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Verslag van de uitgestelde 24e Algemene
Ledenvergadering van de Vereniging
‘Vrienden van de Delftse Botanische Tuin’ op
10 oktober 2020 in Collegezaal A van het voormalige
Kluyverlaboratorium, Julianalaan 67 te Delft, die
door bemiddeling van wetenschappelijk directeur
Bob Ursem tot onze beschikking stond. Deze
vergadering was in overeenstemming met de
coronaregelgevingen, zoals de 1,5 meter-afstand. Er
waren geen agendawijzigingen. Er waren 15 leden
aanwezig, waarvan 6 bestuursleden, directeur Bob
Ursem en 2 tuinmedewerkers.
1. Opening en vaststelling van de agenda
Voorzitter Paula Delhez opende de vergadering om
14.00 uur en verwelkomde de aanwezigen. Ons
bestuur ging in 2019 in één klap van vijf naar elf
bestuursleden. We hebben er ons op verkeken hoe
lastig het is om met zoveel mensen tot besluiten te
komen en iedereen tot zijn recht te laten komen.
Positief zijn nieuwe impulsen, zoals van Susana
Pedraza, met initiatieven om meer jongeren bij de
tuin te betrekken. Leo Vijverberg regelde 11 jaar
lang onze deelname aan de tuinevenementen en
werkte mee met de Papyrusverzending. Hij ontving
bij zijn afscheid een fraaie Hoogenhout-aquarel.
We moesten helaas afscheid nemen van Jacqueline
de Boer, Cor Kooistra en Susana Pedraza. Ook hen
bedanken wij voor hun inzet.
2. Mededelingen van de secretaris en 3. Verslag
Drie leden hadden aangegeven via e-mail te willen
stemmen en twee bestuursleden hadden zich
afgemeld wegens het coronabesmettingsrisico.
Kopieën van het verslag van de 23e ALV waren bij
de vergadering aanwezig. Dit verslag werd zonder
aanmerkingen goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2019 van het Bestuur
De voorzitter nam aan de hand van een fraaie
presentatie het jaar door. De jaarlijkse excursie ging
naar het Teylersmuseum voor een expositie met
plantenaquarellen van de gebroeders Bauer.
De Delftse Hortusdag & Botanische Kunstmarkt
waren een groot succes, evenals de Pasar Botanica.
De Van Itersonlezing door dr. Theo van Hintum
gaf een fascinerend kijkje in de wereld van de
genetische diversiteit. De spreker noemt het “de
basis van ons bestaan”. De evenementen werden
afgesloten met de Wetenschapsdag. Papyrus krijgt
regelmatig complimenten. Het bestuur dankt
de redactie en de auteurs voor hun creatieve
werk en de verzendploeg voor hun tijdrovende

arbeid. Een eigen website werd erg gemist, nu we
niet meer bij de TU-website kunnen aanhaken.
Door Luuk Stalenhoef die de nieuwe website
www.vriendenbotanischetuindelft.nl opzette, kunnen
we binnenkort gemakkelijker communiceren. Het
ontbreken van een e-mailadressenbestand is een
handicap, maar na onze oproep zijn al zo’n 400
e-mailadressen binnen.
5. Kascontrole
Kees van der Meer vormde met Rob Delhez de
Commissie van Controle. Hij las het verslag voor. De
Balans en de Staat van Baten en Lasten over 2019
en de toelichting daarop werden akkoord bevonden.
De vergadering verleende decharge van het over
2019 gevoerde bestuur. De aanwezigen bevestigden
dit met applaus. Rob Delhez trad terug. Het bestuur
dankte hem voor de kundige wijze waarop hij de
taak heeft uitgevoerd. Hans de Groot werd in zijn
plaats benoemd. Zijn benoeming werd met applaus
bevestigd.
6. Toelichting bij de financiën 2019
In 2019 hebben 1100 van de ruim 1200 leden
in totaal €16.523 contributie betaald. Het aantal
betalende leden is groter dan vorig jaar, omdat er
in 2019 betalingsherinneringen zijn verstuurd. Veel
leden hebben extra contributie betaald waarvoor het
bestuur zeer erkentelijk is.
Vermeldenswaardig is een donatie van €1750,
waarvoor een bestemming wordt gezocht.
In 2019 is Papyrus vier keer uitgekomen en zijn
een voorjaarsexcursie en de Van Itersonlezing
georganiseerd. Er is ruim €1000 bijgedragen aan
de Hortusdag en €700 aan de verbouwing van de
educatieruimte in de tuin. Het boekjaar is afgesloten
met een ruim positief resultaat van €7356. In
de begroting voor 2020 is een ruim bedrag
gereserveerd voor promotieactiviteiten.
Er is een extra briefwisseling met de leden gepland
en er wordt een vriendenactiviteit in de tuin
georganiseerd om elkaar beter te leren kennen.
Een bedrag van €5000 is begroot voor activiteiten
voor leden en bijdragen aan de tuin. Met de hogere
contributiebijdrage verwacht het bestuur het
komend jaar nagenoeg sluitend te kunnen afsluiten.
L.M. van Langen en C.M. Kooistra
7. Verkiezing en terugtreding van
bestuursleden
Tussentijds zijn teruggetreden de bestuursleden:
Leo Vijverberg, 2e secretaris, Cor Kooistra, 2e
penningmeester, Jacqueline de Boer en

