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Museumkwekerijnieuws

De afgelopen periode is er veel najaars- en 
winterwerk gedaan zoals rooien, sorteren 
opkuilen of potten, snoeien, beschermen voor 
de winter en natuurlijk het onkruid verwijderen 
dat deze periode met de zachte winter niet 
stopte met groeien. 
Besloten is om te stoppen met de verkoopbak 
voor bezoekers. Het blijft moeilijk om een 
interessant sortiment aan te bieden dat er 
langere tijd leuk uit blijft zien. Vaak blijft het 
te lang staan waarna het niet meer is te 
verkopen. 
Het was een moeilijk jaar om de planten van 
de museumkwekerij te verkopen. Wij hebben 
de Stichting Beurshal gevraagd om gebruik te 
mogen maken van de VARB (Vraag en Aanbod 
Registratie Boomkwekerij producten). Wij 
kunnen daarin onze voorraad bekend maken 
en zien wat er door verschillende bedrijven 
wordt gevraagd. Niet erg museaal maar de 
verkoop van rond 1914 is nu eenmaal niet 
meer te vergelijken met de periode waarin wij 
nu leven. Het bestuur van de Stichting 
Beurshal heeft positief beslist en zij zien de 
kosten die daaraan verbonden zijn als een 
donatie aan het boomkwekerijmuseum, 
waarvoor onze dank. 
Dit voorjaar wordt de schoeiing aan de 
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Museum ontvangt leden nieuwe gemeenteraad

Op vrijdagmiddag 7 februari werden leden van 
de nieuwe gemeenteraad in het Boomkwekerij-
museum ontvangen; bijna alle fracties waren 
vertegenwoordigd.
Zij waren in het museum uitgenodigd om “de 

gemeente beter te leren kennen en met eigen 

ogen deze culturele instelling te zien... en om 

wat meer te weten te komen over de culturele 

alsook de maatschappelijke/sociale waarden 

van het museum”.

Het was een erg geanimeerde bijeenkomst. 
Twee rondleiders, Willem Sanders en Wim van 
de Hoek, lieten onze gasten zien wat het 
museum binnen en buiten te bieden heeft. 
Noud Slot sprak kort over de ‘Verbindende 
Waarde’ van een museum in het 
algemeen en die van het Boom-
kwekerijmuseum (met 75 vrij-
willigers) in het bijzonder.
Thea de Langen, oud politica maar 
ook consulent bij het Erfgoedhuis ZH, 
ging wat dieper in op het onderwerp 
cultureel erfgoed. Zij wees daarbij op 
de verantwoordelijkheid van de 
nieuwe gemeente. Die heeft maar 
liefst drie “erfgoedkanjers” binnen 
haar grenzen: 1) de oude Romeinse 
grens, de ‘Limes’, langs de Oude Rijn 

(Zwammerdam), een erfgoedlijn van bijna 
2000 jaar geleden; 2) de nog steeds in 
werking zijnde ‘Molen-viergang’, gesticht in 
1785 (Aarlanderveen); en 3) het enorme 
boomkwekerijgebied (in en rond Boskoop), al 
sinds de dertiende eeuw en – heel bijzonder 
– nog steeds erg actueel als ‘Greenport regio 
Boskoop’. Zij riep “de raadsleden op dit 
momentum van Limes en Groen niet alleen te 
koesteren maar ze ook voor bewoners én 
bezoekers van buiten als gemeentelijk erfgoed 
te verbinden en te tonen”. De bijeenkomst 
werd in informele sfeer afgesloten in een 
samenzijn van de raadsleden met een aantal 
vrijwilligers.

Onder grote belangstelling is op 27 februari de 
HVB tentoonstelling ‘Paktijd zoals het vroeger 
was’ geopend. Het had ook zomaar ‘Paktijd, 
dat pakt je’ kunnen heten, want dat doet het 
als je de vele foto’s en herkenbare gebruiks-
materialen uit de vroegere paktijd bekijkt. 
Het ‘doorkijkje’ van achter het uit 1912 
stammende bureau naar de pakloods, is door 
het kunstwerk van Ingrid Hertog een bijzonder 
leuke vondst geworden. De tentoonstelling is 
nog te zien tot en met 31 mei 2014.

‘Paktijd zoals het
vroeger was’ geopend

Jubileummiddag
sponsoren
Op 30 januari 2014 was het veertig jaar ge-
leden dat de oprichtingsakte van de Stichting 
Boomkwekerijmuseum werd getekend. Om dit 
te vieren waren de sponsoren uitgenodigd voor 
een jubileummiddag. Dankzij ondersteuning 
van sponsoren heeft het museum zich al die 
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zolder tot een museaal centrum voor groen en 
cultuur. Gé Vaartjes wist daarna de aanwezigen 
op de voor hem gebruikelijke manier te boeien 
met een lezing over de geschiedenis van het 
museum en wat er in veertig jaar bereikt was. 
Daarna was er gelegenheid de duo-jubileum-
tentoonstelling te bezoeken. Met een hapje en 
drankje werd de middag in een gezellig 
samenzijn afgesloten.

maar beslist noodzakelijk voor zowel het 
behoud van de kwekerij als voor de veiligheid 
van de bezoekers en vrijwilligers.

“Doorkijkje’ naar pakloods.

