Jaarverslag 2017
Het jaar 2017 zal altijd een gedenkwaardig jaar blijven voor de vereniging, omdat de Vrienden toen, zij het vanaf mei, begonnen zijn met het beheer van de Bloementuin van Darwin,
zoals we de vaste plantentuin in het Darwinplantsoen (nu Park van Darwin) in 2018 zijn gaan
noemen.
Voordat het op de 18e mei 2017 zover was, is er een heleboel gebeurd:
 Er zijn subsidies aangevraagd en gekregen voor het aantrekken van twee coördinatoren, tevens tuindeskundigen
 Twee tuindeskundigen zijn daadwerkelijk aangetrokken, te weten Maartje der Kinderen en Lynn Shore
 Er is in mei afscheid genomen van Jan Steenmeijer, de tuinman die door de stadsdeelraad Watergraafsmeer is aangesteld, 24 jaar de tuin heeft bestierd en nu van zijn
pensioen ging genieten
 Er zijn ruim 40 vrijwilligers geworven die met enthousiasme aan hun taak zijn begonnen om de tuin te beheren
 Het ledenaantal bedraagt op het moment van schrijven 137
 We hebben een sponsor gekregen, met name hoveniersbedrijf Buunk-Metze, waar we
heel blij mee zijn
En toen was het zover: op 18 mei is een medebeheercontract gesloten met de gemeente en
reeds dezelfde dag is men aan de slag gegaan.
De Vrienden zijn ook bijzonder blij, dat Liesbet Zikkenheimer de facebookpagina is gaan maken en beheren en dat de website verder werd ingevuld met nieuwsbrieven en met alle stukken die een vereniging nodig heeft.
Niet onvermeld mag blijven dat we de ANBI-status hebben gekregen.
Jammer is, dat onze secretaris van het eerste uur Sjef van der Pas, omdat hij ging verhuizen
naar West, zijn post moest opgeven; maar fijn is dat er twee leden zijn gevonden die het secretariaat willen gaan bemensen: Anna Tomson en Jan Dijk, met een verschillend takenpakket. Van Sjef is passend afscheid genomen door het bestuur.

1

Afdeling Groen van de Gemeente heeft waar nodig materialen geleverd en er ook voor gezorgd, dat de taxushagen zoals gebruikelijk werden gesnoeid (door Donkergroen). Bovendien
hebben zij geregeld dat er voorzieningen kwamen voor de vrijwilligers: een dixi-toilet en een
schaftkeet. Monique Stolp zijn we zeer erkentelijk voor al haar inzet.
Na mei zijn er nog veel activiteiten georganiseerd: de Open Dag, de Boekettendag, en de
Vrijwilligersdag aan het eind van het kalenderjaar. Alle heel goed bezocht; we hebben veel
complimenten gekregen voor de prachtige tuin. Er wordt uitstekend gewerkt, met heel veel
plezier. De tuin zag er in 2017 prachtig uit en er is ook veel publiciteit geweest waarin de lof
van de Bloementuin van Darwin werd bezongen.
De Vereniging is in 2017 flink gegroeid: van negentig leden in 2016 naar honderddertig in
2017. Het aantal actieve tuinvrijwilligers (niet allen leden) beloopt de 20. Het hele tuinjaar is
2 of 3 lange dagdelen per week (soms op zaterdag) in de tuin gewerkt, door wisselende
aantallen vrijwilligers, onder begeleiding van een der coördinatoren. Ten behoeve van de sociale veiligheid zijn de doolhofachtige hagen door Donkergroen binnen in de tuin verlaagd.
Meerdere keren kon wegens de regen geschuild worden in de schaftkeet die de gemeente
ter beschikking had gesteld. Voor de werkspullen konden we beschikken over het zeer bescheiden schuurtje dat er nog staat ten behoeve van de vroegere tuinman. De overbuurman
zorgde geregeld voor koffie en een traktatie, waarvoor hartelijk dank.
Sinds de tuin in de zomerperiode de gehele dag geopend is, is het aantal bezoekers aanmerkelijk toegenomen. We zien veel ouderen in rolstoelen, vaak met begeleiders. Een van de
bezoekers vond de weelderige Bloementuin, na Frankendael, (mooie wandeling) zelfs een
verademing. Drie leden, waaronder de voorzitter en de penningmeester, verzorgen elke dag
het openen en sluiten van de hekken. Zij zijn daarvoor passend in het zonnetje gezet.
TUINHUIS
Maar het kan allemaal nog beter: we hebben dringend een tuinhuis nodig op de plaats van
het schuurtje, waar de vrijwilligers koffie en thee kunnen nuttigen, waar workshops kunnen
worden gegeven, rondleidingen verzorgd, kunstexposities en misschien een zomeravondconcert gegeven. En dat tuinhuis is er nog steeds niet want dat heeft veel meer voeten in de
aarde gehad dan we verwacht hadden. Natuurlijk zijn allerlei vergunningen nodig, bemoeit
de welstandscommissie zich ermee en moet er een technische onderbouwing komen. Het
eerste ontwerp door de aannemer van Afdeling Groen werd afgekeurd. Reden waarom de
Vrienden een eigen architect in de arm namen om een nieuw ontwerp te maken. Christine
Fuchs heeft zich bijzonder ingespannen om een ontwerp te maken dat aan alle eisen voldoet. In 2017 is dat proces nog lang niet afgerond, hoewel er reeds geld voor was gereserveerd.
We hopen natuurlijk dat het tuinhuis in 2018 kan worden gerealiseerd, maar er zijn nog heel
wat hobbels om te nemen. Vooral ook financiële.
TUINONTWIKKELING
Apart dient vermeld te worden dat studenten van de Hogeschool van Hall Larenstein voor
hun eindscriptie een lijvige studie hebben gemaakt van de tuin en het park, ook van de geschiedenis, en drie toekomstscenario’s hebben voorgesteld. Zij presenteerden die gloedvol,

2

elke student op zijn eigen wijze, in een ruimte op de gemeentewerf. Unaniem werd het scenario gekozen: “De oorspronkelijke tuin in een nieuw jasje”. Dat heeft natuurlijk nogal wat
consequenties die zij ook uitvoerig met het bestuur hebben besproken. Het is fijn dat we nu
een kader hebben om deze prachtige cultuurtuin van Hans Warnau, in de stijl van Mien Ruys
en met in de Bloementuin een beplantingsontwerp van de thans 80-jarige Henny Kuper-Hofman verder te ontwikkelen.
Daar gaan we in 2018 voortvarend mee verder.
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Maartje der Kinderen en Lynn Shore, tuincoördinatoren en tuindeskundigen
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