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Voorwoord 

 
Het Boomkwekerijmuseum heeft de schone en eervolle opdracht om het 

cultuurerfgoed van de boomkwekerij in de regio Boskoop levend te 

houden. Dat gebeurt in de vorm van een permanente expositie, die de 
geschiedenis en ontwikkeling van de boomkwekerij in beeld brengt. Dat 

gebeurt ook in de vorm van tijdelijke exposities, met telkens een ander 
thema. Daarnaast worden relatiebijeenkomsten en themabijeenkomsten 

georganiseerd en gefaciliteerd. Daar komt nog bij dat in 2018 het 
historische boomkwekerijhuisje, onderdeel van het museum, volledig is 

gerestaureerd. Veel, heel veel werk, voor een gelukkig grote groep 
vrijwilligers die dit alles mogelijk maakt. Hulde en dank daarvoor.  

 
Dank ook aan de duizenden bezoekers die afgelopen jaren ons museum 

hebben bezocht. Want daar doen we het voor! Het bezoekersaantal is dit 
jaar iets teruggelopen ten opzichte van voorgaande jaren. Daarvoor zijn 

verschillende redenen aan te voeren, zoals de extreem warme zomer en 
het feit dat ons boomkwekerijhuisje tijdelijk buiten gebruik was. Tegelijk 

is dit een signaal dat we als museum doorlopend moeten werken aan 

vernieuwing, met als doel aansprekende tentoonstellingen en activiteiten 
voor jong en oud.  

 
Eind 2018 heb ik het stokje van voorzitter van het museum van Noud Slot 

overgenomen. Voor mij een sprong in het diepe, want zonder enige 
museale ervaring. Gelukkig blijft Noud letterlijk in de buurt en bereid zijn 

steentje aan ons mooie museum bij te dragen. Hij heeft zich zeven jaren 
met groot enthousiasme ingezet voor het Boomkwekerijmuseum, samen 

met het bestuur en het team van vrijwilligers. Samen hebben zij het 
museum gemaakt tot wat het nu is: een pareltje in Boskoop, dat het 

erfgoed en het vak van boomkwekerij hoog houdt. Noud bedankt! 
 

Michiel Gerritsen 
Voorzitter 
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Belangrijkste gebeurtenissen 2018 

 
Voor het Boomkwekerijmuseum waren onderstaande punten de 

belangrijkste gebeurtenissen in 2018. 

 
Vertrek vaste kracht 

 
Sinds 1996 is er binnen het Boomkwekerijmuseum een vaste kracht 

aanwezig geweest, vanaf 2011 in de vorm van een detachering via 
Promen, gefinancierd door de gemeente Boskoop. Vanwege het opzeggen 

van de financieringsovereenkomst door de gemeente Alphen aan den Rijn 
is hieraan met ingang van 2018 een einde gekomen. 

Hiermee is een vast gezicht verdwenen en moesten oplossingen worden 
gezocht voor een vereiste dubbele bezetting van de balie, voor het 

schoonmaakonderhoud en voor diverse andere specifieke taken. 
Dankzij nieuwe vrijwilligers en extra inzet en uitbesteding van 

schoonmaakwerkzaamheden is dit gelukt. 
 

 

Plant & eter 
 

Elke zomer verzorgt een werkgroep een Tijdelijke Expositie. Dit jaar 
gebeurde dat onder de titel Plant en eter, met als ondertitel: zonder 

groene planten geen leven op aarde. Bij deze expositie is samengewerkt 
met tien botanische en historische tuinen. Ook dit jaar zijn in het kader 

van de expositie diverse geslaagde activiteiten georganiseerd. 
Vanwege de warme zomer was het bezoek helaas wat minder dan in 

andere jaren.  
 

 
Verborgen Museumschatten 

 
Via de Museumvereniging was het Boomkwekerijmuseum uitgenodigd deel 

te nemen aan een op TV West uitgezonden serie Verborgen 

Museumschatten. Gedurende een dag zijn hiervoor opnamen gemaakt wat  
heeft geresulteerd in een mooie film van een kwartier waarin drie schatten 

van het museum worden getoond. 
 

