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Bezoek het Boom-
kwekerijmuseum 
en ontdek waarom 
Boskoop al meer 
dan vijfhonderd jaar 
het belangrijkste 
boomkwekerijgebied 
van Nederland is.

•  Permanente expo-
sitie geschiedenis 
boomkwekerij •  Museumkwekerij•  Authentieke 
boomkwekers-
woning en loods•  Museumrondleiding•  Gratis audiotour•  Unieke wissel-

tentoonstelling/exposities 
(zie ommezijde voor
het najaarsprogramma
van 2015)

•  Rondvaart langs 
kwekerijen

•  Koffi ecorner
en terras

Bezoek
Boomkwekerijmuseum Boskoop
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Boomkwekerijmuseum
Hart voor groen en cultuur

Wisseltentoonstellingen en

exposities najaar 2015

6 november 2015 

t/m 9 januari 2016

Maretak, een tegen-

draadse plant. 

Grimmig, mysterieus

en fascinerend.

9 oktober 2015 t/m 9 januari 2016

Boomimpressies. Bomen gezien door de lens van

fotografe Peet Hiddink

1 oktober 

t/m 31 oktober 

2015

Expositie 70 jaar 

regiomannenkoor 

‘Die Gouwe
Sanghers’.
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Hart voor Groen en Cultuur

Agenda activiteiten

1 oktober t/m 31 oktober 2015
Expositie 70 jaar regiomannenkoor 
‘Die Gouwe Sanghers’.

9 oktober 2015 t/m 9 januari 2016 
Foto expositie: Boomimpressies.
Bomen gezien door de lens van fotografe 

Peet Hiddink.

6 november 2015 t/m 9 januari 2016 
Tentoonstelling: Maretak, een tegendraadse 
plant. Grimmig, mysterieus en fascinerend.

22 januari 2016 t/m 7 mei 2016
HVB tentoonstelling: Uit de school geklapt. 
Boskopers in de schoolbanken.

Klassenbezoek

Sinds begin dit jaar weten ook de kleuter-

scholen en basisscholen elders in de gemeente 

Alphen aan den Rijn de weg naar ons museum 
te vinden. We krijgen veel enthousiaste 

reacties. Het aantal kinderen dat in klassen-
verband het museum heeft bezocht is in de 

eerste helft van dit jaar ruim tweemaal zoveel 

als in vorige jaren.

Wanneer u deze nieuwsbrief leest is deze 

tentoonstelling alweer achter de rug. Een 

‘groene’ tentoonstelling van deze omvang mag 

gerust een publiekstrekker genoemd worden. 

Gedurende de tentoonstellingsperiode waren er 
dagelijks vele bezoekers die uit alle delen van 

het land kwamen. Voor de baliemedewerkers 
gaf dit regelmatig een gezellige drukte van 

veelal enthousiaste mensen. De ‘zitdagen’ van 

de heren Snoeijer en Hannink in het museum, 

de workshops van Mara van den Berg en de 
inzet van veel verschillende rondleiders hebben 

zeker bijgedragen aan het succes van deze 

tentoonstelling.

Clematis, niet alleen 

een klimplant, ook een 

top tentoonstelling



Beleidsplan

Het beleidsplan voor de periode 2016-2020 vordert. De voorbereidingen voor het nieuwe 
beleidsplan zijn in de tweede helft van het vorig jaar gestart met een evaluatie onder acht 

groepen. Inmiddels wordt in diverse geledingen gesproken over de toekomst. Ook de missie, 
visie en doelstellingen van het Boomkwekerijmuseum worden bediscussieerd om tot een beleid 

voor de komende jaren te komen. Er mag van worden uitgegaan dat het nieuwe beleidsplan 

2016-2020 in december is afgerond. Precies op tijd; het beleidsplan van 2010 loopt eind 2015 
af. Ook de Nederlandse Museum Vereniging, waarbij het Boomkwekerijmuseum sinds 2004 is 
aangesloten, vraagt om een beleidsplan. 

