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Met veel plezier stellen we onze nieuwe 
directie voor: Fenna Hanraets-van 
Charldorp en Edwin Pos. Ze gaan vanaf 
16 augustus aan de slag. Edwin is aan-
gesteld als wetenschappelijk directeur. 
Hij wordt o.a. verantwoordelijk voor het 
onderwijs en onderzoek ín de Tuinen en 
zal richting geven aan het collectiebeheer. 
Daarnaast neemt hij zijn eigen onderzoek 
mee. Fenna wordt operationeel directeur. 
Ze gaat onder meer over communicatie, 
financiën, personeel en relatiebeheer. 
Samen zijn ze verantwoordelijk voor de 
museumfunctie van de Tuinen en de 
dagelijkse gang van zaken.

Edwin is al sinds het begin van zijn studie
Biologie aan de Universiteit Utrecht in 
2005 betrokken bij de Tuinen. Eerst via de 
cursussen die hij er volgde, later met zijn 
AIO-onderzoek naar ecosystemen in tro-
pisch Zuid-Amerika en nu in zijn functie als 
assistent-professor bij de vakgroep Ecologie 
en Biodiversiteit aan de Universiteit Utrecht. 
“Voor mij was dit een unieke kans om mijn 
passie voor onderzoek naar ecosystemen en 
planten te combineren met onderwijs, niet 
alleen binnen de academische wereld maar 
juist ook breed binnen de maatschappij.”
Fenna komt uit een heel andere hoek. Ze 
studeerde Internationale Bedrijfskunde 
in Maastricht en werkte daarna in diverse 
functies. Op dit moment is ze werkzaam als 
directeur van het Utrechts Universiteits-
fonds en hoofd Relatiemanagement van 
de Universiteit Utrecht. “Sinds ik bij de 
Universiteit Utrecht werk, heb ik de Tuinen 
leren kennen en waarderen. Wat me vooral 
aanspreekt is dat kennis en onderzoek 
samengaan met ontspanning. Je kunt door 
de Tuinen lopen, genieten van alle planten 
die er staan en er ondertussen iets over 
leren.” Hoewel dit haar eerste ‘groene’ baan 

is, was ze altijd al bezig met planten. 
“Mijn vader herinnerde me er laatst aan dat 
ik op de basisschool al een eigen rotstuintje 
had en ik vond het als kind heerlijk om in de 
tuin te werken, ging zelfs onkruid wieden 
bij de buren.”

Sterke kanten
Voor Edwin is veelzijdigheid een van de 
sterke kanten van de Tuinen. “Elke 
botanische tuin heeft natuurlijk zijn eigen 
collectie, maar wat Utrecht echt bijzonder 
maakt, zijn de verschillende thematische 
tuinen, de grote taxonomische diversiteit 
en de sterke academische inbedding, zowel 
voor onderwijs als onderzoek. We willen 
echter niet alleen onderzoek faciliteren, 
maar in de toekomst ook meer zelf initiëren 
en dat onderzoek inzichtelijk maken voor 
een breed publiek, wetenschap tastbaar 
maken.” Fenna vult aan: “Die academische 
inbedding willen we graag versterken door 
meer faculteiten en onderzoeksprogram-
ma’s bij de Tuinen te betrekken. Maar we 
willen ook een bredere samenwerking met 
partners in de regio. De Tuinen moeten echt 
een kennisinstituut worden.”

Onderzoek in de Tuinen
Edwins eigen onderzoek is gericht op het 
begrijpen van ecosystemen*. “Dan gaat 
het over biodiversiteit, hoe deze tot stand 
komt en in stand gehouden wordt, en welke 
rol biodiversiteit speelt. Welke functies 
bijvoorbeeld vervullen de verschillende 
planten in het ecosysteem en welke 
processen zijn het belangrijkst? Zowel op 
het niveau van de individuele plant als ook 
op genetisch niveau.” Zijn onderzoek* is 
vrij theoretisch. “Ik reken vooral heel veel, 
maar dat doe ik wel met data die uit het veld 
komen en die ik deels zelf heb verzameld. 
Daarvoor moet je wel weten met welke 
planten je precies te maken hebt. Zonder 
kennis kom je nergens.” Hij ziet de tuin 
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Thomas Hess
    Aan de slag in eigen tuin

Brandaris Books 2019
128 pagina’s
ISBN 9789082999914
€ 17,50

Leuke en creatieve ideeën voor nuttige 
toepassingen van gerecyclede producten 
in eigen tuin.