 
Start renovatie boomkwekerswoning 

 
De boomkwekerswoning is eigendom van de gemeente en in goed overleg 

met het Boomkwekerijmuseum is in opdracht van de gemeente in het 
najaar gestart met een grondige renovatie van de woning, die aan het 

einde van het jaar was afgerond. 
In het nieuwe jaar zal de woning door het Boomkwekerijmuseum worden 

heringericht om nog beter de situatie van 1910 weer te geven. 
Heropening is gepland in april. 
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Het jaar 2018 in getallen 

 
Collectie: ± 4.000 objecten          

 

De collectie van het Boomkwekerijmuseum blijft groeien dankzij 
schenkingen, waarbij de jaarlijkse innamedag een belangrijke rol speelt. 

 
 

Tijdelijke Exposities: 3           
 

Net als vorig jaar zijn er dit jaar drie tijdelijke expositie geweest: één 
verzorgd door het Boomkwekerijmuseum, één door de HVB en één door 

een gastpresentatie. 
 

 
Vrijwilligers: 82           

 
Ook dit jaar is het aantal vrijwilligers per saldo weer toegenomen. 

Gelet op verloop blijft werving noodzakelijk. 

 
 

Bezoekers: 4.374          
 

Vanwege de warme zomer, de sluiting van de boomkwekerswoning en het 
niet beschikbaar zijn van de ruimte voor tijdelijke exposities in het vierde 

kwartaal, zijn er dit jaar helaas duidelijk minder bezoekers. 
 

 
Vrienden: 296 

 
Dankzij deelname aan de Boskoopse Braderie en vooral door actieve 

werving was er per saldo een kleine groei van het aantal Vrienden. 
 

 

Sponsoren: 80 
 

Dankzij actieve werving vond een forse toename van het aantal sponsoren 
plaats. 

 
 

Waterverbruik: 116 m³ 
 

Vanwege veelvuldig sproeien in de droge zomer was het waterverbruik het 
dubbele van andere jaren. 
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Bezoekers 

 
In 2018 heeft het Boomkwekerijmuseum 4.374 bezoekers mogen 

ontvangen. In 2017 waren dit er 5.971. Ook ten opzichte van het 

gemiddeld aantal bezoekers over de laatste vijf jaar van 5.200, 15% 
minder. 

Oorzaken zijn de lange, zeer warme zomerperiode en minder activiteit in 
het najaar vanwege renovatie van de boomkwekerswoning en niet 

beschikbaar zijn van de ruimte voor tijdelijke exposities. Ook bij andere 
kleinere musea waren de bezoekersaantallen in de zomer duidelijk lager. 

 
Van het totaal aantal bezoekers waren er 1.967 (2017 2.179) in 

groepsverband (45%). Het aantal groepen was 78 (2017 91) en de 
gemiddelde groepsgrootte 25 personen (2017 24). Met name het aantal 

groenverenigingen was minder (2 t.o.v. 9). 
Van het totaal aantal bezoekers waren er 1.911 individueel (2017 3.202) 

(44%). Het lagere aantal bezoekers is voor het grootste gedeelte in deze 
categorie. Het aantal bezoekers met een Museumkaart was 1.235 (2017 

1.829), of te wel liefst 2 op de 3. Ook bij het Boomkwekerijmuseum is er 

een duidelijk groei van de Museumkaart en daarmee het belang voor de 
bezoekcijfers. 

Ten slotte waren van het totaal aantal bezoekers er 496 (2017 590) 
kinderen (11%). In schoolverband waren dit er 371 (2017 427). Het 

aantal jeugdige bezoekers met een Museumkaart was 53 (2017 70). 
 

Het gemiddelde entreebedrag per bezoeker was € 3,00 (2017 € 3,15). 
Vanwege het gesloten zijn van de boomkwekerswoning vanaf oktober en 

het ontbreken van een tijdelijke expositie in het najaar waren gedurende 
het winterseizoen de entreeprijzen gehalveerd. 

 
Onder de bezoekers dit jaar waren deelnemers aan de Alphense 

fietsvierdaagse LAURA: deelnemers konden even van hun fiets afstappen 
voor een bezoekje aan en een rustmoment in het Boomkwekerijmuseum. 