Bijzondere open-
stellingen Museum
In verband met het Museumweekend 
is het museum op zondag 6 april open 
van 12.00 tot 16.00 uur. Op donderdag 
29 mei, Hemelvaartsdag zijn we 
eveneens geopend van 12.00 tot 16.00 uur.
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Op 15 februari kwam er een eind aan de succesvolle duo-tentoonstelling van de jubilerende 
afdeling Boskoop van Groei & Bloei en het jubilerende Boomkwekerijmuseum.
De onderdelen ‘Zaad anders bekeken’ , ‘de geschiedenis van 40 jaar Boomkwekerijmuseum’ en 
de meer dan zestig aantrekkelijke winterbloeiers in de buitentent, trokken in vier weken tijd zo’n 
500 extra bezoekers. Daarmee kwam het totaal aantal bezoekers in de eerste twee maanden  
van 2014 op 830 en dat is de beste start van het jaar die we ooit gehad hebben. 

Duo-jubileumtentoonstellingen succesvol afgesloten

Tijdens het museumweekend op 5 en 6 april 
wordt op zaterdag weer de jaarlijkse ‘inname-
dag’ gehouden. Deze dag is bedoeld om voor-
werpen, gereedschappen, boeken of andere 
waardevolle objecten te ontvangen waarmee 
wij onze museumcollectie of die van de 
Historische Vereniging Boskoop kunnen uit-
breiden. Een panel van deskundigen is vanaf 

Wij zijn goed op weg met de nieuwe 
website. Het systeemontwerp is al 
geruime tijd klaar. De teksten van de 
diverse rubrieken zijn in concept vorm 
gereed en worden door Corrie Oosterwijk 
waar nodig gecorrigeerd. 
Kees Borst is gestart met het invoeren 
van een aantal rubrieken die al 
gecorrigeerd zijn. We gaan binnenkort 
intern proefdraaien. Pas als alles gereed 
is gaat de nieuwe website de lucht in en 
komt de oude website te vervallen. 

We hopen dit in de loop van april 2014 te 
kunnen realiseren.

Nieuwe Website

Begin juni gaan we in de noordvleugel de 
jubileumtentoonstelling zoals die in januari/
februari te zien was niet alleen weer op-
bouwen maar ook uitbreiden naar de grote 
wisseltentoonstellingsruimte, de museum-
kwekerij en de sloot aan de voorzijde.
Naast veertig jaar gebouwen, collectie, 
museumkwekerij, bemensing en hoe we naar 
de toekomst kijken, gaan we op een speciale 
manier de vele wisseltentoonstellingen die we 
sinds 1982 hebben georganiseerd, in beeld 
brengen. Een ander onderwerp 
waar we een deelexpositie van 
willen maken zijn de handig-
heidjes, slimme hulpstukken of 
eigengemaakte gereedschappen 
die boomkwekers zelf hebben 
bedacht om het werken in de 
boomkwekerij makkelijker, 
lichter of productiever te 

Grote Jubileumtentoonstelling

Op 8 januari werd onze jubileumpostzegel, 
gemaakt ter ere van ons veertigjarig bestaan, 
gepresenteerd. Het eerste vel van 10 stuks 
werd overhandigd aan Burgemeester Tjerk 
Bruinsma. Deze had nog een verrassing; hij 
kwam natuurlijk niet alleen voor de jubileum-
zegel maar meer nog voor Gerrit Bos. In 
aanwezigheid van zijn vrouw, familie en 
vrienden werd Gerrit Bos benoemd tot lid in de 
Orde van Oranje Nassau voor zijn bijzondere 
verdiensten op het terrein van de boom-
kwekerij. Het bleef daarna nog lang gezellig 
in het museum.

Jubileumavond
vrijwilligers

10.00 uur aanwezig om het aanbod aan mate-
riaal te beoordelen en in ontvangst te nemen. 
Heeft u nog iets op zolder, in de kelder of 

in de schuur wat met de boomkwekerij te 

maken heeft, kom dan langs op zaterdag 

5 april. Tijdens het gehele museumweekend is 
het museum gratis toegankelijk. Zondag 6 april 
is het museum open van 12.00 tot 16.00 uur.

maken. Wij vragen dan ook een ieder die 

over deze ‘uitvindingen’ beschikt zich 

vóór 1 mei bij ons te melden. Verder gaan 
we aandacht besteden aan bijzondere objecten 
die we tijdens innamedagen vanaf 2009 tot 
heden hebben verkregen. Binnenkort zal een 
selectie van planten, die de afgelopen veertig 
jaar door de keuringscommissie van de KVBC 
zijn bekroond, worden aangeplant in de 
wisseltentoonstellingsvakken van de museum-
kwekerij. Deze zullen dan gedurende de 
periode van de wisseltentoonstelling van 

13 juni tot en met 18 oktober te zien 
zijn. Tussen deze planten komen 
stolpen waarmee we de ent- en 
stekcultuur zichtbaar willen maken. 
In de sloot komen diverse schouwen 
te liggen. Ook de kinderen zullen we 
niet vergeten. De manier waarop blijft 
nog even een verrassing. 

Agenda activiteiten  

5 april 

Innamedag – Museum zoekt objecten

5 en 6 april

Museumweekend – Gratis toegang!
zondag open van 12.00 tot 16.00 uur.

13 juni tot en met 18 oktober

Grote Jubileumtentoonstelling.

Boskoopse uitvinding: turfmolmmolen.


