TERUGBLIK OP 2021
Ook 2021 werd een jaar waarin de samenleving en dus ook onze stichting last had van de Covidmaatregelen. De tuin kon daardoor pas op 17 mei de deuren openen. In de maanden daarna
wisten bezoekers ons weer in grote getale te vinden. Voor de tuincollectie was het een groeizaam
jaar met voldoende zon en regen. Activiteiten, zoals plantenbeurs, concerten,exposities en
zomerkindermiddag, gingen niet of ten dele door. Dat het Arboretum in juni tot ‘tuin van de
maand’ was uitgeroepen door de Tuinenstichting was bijzonder en leuk. Het bezoek aan de tuin
was minder dan we gewend zijn, maar gezien de omstandigheden zijn we daar tevreden over.
Dat we 2021 goed afsluiten, danken we vooral aan onze begunstigers, sponsoren en adverteerders
die ons trouw bleven en niet te vergeten aan ons enthousiast team vrijwilligers.
Bezoekers
Onze gastheren en -dames aan de balie
verwelkomden in totaal
achtduizendvierhonderdenvijfenvijftig
bezoekers. Dat is iets meer dan zeventig
procent van het gemiddelde over de vijf
jaren voor de pandemie. Het oplopend
percentage ‘betaald’ bezoek vindt zeer
waarschijnlijk zijn oorzaak in de
toename van het lokale toerisme.
Augustus en september waren dit jaar
topmaanden wat betreft
bezoekersaantal. Nooit eerder trokken
we in augustus 1710 bezoekers. Het
boeken van rondleidingen kwam helaas
nog maar matig op gang.
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Collectie
Zoals hiervoor al is gezegd, kende de tuincollectie een groeizaam jaar. Alleen de maand
september was droog, voor het overige hadden we goede temperaturen en voldoende regen.
Planten en bomen stonden volop en lang in het blad. Stormen met schade voor de tuin bleven
ons dit jaar bespaard. Punt van zorg blijft de (te) lage grondwaterstand. De afgelopen jaren zijn
daardoor een aantal interessante exemplaren uit de collectie verloren gegaan.
De opmars van de Letterzetter, een kever die zich onder de bast van sparren nestelt en de boom
dodelijk aantast, heeft helaas ook onze tuin bereikt. Eind vorig jaar ontdekten we het kevertje in
enkele sparren in het Pinetum, die daarom in het voorjaar zijn gerooid. Later bleken, niet
onverwacht, ook de andere sparren
aangetast. Nadat ook die zijn
geveld, wordt dit stukje tuin, onder
vrijwilligers bekend als het
‘sleutelgat’, opnieuw ingericht.
Voor een deel ligt hier de kans om
de border te verlengen die langs de
beukenhaag aan de Parklaan ligt.
Vooralsnog is het gebied ingezaaid
met groenbemester om de bodem
te verbeteren.
Na het vellen van zesentwintig
elzen in de Elzenlaan in februari

van dit jaar lag er de opdracht c.q. uitdaging om de laan opnieuw in te richten. Inmiddels zijn daar
verschillende ideeën voor geopperd. Met het veranderen van het aanzien van het Europese deel
in de loop van dit jaar kwamen ook weer nieuwe ideeën op. Het gesprek daarover duurt nog wel
even voort.
Flinke vooruitgang boekten we op het gebied van collectiebeheer. Ten eerste is de vernieuwde
database voor de collectie beschikbaar,. Dat is de digitale administratie van de verzameling
bomen en struiken die in de tuin is te vinden. Ten tweede is de inventarisatie van de werkelijk
aanwezige collectie-items dit jaar afgerond. Door die twee zaken nu naast elkaar te leggen kunnen
we de verschillen uitfilteren. Daarna vormt de opgeschoonde collectie de basis voor de verdere
ontwikkeling van het collectiebeheer en -beleid.
Activiteiten
Vanwege de maatregelen in verband met de
pandemie kwamen er pas vanaf augustus
langzaam aan weer wat activiteiten in de
tuin, het entreegebouw en de theekoepel.
In het kader van ‘muziek in ’t groen’
hadden we concerten van het combo Roger
de Pijper op dwarsfluit en Enno Voorhorst
op gitaar en de Markmakkers. In het
entreegebouw waren er drie
maandexposities, in de theekoepel telden
we er een handvol. Er was weer vraag naar
rondleidingen en foto-sessies. De
Protestantse Kerk had, na de goede
ervaring van vorig jaar, ook dit jaar op de
zondagochtend vijf september weer een geslaagde kerkdienst in de tuin met meer dan negentig
deelnemers. In de herfstvakantie konden veel kinderen op
woensdagmiddag weer genieten van het programma van de
kindermiddag.
