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VAN DE VOORZITTER
Bezoekers komen gelukkig weer
Vanaf dit voorjaar is het Boomkwekerijmuseum weer open en volop
doende om zoveel mogelijk bezoekers een leerzame en leuke
kennismaking met de historie van de boomkwekerij in Boskoop te
bieden. Dat lukt goed, het bezoekersaantal heeft duidelijk de weg
omhoog weer gevonden. Net als bij alle andere culturele instellingen
is het oude peil nog niet bereikt. Het vergt tijd, creativiteit en
doorzettingsvermogen om de eerder behaalde bezoekcijfers te
evenaren of zelfs te verslaan. En dat laatste is toch echt onze
ambitie. We willen het bezoek aan en de waardering voor ons
museum op een hoger peil brengen.

Hoe trekken we nog meer bezoekers?
Door te investeren in de samenwerking met het project Tuinen van
Boskoop bijvoorbeeld. Dat is het project waarin diverse organisaties
en bedrijven participeren om de historie, het heden én de toekomst

van de boomkwekerij in onze regio levend te houden. Door het
samen creëren van een voor het publiek toegankelijk en
aantrekkelijk park, waarin het aangenaam vertoeven is. Waar je kunt
genieten van het sortiment dat de boomkwekerij te bieden heeft,
waar biodiversiteit in al zijn geuren en kleuren tot leven komt en
waar je je over land en over water kunt verplaatsen.
We gaan ook leren van andere musea. Dit jaar brachten de
vrijwilligers van ons museum een werkbezoek aan het Westlands
Museum. Dit streek- en tegelijk historisch museum geeft de
geschiedenis en ontwikkeling van de glastuinbouw en het Westland
weer. Daar hopen wij inspiratie op te doen voor ons
Boomkwekerijmuseum.

Het Boomkwekerijmuseum in het digitale tijdperk
Wij werken aan een informatiebeleidsplan, dat de digitalisering van al
onze activiteiten en presentaties bevordert én stroomlijnt. De
Nederlandse Museumvereniging noemt digitalisering één van de
belangrijkste voorwaarden om een museum toekomstbestendig te
maken. Dat is voor ons museum nog een hele uitdaging, want
hiervoor is kennis en kunde op het vlak van ICT nodig. Kennis en
kunde die ons museum nu niet in huis heeft. Wij zijn dan ook op
zoek naar deskundigen op dit gebied, die bereid zijn hierbij
behulpzaam te zijn. Dus als u dit leest en denkt ‘dat is iets voor mij’
dan bent u meer dan welkom!

Tot slot
Het bestuur is voornemens te
onderzoeken welke vernieuwingen
er nodig en mogelijk zijn om het
Boomkwekerijmuseum nóg
aantrekkelijker te maken voor jong
én oud. Hebt u ideeën, geef ze dan
alstublieft door aan een van onze
bestuursleden. Hoe meer
denkkracht des te beter. Dan
maken wij er samen iets moois
van!
Michiel Gerritsen

TUINEN VAN BOSKOOP
Stand van zaken
Op dit moment worden er gesprekken gevoerd tussen de Stichting
Maatschappelijk Vastgoed Greenport Boskoop (SMVGB), de eigenaar
van de gronden en gebouwen en ons museum over de invulling van
het kantoor en de hal van Koetsier.

Invulling kantoor en hal Koetsier
Het museum wil hier haar depot onderbrengen en een
vergaderruimte en een werkplaats inrichten. Met de SMVGB moeten
afspraken worden gemaakt wat de voorwaarden zijn. Naast financiële
randvoorwaarden is vooral ook de bereikbaarheid vanaf de Proeftuin
en vanuit onze historische kwekerij een belangrijk punt.
Voor de grote hal zijn op korte termijn geen concrete plannen. Door
het ontbreken van financiële middelen is de ontwikkeling hiervan
doorgeschoven naar een volgende fase.

Inrichting
Ten noorden van de hal zal een dwarssloot worden gegraven. Via
deze sloot zullen o.a. de rondvaartboten van de VVV de Tuinen van
Boskoop in en uit varen en zo ook langs het museum komen. De
bruggen moeten hiervoor doorvaarbaar zijn.
Door deze dwarsloot ontstaat er ten noorden van de hal een
kwekerijdeel. Het museum zal hiervoor op termijn een invulling
zoeken. Is het een idee er laanbomen aan te planten om de
boomkwekerijsector wat breder dan alleen de Boskoopse te
vertegenwoordigen? Of een klimaatbestendige en natuurinclusieve
tuin aanleggen met eigentijds sortiment waar onze bezoekers
inspiratie kunnen opdoen voor hun eigen tuin? Dit zou dan ook een
tuin kunnen zijn waar leerlingen proefjes en onderzoek doen op het
gebied van klimaatverandering, waterkwaliteit en biodiversiteit.