 

In dit jaar is er in Boskoop een Buurtbus gaan rijden en hierdoor kunnen 
bezoekers die met openbaar vervoer komen, desgewenst voor het 

museum uit- en instappen. 
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Onderstaande grafiek geeft een beeld van de bezoekersaantallen de 

afgelopen vijf jaar uitgesplitst per categorie. 
Gemiddeld waren er ruim 5.200 bezoekers per jaar, fluctuerend van bijna 

4.400 in 2018 tot bijna 6.000 in 2017. De fluctuatie zit voornamelijk in de 

aantallen individuele bezoekers. 
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Vrijwilligers 

 
Het Boomkwekerijmuseum functioneert enkel en alleen door de inzet van 

betrokken en gemotiveerde vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers is 82.  

Van de ruim 400 geregistreerde musea functioneert 1 op de 7 uitsluitend 
met vrijwilligers. Ruim 40.000 mensen zijn actief in deze musea, waarvan 

27.000 als vrijwilliger. 
De meeste vrijwilligers binnen het Boomkwekerijmuseum zijn een dagdeel 

per week actief, sommige zelfs meerdere keren per week en andere 
afhankelijk van behoefte of enkel voor een specifieke activiteit. Naar 

inschatting komt de inzet van de vrijwilligers overeen met  ongeveer 20 
FTE.  

Gedurende het jaar mochten we 8 nieuwe vrijwilligers welkom heten, van  
wie 5 baliemedewerkers, en hebben 7 vrijwilligers hun activiteiten 

beëindigd, een verloop van 9%. 
Van de vrijwilligers zijn er 70 (85%) woonachtig in Boskoop, 4 uit andere 

kernen van de gemeente Alphen aan den Rijn en 8 uit omliggende 
plaatsen. 

 

Vanzelfsprekend is het van belang de vrijwilligers goed te informeren over 
de algemene gang van zaken in en rond het Boomkwekerijmuseum. 

Om die reden is vlak voor het begin van het zomerseizoen een 
informatiebijeenkomst gehouden. Onder het motto ‘2017: hoe ging het? 

en 2018: hoe wordt het?’ zijn naar voren gebracht het aantal bezoekers, 
financiën, de museale doelstelling en de vrijwilligers en daarna door de 

Teamleiders de plannen van de Teams. 
Naast digitale toezending van de halfjaarlijkse Nieuwsbrief zijn de 

vrijwilligers per e-mail geïnformeerd over behoefte aan 
gastvrouwen/gastheren, cateringmedewerkers en rondleiders, het 

Jaarverslag 2017, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
en privacyverklaring en de renovatie en herinrichting van de 

boomkwekerswoning. 
 

Het Boomkwekerijmuseum wil  zijn vrijwilligers mogelijkheden bieden hun 

kundigheid te bevorderen of te behouden door cursussen te volgen. In dit 
kader ook dit jaar weer een (herhalings-)cursus AED/BHV en een training 

reanimeren. 
 

Alle vrijwilligers doen geheel belangeloos hun werkzaamheden. Als blijk 
van waardering is er elk jaar een vrijwilligersavond met 

partner/introducée. Deze keer op 2 november, wat later in het jaar 
vanwege het langer doorlopen van de zomerexpositie. Naast de 

gebruikelijke terugkijk op het jaar en vooruitblik naar het komende jaar 
en het voorstellen van de nieuwe vrijwilligers door de voorzitter, was er de 

vertoning van de op TV West vertoonde film Verborgen Museumschatten 
van het Boomkwekerijmuseum. Daarna volgde het traditionele Chinese 

buffet. Aanwezig waren 86 personen, van wie 33 partner. 
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Verder heeft elke vrijwilliger aan het einde van jaar via de Teamleider 

weer een brief ontvangen met aanbieding van een kerstkrans. Deze keer 
af te halen bij de balie van het Boomkwekerijmuseum. 

Ook zijn dit jaar weer de vrijwilligers uitgenodigd de opening van de 

tijdelijke exposities bij te wonen en was het op een middag en avond weer 
mogelijk om een kerststukje te maken. 

