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De tuin in 2017 
• In 2017 is een start gemaakt met een plan voor het beheer van de plantencollectie in de 

Costerustuin. Theo Damen van de universiteit Wageningen heeft de naamgeving van de planten 

nagekeken en aangepast. Daarnaast is samen met Theo een plantencollectie van ruim 100 soorten 

vastgesteld die permanent in de Costerustuin aanwezig zullen zijn. Het gaat hierbij om 

voorbeeldplanten die representatief zijn voor de collectie die in de tuin te zien is. Als basis is de 

Geïllustreerde flora van Nederland uit 1909 aangehouden. 

• De Liriodendron en de Juglans zijn in 2017 gesnoeid. Alle bomen in de tuin zijn nagekeken, zo 

nodig gesnoeid en staan er gezond bij.  

 

Het bestuur 
Het bestuur bestond in 2017 uit: Tinka Greebe (voorzitter), Piet Vulto (penningmeester), Sita van de 

Koppel (bestuurslid), Jos Ketelaar (bestuurslid) en Jan Meijer (bestuurslid). Het bestuur is 

onbezoldigd. Het bestuur vergadert regulier vier keer per jaar. Eind 2017 is Tinka Greebe afgetreden 

als voorzitter en opgevolgd door Bert Beijer. 

 

Vrijwilligers 
Het jaar is gestart met de jaarlijkse vrijwilligersvergadering op 11 februari 2017. De twee 

grootonderhouddagen hebben plaats gevonden op 18 maart en 28 oktober. Tijdens het 

vrijwilligersuitje op zaterdag 12 augustus is het park van paleis Soestdijk bezocht. Het tuinjaar is 

afgesloten met een koffieochtend bij restaurant De Kaars op 16 december. 

Eind 2017 bestond de vrijwilligersgroep uit 27 personen. Vrijwilligers met als hoofdtaak tuinieren: 22 

personen, waarvan twee vrijwilligers tevens rondleidingen verzorgen. Vijf vrijwilligers verrichten 

uitsluitend andere taken: technisch onderhoud, bestuurstaken of iets anders. Twee vrijwilligers staan 

wel op de vrijwilligerslijst maar zijn dit jaar minder actief geweest. De vrijwilligers ontvangen geen 

financiële vergoeding voor het werk dat gedaan wordt.  

 

Vrienden 
Eind 2017 waren 191 personen vriend van de tuin. Het aantal afmeldingen bedroeg 18 Het aantal 

nieuwe aanmeldingen bedroeg 8. De minimale bijdrage per vriend is 15 euro. Geschoond voor enkele 

bijzondere giften bedroeg de werkelijke bijdrage in 2017 gemiddeld € 22.12 (in 2016 € 21,40).     

Vrienden ontvingen in voor- en najaar het tuinbulletin: De Costerus Cost. De jaarlijkse vriendenavond 

vond op 10 november plaats. 
 

Financiën 
Financieel heeft de Costerustuin weer een gunstig jaar achter de rug. Toch geeft de terugloop van het 

aantal donateurs aan dat de structurele financiële basis van de Costerustuin afkalft. We moeten voor 

de toekomst rekening houden met beduidend lager inkomsten. Het is daarom goed dat we inmiddels 

een flinke financiële buffer hebben kunnen opbouwen. 

 

Het financieel verslag 2017 van de Costerustuin is te vinden op de website  www.costerustuin.nl 

De Costerustuin is een erkende ANBI organisatie en is opgenomen in de stichting Centraal 

Informatiepunt Goede Doelen (CIGD). 

 

 

Activiteiten 2017 
Rondleidingen  

Er zijn twee rondleidingen in het voorjaar (6 mei en 23 mei) en twee rondleidingen in het najaar (30 

augustus en 18 september) gegeven. Er was weinig animo voor deze rondleidingen. 

http://www.costerustuin.nl/
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Workshop ‘Daslookboter maken’.  

Deze activiteit vond plaats op 24 april en bestond uit een rondleiding door de tuin, Daslookboter 

maken en napraten met kruidenthee. De workshop was volgeboekt en de deelnemers waren 

enthousiast. Gratis een Daslookplant mee naar huis nemen was helemaal top! 

High Tea in de tuin 

De High Tea’s op zaterdag 10 juni en 19 augustus waren een groot succes. Deze middagen zijn altijd 

volgeboekt. De deelnemers zijn zonder uitzondering enthousiast over het aantal verschillende hapjes, 

de bijzondere recepten en de verrassende combinaties van de planten die in de gerechtjes zijn 

verwerkt. Een paar uur kijken, ruiken, proeven en luisteren naar Ellen Brandligt. Zij weet de 

deelnemers te boeien met haar kennis over kruiden en toepassingen van kruiden/planten in de tuin. 

Open dag Costerustuin 

De Open dag op 25 juni met allerlei ‘groene’ activiteiten in de tuin trok veel bezoekers.  

