
 
Jaarverslag 2016 

 
 

 

 

 



2 

Arboretum De Nieuwe Ooster – jaarverslag 2016  



3 

Arboretum De Nieuwe Ooster – jaarverslag 2016  

 

Inhoud  

Voorwoord           5 

De collectie           6 

Activiteiten           7 

Verslag rondleidingen          9 

Financieel jaarverslag 2016        10 

Nog wat cijfers          11 

 

 

Fraxinus excelsior ‘Aurea’ vak 29 

 

 

 

 



4 

Arboretum De Nieuwe Ooster – jaarverslag 2016  

 

 

 

 

 

 

 



5 

Arboretum De Nieuwe Ooster – jaarverslag 2016  

  

Voorwoord 
 

 

Bomen. Zij zijn prachtig in hun vrede, zij zijn wijs in hun stilte. Zij zullen 

overeind staan nadat wij tot stof zijn vergaan. Zij onderwijzen ons en wij 

neigen ons tot hen. 
Galeain ip Altiem MacDunelmor  

 

 

‘Still going strong’ 
Een relatief rustig jaar ligt achter ons. Hoewel….. op het einde van 2016 kregen we te maken met een 
afscheid van een directeur De Nieuwe Ooster. “Alweer?” Hoor ik u zeggen. Ja, zo gaat dat soms. 
Maar met vol vertrouwen naar de inmiddels aangestelde nieuwe directeur gaan we 2017 in. We hopen 
dat De Nieuwe Ooster en stichting arboretum de jarenlange, prettige samenwerking kan blijven 
voortzetten. 
Verder zal u in dit jaarverslag lezen over onze collectie, de rondleidingen, de bomencursus, de 
klussendagen en andere zaken die spelen rondom Amsterdams mooiste bomenpark. 

Een speciale woord van dank is hier gericht aan alle vrijwilligers die de stichting rijk is. En met rijk 
bedoel ik ook echt rijk. Zonder deze enthousiaste mensen die geheel belangeloos hun diensten 
aanbieden kan de stichting niet voortbestaan. Bij deze neem ik met een buiging mijn pet voor u allen 
af. 

Met elkaar zetten wij ons ook in 2017 weer in voor Amsterdams mooiste bomenpark, 
het arboretum van De Nieuwe Ooster. 

 

 

Roger Bickerstaffe 
Thea Burggraaf 
Johan Mullenders 

Bestuur stichting Arboretum De Nieuwe Ooster 
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De collectie  
aanplant in het arboretum 

jaar gekregen st. gekocht door st. totaal st.  DNO nieuwe aanplant stand collectie groei 
      

2016 12 9 21 4 25 753 12 
2015 23 4 27 23 50 741 42 
2014 25 8 33 13 46 719 42 
2013 37 4 41 6 47 677 47 
2012 19 17 36 9 45 630 31 
2011 20 6 26 5 31 599   

 

 
 
 
De collectie houtachtigen groeit gestaag. De collectielijst wordt langer en langer. Eind 2016 stond het 
aantal verschillende soorten op 753. Een groei van 12 nieuwe soorten. 
Niet alleen via de stichting worden nieuwe soorten aangeplant maar ook door De Nieuwe Ooster zelf. 
Bij herinrichting van plantvakken of aanvullen van randbeplanting worden daar waar het mogelijk is 
nieuwe soorten geplant.  
Bij aanplant wordt o.a gekeken naar groeiomstandigheden en de ontwerpplannen van de geestelijke 
vader van het gedenkpark, landschapsarchitect Leonard Springer. 
In 2016 is de collectie gegroeid met 12 nieuwe soorten. Dit zijn zowel bomen als heesters. 21 daarvan 
zijn ingebracht via de stichting. Daarvan zijn 3 bomen aangeplant ter herinnering aan een overleden 
persoon die rechtstreeks via de stichting zijn ingekocht. Er zijn 2 bomen geplant via organisatie 
Remember In Green, die bomen laat opgroeien met de as van een overleden persoon. 
De stichting krijgt ook regelmatig bomen of heesters via kwekerijen waar we een relatie mee 
opgebouwd hebben. Zij steunen ons middels schenkingen van nieuwe soorten. 
 