Bijzonder was de opening van de cultuurmaand en
monumentendag op 10 september op het plein achter het
entreegebouw. Voor deze plek was gekozen om stil te staan bij het
gereedkomen van de renovatie van het entreegebouw, een
rijksmonument, zoals wel bekend is.
Op 29 mei namen we voor de tiende keer deel aan NL doet. Met
tien man sterk kwamen de heren van Lions Halderberge die dag
paden schoffelen. De medewerkers van de gemeente Halderberge
schortten hun deelname even op en staken half oktober een handje
toe bij de herfstwerkzaamheden, bladruimen dus.
De tuin is ook om van te leren. De brugklassen van Markland
Oudenbosch en Zevenbergen maakten tijdens een bezoek aan de
tuin een praktijkopdracht voor het vak biologie. De leerlingen van groep een tot en met drie van
basisschool de Schittering mochten het thema herfst in de tuin ervaren. De studenten van de
opleiding tree-technician van Helicon legden met diverse praktijkopdrachten hier hun
proefexamen af.
Tuin & onderhoud

Bomen, planten, gebouwen, vijver en paden vragen gedurig om
onderhoud. Op de inventarisatie van ‘winterwerkzaamheden
2020-2021’, het jaarprogramma voor onderhoud en ontwikkeling,
stonden ruim zestig acties in de tuin en twintig civiele
werkzaamheden. Het ‘kleinere’ werk zoals bijvoorbeeld het
uitrijden van compost en houtsnippers, het uit – en verplanten,
onderhoud aan de paden, bloemenborders, boomspiegels en het
ruimen van blad, konden we zelf met de vrijwilligers van de
dinsdag- en zaterdagploeg. Werk waar we zelf niet voor zijn
uitgerust of dat inzet van machines vergt, besteedden we uit. Zo
is het rooien van zesentwintig bomen in de Elzenlaan in februari
professioneel uitgevoerd door de firma Martens, die vervolgens in
mei ook nog vijf grote sparren in het Pinetum heeft geveld. Het
maaiwerk, scheren van de hagen en het opschonen van de
Bansloot was weer in goede handen van onze partner Blom
Hoveniers.
Nadat de theekoepel in 2020 een grote schilderbeurt kreeg aan de
buitenkant, is dit jaar de binnenkant en de renovatie van de openslaande deuren onder handen
genomen. Het gebouwtje staat weer jaren stralend op de kop van de vijver.
Het entreegebouw ziet er weer tiptop uit nu de renovatie van de buitenzijde medio dit jaar is
afgerond. Het niet passende voegwerk is verwijderd en vernieuwd, kapotte stenen zijn uitgezaagd
en vervangen, de bestaande, traditionele deuren zijn voor zover mogelijk hersteld en tochtvrij
gemaakt. Alle houtwerk aan de buitenkant heeft een grondige verfbeurt gehad. Zelf zorgden we
voor de reparatie en het tochtvrij maken van de raampartijen. De omgeving van het gebouw
hebben we voor eigen rekening opnieuw laten bestraten.
In de zomer constateerde Brabantse Delta blauwalg in de vijver, zeer waarschijnlijk veroorzaakt
door het beroeren van de bodem bij
het afvissen van karpers en het
afsteken van leliepartijen in de
voorafgaande winter. Overigens ging
het om een laaggradige vervuiling met
weinig of geen gevaar voor bezoekers.
Het insectenhotel in het Europese
deel is geheel in eigen beheer
gerenoveerd. Met een verstevigde
constructie, een nieuw dak en nieuwe
nestplekken voor insecten kan het
hotel weer jaren mee.
En natuurlijk was er ook het jaarlijks
terugkerende werk, zoals bijvoorbeeld
het schoonmaken en indien nodig verhangen van de nest- en vleermuiskasten, het nazien en waar
nodig repareren van de zitbanken, het onderhoud aan het straatwerk en het schilderwerk aan de
oude en nieuwe loods en het straatwerk.
Ontwikkeling en promotie

De goede staat van onderhoud zorgt voor veel
enthousiaste reacties bij bezoekers. Met het
aanbieden van een kabouterroute, een
boomhoroscoop en een rondleiding proberen
we de beleving van het bezoek intenser te
maken. Met het ontwikkelen en plaatsen van
achttien informatieborden, die elk iets
vertellen over die plek of bijzonderheid in de
tuin, zijn we er, getuige de reactie van
bezoekers, in geslaagd de belevingswaarde van
het tuinbezoek verder te verhogen. Wel fijn
dat we voor de noodzakelijke investering van
5.400 euro een subsidie van 4.500 euro
ontvingen van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Om het toerisme in Halderberge incluis het bezoek aan de tuin substantieel te verhogen, moet
tempo worden gemaakt bij de verdere ontwikkeling en de promotie van het religieus erfgoed. Wil
die opzet slagen dan moeten bezoekers van het religieus erfgoed met een goed gevoel en verhaal
huiswaarts keren. Gelukkig komt er schot in de bouwactiviteiten. Na de zomer is gestart met de
werkzaamheden aan de Mariabouw. De renovatie van Markt 68 vordert en die van Sint Anna is
volop in voorbereiding. De invulling van de publieke ruimte, die de verschillende onderdelen van
het religieus erfgoed verbindt, is nog een punt van zorg. Samen met onze buren van Herbergier
en Thomashuis voerden we hierover gesprekken met het gemeentebestuur dat met ons het
belang ziet van een groene, verblijfsvriendelijke publieke ruimte in het religieus centrum.