 
Het Boomkwekerijmuseum heeft enkele jaren geleden een 

vrijwilligersbeleid opgesteld.  
De taken en verantwoordelijkheid voor uitvoering van het 

vrijwilligersbeleid liggen bij de Teamleiders. Centraal hierbij staan het 
managen van verwachtingen en motivatie van iedere individuele 

vrijwilliger. 
Daarnaast beschikt het Boomkwekerijmuseum over een 

vrijwilligerscoördinator. Deze functionaris voert onder meer een gesprek 
met potentiële vrijwilligers, is aanspreekpunt/vertrouwenspersoon voor 

vrijwilligers bij onverhoopte problemen en zorgt op verzoek van of in 
overleg met een bestuurslid voor een bloemetje of bezoekje bij ziekte en 

dergelijke. Twee nieuwe vrijwilligerscoördinatoren gaan vanaf 2019 van 

start. Bedoeling is in de loop van de tijd met vrijwilligers een gesprek te 
voeren om inzicht te krijgen in interesses en mogelijkheden, teneinde 

zoveel mogelijk invulling te geven aan wensen en capaciteiten van de 
vrijwilliger. 

Het Dagelijks Bestuur heeft met een betrokken vrijwilliger gesproken over 
verdere professionalisering van het vrijwilligersbeleid aan de hand van een 

canvasmodel en het uitgaan van empowerment (zelfsturing). 
 

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal vrijwilligers de 
afgelopen vijf jaren: 

 

 
 

Een gestage groei van 72 naar 82 vrijwilligers. 
Door verloop blijft werving van nieuwe vrijwilligers altijd van belang.  
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Museale Team 

 
Het Museale Team bestaat uit zeven werkgroepen, waarbinnen in totaal 

ongeveer dertig van de vrijwilligers actief zijn. Een werkgroep heeft een 

coördinator, welke ook de afstemming met de Teamleider doet. 
 

Werkgroep Collectievorming 
De collectie van het museum bestaat inmiddels uit ongeveer 4.000 

objecten. Voor zover niet uitgestald in de permanente expositie, 
boomkwekerswoning, loods of een tijdelijke expositie, bevinden deze zich 

in een depot boven het museum of in een gehuurd depot op Reijerskoop 
243. Grotere voorwerpen zijn een aantal jaren opgeslagen in een loods 

aan het Paddegat en nu tijdelijk ondergebracht in kwekersloods aan de 
Zijde. 

Elk jaar worden nieuwe voorwerpen ontvangen en met name op een aan 
de Nationale Museumweek gekoppelde innamedag. Dit jaar zijn onder 

andere geschonken een entapparaat, een verzameling documenten en 
foto’s van de bloemententoonstelling 1911. Daarnaast is in bruikleen 

verkregen een schilderij van Toon Hendriksen. In totaal zijn in 2018 23 

schenkingen ontvangen (2017 25). 
Een enkele maal wordt op veilingsites aangeboden foto’s of boeken 

aangeschaft. 
Een aantal bijzondere voorwerpen uit de depots zijn dit jaar tevoorschijn 

gehaald voor vertoning in een aflevering van de serie Verborgen 
Museumschatten. Het Boomkwekerijmuseum was hiervoor uitgenodigd 

door de Museumvereniging. Een gehele dag zijn hiervoor opnames 
gemaakt. Getoond en toegelicht door de conservator en coördinator van 

de werkgroep werden een ladekastje met geprepareerde vlinders, drie 
bijzondere kommetjes en kronieken van de familie Schaum. In september 

heeft uitzending plaatsgevonden op TV West. 
 

Werkgroep Conserveren 
De ontvangen objecten worden op maandagochtend door een groepje 

vrijwilligers schoongemaakt en zo nodig behandeld om bewaring in zo 

goed mogelijk staat te verkrijgen. 
 

Werkgroep Registratie en Archivering 
Voordat objecten worden opgenomen in een expositie of een depot 

worden deze gefotografeerd en beschreven. Daarna wordt registratie 
gedaan in het softwarepakket Adlib. In overweging is de standalone versie 

om te zetten in een online toegang tot het pakket. 
Registratie van boeken is en wordt gedaan in een aparte database van het 

Adlib programma. 
Foto’s worden niet opgeslagen in Adlib. Gewerkt wordt aan het 

digitaliseren en benaderbaar maken van het fotobestand. Hierbij wordt 
samenwerking gezocht met de HVB. 
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Werkgroep Permanente Expositie 

Vanwege de opening van de geheel vernieuwde permante expositie in 
april 2017 vraagt het bijhouden hiervan momenteel weinig aandacht. 