De collectielijst groeit niet alleen door nieuwe aanplant. Nog steeds worden in het gedenkpark bomen 
of heesters gedetermineerd als een uniek soort. Deze wordt dan als nieuw toegevoegd op de 
collectielijst, terwijl de soort al jaren aanwezig was. 
Helaas ontvalt ons soms ook een boom door natuurlijke uitval. Daarom is de groei van de 
collectieaantallen niet evenredig aan de aanplant van nieuwe soorten. 
 
De collectie wordt ook buiten de stichting zelf gezien als zeer waardevol. Daardoor geeft de 
Nederlandse Dendrologische Vereniging (mede opgericht door Springer) jaarlijks hun dendrologie 
cursussen (kennis van houtige gewassen) op het terrein van De Nieuwe Ooster. 
Het groeien van de gehele collectie met diverse soorten is van belang voor een arboretum. Hoe meer 
soorten des te meer aanzien en waardering. 
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Activiteiten  
 
Taxus knip-actie 
Dit jaar voor de tweede keer de Taxus-knipactie. Dit in samenwerking met De Nieuwe Ooster. 
In drie dagen zijn door vrijwilligers van de stichting en een aantal medewerkers van DNO op het 
gedenkpark alle Taxushagen gesnoeid ten behoeve van het verkrijgen van het medicijn Taxol dat 
gebruikt wordt voor chemotherapieën. Bovendien werd per verzamelde kilo knipsel een bedrag 
uitgekeerd. Dit geld is in zijn geheel uitgekeerd aan drie goede doelen met betrekking tot het 
behandelen van bestrijden en behandelen van de ziekte kanker. Geen enkele euro is ‘blijven hangen’.  
De uiteindelijke opbrengt bedroeg ca. 3000 kg taxussnoeisel (goed voor 27 chemotherapieën) en in 
geld € 800,-. 
Het enthousiasme van alle vrijwilligers en medewerkers van De Nieuwe Ooster was wederom zo groot 
dat besloten is dit jaarlijks te herhalen. 
 

                          
Thea Burggraaf reikt de cheque uit aan          Elvire Vesseur overhandigt de cheque aan stichting Pink Ribbon 
Stichting Blueribbon namens stichting    namens De Nieuwe Ooster. 
arboretum De Nieuwe Ooster 
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Cursus ‘Bomen kijken op De Nieuwe Ooster’ 
Voor het zevende achtereenvolgende jaar heeft de stichting een bomencursus verzorgd. Deze cursus 
is ontwikkeld voor mensen die van bomen houden maar daar verder niet veel van weten. Accent van 
deze cursus ligt op het geven van handvatten om bomen te leren bekijken en te onderscheiden van 
elkaar. 
De cursus wordt gegeven op vier keer een avond in het voorjaar en behelst theorie en praktijk. De 
werving van cursisten geschiedt door middel van mond-tot-mond reclame, folders, website en 
facebook.  
 

 
 
 
Dagexcursie 
De dagexcursie ging in 2016 naar de bamboetuin in Wilhelminaoord en de Koloniehof in 
Frederiksoord. Er waren 40 deelnemers.  
De dagexcursie is bedoeld om de club enthousiaste volgers van de stichting te binden en kennis van 
groen en tuinen op te laten doen. In financiële zin is het geen vetpot, sterker nog, tot nu toe moet er 
elk jaar geld bij. Dit komt omdat het bestuur heeft besloten geen deelnamegeld te rekenen voor alle 
boomsponsors die jaarlijks een bedrag doneren voor een boom. Middels deze dag willen wij hen 
behouden als sponsor. Ook wordt geen geld berekend voor het bestuur en de gidsen verbonden aan 
de stichting, alsmede de ereleden. 
Aangezien het enthousiasme en de sfeer met de deelnemers ieder jaar erg goed is blijven we de 
dagexcursie organiseren. 
 

