Stichting Pinetum Blijdenstein
Activiteitenverslag 2020
Het jaar 2020 was uitzonderlijk. Voor het Pinetum en voor ons allemaal. Tot in maart leek
alles zijn normale gang te gaan. Het jaarprogramma lag klaar. De voorbereidingen voor het
jaarthema ‘Planthunters’, over de ontdekkers van veel van de planten in de collectie, waren
voltooid. Het Erfgoedfestival was voorbereid. Het voorjaar kwam dichterbij. En toen
kwam Covid-19 en de lock-down.
Behalve in de maanden augustus-september waren er geen evenementen. ‘Klein
Vogelenzang’ was een groot deel van het jaar gesloten. En vrijwel geen rondleidingen; zelfs
de kerstbomenrondleiding in december kon niet doorgaan. Ook alle huwelijken in het
Pinetum gingen dit jaar niet door. Alleen de maanden augustus en september vormden een
lichtpuntje; twee concerten, waaronder volgens traditie die van het Goois Jeugd Orkest, het
Go-toernooi, en twee toneelvoorstellingen van ‘De Beer’ van Tsjechov door het
Tuintheater.
De tuin is wel het gehele jaar open gebleven, behalve twee weken in november. Velen zijn
ons er dankbaar voor. In het Pinetum is het niet moeilijk om voldoende afstand te houden
en de meeste alternatieven in de buurt waren gesloten. Ook voor koorrepetities, yoga- en
tai chi lessen, die niet binnen konden plaatsvinden, was het Pinetum een uitkomst. In
augustus-september heeft het HSG zijn schaakavonden onder de tent op het terras van
‘Klein Vogelenzang’ gehouden.
Dat hebben wij gemerkt aan het aantal bezoekers en nieuwe donateurs. Om
besmettingsgevaar via de kaartautomaat te voorkomen was de toegang gratis, maar velen
hebben een vrijwillige bijdrage achtergelaten of zijn donateur geworden.
De tuin en de collectie hebben gelukkig niet onder Covid-19 geleden. Hans van Roon en de
vrijwilligers in de tuin hebben het hele jaar doorgewerkt. Met in achtneming van een ruime
onderlinge afstand was dat ook goed mogelijk. Het heeft ons weer veel complimenten
opgeleverd dat het Pinetum er ook in deze tijd weer zo mooi uitzag. Rob Kruijt, onze
collectiebeheerder, deed een volledige herinventarisatie van de Podocarpussen, Coniferen
van het Zuidelijk halfrond, waarvan het Pinetum een hele bijzondere collectie heeft. De
meeste in de grote kas, sommige ’s zomers ook buiten. Dit najaar ontvingen wij van de
Royal Botanic Garden in Edinburgh 45 exemplaren van Prumnopitys andina, een
bedreigde soort, die natuurlijk in Chili voorkomt. Als deze in de kweek verder zijn
opgegroeid worden ze geplant in een ‘conservation hedge’. Een ‘reserve’ van genetisch
verschillende exemplaren, die later in hun natuurlijke omgeving kunnen worden terug
geplant.
Het ontwerp voor het nieuwe paviljoen is dit jaar verder uitgewerkt met architect Enzo
Valerio. Het wordt een gebouw van grote architectonische schoonheid, en zal een
waardevolle toevoeging zijn aan de vele jonge monumenten in Hilversum. Dit najaar zijn
wij, gesteund door een comité van aanbeveling, begonnen met de werving van de fondsen
voor dit project.
Financieel is 2020, zoals voor alle botanische tuinen, een moeilijk jaar geweest. Zonder
evenementen en zonder verhuur van het bezoekerscentrum, ‘Klein Vogelenzang’, is een
verlies onvermijdelijk. Door de NOW-regeling en een bijdrage van het Kickstart
Cultuurfonds hebben wij het verlies kunnen beperken.
Tenslotte bedanken wij onze vrijwilligers voor alles wat zij dit jaar hebben gedaan (voor de
tuin en collectie) of hadden willen doen (voor de evenementen en ‘Klein Vogelenzang’).
Robbert Willink,
voorzitter Stichting Pinetum Blijdenstein

Bijlage: Activiteitenoverzicht 2020
In 2020 konden vanwege Covid-19 maar weinig evenementen doorgang vinden. Ook
besloten ontvangsten waren maar zeer beperkt mogelijk. Huwelijken waren er niet in 2020.
Het bezoekerscentrum ‘Klein Vogelenzang’ moest het grootste deel van het jaar gesloten
blijven.
Een overzicht van de openbare activiteiten:
12 januari
9 februari

Openbare rondleiding
‘Erwtensoepwandeling’ landgoed Vogelenzang

medio maart – juli

geen evenementen mogelijk

16 augustus
23 augustus
4 september
12-13 september
13 september
18 september

Tuintheater (voorstelling ‘De Beer’ van Tsjechov)
Go-tournooi (i.s.m. Go-club Hilversum)
Hilversum Marketing concert
Open Monumentendagen (rondleidingen)
Concert Goois Jeugd Orkest
Tuintheater (voorstelling ‘De Beer’ van Tsjechov)

medio october -december

geen activiteiten mogelijk

De expositie ‘Planthunters’ kon geen doorgang vinden..
Senioren-arrangementen voor ouderen uit de verzorging- en verpleeghuizen in de
omgeving in de periode april t/m september waren voorbereid maar konden niet doorgaan.
In totaal werden ongeveer 10 (openbare en besloten) rondleidingen gehouden met een
beperkt aantal gasten per rondleider.
Het totaal aantal bezoekers in 2020 schatten wij op 5.000-6.000 (in 2019 meer dan 9.000).

