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Het Boomkwekerijmuseum viert

in 2014 haar 40-jarig bestaan

Op 30 januari 2014 is het precies veertig jaar geleden dat de oprichtingsakte van de Stichting 
Boomkwekerijmuseum werd getekend. Dit laten we niet ongemerkt voorbij gaan. Op 8 januari 
vieren we dit feit samen met onze vrijwilligers. Daarna worden er op 16 januari twee wissel-
tentoonstellingen geopend waarin twee jubilea centraal staan. Die van het 40-jarig Boomkwekerij-
museum en die van het 140-jarig bestaan van Groei & Bloei afdeling Boskoop. Verderop in deze 
nieuwsbrief meer nieuws hierover. Een meer uitgebreide jubileumtentoonstelling over 40 jaar 
Boomkwekerijmuseum zal vanaf begin juni te zien zijn. 

Jubileumuitgave



Een woord van de voorzitter Noud Slot.

 
Veertig jaar geleden, op 30 januari 1974, werd 
bij notaris de Koningh te Boskoop de Stichting 
Boomkwekerijmuseum opgericht.
In de oprichtingsakte werd overwogen: “dat 

binnen de Gemeente Boskoop de behoefte 

bestaat aan een organisatie die zich kan 

belasten met de vestiging en instandhouding 

van een museum alsmede een bibliotheek, 

welke betrekking hebben op de geschiedenis 

van de Nederlandse Boomkwekerij”.

Maar de historie van ons museum gaat verder 
terug. Bijna negentig jaar geleden, in de jaren 
twintig van de vorige eeuw, groeide in Bos-
koop, centrum van de sierteelt in Nederland, 
al het besef voorzichtig te zijn met het 
weggooien van voorwerpen en documenten 
betreffende de boomkwekerij.

En in 1934, tachtig jaar geleden, werd door de 
Tuinbouwstudentenvereniging ‘Arboricultura’ 
een Museumfonds in het leven geroepen. Tot 
een museum(gebouw) kwam het nog niet 
maar druk bezochte exposities in 1935, 1937, 
1941 en 1948 lieten zien wat er zoal 
verzameld was. De hoeveelheid verzamelde 
voorwerpen, boeken en documenten groeide 
en in 1948 werd de zolder van het 

gemeentehuis het centrale bewaarpunt, terwijl 
enkele jaren later in dat gemeentehuis een 
expositie plaatsvond.

De gemeente Boskoop, eigenares van onder 
meer de omstreeks 1870 gebouwde boom-
kwekerswoning aan het Reijerskoop 56, zag 
het belang van dit alles in en dat heeft 
uiteindelijk geleid tot de oprichting van de 
Stichting Boomkwekerijmuseum in januari 
1974, veertig jaar geleden. Het pand aan
het Reijerskoop 54 werd door de gemeente 
verworven en het boomkwekerijmuseum
werd in 1981 gehuisvest op deze locatie.

De tijd heeft niet stil 
gestaan want dertig 
jaar later, op 
11 februari 2004, 
slaagde het museum 
erin in het Museum-
register opgenomen te 
worden: een prestatie 
van formaat want van 
de ruim 1250 museale 
instellingen in Nederland zijn er per eind 2013 
slechts 445 die voldoen aan de kwaliteitseisen 
van het Museumregister.

En ook is er na 2004 hard gewerkt door al 
onze vrijwilligers aan de uitbreiding: met 
�¿�QDQFLsOH��KXOS�YDQ�YHOHQ�ZHUG�GRRU�KHW�
museum zelf het eigendom van het pand 
Reijerskoop 52 verkregen en middels een
kas-achtige constructie werd in 2008 een 
verbinding tussen de panden 52 en 54 
gerealiseerd, waardoor de museale ruimten 
À�LQN�ZHUGHQ�XLWJHEUHLG��9HUYROJHQV�LV�HU�RRN�
nog in het afgelopen jaar een aantal 
ingrijpende wijzigingen gerealiseerd.

Kortom, de tijd heeft niet stil gestaan maar wij 
staan in 2014 wel even stil bij deze historische 
gebeurtenissen.