Voor de promotie van het religieus erfgoed in binnen- en buitenland werken we samen met Visit
Halderberge en Visit Brabant. De introductie van de Ticketshop door Visit Halderberge
waardoor bezoekers vooraf digitaal een
entreebewijs of rondleiding kunnen
kopen, is een succes. Met de actie
‘Brabant drive thru’ van Visit Brabant
hebben we op 12 september ongeveer
dertig touroperators kennis gemaakt
met onze tuin en de Basiliek. Eerder
liften we mee in de campagne ‘hier
moet je zijn’ van Visit Brabant. Die was
erop gericht om na de lockdown de
binnenlandse toerist naar de tuin te
krijgen. En in het najaar startte de
campagne ‘toffe 48-uurs belevingen’. Daarbij heeft de tuin samen met de Basiliek een plek in de
48- uurs beleving ‘van Nassaustad Breda naar klein Rome”. Die campagne richt zich op de
Nederlandse, Vlaamse én Duitse markt. Zie https://www.visitbrabant.com/nl/belevingen/in-een-dag-vannassaustad-breda-naar-klein-rome
Vrijwilligers
Voor het vele werk in of in het
verlengde van de tuin kunnen we een
beroep doen op een enthousiast team
van circa tachtig vrijwilligers die,
structureel of incidenteel, naar
vermogen een groter of kleiner deel
voor hun rekening nemen. Een
globale berekening van de tijd die zij

op jaarbasis besteden aan alle voorkomende werkzaamheden, komt uit op circa tienduizend uren
werk!
Een punt van aandacht is dat de gemiddelde leeftijd van het vrijwilligersteam stijgt. Dat ook
enkele collega’s zijn afgehaakt, is niet verwonderlijk. Vanwege de pandemie waren ontmoetingen
beperkt en dan verslapt de onderlinge band. Zo zijn bijvoorbeeld samenkomsten van
baliemedewerkers en deels ook die van de rondleiders vervallen. Wel fijn dat de gezamenlijke
bijeenkomst van vrijwilligers als afsluiting van het seizoen dit jaar kon doorgaan.
Financiën & organisatie
De financiële situatie van de stichting is nog steeds gezond. De jaarrekening 2020, op de website
te vinden onder het kopje ‘jaarvergadering’, laat zien dat we bij tegenvallende bezoekersaantallen
in staat zijn een verliesjaar op te vangen. De jaarrekening voor 2021 zal geen wezenlijk ander
beeld geven. Uiteraard hebben
twee financieel minder goede jaren
op rij wel gevolgen voor de ruimte
die er is voor
vervangingsinvesteringen, groot
onderhoudsverplichtingen en
ontwikkelingen in de tuin. De
goede financiële positie van de
stichting is te danken aan degelijk
financieel beleid maar vooral ook
aan onze begunstigers, sponsoren,
partners en adverteerders die ons
voor het over-overgrote deel ook
in deze moeilijke economische
periode trouw bleven. Op dit
moment hebben we 21 sponsoren in het bomen-en vijverfonds, 14 pad-sponsoren en 859
begunstigers. Met de bijdrage van de gemeente Halderberge en het beleid dat vrijwilligers geen
vergoeding ontvangen, is de continuïteit van de bedrijfsvoering voor een overzienbare periode
verzekerd. Overigens kunnen we daarbij rekenen op grote betrokkenheid en deskundigheid van
onze partners: Blom Hoveniers, Saver, gemeente Halderberge, de NVBT, Groenbeheer, Curio
Prinsentuin Oudenbosch, Visit Halderberge en uiteraard onze eigen begeleidingscommissie.
Slot
Vanwege de maatregelen in verband met de pandemie zijn de resultaten van dit jaar sobertjes.
Tegelijkertijd kunnen we tevreden vaststellen dat, in de maanden dat we open waren, veel
bezoekers de ‘groene parel’ onder het religieus erfgoed weer wisten te vinden en dat stichting
Arboretum Oudenbosch nog immer gezond en vitaal is.
Dank aan iedereen die dit jaar op enigerlei wijze een bijdrage leverde aan de instandhouding en
ontwikkeling van onze prachtige botanische tuin Arboretum.
Het bestuur