Susana Pedraza de la Cuesta. Nieuw te verkiezen
bestuurslid is Tinus Vernooij, in de functie van 2e
penningmeester. Herverkiezing van bestuursleden
in een ander functie: Rob van der Lans, is vicevoorzitter, wordt voorzitter; Paula Delhez, is
voorzitter, wordt secretaris; Hans Hirs, is secretaris,
wordt bestuurslid. De zojuist benoemde voorzitter
Rob van der Lans memoreerde dat Paula Delhez
na het aftreden van Leen Maat min of meer
vanzelfsprekend voorzitter werd. Hij wenste haar
veel succes in de nieuwe functie van secretaris. Hij
bedankte Hans Hirs voor diens jarenlange inzet als
secretaris (14 jaar). Hans, zo zei hij, kon daarbij
meer dan een ander bogen op een rijk historisch
overzicht van, en inzicht in de Tuin en de vereniging.
Hij kreeg als dank een fraai boeket met een keur
aan exotische bloemen.
Hans Hirs
8. Nieuws over de Tuin
Wetenschappelijk directeur Bob Ursem gaf een
overzicht van het nieuws over de Tuin. Hieronder
volgt daarvan een samenvatting van zijn hand.
In een universiteit wordt een Botanische Tuin altijd
beoordeeld op grond van de wetenschappelijke
betekenis en output. We kunnen gerust zeggen
dat onze tuin heel goed scoort. We hebben nu vier
promovendi met onderzoek in de tuin:
Abijith Kamath met wortelonderzoek aan hop
en wilgen voor oeverstabiliteit en faalsystemen,
Eva Stache over klimaatadaptatie van planten in
stedelijke omgeving, Xiuli Wang met een studie naar
mechanische eigenschappen en adaptatievermogen
van planten in de collectie om gebouwen verticaal
te laten begroeien en tenslotte Eva Willemsen over
adaptatie van planten aan klimaat in stedelijke
omgevingen. Die studie sluit prachtig aan op het
gezamenlijke project Klimaatbos van Urban Forestry
(Faculteit Bouwkunde) en de Tuin. Daarnaast zijn
er 14 masterstudenten en twee bachelorstudenten
die gebruik maken van onze plantencollectie of in
de tuin onderzoek verrichten met proefopstellingen.
Recent zijn er vier publicaties met peer review tot
stand gekomen, waarvan er twee van de hand van
onze kersverse collectiebeheerder James Byng.
Verder kunnen we melden dat, na bijna vier
jaren onderhandelen met Vastgoed en later
CRE, nu eindelijk het besluit is genomen om het
kassencomplex te renoveren en te voorzien van een
nieuw dak van heldere kunststof. Het bestaande
dak, dat dateerde uit 2006, had een technische
levensduur van 6 à 7 jaar en u kunt begrijpen dat
de gaten er letterlijk in vielen en dat door stormen
al veel dakplaten gesneuveld waren, die tijdelijk
gedicht zijn met houten panelen.

De Tuin streeft er naar om meer betekenis te
krijgen in onderzoek. Daarvoor is ook ruimte
doordat de quarantaineruimte, voor de deponering
van planten die door de douane in beslag zijn
genomen, is vervallen. Onlangs hebben we
een onderzoekscontract kunnen sluiten met
Watermanagement van de Faculteit Civiele
Techniek, dr.Thom Bogaard, om MSc-studenten
ruimte en expertise te bieden in een deel van de
researchkassen. Dit zal in de nabije toekomst de
mogelijke registratie van de botanische tuin als
Delft Research Centre versterken. Verder heeft de
Tuin vier samenwerkingsprojecten binnen de TU
Delft met Civiele Techniek en Geowetenschappen,
Structural Engineering, Ecological Engineering &
Watermanagement en bij Bouwkunde met het
klimaatarboretum.
De betekenis van de Botanische Tuin wordt verder
versterkt door het feit dat op initiatief van de Tuin
een research fellowship Urban Forestry is gecreëerd
bij de Faculteit Bouwkunde. Deze positie wordt bezet
wordt door dr. René van der Velde. De Tuin heeft
ook een actieve rol gespeeld door als adviseur een
research fellowship Urban Ecology bij Bouwkunde tot
stand te brengen.
Naast de TU Delft is er samenwerking met de
Botanische Tuinen Universiteit Utrecht en de Hortus
Botanicus van de Universiteit Leiden in een Citizen
Science-project, met het New Jubail Island Botanical
Garden-project in Abu Dhabi, de Hellenic Agricultural
Organization Demeter, het directoraat generaal van
het Agricultural Reserarch Institute in Thessaloniki,
Griekenland en het VLC (Vassiladis Landscape
Creations Institute) in Illinois, Verenigde Staten.
Tenslotte moet ik het kroosvarenonderzoek met het
IHE (Institute for Hydraulic Engineering) in Delft
noemen.
Verder is er het onderzoek ‘Malvales et Myrtaceae
des Anitilles Françaises’ om te komen tot een
taxonomische revisie van de kaasjeskruidenfamilie
en de Myrte-familie (Myrtaceae) van James Byng, nu
ook verbonden aan de tuin.
In voorbereiding is een onderzoek naar de
toepassing van mangroven als kustverdediging, in
samenwerking met onze toekomstige buren Royal
Haskoning DHV en Deltares, CDR International
en Civiele Techniek TU Delft als voortzetting op
het succesvolle onderzoek in de periode 2004 t/m
2009 in Vietnam, dat in samenwerking met Civiele
Techniek is uitgevoerd. Hierover is uitvoerig in een
voorgaande Papyrus geschreven.
De rol en betekenis van de Tuin is daarmee meer
dan breed neergezet.
Ik dank u wel.
Bob Ursem