Een bijzondere reeks jaartallen: 1934-1974-2004-2014

Boskoop-ENT tentoonstellingen

In de laatste drie maanden van 2013 is er een geweldige prestatie geleverd door zes toon-
aangevende Boskoopse verenigingen, actief op muzikaal, sociaal of sportief gebied. Samen 
met de vrijwilligers van de werkgroep wisseltentoonstellingen van het museum is in korte 
tijd een zestal fantastische exposities gerealiseerd. Zowel buiten als binnen was er elke keer 
weer een complete metamorfose van het museum te zien met spectaculaire en verrassende 
openingshandelingen. 
Op 21 december kwam niet alleen een eind aan deze speciale serie van tentoonstellingen,
PDDU�RRN�DDQ�DOOH�%RVNRRS�(17�DFWLYLWHLWHQ�GLH�RQGHU�GH�DXVSLFLsQ�YDQ�GH�*HPHHQWH�%RVNRRS
tot stand kwamen. Een Boskoop-ENT-box met attributen die iets te maken hebben gehad met
de voorbije ENT-activiteiten, is als een van zijn laatste handelingen door burgemeester Coos 
Rijsdijk geplaatst onder de entree van het museum. Over vijftig jaar zal deze box weer worden 
opgegraven door een nieuwe generatie van de gemeente die per 1 januari is gevormd door 
samenvoeging van Boskoop, Rijnwoude en Alphen aan den Rijn.
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Monumentale status van het Museum
 
We vonden allang dat ons Boomkwekerijmuseum, gelegen op het culturele schiereiland aan het 
Reijerskoop 52-54-56, een monumentale uitstraling heeft. Niet alleen het Boomkwekerijmuseum 
is daar gevestigd, ook de Historische Vereniging Boskoop. Het College van B&W van Boskoop is 
ook die mening toegedaan. Het afgelopen jaar hebben zij als Gemeentelijk monument 
aangewezen: ‘Het ensemble, dat wil zeggen: de draaibrug, de groenstrook en de voorgevels van 

de panden 52 en 54, alsmede de Boomkwekerswoning, 56, de gereconstrueerde boomkwekerij-

loods en het afdak’. Een mooie erkenning zo vlak voor ons jubileum jaar.

Jubileumpostzegel

1974 – 2014

Een jubileum en zeker 40 jaar is een feest-
moment. Daar hoort een aandenken bij. 
Wij hebben daarom een jubileumpostzegel 
laten maken met de monumentale voorzijde 
van het museum en de jaartallen 1974 en 
2014. Op 8 januari zal de postzegel op de 
jubileum avond van de vrijwilligers worden 
gepresenteerd. Daarna kunnen ze per vel 
van 10 stuks aan de balie worden gekocht. 
Leuk om ze cadeau te geven of zelf te 
gebruiken op bijvoorbeeld een ansichtkaart 
van het museum. 

Van 17 januari tot en met 15 februari presen-
teren het 40-jarig Boomkwekerijmuseum en 
de 140-jarige afdeling van Groei & Bloei 
Boskoop op een bijzondere manier hun 
geschiedenis in een 
duo-wisseltentoon-
stelling met als titel: 

µ9DQ�VWRI¿�JH�]ROGHU�
WRW�PXVHDDO�FHQWUXP�
YRRU�JURHQ�HQ�
FXOWXXU¶�en ‘Van 
NZHNHUV�FOXE�WRW�
YHUHQLJLQJ�YDQ�
WXLQOLHIKHEEHUV¶

Naast historische 
overzichten met onder 
andere objecten, foto’s 
en videomateriaal 
presenteert Groei & 
Bloei Boskoop een 
leuke en bijzondere 
expositie over zaden 
met als titel µ=DDG�
DQGHUV�EHNHNHQ¶. 
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In de tent buiten in de museumkwekerij laat 
het museum met meer dan ]HVWLJ�HFKWH�
SODQWHQ zien hoe aantrekkelijk deze in de 
winter kunnen zijn. Hieronder zijn bekende en 

minder bekende 
Hamamelissoorten 
(Toverhazelaar).

Tijdens de tentoon-
stellingsperiode zal
er op iedere dinsdag, 
aanvang 14.00 uur, een 
rondleiding zijn door 
vertegenwoordigers 
van Groei & Bloei en 
het museum.

Op zaterdag 8 februari 
om 15.00 uur geven 
Ward van Teylingen en 
Wim van de Werf een 
lezing over de winter-
aantrekkelijke planten 
die in de tent buiten in 
de museumkwekerij te 
zien zijn.  

