
 

 

 

 

 

J A A R V E R S L A G   2 0 1 6   

van de “STICHTING BOOMKWEKERIJMUSEUM” 

gevestigd te Boskoop, gemeente Alphen aan den Rijn.  

 

Een meer dan 50 jaar oude berk, staand vóór het Museumcomplex, was karakteristiek op iedere foto van het 

vooraanzicht. In april 2016 moest deze berk echter gekapt worden, wat toch een iets ander beeld geeft zoals op 

deze in juli 2016 gemaakte foto is te zien. 



Samenvatting 

* 2016 was een goed jaar voor het Boomkwekerijmuseum. Het aantal bezoekers beliep in 

totaal 5.423 personen, hetgeen boven de verwachte 4.500 lag. Gegroeid is het aantal 

bezoekers met een Museumkaart: 1.652 personen op een totaal van 2.807 individuele 

bezoekers. 

Er waren twee wisseltentoonstellingen: ‘Uit de school geklapt. Boskopers in de 

schoolbanken’ (de gebruikelijke expositie van de Historische Vereniging Boskoop (HVB)) en 

‘Japan-Von Siebold-Hydrangea. Het recept voor een rijk hortensiageslacht’ (in samenwerking 

met de Hortus Botanicus in Leiden en andere botanische tuinen). 

*2016 was ook een bijzonder jaar voor het Boomkwekerijmuseum: op 10 november van dat 

jaar was het precies 550 jaar geleden dat vanuit ‘Boscoop’ vruchtbomen werden verkocht 

aan de Abdij van Rijnsburg. 

Het was ook het jaar waarin definitief besloten werd tot de vernieuwing van de Permanente 

Expositie. Begin november werd begonnen met de ontruiming en vervolgens met een 

grondige verbouwing van de ruimte, hetgeen gaat leiden tot een modernisering. De opening 

is gepland in de eerste week van april 2017. 

*Financieel kan gesproken van een redelijk jaar  

* Het verzamelen, opbouwen en tonen van collecties op het gebied van de boomkwekerij – 

de Collectiewaarde – heeft dit verslagjaar de nodige aandacht gekregen. Ook de erkende 

museale Verbindende Waarde bleef een grote rol spelen; een museum raakt het sociaal 

beleid van de overheid; het vrijwilligersbeleid en de sociale cohesie spelen een grote rol. 

Geconstateerd moet worden dat het aantrekken van nieuwe vrijwilligers meer moeite dan 

voorheen heeft gekost maar toch gelukt is. De diverse aspecten van de Verbindende Waarde 

hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de door ons Museum uit te dragen sociale 

interactie zowel tussen onze vrijwilligers onderling als tussen onze vrijwilligers en de 

bezoekers. 

*In dit Jaarverslag zijn op de gebruikelijke wijze concrete feiten en gegevens vermeld met 

betrekking tot de gang van zaken in ons Museum, de activiteiten van de Teams, de 

onderhouden externe betrekkingen en het vrijwilligersbeleid gedurende het jaar 2016. 

In de vergadering van 14 februari 2017 heeft het Algemeen Bestuur dit Jaarverslag 

vastgesteld in die zin dat op enkele onderdelen afwerking volgde in de vergadering van 14 

maart 2017 van het Dagelijks Bestuur.  

 