Boomimpressies

Bomen gezien door de lens van fotografe Peet Hiddink

Een bijzondere kijk op bomen biedt de foto expositie die van 9 oktober 2015 t/m 9 januari 2016 
te zien is. Fotografe Peet Hiddink nodigt de bezoeker uit om met andere ogen naar bomen te 
kijken. Ze weet op een kunstzinnige manier hun gedaantes en karakters vast te leggen. De 

beelden zijn vaak genomen vanuit een speciale hoek, dan weer met ongewoon licht, soms zijn de 
bomen op zijn mooist, soms juist niet. Op de foto’s veranderen wortels, stammen, bladeren en 
twijgen van alledaagse verschijnselen in unieke en bijna magische kunstwerken. De grootformaat 

foto’s zullen een bijzondere indruk achter laten. 

Garderoberuimte 

verfraaid

Raamfolie in de vorm van bomen zijn aange-

bracht op de ramen in de garderoberuimte. 

Hierdoor oogt het museum van buiten minder 
donker en dit creëert ook nog eens een kleur-

rijke sfeer in de garderobe. De vorm van de 

boom is terug te vinden in de metalen con-

structiebalken van de overkapping, op de 
ramen in de permanente expositie en in het 
onderstel van de katheder.

Nieuwe vrijwilligers 

stellen zich voor

Dick van Gemeren

Nog voor Dick van Gemeren stopte met zijn 
werk bij de facilitaire dienst van een zorg-

instelling, stond hij al achter de balie van  
het museum. 

Dick kwam via zijn zoon bij het museum 

terecht met een idee om iets anders te doen. 

Hij werd gevraagd om hulp te verlenen bij 
het baliewerk en eventueel te assisteren met 

de catering. “Daar is het meeste gebrek aan 

mensen. Het is allemaal nog nieuw voor mij 
en we moeten kijken hoe het zich verder 

ontwikkelt, maar het werk ging meteen  
goed en het is een leuke groep mensen  

om mee samen te werken.” 

Hij doet het graag. “Het ontstaan van 
Boskoop en van de boomkwekerij in het 

gebied is uniek. De plaats moet haar eigen 

identiteit behouden. We moeten Boskoop  

op de kaart houden.”

Bezoekersaantal

Het bezoekersaantal tot en met eind augustus 
laat een stijgende lijn zien. Met ruim 4100 
bezoekers zijn we op weg naar een goed 

jaarresultaat.



Workshop ‘Creatief met clematisbloemen’

Gratis internet

Bezoekers met een smartphone of 

tablet kunnen in het museum gratis van 

internet gebruik maken. Vraag onze 
baliemedewerkers naar de toegangscode. 

Expositie 70 jaar regiomannenkoor 

‘Die Gouwe Sanghers’ Boskoop

Vanaf 1 oktober zal de noordvleugel van het museum de gehele maand oktober in beslag ge-
nomen zijn door het jubilerende ‘Die Gouwe Sanghers’. Zeventig jaar regiomannenkoor in beeld 
gebracht. Mooie herinneringen, boeken, publicaties , bekers, medailles, oorkondes, lauwertakken 
en nog veel meer, een maand lang in ons museum. Volg ons op de museumwebpagina en 
Facebook voor een speciaal optreden van het vijftigman tellende koor.

De workshops onder leiding van Mara van den 
Berg, jongste meesterbinder van Nederland, 
zijn een schot in de roos (of in de clematis) 

gebleken. Met veel passie en enthousiasme 
wist zij gedurende drie afzonderlijke avonden 

elk met vijftien dames creatief aan de slag te 

gaan met ranken, clematisbloemen en ander 
groen materiaal. Het resultaat, een prachtig 
decoratief bloemstuk voor in de vaas, mocht er 
zijn. De reactie van de dames: “dat moeten 
jullie meer doen”, zullen wij zeker ter harte 
nemen.

