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Boomkwekerijmuseum
leuk en leerzaam voor jong en oud

AH klanten met korting naar het Boomkwekerijmuseum!

‘Meld uaan voor een gratisdemonstratie door eenkweker’



Reijerskoop 52-54
2771 BR  Boskoop
0172 217 756

Van 22 mei tot en met 28 juli kunt u met korting het museum bezoeken en 
ontdekken waarom Boskoop de tuin van Europa is.

De permanente expositie toont de boomkwekerij in verleden en heden. In het  
openluchtdeel van het museum krijgt u een goed beeld van leven en werken van 
een kwekersgezin rond 1900. Hun kleine woning is gebouwd in 1870 en – evenals 
de museumkwekerij – ingericht in de sfeer van 1900-1910. In de loods achter het 
huis en onder het afdak vindt u veel oude gereedschappen.

De tijdelijke expositie ‘Plant & eter’ laat zien wat planten nodig hebben om te 
groeien en bloeien. Maak kennis met diverse planteneters en verbaas u over het 
grote aantal eetbare planten die met uiteenlopende smaken de tong strelen. 

In de museumkwekerij staan diverse eetbare planten; fruitbomen, waaronder de 
beroemde appel “Schone van Boskoop”, vindt u achterin de museumkwekerij.  
Appels hangen er nog niet aan maar als u trek hebt, zijn er bij Albert Heijn genoeg 
andere appels te koop. 

Onze kwekers hebben moestuintjes van Albert Heijn gekregen en hebben hun best 
gedaan cherrytomaten, worteltjes, komkommers, radijsjes en zonnebloemen te 
laten groeien. Kom kijken of het ze gelukt is.

Voor kinderen is er een speurtocht en zijn de antwoorden goed, dan volgt een  
verrassing. En kent u nog het Electrospel? Op de ‘Electrokist’ kunnen uw kinderen 
hun kennis toetsen. Doe mee aan de kleurwedstrijd en win een mooie prijs. 
Haal de kleurplaat op bij de servicebalie in de Albert Heijn-winkel.

In Boskoop worden veel planten ‘geboren’. Een ervaren kweker vertelt en toont  
hoe dat gaat. Ook op de vraag wanneer en hoe u moet snoeien geeft de kweker 
graag antwoord. De demonstratie is gratis, wel graag telefonisch aanmelden.  
Voor data: www.boomkwekerijmuseum.nl

Ook groepen zijn van harte welkom. Op info@boomkwekerijmuseum.nl of  
telefonisch kunt u een datum afspreken. Wij zorgen gratis voor een rondleider.

Alle Albert Heijnfilialen in de kernen van de gemeente Alphen aan den Rijn  
ondersteunen de kortingsactie. Noem aan de balie van het museum uw  
postcode en u krijgt het voordeeltarief:
€ 3,- in plaats van € 5,- per persoon.
€ 7,50 voor een gezin.
Kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders gratis.

Planten belangrijk voor ons allemaal

Openingstijden
1 april tot 1 oktober,

di t/m za: van 10.00 tot 16.30 uur.

96

100
meter van

knoop-
punt