Duo-jubileumtentoonstelling

De paktijd zoals het

vroeger was

Van 27 februari tot en met 31 mei presenteert 
de Historische Vereniging Boskoop de 
tentoonstelling ‘De paktijd zoals het 

vroeger was’. Deze tentoonstelling geeft een 
beeld over de drukste periode van het jaar in 
de boomkwekerij: volle pakloodsen en veel 
producten die op transport moesten in een 
relatief kort tijdbestek. Lange dagen voor de 
boomkweker en zijn mensen. Interessant om 
te zien hoe dat er in die dagen aan toeging. 
Weten we het nog?

De paktijd zoals het

‘De paktijd
zoals het vroeger was’

EEN TENTOONSTELLING
OVER DE DRUKSTE PERIODE VAN HET JAAR

IN DE BOOMKWEKERIJ

Boomkwekerijmuseum
27 februari 2014 t/m 31 mei 2014

Openingstijden
Tot 1 april 2014: di. t/m vr. van 13.30 tot 16.30 uur, za. van 10.00 tot 16.00 uur.

Vanaf 1 april 2014: di. t/m vr. van 10.00 tot 16.30 uur, za. van 10.00 tot 16.00 uur.

www. boomkwekerijmuseum.nl
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Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de 
Stichting Boomkwekerijmuseum.
5HGDFWLH� Hennie Straver
(LQGUHGDFWLH� Corrie Oosterwijk
9RUPJHYLQJ� Karin Pellekooren
)RWR¶V� Kees Borst, Hennie Straver, 
Wim van der Werf, archief HVB, 
archief Groei & Bloei afdeling Boskoop
'UXN� PP-Offset, Delfgauw

De volgende nieuwsbrief verschijnt in 

april 2014.

Een oproep aan onze vrijwilligers om
IRWRJUD¿�VFKH�VIHHUEHHOGHQ�WH�PDNHQ
om tot een serie ansichtkaarten te
komen die we in de museumwinkel 
zouden kunnen verkopen, resulteerde
in 138 foto’s. Ons streven was te komen 
tot een serie van vijftien foto’s. Een kleine 
groep vrijwilligers werd gevraagd om een 
selectie te maken zodat verschillende thema’s 
van binnen en buiten het museum in de serie 
terug te vinden zouden zijn. Het bleek dat 
laten afvallen moeilijker was dan selecteren. 
Uiteindelijk resulteerde dit in een leuke serie 
van zestien foto’s. Het was aan Kees Borst om 
deze foto’s om te zetten in ansichtkaarten. 

Deze ansichtkaarten zijn als afzonderlijke kaart 
en als serie van vijf te koop. Een leuk project 
door vrijwilligers tot stand gekomen en een 
aanwinst voor de museumwinkel.

Bezoekersaantallen

Het aantal bezoekers dat in 2013 de weg naar 
het Boomkwekerijmuseum wist te vinden, is 
uitgekomen op 6380. Dat is iets meer dan in 
2012. Het aantal schoolkinderen was wat lager, 
het aantal individuele bezoekers daarentegen 
nam toe dankzij de vele gevarieerde wissel-
tentoonstellingen. Bij de groepsbezoeken 
liepen de groepen uit Boskoop en omgeving 
iets terug. Dit werd ruimschoots gecompen-
seerd door een toename van groepen die per 
bus van buiten Boskoop kwamen. 

Agenda activiteiten

Januari – maart 

8 januari
Jubileum avond vrijwilligers

17 januari t/m 15 februari
Duo-jubileumtentoonstellingen
40 jaar Boomkwekerijmuseum
140 jaar Groei en Bloei afdeling Boskoop

8 februari
Lezing aantrekkelijke winterplanten

27 februari t/m 31 mei
Wisseltentoonstelling ‘Paktijd zoals het 
vroeger was’

Een oproep aan onze vrijwilligers om
IRWRJUD¿�VFKH�VIHHUEHHOGHQ�WH�PDNHQ
om tot een serie ansichtkaarten te
komen die we in de museumwinkel 
zouden kunnen verkopen, resulteerde
in 138 foto’s. Ons streven was te komen 
tot een serie van vijftien foto’s. Een kleine 
groep vrijwilligers werd gevraagd om een 

Museum op de

(ansicht)kaart gezet 

Een greep uit de gekozen ansichtkaarten.


