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De renovatie van de boomkwekerswoning start in oktober
De boomkwekerswoning, de museumkwekerij,
de kleine werf en de loods geven gezamenlijk
een goed beeld van het leven en werken van
een boomkweker rond 1910.
Ons museum spant zich voortdurend in de
woning, een gemeentelijk monument en een
belangrijk erfgoed, in goede staat te houden.
Voor het behoud van de woning is een
grondige bouwkundige renovatie noodzakelijk.
Deze staat al langere tijd op de agenda, maar
gaat nu toch beginnen. In oktober start de
noodzakelijke renovatie in opdracht van de
gemeente, de eigenaresse van de woning.
Aansluitend op de bouwkundige renovatie
wordt door het museum het interieur van de
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Verwacht wordt dat alles eind maart 2019
gereed is. In het winterseizoen 2018/2019 is
de boomkwekerswoning dus niet open voor
bezoekers.

Thema-rondvaarten ook in 2018 groot succes

Ook dit jaar wisten velen de weg naar het
museum te vinden. Onder andere werd een
schilderij van de Boskoopse schilder Toon
Hendriksen (1916-1999) in bruikleen gegeven
met een boomkweker erop afgebeeld.
Heel blij is het museum met een ent-apparaat
van 1980-’90, omdat een dergelijk gereedschap nog ontbrak in de collectie.
Bijzonder interessant is de verzameling
documenten van begin 20e eeuw: boelhuisboekjes, koopaktes van Boskoopse bedrijven
en woningen en twee tot dusver onbekende
foto’s van de grote bloemententoonstelling
van 1911.

Museum nu ook bereikbaar
met openbaar vervoer
Lijn 728 van Arriva rijdt vanaf het station
aan de Parklaan via het centrum en het
Reijerskoop naar Boskoop-Oost en terug.
Omdat het NS-station het knooppunt is van
busverbindingen met Gouda, Alphen aan
den Rijn, Leiden en Den Haag, is het
museum bereikbaar met openbaar vervoer.
De halte voor het museum bevindt zich op
de Rozenlaan, maar op verzoek stopt de
buurtbus ook voor het museum om bezoekers te brengen en later op te halen.
De rijtijd tot de Rozenlaan is 12 minuten.
Bezoekers kunnen ook de hele route maken
om zo te zien wat Boskoop nog meer te
bieden heeft.
Zie www.arriva.nl voor de dienstregeling.
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woning aangepast en meer toegespitst op de
situatie van 1910 om aldus een meer reëel
beeld te geven van de werkelijkheid destijds.
Zo zullen onder meer de gipsplaten op de
wanden vervangen worden door speciaal
vervaardigd ‘betengeld’ behang, wordt een
schoorsteen vervangen en worden gordijnroeden bevestigd. De herinrichtingswerkzaamheden zullen naar verwachting begin 2019
beginnen.

Ruim 100 geïnteresseerden namen deel
aan de thema-vaartochten die de VVV en
het Boomkwekerijmuseum in juli, augustus
en september samen organiseerden.
Het thema was ‘Plant & eter’, de tijdelijke
expositie van deze zomer. De gasten
genoten van de rondvaart met als
fantastisch extra een rondleiding over
kwekerij Rijnbeek waarin het accent lag
op eetbare planten.
In het museum stond de lunch klaar en
daarna startten de rondleidingen. Uiteraard
kreeg de tijdelijke expositie binnen en
buiten in de plantvakken veel aandacht,
maar ook de permanente expositie en de
museumkwekerij werden niet vergeten.

Onze bezoekers spreken
‘Ik vond het leuk’ Evy
‘Prachtig museum, heel professioneel
opgezet en zeer boeiend.’ Anne Marie M
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Voor de meest actuele informatie ga naar
www.boomkwekerijmuseum.nl
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Agenda activiteiten
2 november
Vrijwilligersavond
Januari 2019
Tentoonstelling van de HVB; ‘Van Oosterse
Schatten tot Gouds Plateel?’