Tot slot

De komende tijd zal intern en extern met onze partners binnen de
Tuinen van Boskoop verder worden gesproken.
Voor de uitvoering van de plannen kijken we vooruit naar volgend
jaar en verder.

ELLY NEDERPELD
"Toveren met blad"
Elly Nederpeld heeft van kinds af aan een passie voor textiel. In haar
atelier werkt ze de ene keer aan een kledingstuk en de andere keer
aan een kunstuiting voor aan de muur. Haar inspiratie haalt zij uit de
natuur, dikwijls uit haar eigen tuin. De expositie toont ecoprints op
papier en stof.
Papier en bladeren worden samen gekookt, waardoor er afdrukken
ontstaan van de bladeren op het papier. Het is een spannende
activiteit omdat ze van tevoren nooit weet wat het resultaat zal zijn,
een ware ontdekkingstocht dus.
Werken met katoen vergt een andere aanpak. Dan worden de stof en
de bladeren strak opgerold en gestoomd boven kokend water.
Geschikte bladeren komen o.a. van de beuk, de katsuraboom, de
Japanse esdoorn en de walnoot. Ook pioenen, sint-janskruid en
vrouwenmantel geven een mooi resultaat.

AGENDA
17 november t/m 11 februari 2023
Elly Nederpeld "Toveren met blad"

Eind februari t/m eind april
De Historische Vereniging Boskoop exposeert met "Boskoop in kaart"

PROMOTIECAMPAGNE
De eerste maanden van dit jaar lanceerde het Boomkwekerijmuseum
onder de bezielende leiding van Piet van der Linden een omvangrijke
promotiecampagne. Al in 2019 werd deze voorbereid, maar corona

strooide roet in het eten en dus moest de uitvoering ervan worden
uitgesteld.
Op negen zaterdagen werd het Boomkwekerijmuseum bij drie
tuincentra in Zevenhuizen, Alphen aan den Rijn en Ter Aar
gepromoot. De meeste klanten van die centra komen uiteraard uit de
regio Alphen aan den Rijn, het Zuidplasgebied en het gebied ten
noorden van Ter Aar en zijn dus potentiële bezoekers van ons
museum.
Vanuit een eigen kraam met prachtige, illustratieve platen vertelden
enthousiaste museumvrijwilligers aan zo’n vijfduizend klanten de
mogelijkheden van ons museum en boden hun een brochure met een
tegoedbon aan.
Tot op de dag van vandaag krijgt het museum bezoekers die op ons
geattendeerd zijn tijdens die promotiecampagne. Bekeken wordt op
welke manier het museum komend jaar meer bekendheid kan
worden gegeven. Daarbij wordt in het bijzonder gedacht aan het
uitdelen van folders bij grote evenementen in onze regio.

UITGELICHT
Onze vrijwilligers maken het mogelijk dat het museum als
locatie voor een feestje of een vergadering wordt gebruikt.

Het Boomkwekerijmuseum is natuurlijk te bezoeken voor het
bekijken van de collecties, de boomkwekerijwoning en de kwekerij.
Maar regelmatig wordt er een feestje gevierd zoals een bruiloft, een
afscheid, een verjaardag, jubileum of een vergadering gehouden.
Een groep vrijwilligers is beschikbaar om dit in goede banen te

leiden. Coördinator Ellen Kranendonk is de spil waar het bij deze
activiteiten om draait.
Wilt u weten wat er allemaal mogelijk is, bel tijdens openingstijden
(0172 - 217756) of mail het museum
(info@boomkwekerijmuseum.nl). Ellen neemt dan contact met u op.
Laat u verrassen over de mogelijkheden.

U kunt erop vertrouwen: het team
‘arrangementen’ maakt er iets
speciaals van.
Goed om te weten
Een rondleiding met koffie/thee en
iets lekkers is mogelijk vanaf 10
personen. Wilt u een uitgebreider
programma dan kan dat vanaf 30
personen.
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