Open Monumentendag 

Landelijke thema Open Monumentendag 2017: Boeren, burgers en buitenlui. Landelijk doel 

monumentendag: burgers betrekken bij monumenten in hun gemeente. De gemeente Hilversum 

brengt ieder jaar een mooie publicatie (folder) uit met korte informatie over alle deelnemende 

organisaties. Op zondag 10 september konden bezoekers in de tuin terecht. De edu-kastjes, met 

informatie over de tuin, stonden verspreid in de tuin. Ongeveer 40 bezoekers kwamen naar de tuin 

waarvan een groot aantal de tuin voor het eerst bezocht. 

Plantuitgifte 

Op zaterdag 7 oktober vond de jaarlijkse plantuitgiftedag plaats. Een gezellige activiteit waar ook veel 

vrienden van de tuin naar toe komen. De hele ochtend was het een komen en gaan van mensen die 

planten kwamen halen en brengen. 

Vriendenavond 

De vriendenavond op 10 november is in 2017 ook opengesteld voor andere belangstellenden. Tijdens 

deze avond, in de grote zaal van Verpleegtehuis Gooizicht in Hilversum, heeft Paul van der Poel 

(Vogelwerkgroep Het Gooi) een lezing gegeven over drie vogelsoorten die iedereen wel kent: het duo 

Boomklever/Boomkruiper en de Grote bonte specht. De avond was goed bezocht met ongeveer 50 

deelnemers. 

Zaden en zaadactie  

Via de website wordt gratis zaad aangeboden. Hier wordt weinig gebruik van gemaakt. De kleine 

groep aanvragers is wel heel enthousiast over deze service. De zaden uit de tuin worden ook 

aangeboden tijdens activiteiten in de tuin, op de vriendenavond en tijdens de avond voor 

nieuwkomers in het raadhuis. Men vindt het heel leuk om het aanbod te bekijken en de gratis zakjes 

zaad mee te nemen: een klein, mooi verpakt cadeautje! 

 

 

Promotie en informatie 2017 
In 2017 heeft de promotie van de Costerustuin via de gebruikelijke kanalen (zie hieronder) 

plaatsgevonden. 

Website Costerustuin  

De website (www.costerustuin.nl) is in 2017 categorisch flink meer bezocht dan vorig jaar, rond de 

300 keer per maand. Achter de schermen is veel gedaan aan de vindbaarheid (SEO) van de 

Costerustuin. Bezoekers van de website komen allereerst via een zoekopdracht bij Google, daarnaast 

direct als reguliere bezoeker of via Facebook. Als laatste via zoekmachine Bing. Deze website levert 

ook activiteit op: https://www.dagtripdoen.nl. Wie daar zoekt op Hilversum, die krijgt de Costerustuin 

als tweede in beeld; na Museum Hilversum en voor de attracties van het Mediapark (resultaat van 

december 2017). 

Best bekeken pagina in oktober en november (na de homepage): de vacature voor Voorzitter, met 44 

keer. Daarna volgen ex aequo de Activiteitenpagina en de pagina met het Bestuur, onmiddellijk 

gevolgd door de pagina met Downloads. 

Costerustuin.nl wordt regelmatig vanuit het buitenland bekeken, in november meer dan 50 keer 

vanuit de VS, bijvoorbeeld. Grappig is dat de overige landen elkaar weinig ontlopen. Zuid-Korea is de 

laatste maand even vaak komen kijken als België, bijvoorbeeld. 

Facebook Costerustuin  

Informatie en foto’s worden ook via Facebook verspreid. 

https://www.facebook.com/pages/Botanische-Tuin-Dr-Costerus/182495185094139?ref=hl  

Facebook wordt iets beter bezocht dan in 2016, terwijl we er niet heel erg actief zijn. De waardering 

voor de pagina is hoog, maar er is nog steeds weinig interactie. 66% van de bezoekers van 

Costerustuin op Facebook is vrouw. De meeste volgers komen uit het Gooi en Amsterdam.  

http://www.costerustuin.nl/
https://www.dagtripdoen.nl/
https://www.facebook.com/pages/Botanische-Tuin-Dr-Costerus/182495185094139?ref=hl
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Het internationale Facebook-bezoek komt vooral uit Italië, Turkije en de Verenigde Staten, naast een 

heleboel incidentele buitenlandse bezoekers. Rond 20.00 uur wordt de pagina het vaakst gezien. 

Meest gelezen bericht (250 keer) was dat over de Vriendenavond op 10 november. 

Instagram  

Op Instagram zijn dit jaar tot dusver 195 foto's gepost. Het account bevat eind 2017 423 berichten. 

Onze volgers zijn in een jaar tijd meer dan verdubbeld, tot 204. Onze volgers en de toevallige 

passanten zijn nog steeds een heerlijk gemêleerd internationaal gezelschap. 

Nieuwsbrief Costerustuin  

Aanmelden kan via de website-link: http://costerustuin.nl/inleiding-en-algemene-informatie/ 
Aan de Mailchimp e-mail nieuwsbrief is dit jaar weinig aandacht gegeven. De oorzaak is vooral dat er 

weinig kopij binnen is gekomen en er dus minder aanleiding is om een nieuwsbrief uit te sturen.  