Nieuwe vrijwilligers 

stellen zich voor

Henriëtte de Vries

Henriëtte de Vries, getrouwd met Jan, 
verhuisde in 2011 van Lelystad naar Boskoop 
toen ze hun laanboomkwekerij verkochten en 

Boot & Co overnamen. Het eerste half jaar na 
de verhuizing fietste ze veel in de omgeving, 
maar toen wilde ze toch weer wat zinvollers  

doen en begon als vrijwilliger bij het 

zorgcentrum Floravita, bij de Gele Linde en 
bij Edukans. En juist toen ze dacht: Ik wil 
nog wat meer, kwam het baliewerk bij het 
Boomkwekerijmuseum op haar pad. “Ik 

kwam er ieder jaar wel een keer. Het is een 
leuk museum, met leuke tentoonstellingen. 
Zeker als je een boomkwekerijachtergrond 

hebt en groene interesse.” Het Boskoopse 
sortiment is min of meer nieuw voor 

Henriëtte. “We komen uit de laanboomteelt. 
Beuken, linden en grote bomen. Hier heb je 
heel andere planten en materialen.”
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Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de 

Stichting Boomkwekerijmuseum.
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De volgende nieuwsbrief verschijnt 

in april 2016.

Maretak, een tegendraadse plant

Grimmig, mysterieus en fascinerend

Wat weten we van de maretak ook wel mistletoe, mistel of vogellijm genoemd? In nauwe 
samenwerking met de maretakkenman Ad van der Maden uit het Brabantse Den Hout, gaat  
het museum met een bijzondere tentoonstelling de bezoeker dichter bij de maretak brengen.  

De uitzonderlijke groei, ontwikkeling en verschijning in andere boomsoorten maakt de maretak  
tot een mysterieuze plant. Reeds in de oudheid was er al aandacht en belangstelling voor deze 
plant getuige de vele mythen en volksgebruiken. 

In deze tentoonstelling, waar men ook echte maretakken in de museumkwekerij kunt zien, gaan 
we dieper in op deze aspecten en andere eigenschappen van deze plant die voor velen nog 

onbekend zijn. Van 6 november 2015 tot en met 9 januari 2016.

Excursies

Met eigen museale ogen kijken in de keuken 
van andere musea. Dat hebben we de afge-

lopen maanden met veel plezier gedaan. 

Gemiddeld gingen er steeds vijftien vrijwilligers 
mee.

Allereerst werd in april het Nationale Onder-
wijsmuseum in Dordrecht bezocht, toen nog  
in ‘opbouw’. Het was een inspirerende bijeen-
komst. We werden enthousiast geïnformeerd 

over wat er nog moest gebeuren alvorens het 

uit Rotterdam vertrokken museum gereed zou 

zijn voor de heropening op de nieuwe locatie  

in Dordrecht.

Daarna volgde in mei een excursie naar 
Katwijk. Het Katwijks museum is vergelijkbaar 
met het onze, ook al is het binnen aanzienlijk 
groter en heeft het geen buitenruimte.  

Het is een gezellig museum met een fraaie 
schilderijencollectie en veel aan de visserij 

gerelateerde voorwerpen.

In juni bezochten we het Touwmuseum in 

Oudewater en het Gemaal in Haastrecht. 
Het was verbazingwekkend hoe veel informatie 
wordt gegeven in het qua oppervlakte kleine 

Touwmuseum. Je krijgt het gevoel dat je alle 
relevante dingen te weten komt. En de 

presentatie was bovendien erg mooi. 

Het Gemaal was meer een demonstratie van 
alles wat met waterbeheersing te maken heeft, 
getoond op een historische plaats. We zagen 

een leuke film met Ivo de Wijs die erg 
leerzaam was.

Ten slotte keerden we in augustus terug naar 

Dordrecht om het in juli heropende Nationaal 

Onderwijsmuseum in volle glorie te aan-

schouwen. Prachtig om de bevlogenheid van 
alle mensen daar te ervaren. We waren blij  

dat we een bijdrage aan de tuin konden 

leveren door een boom van de Schone van 

Boskoop te schenken.


