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Op 11 april jl. is de gerestaureerde en opnieuw 
ingerichte boomkwekerswoning feestelijk 
geopend. In zijn welkomstwoord bedankte 
Michiel Gerritsen de gemeente Alphen aan den 
Rijn en alle subsidiegevers voor hun bijdragen. 
Ook onderstreepte hij het belang van het 
museum voor het bewaren van historisch 
erfgoed Boskoop. 

Gé Vaartjens en Annemiek de Jong vertelden 
welke inspanningen zij zich hadden getroost 
om de woning zo authentiek mogelijk in te 
richten. Vele vrijwilligers hebben eveneens een 
bijdrage aan de inrichting geleverd. Daarna 
plantte wethouder Leo Maas de laatste Hydran-
gea ‘Otaksa’ naast de woning, waarmee de 
opening een feit was. Deze Hydrangea werd in 
1835 door Von Siebold naar Europa gebracht. 
Voor de boomkwekerswoning worden nog 
enkele objecten gezocht, daterend uit de 
periode 1900-1910. Mocht u iets hebben, 
neemt u dan s.v.p. contact op met 

Boomkwekerswoning weer open voor publiek

Hittepieken en plensbuien

Tot 12 oktober is de expositie ‘Planten en 
klimaat, een hot item’ nog te bezoeken. 
De expositie toont het effect van de klimaat-
verandering op planten. Doordat het in 
Nederland de laatste vijftig jaar steeds warmer 
is geworden, kunnen planten die eerst niet 
winterhard waren, nu wel overleven, zoals 
bijvoorbeeld de hortensia. Helaas zijn er ook 
hooligans onder de planten. Deze botanische 
bandieten woekeren door de afwezigheid van 
natuurlijke vijanden en veroorzaken grote 
schade. 
De opening van de expositie op 15 mei werd 
verricht door ir. Margareth Hop. Zij is planten-
veredelaar bij Boot & Dart en adviseert 
daarnaast overheden hoe groene ruimten aan 
te leggen. In haar openingsrede ging zij in 
op de diverse onderdelen van de expositie. 
De plezierige en heldere wijze waarop zij dat 
deed, schept hoge verwachtingen voor de 
lezing die zij op 24 september zal geven 
(zie agenda). 
In de plantvakken buiten is een keur aan 
droogtetolerante planten en een groen dak met 
sedum en zonnepanelen te vinden. 

Planten en klimaat,
een hot item

Elke maandagochtend kun je de werkgroep 
‘Conserveren en registreren’ in het museum 
vinden. Van 9.00 tot 12.00 uur zijn Hennie, 
Mieke, Mieneke, Ria, Sjaan en Tineke druk in 
de weer met het schoonmaken, fotograferen, 
nummeren en beschrijven van ingebrachte 
objecten. 

De ‘maandagochtend’ ploeg

Gé Vaartjes, (0172) 213086, 
e-mailadres gvaartjes64@hetnet.nl. 
Het gaat om de volgende objecten: klein 
vliegenkastje, tapijt (circa 4 x 3,35), kokos-
loper, twee niet al te grote spiegels, 
manchester herenbroek, (slaapkamer-)tafeltje, 
kalender 1910, zwartzijden petten, heren-
overhemd (zonder boord), kinderklompjes en 
dames- en kinderrijglaarsjes.

Ook al aanwezige boeken en objecten worden 
regelmatig schoongemaakt. Zo zijn in één jaar 
alle boeken, tijdschriften, boekhoudingen enz. 
geconserveerd. Je moet niet vies zijn uitge-
vallen, want ze komen van alles tegen: 
snorharen, draadjes tabak, koekkruimels, dode 
zilvervisjes. Het schoonmaken en onderhouden 
van objecten die in de loods of onder het afdak 
staan, is eveneens een secuur werkje: na het 
schoonmaken wordt het hout geïmpregneerd 
met peut tegen houtwormen en het ijzer 
ontroest en ingesmeerd met wapenolie. 

De werkgroep heeft veel werk verzet toen eind 
vorig jaar de boomkwekerswoning leeggehaald 
moest worden. Gé Vaartjes en Annemiek de 
Jong hebben de woning opnieuw ingericht, 
maar omdat niet alles op dezelfde plek als 
voorheen kwam, moest de standplaats van 
alles weer gecontroleerd, gefotografeerd en in 
de computer ingevoerd worden. 
Voor de invoer van de foto’s in de computer 
kan de werkgroep gelukkig een beroep doen 
op Aza en Nel. 12 oktober

Laatste dag expositie ‘Planten en klimaat, 
een hot item’. 
18 oktober
Vrijwilligersavond.
31 oktober t/m 11 januari 2020
Foto-expositie Wim Heuvelman.
21 januari t/m 21 maart 2020
Selectie uit 10 jaar schenkingen.
2 april t/m 30 mei 2020
HVB-expositie 75 jaar bevrijding.

Agenda activiteiten

Korte berichten

• Herman Pinkse (foto) begint 1 oktober als teamleider bedrijfsvoering. 
 
