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Onze bezoekers spreken

‘Geurend, fleurig, genieten.’  
Ineke Breidenbach

‘Wat een geweldig mooi, schoon, goed 
verzorgd museum. Prachtig!’ Ria 
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Van 21 t/m 26 januari 2019 toonde Wim van 
der Werf, vrijwilliger in ons museum, diverse 
bloeiende takken van Hamamelisvariëteiten.  
In de binnenruimte verspreidden de verschil-
lende uitgestalde soorten een heerlijke geur. 
Door de sneeuw en de buitenverlichting werden 
in de avonden de buiten geplaatste Hamamelis-
struiken prachtig verlicht.

Wim is begonnen met de Hamamelis in 1971 
en heeft intussen een gevarieerde collectie van 

Hamamelisweek (Toverhazelaar)

Vanaf 1 januari 2019 heeft het Boomkwekerijmuseum een nieuwe voorzitter. Noud Slot is na ruim 
zeven jaar gestopt en wordt opgevolgd door Michiel Gerritsen. Gelukkig zullen we Noud nog vaak 
blijven zien, want hij blijft als vrijwilliger betrokken bij het museum. Hij wordt lid van de PR-groep 
en zal lezingen over het museum en het sierteeltgebied Boskoop blijven geven. 
In een aardige kaart van burgemeester Liesbeth Spies bedankt zij Noud voor zijn inzet en roemt 
de grote betrokkenheid van alle vrijwilligers met de volgende woorden: ”Ik vind het een groot 
compliment dat dit museum met inzet van veel vrijwilligers erin slaagt een groot deel van de 
Boskoopse geschiedenis levend te houden.”
Michiel Gerritsen is 64 jaar en woont in Hazerswoude. Hij heeft een verleden in tal van tuinbouw-
gerelateerde organisaties en is sinds 2014 voorzitter van de Stichting Belangenbehartiging 
Greenport Boskoop (SBGB). Genoeg groen bloed dus door de aderen! 

150 variëteiten. Van een dergelijke collectie 
zijn er slechts enkele in de wereld! 22 en 
24 januari gaf Wim een drukbezochte lezing 
over deze bijzondere winterbloeier. Wim heeft 
de Hamamelis als hobby gekweekt en wist in  
de loop van vele jaren bijzonder fraaie 
exemplaren te selecteren. Op plezierige  
wijze deelde hij zijn kennis met de vele 
aanwezigen. Een prachtige diapresentatie 
(dank aan Kees Borst) maakte zijn verhaal 
compleet.

Wisseling van de wacht

Van 16 mei tot en 
met 12 oktober 
gaat de expositie 
‘Planten en 
klimaat, een  
hot item’ in  
op het effect  
van een 
veranderend 
klimaat. U leert 
hoe planten 
zich aanpassen 
aan hitte-
pieken en 
plensbuien. 
Sommige doen dat zo goed dat ze 
botanische bandiet zijn geworden en niet meer 
welkom zijn, maar andere zijn een graag 
geziene gast geworden in de natuur en in onze 
tuin. Een tuin die goed tegen droogte kan en 
weinig onderhoud vergt, is een zogenaamde 
prairietuin. Een prachtige wandgrote foto van 
een tuin in de sfeer ervan nodigt uit met 
enthousiasme in uw eigen tuin aan de gang te 
gaan. Omdat grassen kenmerkend zijn voor 
een prairietuin, maakt u kennis met een paar 
verrassende soorten. In een interessante 
presentatie laat ir. Margareth Hop zien welke 
planten in staat zijn een plensbui te trotseren. 
Zij heeft veel ervaring met regentuinen en zal 
in september ook een lezing geven over dit 
onderwerp. In de plantvakken buiten vindt  
u een keur aan droogtetolerante planten en 
een groen dak met sedum en zonnepanelen.  
Al met al een expositie zoals u mag ver-
wachten: leuk en leerzaam.

Zomertentoonstelling 2019

Gastvrouwen/-heren gezocht

Voor het ontvangen van de bezoekers in ons museum zij gastvrouwen/-heren nodig. Deze 
baliemedewerkers doen de werkzaamheden in wisselende duo’s. Ook zijn dames en heren 
welkom die in teamverband groepen in de koffiecorner willen ontvangen. Dit gebeurt overdag 
en af en toe in avonduren. Lijkt een van deze vrijwilligersfuncties u iets neem dan contact op 
via info@boomkwekerijmuseum.nl of 0172 217756. 
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De volgende nieuwsbrief verschijnt 
in het najaar van 2019.

11 april
Opening Boomkwekerswoning.
13 april
Innamedag.
16 mei tot en met 12 oktober
Zomerexpositie ‘Planten en klimaat,  
een hot item’.
24 mei
Sponsor, vrienden en burendag. 
10 juni
Kunst- en plantenmarkt.
14 september
Open Monumentendag.