Vrijwilligers- Klussendag 
Aan de stichting zijn een aantal 
vrijwilligers verbonden die hand- en 
spandiensten verlenen. Dit varieert van 
achter de schermen met website en/of 
nieuwsbrief bezig zijn tot in het 
arboretum zaken aanpakken zoals, 
onkruid bij bomen weghalen, 
boombordjes controleren, water geven 
bij jonge bomen etc. De stichting kan 
niet goed functioneren zonder de inzet 
van deze mensen en hun inzet wordt 
enorm gewaardeerd. 
In 2016 hebben we vier 
vrijwilligersdagen georganiseerd. Op 
deze zaterdagen hebben we de 
voorbeeld-gedenktuin bij vak 65 
onkruidvrij gemaakt. Ook zijn 

gezamenlijk op meerdere vakken boomrondjes schoongemaakt. 
Mensen kunnen zich aanmelden als vrijwilliger via de website. 
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De rondleidingen  
 

Vanaf januari 2008 verzorgt de stichting rondleidingen door het arboretum. Elke eerst 
zondag van de maand vindt deze plaats. Deelnemers hoeven zich niet vooraf aan te melden. 
De rondleidingen gaan altijd door, weer of geen weer, veel of weinig deelnemers. Ook als de 
eerste zondag van de maand op een feestdag valt gaat de rondleiding door. Door het 
consequent aanhouden wordt dit bij het publiek een vertrouwd gegeven.  
Voor een rondleiding wordt € 3,- p. p. gerekend, een donateur van de stichting betaalt  € 
1,50. 
Ook worden rondleidingen verzorgd op aanvraag. Deze kunnen dan op elke willekeurige 
datum afgesproken worden. De rondleidingen kunnen ook in het Engels gegeven worden. 
Aanvraag geschiedt telefonisch of via de website.   
Sinds 2012 wordt bijgehouden hoeveel deelnemers er zijn per rondleiding en wat de 
inkomsten zijn. 
 
   2012 2013 2014 2015 2016 
aantal rondleidingen 12 16 16 12     16 
aantal deelnemers 117 211 218 125   206   
opbrengt in €  463,- 643,- 687,- 457,- 629,- 
 
Uit bovenstaand overzicht valt te lezen dat het aantal rondleidingen in 2016 met vier is 
toegenomen. Er waren in 2016 vier extra rondleidingen op aanvraag. Hierdoor zijn ook de 
inkomsten toegenomen. 
De opbrengst van de rondleidingen zal besteed worden voor het aanschaffen van nieuwe 
bomen en/of heesters of ter ondersteuning van activiteiten van de stichting.  
 

      
 

Door het arboretum worden meerdere rondleidingen gehouden dan hier gemeld. Deze 
worden dan door De Nieuwe Ooster verzorgd en daardoor niet in dit overzicht opgenomen. 
Te denken valt bijvoorbeeld aan mensen in opleiding in de uitvaartbranche of collega 
vakgenoten uit geheel Nederland. 
Vanaf 2013 wordt op de website  en op Facebook 
(www.facebook.com/arboretumamsterdam)   vermeld wie de gids is die de rondleiding 
verzorgt. Het is moeilijk meetbaar of dit positief resultaat oplevert,  maar uit gesprekken met 
deelnemers weten we dat sommige belangstellenden meerdere keren per jaar een 
rondleiding volgen vanwege ander weer, ander seizoen of een andere gids. Stichting 
arboretum heeft de beschikking over vier gidsen. 
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Financieel jaarverslag 2016 
 
 

Inkomsten    

    

Donateurs + giften   € 3.636,00   

Boomsponsors    € 1.525,00   

boombordjes en penningen  €        79,00   

verkoop bomen   € 1.137,40   

Bomencursus en rondleidingen € 1.835,10   

Divers     € 2.744,98   

    

