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Het jaar 2021 was weer een bijzonder jaar voor het Pinetum. Helaas op dezelfde manier als 
2020. Corona stak toch weer de kop op. Dus weinig rondleidingen, evenementen en activiteit 
in Klein Vogelenzang. Maar gelukkig wel veel betalende bezoekers. Door de nieuwe 
entreeautomaat kunnen we zien dat het er in 2021 meer dan 3.000 waren. Daarbij zijn niet 
meegeteld de vrienden van het Pinetum, die een jaarkaart hebben. Dat aantal bezoeken is nog 
groter. 
De tuin en de collectie hebben er niet onder geleden. De kwekerij is opnieuw ingericht en 
opgeruimd. Een aantal bomen, die groter werden, is uit de kwekerij naar de tuin verplaats. In 
de tuin zijn enkele bomen gekapt om ruimte te maken. Helaas ook een mooie Picea 
Breweriana. Door stormschade ontstond een risico dat die op het huis van onze tuinbaas zou 
vallen.  
Naast bijzondere bomen heeft het Pinetum ook een bijzondere steen. Leden van de afdeling 
Naerdincklant van de Nederlandse Archeologievereniging vonden sporen van menselijke 
bewerking op een zwerfkei, die verscholen ligt achter de vijver. Zeer zeldzaam, en door hun 
uitgeroepen tot ‘Vondst van het jaar 2021’.  
Het werk in de tuin van onze vrijwilligers kon gewoon doorgaan. Afstand houden is gelukkig 
niet moeilijk in het Pinetum.  Een groot aantal kuipplanten is verpot. Met nieuwe, grotere, 
kuipen kunnen die zich weer verder ontwikkelen. 
Het thema in de tuin was dit jaar ‘Planthunters’, over de pioniers die niet zonder risico de 
wereld introkken om nieuwe plantensoorten te ontdekken en te verzamelen. Ook in het 
Pinetum staan soorten, die aan hun te danken zijn. Op speciale borden in de tuin vindt u 
informatie over deze planten en hun ontdekkers. 
De fondsenwerving voor de bouw van het nieuwe paviljoen is in 2021 doorgegaan. De 
contacten zijn wel lastiger geweest door Corona. Iets meer dan de helft van het benodigde 
bedrag is nu geschonken of toegezegd. 
Weinig van de geplande evenementen konden doorgaan. In mei een concert van het Cuypers 
Ensemble, in juni en augustus voorstellingen van het Tuintheater met ‘Het aanzoek’ van 
Tsjechov, het traditionele Go-toernooi eind augustus en de Open Monumentendagen in 
september met op de zondag een concert van het Goois Jeugd Orkest. Vanaf juni kon ‘Klein 
Vogelenzang’ weer beperkt verhuurd worden, na half november was dat ook niet meer 
mogelijk.  
Eind oktober werd de tuinmuur van het Pinetum op verschillende plaatsen beklad met 
‘graffiti’. Gelukkig kon dit binnen een paar weken professioneel worden schoongemaakt en 
ziet de muur er weer heel mooi uit. Wij zijn de gemeente Hilversum zeer erkentelijk voor het 
vergoeden van de schoonmaakkosten. 
In december nam Eric van der Want afscheid als bestuurslid. Wij bedanken hem voor zijn 
inzet en rekenen erop in de toekomst af en toe ad hoc nog samen te werken.  
Financieel was 2021 weer een lastig jaar. Maar door de structurele subsidie van de gemeente 
Hilversum en bijdragen van o.a. het Kickstart Cultuurfonds zowel in 2020 als 2021 kwam het 
Pinetum niet in de gevarenzone. Ook het aantal mensen, dat ons steunt met een periodieke 
schenking is weer toegenomen.  
Ondanks alles gaan wij vol goede moed 2022 in. Coniferen en Cycadeeën, die zich al meer 
dan 100 miljoen jaar weten te handhaven, hebben wel erger meegemaakt dan een pandemie en 
laten zich door Corona niet klein krijgen. Het Pinetum ook niet. 
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