Agenda activiteiten
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www.boomkwekerijmuseum.nl96
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Onder deze intrigerende titel gaat de ge-
schiedenis schuil van de firma Koloos & Co.  
In de HVB-tentoonstelling 2019 wordt deze 
getoond met talloze foto’s, voorwerpen en met 
de hand ingekleurde platen van vooral 
rododendrons. De heer Koloos begon ±1900 
een kwekerij aan de Biezen, zijn compagnon 
de heer Van de Steenhoven verhuisde in 1914 
naar Gouda. Catalogi tonen de pioniersgeest 
van de firma Koloos: er werd gehandeld met 
Rusland, Japan en Amerika. De catalogi 
bevatten een groot sortiment en werden  
ook aangeboden in het Russisch en 
Engels. Een verslag van een handels-
reis naar Japan, per trein en boot, 
verraadt de inspanning die de handel 
met Japan kostte.
De opening van de tentoonstelling 
werd verricht door Nicole van de 
Steenhoven. Zonder te weten dat 

Van Oosterse schatten tot Gouds Plateel?

Terugblik op 2018

Het was voor het Boomkwekerijmuseum een 
bijzonder jaar. Niet alleen werden wij (de 
vrijwilligers) geraakt door het vanaf 1 januari 
ontbreken van een vaste bezetting van de 
balie als gevolg van het intrekken van de 
gemeentelijke subsidie, maar ook was 
voorzienbaar dat het dit jaar wat anders  
zou gaan lopen als gevolg van geplande 
verbouwings- en renovatieactiviteiten.  
De gang van zaken werd op 27 maart 
uiteengezet op een druk bezochte ‘Infor- 
matiebijeenkomst van de vrijwilligers’. 

Het aantal bezoekers in 2018 bedroeg 4.375. 
Dat was weliswaar beneden het gemiddelde 
van de afgelopen 10 jaar (5.351 met als 
laagste aantal: 4.227 en als hoogste: 6.380) 
maar viel wel binnen de verwachtingen. In 
het vierde kwartaal vonden immers geen 
exposities meer plaats als gevolg van 
werkzaamheden en ook de Boomkwekerswon-
ing moest i.v.m. de renovatie vanaf 1 oktober 
gesloten blijven voor bezoekers. De extreme 
hitteperiode in de zomer werkte uiteraard ook  
niet mee.

Na de exposities ‘Gluren bij de Buren’ (HVB) 
en ‘Nature’s Art’ (foto’s van Peet Hiddink) werd 
in mei de ‘eigen’ Tijdelijke Expositie geopend: 
‘Plant & Eter’, een mooie groene expositie die 
liep tot eind oktober.

Bijzonder was ook de opname op 8 mei van  
de documentaire ‘Verborgen Museumschatten’ 
over drie schatten in ons museum. Het resul- 
taat mocht er zijn: in september was deze 
documentaire te zien op TV West. Voor wie  

Op de braderie wordt burgemeester Spies  
ontvangen door Juul van Til.

de film heeft gemist: hij staat op onze website 
en is in het museum te zien. Ook op de 
gezellige ‘Jaarbijeenkomst van de vrijwilligers 
met partners‘ op 2 november werd de film 
vertoond. 

Als vermeld was het museum vanaf oktober 
gedeeltelijk gesloten voor het publiek. Daarom 

werd voor de 
duur van het 
winterseizoen 
de entreeprijs 
gehalveerd. 
Na de 
opening van 
de Boom- 
kwekers-
woning op 

11 april 2019 zullen alle delen van het museum 
weer open zijn voor onze bezoekers: de 
Permanente Expositie (met aandacht voor het 
Culturele Erfgoed), de Tijdelijke Expositie en 
het Openluchtdeel met de gerenoveerde Boom-
kwekerswoning, de prachtige museale Kwekerij 
(anno 1910) en de diverse Loodsen. 

Last but not least: zoals elders vermeld werd 
op 11 december in aanwezigheid van veel  
vrijwilligers de voorzittershamer overgedragen 
aan de nieuwe voorzitter Michiel Gerritsen.

haar grootvader in Boskoop was begonnen, 
koos ze voor de tuinbouwschool in Boskoop. 
Grappig was haar verhaal hoe ze als meisje in 
de tuinbouw met argusogen werd bekeken. 
Tijdens haar stage ontdekte ze de geschiedenis 
van haar opa. Dankzij haar moeder zijn de 
kwetsbare tekeningen van de rododendrons 
goed bewaard gebleven. 
Interessant is het stempel ‘Regina’ op een  
van de tekeningen. Regina was destijds een 
onderdeel van Gouds Plateel. Wellicht zijn de 
tekeningen gebruikt ter verfraaiing van dit 

plateel. Zeker is dat niet, vandaar het vraag-
teken in de titel van de tentoonstelling, maar 
hopelijk komt er een bezoeker die deze vraag 
kan beantwoorden. 

Burgemeester te gast