Boomkwekerijmuseum
op TV West
Op 8 mei maakte TV-West opnames voor de serie Verborgen
museumschatten. Sjaan Sanders en Gé Vaartjes waren die dag de sterren. Voor de uitzending die
op 26 september op TV West te zien is hadden zij gekozen voor drie schatten:
• een ladenkastje met geprepareerde vlinders. De laden dateren van 1930 en komen van de
zolder van het Wellantcollege in Gouda. Ze zijn afkomstig van de vroegere Tuin bouwschool in
Boskoop. Naast inheemse soorten is er een aantal tropische vlinders te bewonderen. De school
schonk ook nog gedetailleerde tekeningen van aangetaste vruchten.
• in het boomkwekershuisje stonden drie bijzondere 18de -eeuwse kommetjes. De oorspronkelijk
Chinese afbeelding is in Nederland overgeschilderd, maar nog vaag zichtbaar: we spreken van
‘Amsterdams bont’. Omdat de kommetjes uniek zijn, staan ze niet meer in het huisje.
• twee familiekronieken van de familie Schaum, met daarin een prentbriefkaart geschreven door
Keizer Wilhelm II. Deze rijk gevulde ‘boeken’ zijn samengesteld door Karl Ludwig Johannes
Schaum (1868-1928). Hij beschreef – met kroontjespen – zijn familiegeschiedenis en plakte er
vele documenten en foto’s in.
De in Oostenrijk geboren Schaum groeide op in Duitsland, waar hij een tuinbouwopleiding volgde.
Hij deed praktijkervaring op in de keizerlijke tuinen in Potsdam, waar de prinsen hem soms
assisteerden. Kennelijk is het contact met de latere Wilhelm II gebleven, gezien het feit dat de
familiekroniek een handgeschreven kaart uit 1914 van de keizer bevat.

Feestelijke opening
van Plant & eter
Donderdag 17 mei werd onder grote belangstelling de tijdelijke expositie ‘Plant & eter’
geopend door Brenda de Graaf, chef-kok van
restaurant Florijn in Nieuwerbrug. De keuze
voor Brenda als openaar lag voor de hand:
haar specialiteit is de bereiding van gerechten
met granen en groentes. Ook in de expositie
‘Plant & eter’ staan eetbare planten centraal.
De prachtige maquette van een voedselpark en
de mooi gedekte tafel laten zien hoeveel
planten er eetbaar zijn. Rondom het museum
staan 60 eetbare planten. Brenda verrichtte
de opening van de expositie door met haar
koksmes een aantal ballonnen lek te prikken,
waardoor ze ondergesneeuwd raakte met
blaadjes van eetbare bloemen. Hebt u
‘Plant & eter’ nog niet bezocht? De expositie
loopt nog tot en met 27 oktober 2018.

Schaum vestigde zich in 1893 in Boskoop, waar hij een kwekerij begon. Ook gaf hij les aan de
tuinbouwschool. Hij schreef verschillende boeken op het gebied van (de geschiedenis van)
tuinarchitectuur en publiceerde in 1908 De historie van Boskoop.

Social media
Het museum wil ook graag op social media zichtbaar zijn. Het team Promotie en Marketing
zoekt vrijwilligers die daarbij willen helpen.
Lijkt het jou wat stuur een mail naar pr@boomkwekerijmuseum.nl

Kort nieuws
•O
 nze tijdelijke expositie “Een groene
apotheek, geneeskracht uit boom en plant’
is verkocht aan Hortus Alkmaar. De expositie
zal daar permanent worden opgesteld. De
belangstelling voor en uiteindelijke verkoop
van onze expositie is een groot compliment
voor de TE-werkgroep.

Winnende foto schoolbezoek

• Het bestuur van Arboricultura de studentenvereniging van Hogeschool van Hall
Larenstein, de vroeger in ons dorp
gevestigde opleiding, bracht op 4 mei een
bezoek aan het museum.

Colofon

De fototentoonstelling ‘Nature’s Art’ van Peet
Hiddink trok ook de belangstelling van groep
6,7 en 8 van de Populier.
De leerlingen kregen van de kunstenaar de
opdracht om naar de natuurfoto’s te kijken en
te vertellen in welke foto zij kunst zagen.
Daarna mochten zij in de museumkwekerij
zelf foto’s maken. Deze werden door een jury
beoordeeld en de winnaar was Koen Treffers.
Zijn foto werd ingelijst en tijdens een feestelijke bijeenkomst in het museum tentoongesteld.’
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Voor wie vorig jaar de expositie heeft
gemist, is er een goede kans deze alsnog te
bezoeken. (https://www.hortusalkmaar.nl)
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