 Boekentips

Marian Jungblut  is als vrijwilliger werkzaam bij de balie en in de boekwinkel en 
ondersteunt collectiebeheerder Eric Gouda bij zijn project over Bromelia’s. 

Jonathan Drori
Een reis om de 
wereld in 80 bomen
Luitingh Sijthoff 2019
240 pagina’s
ISBN 9789024585199
€ 27,50

Beschrijving van 80 bomen die 
gekoppeld zijn aan een bepaald 
land. De schrijver laat zien welke 
rol bomen kunnen vervullen in het 
menselijk leven. Een unieke reis vol 
wetenswaardigheden over bijzondere 
en gewone bomen.

Marjolein Holtkamp
Natuur memo-kwartet
Luitingh Sijthoff 2018
ISBN 9789024580853
€ 21,99

Een geweldig leuk en 
leerzaam spel voor de hele familie, 
waarmee je spelenderwijs kennis 
opdoet over de natuur.

De tuinwinkel is voorlopig gesloten.

Marian Jungblut

als uitvalsbasis voor breed plantkundig 
onderzoek, ook in samenwerking met 
andere tuinen. “Dan moet je niet alleen 
op individueel plantniveau kijken, maar 
ook naar de genetische diversiteit; 
zit daar bijvoorbeeld veel verschil in 
tussen tuinen of hebben we allemaal in 
dezelfde plantenvijver gevist en wat voor 
consequenties heeft dat voor de diversiteit 
van het plantenmateriaal in botanische 
tuinen?” 

Vrienden met je Vrienden
Fenna heeft als directeur van het U-fonds 
veel ervaring met relatiebeheer en vrienden. 
“Ik ben heel nieuwsgierig naar de Vrienden 
van de Botanische Tuinen. 
Wie zijn zij en wat vinden ze belangrijk? 
Ik ben bijvoorbeeld benieuwd wat ze van 
het huidige programma vinden. Verder zou 
ik onze Vrienden graag meer betrekken bij 
de Tuinen, als vrijwilligers maar ook als 
ambassadeurs bij organisaties of bedrijven 
waarmee ze zelf verbonden zijn.” Ze vindt 
het belangrijk aan te sluiten bij lopende 
projecten zoals de samenwerking tussen de 
Europese universiteiten (LERU). 
“Veel LERU-leden hebben eigen botanische 
tuinen en daar liggen mooie kansen om 
bijvoorbeeld gezamenlijk op te trekken in 
het werven van fondsen voor de tuinen. 
Ik denk dat de Tuinen zo nog meer een 
boegbeeld voor de Universiteit kunnen 
worden.”

Levend museum en kenniscentrum
Beiden vinden het overbrengen van kennis 
naar een breed publiek heel belangrijk. 
“Het levend museum Botanische Tuinen 
Utrecht waarin ontdekken centraal staat, 
is een fundament voor het kennisinstituut 
Botanische Tuinen Utrecht en vice versa”, 
aldus Edwin. “En daarom”, vult Fenna aan, 
“is het zo goed dat dit een duofunctie is. 

We vullen elkaar heel goed aan en hebben 
heel vergelijkbare ideeën over hoe we 
de Tuinen als kennisinstituut en levend 
museum verder kunnen uitbouwen. Het 
is grappig dat onze netwerken nauwelijks 
overlappen. We brengen echt allebei onze 
eigen contacten mee.”
Kennis vergaren en kennis overbrengen, 
dat zijn de kernpunten waar het ook in 
de toekomst om blijft draaien. Zowel in 
een academische context als voor een 
algemeen publiek. Programma’s voor 
scholen moeten daar eveneens een rol in 
krijgen, bijvoorbeeld de Summerschool voor 
studenten uit het buitenland en de 
IMC-weekendscholen voor kinderen 
van 10 tot 14 jaar.

En beginnen in coronatijd? Daar zijn ze het 
met elkaar over eens. “Een extra uitdaging 
maar zeker niet minder leuk, en vooral 
kijken naar de toekomst.”

Op onze Vriendendag op 7 september, is 
Fenna tijdens de lunch aanwezig. Uiteraard 
onder voorwaarde dat de situatie rondom 
corona dat toelaat en de Vriendendag door 
kan gaan. Een mooie gelegenheid om haar 
te ontmoeten.

Akkie Joosse is coördinator van de Vrienden en 

medewerker communicatie van de Botanische 

Tuinen Utrecht.

* Het BioCliVe programma is hier een voorbeeld van. 

Kijk voor meer informatie op www.uu.nl/botanische-

tuinen/onderwijs-en-onderzoek/onderzoek/bioclive
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