     € 10.957,48 

    

Uitgaven    

    

Secretariaat    €    331,69   

Inkoop groen    € 1.911,60   

Boombordjes    €          0,00   

Divers     € 7.732,84  

    

     € 9.976,13 

    

   eindresultaat 2016  € 981,35 

 

 

Het financiële eindresultaat is niets meer dan het verschil  tussen de inkomsten en uitgaven van 2016 

via de bankrekening. De stichting heeft weliswaar een kleine kas met contanten (rond € 200,-) maar 

is te gering om in het jaarverslag op te nemen. 

De stichting haalt een groot deel van haar inkomsten uit donaties van donateurs en uit individuele 

giften. Uit het overzicht blijkt dat we een redelijk percentage inkomsten halen uit de verkoop van 

bomen maar schijn bedriegt. Bomen die aan het arboretum geschonken worden door particulieren, 

worden door de stichting ingekocht en na het planten verrekend met de schenker. 

De post ‘diversen’ aan de uitgavenkant bestaat uit uitgaven zoals excursiekosten, gereedschap, 

promotiemiddelen, boompalen, etc. 

Concluderend kunnen we stellen: zolang er meer in komt dan er uit gaat, is het dik in orde.  



11 

Arboretum De Nieuwe Ooster – jaarverslag 2016  

Nog wat cijfers 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donateurs  
In totaal staan 141 (eind 2016) donateurs vermeld. Niet alle donateurs betalen trouw hun 
donateurschap. Elk jaar in mei wordt een brief naar alle donateurs verzonden met een overzicht van 
de nog komende activiteiten en het verzoek om eventueel het nog niet betaalde donateurschap te 
voldoen. Hierop wordt direct gereageerd met betalingen. In het schema worden alleen de betalende 
donateurs vermeld. Hierin is een stijgende lijn te zien. 
 
 

Boombordjes 
In 2016 zijn 39 nieuwe boombordjes aangebracht In totaal 
zijn nu 640 bordjes aangebracht in het arboretum. 
Inmiddels worden ook “oude” boombordjes vervangen met 
het nieuwe logo. 
De manier van bevestigen van de bordjes is in 2015 met 
een nieuw systeem uitgevoerd. Niet meer schroeven in de 
boom maar d.m.v. een rubber koord om de boom heen. 
Steeds meer krijgen grote bomen ook een gerecyclede 
plastic paaltje met daarop het boombordje. Dit geeft het 
arboretum een verzorgde uitstraling. Een paar vrijwilligers 
voeren grotendeels dit werk uit.  
 
 
 
 
 

 
 
Digitale Nieuwsbrief 
Ook het aantal nieuwsbrief ontvangers is aardig toegenomen tot 502 adressen. In deze nieuwsbrief 
worden allerlei nieuwsfeitjes en aankondigingen van activiteiten vermeld. De nieuwsbrief verschijnt ca 
zes keer per jaar. 
 
Facebook 
Sinds een eigen pagina op Facebook, lopen de volgers flink op. Aan het eind van het jaar stond de 
teller op 698. Een enkele keer per jaar wordt via Facebook een betalende advertentie gezet om de 
pagina te promoten. Middels een doelgroep samenstelling krijgen de Facebookers onze pagina onder 
de aandacht. Als men deze liked hebben we een nieuwe volger. Bijna elke week wordt wel een bericht 
geplaatst. Dit kan gaan om een bloeiende boom/heester onder de aandacht te brengen of een 
aankondiging van een activiteit of gebeurtenis. 
 

 
betalende 
donateurs  

    

 
nieuwe 
boombordjes 

totaal aantal  
boombordjes  

nieuwsbrief  
ontvangers Facebookvolgers  

2016 97 39 640 502 698 
2015 90 26 618 431 547 
2014 82 31 592 386 237 
2013 68 28 561 318 124 
2012 43 58 533   
2011 55 78 475   