Onze groep nieuwsbriefabonnees is wat geslonken, vanwege overlijden en opzeggen, maar er is ook 

een aantal nieuwe aanmeldingen geweest. Met die van onze nieuwe voorzitter staat het aantal nu op 

140. Van de ontvangers opent tussen de 60% en de 70% de nieuwsbrief. Er zijn iets meer mensen die 

dat doen op een desktopcomputer dan op een mobiel apparaat: 57% tegenover 43%. 10% tot 20% 

van de 'openers' klikt vervolgens door naar onze website. De iPhone is verreweg de meest gebruikte 

smartphone bij het lezen van de nieuwsbrief. 

CosterusCost 

De CosterusCost verschijnt in voor- en najaar en wordt verstuurd aan de vrienden van de tuin. De 

Cost ligt ook in de info-kast bij de ingang van de tuin. 

Costerustuin folder 

De folder van de tuin geeft algemene informatie en bevat een plattegrond met opsomming van alle 

plantenorden die in de tuin te zien zijn. Deze ligt in de info-kast bij de ingang van de tuin en wordt 

verspreid tijdens (promotie) activiteiten. 

Vermelding op website andere organisaties 

Het aantal websites waar gratis een overzicht van de activiteiten van de Costerustuin op geplaatst kan 

worden is sterk afgenomen. Er zou uitgezocht moeten worden of het nog loont hier aandacht aan te 

besteden.  

Overzicht kalender Uit in Noord-Holland 

Ieder jaar in mei wordt in een extra bijlage van de Gooi- en Eemlander ‘Uit in Noord-Holland’ een 

overzicht gegeven van activiteiten in Noord-Holland in lente en zomer. De Costerustuin wordt met 

naam en adres genoemd in het overzicht van te bezoeken organisaties. Het is de vraag of deze 

uitgave in 2018 ook uitkomt. 

Tuinreservaten.nl 

De Costerustuin staat op deze website vermeld. 

Dag/week/maandbladen 

De persberichten worden redelijk vaak geplaatst in de regionale bladen. Ongeveer 80% van de 

persberichten worden in één of meerdere regionale bladen gepubliceerd. De digitale versie wordt op 

verschillende website’s geplaatst o.a. Buurtlink. 

Boombergkrant 

Artikelen in de Boombergkrant (buurt Boomberg) zijn in 2017 niet aangeleverd.  

Website VVV Gooi 

De vermelding op de website van VVV Gooi en Vecht is ook in 2017 gecontinueerd. De VVV plaatst alle 

persberichten op de eigen website http://www.vvvgooivecht.nl/ . 

Folder gemeente Hilversum 

De Costerustuin is één van de voorbeelden die de gemeente noemt in het kader van ‘Hilversum 

Mediastad’. Vermelding op de plattegrond van de Nederlandstalige en engelse folder.  

Gemeente Hilversum 

Presentatie van de Costerustuin tijdens de avond voor nieuwe inwoners op 21 november 2017 in het 

raadhuis van Hilversum. Nieuwe inwoners worden breed geïnformeerd over activiteiten in Hilversum. 

De presentatie van de Costerustuin (tafel met info en diavoorstelling op laptop) trekt veel 

belangstelling.  

Andere vermeldingen 

In het mei-nummer van het blad Tuinseizoen stond een groot artikel over de Costerustuin: vier 

pagina’s in full color met foto’s. En in hetzelfde nummer is een (gratis) advertentie geplaatst met de 

vacature voor een nieuwe voorzitter. De Costerustuin promoten via tuinbladen is een goede optie. 

Deze bladen willen plaatsing overwegen als een redactioneel stuk met foto’s wordt aangeleverd. 

 

 

http://costerustuin.nl/inleiding-en-algemene-informatie/
http://www.vvvgooivecht.nl/
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Contacten en samenwerking met andere organisaties 
7 Tuinen in het Gooi 

De Costerustuin participeert in de samenwerking van ‘de 7 tuinen in het Gooi’, de laatste jaren zijn 

geen gezamenlijke activiteiten georganiseerd.   

Versa-vrijwilligerswerk 

Versa-vrijwilligerswerk verzorgt cursussen en informatie voor vrijwilligers, levert een platform voor 

vacatures en werkt verbindend in de samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligers 

kunnen in overleg met het bestuur een cursus volgen bij Versa. De kosten worden door de tuin 

vergoed. 

Senver 

Seniorenvereniging Hilversum organiseert wandelingen in en rond Hilversum. De combinatie van de 

Corversboswandeling met bezoek aan de Costerustuin (korte rondleiding) is een succes. Dit biedt 

mogelijkheden voor verdere samenwerking. 

Kursusproject Loosdrecht en ‘Ronde Venen’ 

Voor beide organisaties heeft Ellen Brandligt een High Tea in de Costerustuin gegeven: op 27 mei voor 

Kursusproject Loosdrecht en op 28 mei voor Ronde Venen. De aanmeldingen voor deze High Tea’s 

lopen uitsluitend via bovengenoemde organisaties. 

 

Tinka Greebe  


