Activiteiten 2020
Leidend bij de ontwikkeling van de tuin blijft de doelstelling van TLO: De stichting stelt zich
ten doel het restaureren, herinrichten, voor de mens aantrekkelijk maken, openstellen en
duurzaam beheren van de nutstuin van het landgoed Laag Oorsprong te Oosterbeek. Kort
door de bocht zou je kunnen stellen dat nu de periode is aangebroken om het duurzaam
beheer van LTO op alle fronten uit te bouwen.
2020, het Covid-19 jaar
Corona drukte een grote stempel op de activiteiten in de tuin. Om te beginnen ging de tuin
pas op 1 juni ’20 open. Eerder openen was niet toegestaan. Er hebben desondanks nog 3
kunstenaars geëxposeerd. Het culturele programma op de zondagmiddagen had geen
doorgang. De buitenbioscoop – normaal hebben wij 2x per jaar een vertoning – werd ook
afgezegd. Het jaar 2020 verlangde door Covid-19 veel flexibiliteit. Omdat we als Tuin onze
verantwoordelijkheid willen nemen en veel van onze bezoekers en vrijwilligers uit ouderen
bestaan, nemen en namen wij de coronamaatregelen serieus. Dit resulteerde in duidelijke
regels voor alle vrijwilligers die per situatie werden aangepast.
Zo moesten vrijwilligers:
• afstand houden,
• In beperkte groepjes werken (2 of meer afhankelijk van de situatie)
• roulerend koffiepauzes houden
• ouderen boven de 75 en de kwetsbaren werden verzocht niet meer naar de tuin
komen. Dit leidde ertoe dat in juni/juli de balie merendeels door jongeren werd
bemand en dat de tuinploeg nog maar uit 5 vrijwilligers bestond
(75% viel af van deze groep).
Dat ouderen boven de 75 en kwetsbare vrijwilligers niet meer naar de tuin konden komen
als tuinploeglid of gastvrouw gaf wat ophef. Vrijwilligers ervaren het als hun tuin waarin ze
deel uitmaken van een groep en zijn zeer betrokken. Alhoewel de meesten begrip toonden
waren er ook vrijwilligers die het beleid te streng vonden. Desalniettemin is deze strikte lijn
vastgehouden en dat bleek helaas ook nodig. Zo bleek een tuinploeglid corona te hebben en
belandde wekenlang in het ziekenhuis, terwijl zij met corona onder de leden nog had
gewerkt in de tuin. Door de strenge regels en het toezien van de naleving erop is een
uitbraak gelukkig voorkomen. Desalniettemin is de tuinploeg in de periode na dit corona
incident terug gebracht tot 2 personen per dag.
Dankzij de forse inspanning en trouw van de resterende vrijwilligers werden de
tuinwerkzaamheden grotendeels uitgevoerd. Bezoekers merkten niet veel van het
toenemend achterstallige onderhoud omdat de tuinbaas de goede prioriteiten stelde.
Tevens zijn er externe krachten betaald ingeschakeld als het echt niet anders kon, zo is het
snoeien van alle hagen, een arbeidsintensieve en zware klus, dit jaar uitbesteed aan
professionals.
Effect Covid-19 op de Openstelling
Door Corona is de tuin pas op 1 juni open gegaan en is het jaarprogramma voor 2020 op
verzoek van de gemeente Renkum volledig geannuleerd. Er zijn vervolgens maatregelen
genomen om de tuin op een veilige manier open te stellen, door:
• meerdere zitplekken verspreid in de tuin op te stellen (aanschaf 21 extra tafels)

•
•
•

de oranjerie en kas veilig in te richten (coronaschermen, zitplaatsen op 1,5 m)
contactgegevens van bezoekers bij te houden
een 1- richtingsroute (met handjes) in de tuin aan te brengen zodat bezoekers op de
smalle paden geen tegenliggers tegen kwamen.

Wij stonden veelvuldig in contact met B&W en het juridisch apparaat van de gemeente om
af te stemmen. Na iedere persconferentie was er direct overleg met de covid-juriste van de
gemeente omdat per veiligheidsregio regels anders werden vertaald in maatregelen.
a) Bijzondere Vieringen
De beperkingen leidden er ertoe dat veel mensen hun speciale gebeurtenis (jubileum,
trouwerij, verjaardag etc.) doorschoven naar 2021. Desondanks ging er toch nog een aantal
in aangepaste vorm in de zomer door (minder gasten, ander programma). De tuinagenda
was voor de coronacrisis redelijk bezet maar door alle verplaatsingen en annuleringen weer
zo goed als leeg. Desalniettemin kwamen er lastminute verzoeken binnen voor bijzondere
vieringen die weer een aantal gaten opvulden. Vooral stellen met een buitenlandse
achtergrond zochten een buitenlocatie om hun huwelijk in aangepaste vorm door te laten
gaan. Zo was er een Afgaans/Iraans stel dat zou trouwen in Duitsland maar door de
strengere maatregelen aldaar naar Nederland uitweek, een Somalisch/Marokkaans stel dat
met twee getuigen hun ceremonie hield. De meerdere henna-feestjes uit Islamitische kring
maakte ons bekend in een voor ons nieuw circuit op social media.
b) filmopnames
Er werden meerdere filmopnamen in de tuin gemaakt (waaronder voor het KRO-NCRV
programma Binnenstebuiten op 2 sept, en van de CEO van Tennet) die het thuiswerkende
personeel wilde inspireren, en was er een grote filmopname van de kerstviering van een
kerk uit Lunteren in de kas etc.
Nieuwe werkprocessen
In dit jaar hebben wij onze werkprocessen tegen het licht gehouden en aangepast waar
nodig. Zo gaan wij vanaf 2021 niet meer zelf de inkopen doen, maar bestellen wij deze en
worden ze geleverd, is het offertetraject gestroomlijnd en hebben wij de
vriendenadministratie overgezet op het systeem dat ook door het Openluchtmuseum wordt
gebruikt.
Bedrijfskleding
Naast diverse investeringen (parasols, meubilair etc) zijn shirts aangeschaft voor de
gastvrouwen en -heren zodat zij tijdens een dienst herkenbaar zijn voor de gasten.
Algemene voorwaarden
Om zaken beter af te dekken hebben wij onze algemene voorwaarden uitgebreid en
aangescherpt, en laten controleren door een jurist. Daarbij zijn onze huisregels ook
aangescherpt.

