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Beheerplan Bloementuin van Darwin 2019 

Voorwoord 

Bij de algemene ledenvergadering van 2018 hebben we een beheerplan voor de tuin voor twee jaar 
gepresenteerd. Er is afgelopen jaar door veel mensen hard gewerkt in de tuin. Het is tijd om nu te 
bekijken hoeveel progressie dat heeft opgeleverd bij de uitvoering van ons beheerplan. 

Dit waren onze doelstellingen. 

1. Geleidelijk terugbrengen van de themaplanten per border: Phlox, Iris, Astilbe, Baptisia, Aster; 
2. Behouden van de hoofdzaak van de huidige borders; 
3. Voorjaarsbloeiers toevoegen aan de borders aan de hand van een te ontwerpen plan; 
4. Hagen knippen in de richting van de gewenste hoogte, 1.20 m, 1,50 m en 2,00 m; 
5. Advies beplanting Darwinplantsoen uitbrengen: aanvulling bestaande beplanting met 

bloeiende planten, varens en enkele struiken. 

Hieronder volgt een verslag van de manier waarop we aan de realisatie van onze doelstellingen 
hebben gewerkt in 2018 en hoe we dat willen voortzetten in 2019.  

Gedane zaken in 2018 

1. Terugbrengen themaplanten 
De centrale border in de tuin was behoorlijk op zijn retour. Daarom hebben we prioriteit gegeven 
aan de renovatie ervan. Wit vetkruid, een niet erg interessante borderplant, was dominant 
geworden. En veel van de andere vasteplanten leden onder veroudering. De border is voor het 
grootste deel omgespit, de oorspronkelijke planten zijn gescheurd en opnieuw geplant. In lijn met 
het oude ontwerp hebben we baardirissen toegevoegd. Naar verwachting zullen die het op deze 
zonnige plek goed doen. 

2. Behoud essentie borderbeplanting 
Op veel plekken in de tuin hebben we kleine ingrepen in de beplanting gedaan. Van inperken van te 
dominante soorten tot opvullen van lege plekken met geschikte planten. Er is een Buddleja struik 
geplant om vlinders te trekken. We hebben een aantal mooie tweejarige Euphorbia lathyris planten 
gekregen van de tuingroep van de Domselaerstraat. Enkele rijtjes Lavendel zijn geplant, een gift van 
een tuinbuurvrouw. Zo zijn er steeds kleine veranderingen doorgevoerd die passen bij het karakter 
van onze tuin. Een andere verbetering betreft de bordjes met plantennamen. Voor alle bollen en 
nieuwe voorjaarbloeiende vasteplanten hebben we nieuwe, duurzame borden gemaakt. 

3. Meer bloemen in het voorjaar 
Met de aanplant van ongeveer 1500 bollen in combinatie met vroegbloeiende vasteplanten hebben 
we meer bloei in het voorjaar mogelijk gemaakt. Een al langer gekoesterde wens. In twee zaterdagen 
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is alles de grond in gegaan. Een hele operatie, maar uitgevoerd met vele handen die licht werk 
maken. En tegelijk niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat in relatie tot de omvang van 
onze tuin. Inmiddels bloeien allerlei soorten en maken hommelkoninginnen daar goed gebruik van. 
We hebben een ruim assortiment natuurlijke bollen geplant met de bedoeling soorten, die het bij 
ons goed blijken te doen uit te breiden. We volgen bloei en groei dus goed. 

4. Haagonderhoud 
De hoogte/breedte verhouding van de haag is als gevolg van de snoei van enkele jaren geleden verre 
van ideaal. De kale takken tussen het hart en het oppervlak van de haag blijken niet meer uit te 
lopen, terwijl de groei vanuit het hart prima is. Na inwinning van advies van diverse deskundigen is 
een proefstuk van 100 m van de meest centrale haag fors in de breedte ingenomen. En er zijn zo’n 20 
nieuwe Taxussen ingeplant om uitval te vervangen. We gaan monitoren of dit de gewenste hergroei 
oplevert en de vorm terugbrengt. 