•  Op 24 mei is de geheel vernieuwde website van het museum ge-

lanceerd. De site is ons aangeboden door onze sponsor Brûlée Design. 
Benieuwd? Ga dan naar www.boomkwekerijmuseum.nl
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Op 6 juli, 3 en 31 augustus organiseerden de 
werkgroep Tijdelijke Expositie en Plantentuin 
Esveld een dag waarin droogtetolerante 
planten en planten die natte voeten prettig 
vinden, centraal stonden. Sjaan Sanders gaf 
een bevlogen rondleiding in de tijdelijke 
expositie binnen en buiten; Willem Sanders, 
Ward van Teylingen en Wim van der Werf 
waren de gids tijdens de wandeling naar 
Esveld. Op 6 juli en 3 augustus werd gelopen 
over de kwekerij van Alex Schoemaker, op 
31 augustus over de kwekerijen van Kees van 
Eck en Arno Vuijk, terug werd gewandeld over 
de kwekerij van Johan Stolwijk. De deelnemers 

Omdat het al weer twee jaar geleden was dat deze dag werd gehouden, werd het hoog tijd 
opnieuw onze sponsoren, vrienden en buren uit te nodigen. Dankzij hen is het mogelijk het 
museum fi nancieel draaiende te houden, zodat een bedankje zeer terecht is. Vanaf 16.00 uur 
druppelden zo’n vijftig belangstellenden binnen en een half uur later opende Michiel Gerritsen de 
bijeenkomst. Hij stelde zich voor als de nieuwe voorzitter van het museum, bedankte alle 
aanwezigen voor hun betrokkenheid en vertelde de laatste activiteiten: de gerestaureerde en 
opnieuw ingerichte boomkwekerswoning, de tijdelijke expositie ‘Planten en klimaat, een hot item’ 
en last but not least de nieuwe website. Na een korte demonstratie daarvan startte het informele 
gedeelte. Dankzij het mooie weer gingen velen de kwekerij in en genoten van het grote sortiment 
planten. Ook het sedumdak en de plantvakken met droogtetolerante planten trokken veel bekijks. 
En natuurlijk werden de exposities en de boomkwekerswoning niet vergeten. 

Sponsor-, vrienden- en burendag 17 mei 2019

Themawandeling “Planten en klimaat, een hot item”

Zaterdag 13 april jl. hield het Boomkwekerij-
museum zijn jaarlijkse innamedag. Op deze 
dag kunnen oude documenten, interessante 
voorwerpen of gereedschappen die gerelateerd 
zijn aan de boomkwekerij en/of aan Boskoop 
worden aangeboden en door experts worden 
beoordeeld. 
Collectiebeheerder Gé Vaartjes is enthousiast 
over de schenkingen van dit jaar. Heel 
bijzonder zijn twee oude foto’s van Kwekerij 
Jan Laros uit 1920 en een ingelijste, mes-
scherpe foto van de Gouwe gemaakt door 
H.J. Kerkhoven, eveneens uit 1920. Een 
complete doos sigaren uit 1964 is ook 
interessant. De doos was een cadeau voor een 
echtpaar dat zijn gouden huwelijk vierde. Op 
de sigarenbandjes is het wapen van Boskoop 
afgebeeld. Weliswaar niet zo oud, maar toch 
heel leuk was een grote doos met schoolplaten 
van 1980, geschonken door de Immanue-
school. Dit jaar zijn er geen gereedschappen 
ingeleverd, maar gelukkig wel weer diverse 
boeken die waardevol zijn voor de geschiede-
nis van de boomkwekerij.

Innamedag bij het 
Boomkwekerijmuseum

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft de nota “Een Nieuwe Waarde” vastgesteld. 
De nota biedt onder meer de mogelijkheid in het gebied tussen de Valkenburgerlaan en de 
Tuinstraat (Reijerskoop-Oost) naast kwekerijen ook andere activiteiten toe te staan, mits 
siertuingerelateerd. 
De Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB) is op basis van de nota doende 
om in overleg met velen de functie van het gebied te versterken met recreatie en toerisme. 
Beoogd wordt bezoekers daar de authentieke ‘Boskoopse Sierteelt’ te laten ervaren. 
Ook het Boomkwekerijmuseum is bij dit overleg betrokken. De plannen geven het museum 
een kans om overeenkomstig zijn doelstelling ‘Boomkwekerij – gisteren, vandaag en morgen’ 
intensief bij te dragen aan de transformatie van het gebied met bijvoorbeeld meer demo-
mogelijkheden ten behoeve van bezoekers.

Transformatiegebied Reijerskoop e.o.

kregen zo een goed beeld van een moderne 
Boskoopse kwekerij: Schoemaker specialiseert 
zich in hydrangea’s, Vuijk richt zich vooral op 
heesters, Stolwijk en Van Eck bieden een 
breed sortiment planten. In Plantentuin Esveld 
gaf Marlies van der Linden een boeiende 
presentatie over “droge en natte planten”, 
gevolgd door een rondleiding over de tuin en 
kwekerij. 

Onze bezoekers spreken

‘Het was heel leuk.’ Merel, Jelle en Fabian
‘Geweldige rondleiding.’ KBO Nootdorp-
Pijnacker
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