen
we dat van de gemeente.
Samen met de vrijwilligers van NLDoet (pag 2) gaan we het pad reinigen, zodat er
niet wordt uitgegleden, doen w nog wat kleinere klussen. De haag moet een
stimulerende opdonder krijgen, vorig jaar zijn daar heel veel hoog opgeschoten
eenjarige planten uitgehaald, daarom gaat daar weer eens korrelmest op.

Facebook

Voor het laatste nieuws volg ons op
Facebook:
www.facebook.com/vriendenvanParkDarwin
of nog beter, like ons

Er worden in de tuin een paar insektenhotels geplaatst. Je hebt ook
wormenhotels (bijvoorbeeld op het Hogewegpleintje bij de fontein), maar die zijn
ons iets te duur. Of zijn ze soms kosteloos in te richten? Daar moeten we nog eens
over nadenken. Op de heel lange duur zou het geschikte compost kunnen
opleveren.Er komen een paar vogelkastjes in de bomen te hangen. Die vergen wel
enig onderhoud: je moet ze soms reinigen.
Bij sommige planten wordt steungaas of, later in het voorjaar, rijshout geplaatst
ter ondersteuning. Dat rijshout is voor de tuin nieuw, geeft een natuurlijker beeld
dan gaas. Pas in april worden de fuchsia’s en andere vorstgevoelige planten
geknipt. Met de hand. Sommige planten worden aangepakt om uit elkaar vallen te
voorkomen, zoals rudbekia en sedum.
Dan is het zomer, als het goed is kunnen we een beetje op onze lauweren rusten.
Onkruiden weghalen. En wat overhangend groen verwijderen om paden
begaanbaar te houden. Want er komen vaak tientallen bezoekers per dag. Ook in
rolstoelen...