5. Verfraaiing van de entree 
Er is een begin gemaakt met een beplantingsplan voor de entree en de strook tussen de tuin en het 
Darwinplantsoen. Bij de inrichting willen we de nadruk leggen op kansen voor tuinvogels. Overleg 
met alle betrokkenen, bewoners en gemeente, over hoe ermee verder te gaan, volgt in 2020. 

Plannen voor 2019 

Een deel van de lange border aan de kant van de Gooiseweg is kandidaat voor de volgende renovatie. 
Hier zijn indrukwekkende planten als Rodgersia in de verdrukking gekomen, staan Fuchsia’s te veel 
achter hogere planten verscholen, enz. Aan de hand van een nieuw beplantingsplan gaan we hier 
planten scheuren en ze opnieuw een passende plek geven. 

Op de locatie waar het tuinhuis gepland is, moeten we planten weghalen. Waar nu het schuurtje 
staat, brengen we - weer aan de hand van een nieuwe schets - een stuk border terug met de planten 
die we elders weggehaald hebben. Zo blijft de asterborder voor het grootste deel intact. 

We gaan door met het maken van plantennaambordjes, zodat elke soort in de tuin op een groeiplek 
wordt voorzien van een duurzaam bordje met een frame van hoogwaardig gegalvaniseerd metaal. 
Daarmee is alle informatie beschikbaar voor de bezoeker, zonder dat de tuin een woud van borden 
wordt. Details over de uitvoering: de achtergrond wordt gemêleerd groen geaquarelleerd en het 
schoonschrift in bijpassend grijsbruin uitgevoerd.   

Van een aanzienlijk aantal plantensteunen met gaas blijken de palen verrot te zijn. Deze gaan we 
voorjaar 2019 vervangen door nieuwe gaassteunen. Hiervoor gebruiken we milieuverantwoorde 
kastanje palen met schapengaas. Een proefje met het gebruik van rijshout vorig jaar leverde een erg 
mooi beeld op. Dus gaan we dat op meer plaatsen toepassen, we hebben daarvoor al een forse 
lading wilgentakken gekregen van Frankendael. 

Plannen voor de voortzetting van de haagrenovatie en de uitbreiding van de bloembollen maken we 
in de herfst, als de resultaten van komend groeiseizoen duidelijk zijn. 

Tenslotte 

Behalve naar een structurele verfraaiing van de tuin streven we er uiteraard ook naar om onze 
gemeenschappelijke tuinkennis op een zo hoog mogelijk peil te brengen. Naast alle voorlichting en 
instructie tijdens het dagelijkse werk hebben we het afgelopen jaar ook een minituincursus in vier 
delen opgezet en voor vrijwilligers een excursie naar de Mien Ruijs tuinen verzorgd. Komend jaar 
gaan we verder met de volgende editie van de minituincursus. Ook hebben we zelfs twee excursies 
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gepland. Een naar Thijsse’s Hof, een heemtuin voor natuur- en milieueducatie in Bloemendaal, met 
het oog op de stinzenplanten. De andere naar De Vlinderhof, een vasteplantentuin in Leidsche Rijn 
naar een ontwerp van Piet Oudolf.  
 
Wat ons ook vooruit helpt is alle feedback over het beheer van de tuin van onze leden en bezoekers. 
Laat het ons vooral weten als u suggesties of vragen hebt, of zelf een bijdrage wilt leveren. We 
werken er hard aan om de tuin zo mooi mogelijk te presenteren en kunnen altijd meer handen goed 
gebruiken. Bent u in de gelegenheid om mensen te enthousiasmeren voor een bezoek aan de tuin, of 
een rol als vrijwilliger? De Bloementuin van Darwin en het tuinteam zijn u dankbaar.  
 
Namens het bestuur, tuincoördinator Maartje der Kinderen. Februari 2019. 


