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Beleidsplan 2014 - 2017
Algemeen
De Botanische Tuin dr. Costerus is een historische, botanische tuin en behoort tot de
categorie niet–universitaire botanische tuinen. De verzameling planten bestaat uit
inheemse en niet-inheemse gewassen. De tuin is 1200 m² groot en de collectie bevat
permanent buiten staande planten. Het merendeel van de planten is voorzien van
naambordjes. De tuin wordt volledig door vrijwilligers onderhouden en ook het bestuur is
onbezoldigd. De tuin en de planten worden gebruikt voor educatieve, informatieve
doeleinden ten dienste van publiek. De grond is eigendom van de gemeente Hilversum
en de Stichting Botanische Tuin dr. Costerus huurt de tuin ‘om niet’.
Doel Costerustuin
Het doel van de Stichting is in de oprichtingsakte in 1994 als volgt omschreven:
- Het instandhouden van de historische, botanische tuin in Hilversum
- Het stimuleren van belangstelling voor en kennis van de natuur en in het bijzonder de
botanie.
Deze twee doelstellingen vormen nog steeds de basis van alle activiteiten van de
stichting.
Onderhoud tuin en verzameling
Beleid voor de komende jaren is gericht op:
- Het onderhouden en conserveren van de tuin, de vijverpartij en de opstallen
- Vervangen en aanvullen van de verzameling planten volgens de opvattingen van Jan
Costerus.
- Up to date houden van naambordjes bij de planten met de juiste nomenclatuur. Hierbij
wordt de indeling en naamgeving volgens de flora uitgave 1983 aangehouden.
Publieksservice
De Costerustuin is het hele jaar gratis opengesteld van zonsopkomst tot zonsondergang.
Elk voorjaar wordt in overleg met vrijwilligers, die zich inzetten voor educatieve
activiteiten, een jaarprogramma opgesteld. Dit bestaat onder andere uit: rondleidingen,
open dagen, lezingen en activiteiten voor speciale doelgroepen o.a. kinderen. De
activiteiten worden gratis of tegen kostprijs aangeboden.
Aandachtspunten 2014 – 2017
Promotie van de Costerustuin: bekendheid vergroten en vriendenwerving
- Doelgroepen onderzoek en de resultaten hieruit vertalen naar nieuwe initiatieven.
- Samenwerking zoeken met andere organisaties: in de regio en/of met hetzelfde
aandachtsgebied.