Wel is er dit jaar door een apart werkgroepje veel tijd besteed aan de 

gewenste herinrichting van de boomkwekerswoning na afronding van de 
in oktober in opdracht van de gemeente gestarte renovatie. Streven is de 

woning een nog authentiekere uitstraling te geven. De conservator en een 
op dit gebied deskundige vrijwilliger hebben op basis van studie een 

ontwerp hiervoor opgesteld. In samenspraak met het Team Onderhoud is 
een begroting opgesteld, die door het Algemeen Bestuur in de vergadering 

van 14 augustus is goedgekeurd. Vervolgens is een aanvraag ingediend 
bij het gemeentelijke Erfgoedfonds, die eind januari goedgekeurd is. 

Verder is een verzoek voor een bijdrage ingediend bij het Fonds Alphen en 
omstreken, die echter niet gehonoreerd is. Planning is de herinrichting van 

de boomkwekerswoning te doen in maart en daarna de heropening op 11 
april tijdens de Nationale Museumweek 2019. 

 
Werkgroep Tijdelijke Exposities 

Het bedenken en voorbereiden van tijdelijke exposities vergt naast 

creativiteit veel tijd. Om die reden komt de groep op dinsdagochtenden 
bijeen. 

In 2018 zijn er drie tijdelijke exposities geweest. 
 

Tot eind februari was de in november 2017 
geopende tentoonstelling Gluren bij de 

‘Alphense’ buren te zien, georganiseerd door 
alle historische verenigingen en kringen van 

de gemeente Alphen aan den Rijn. Na 
Boskoop is de tentoonstelling een ronde 

langs alle kernen van de gemeente gaan 
maken. De belangstelling om een kijkje te 

nemen bij foto’s uit Boskoop en van de buren 
was helaas enigszins beperkt. 

 

Door fotografe Peet Hiddink werd vanaf medio maart tot 
eind april een foto-expositie onder de titel Nature’s art 

verzorgd, een mooie serie kunstzinnige natuurfoto’s. Ook 
een groep basisschoolleerlingen bracht een bezoek aan 

deze expositie. Het bleek dat deze jonge ogen vaak iets 
heel anders zagen in de foto’s. Vervolgens fungeerde de 

Museumkwekerij als plek voor het zelf maken van 
kunstzinnige natuurfoto’s.  

 
 

 
 

 



Jaarverslag 2018  Boomkwekerijmuseum 

12 
 

De zomerexpositie dit jaar was Plant 

& eter. Een expositie waarbij werd 
samengewerkt met 10 botanische 

en historische tuinen in Nederland 

en het Openluchtmuseum in 
Arnhem. De expositie liet onder 

meer zien wat er nodig is om 
planten te laten groeien en bloeien. 

De opening werd op 17 mei verricht 
door chef-kok Brenda de Graaf van 

‘de Florijn’, een restaurant dat een 
huiskweker heeft en werkt met 

eetbare planten. In het kader van 
de expositie waren diverse 

activiteiten georganiseerd. Samen 
met de VVV op drie zaterdagen en 

een doordeweekse dag een 
themavaartocht met een rondleiding 

over de kwekerij van Rijnbeek, een 

lunch in het museum en daarna een 
bezoek aan de expositie. In 

samenwerking met Plantentuin 
Esveld een leuke en smakelijke 

eetbare tuinmiddag. Ten slotte in 
samenwerking met de Boskoopse 

afdeling van Groei & Bloei een lezing 
door Gert Fortgens, directeur van 

Trompenburg Tuinen & Arboretum.  
 

De expositie liep tot eind oktober. Vanwege de lange warme zomer helaas 
wat minder bezoek dan andere jaren. De droogte vergde extra inzet om 

de eetbare planten en bomen in de plantvakken voor het terras bij de 
Museumkwekerij en rondom de boomkwekerswoning van water te 

voorzien. De maquette van een voedselpark kon verkocht worden en op 

deze wijze een tweede leven beginnen. 
 

Voorbereidingen voor de zomerexpositie 2019, waarbij klimaatverandering 
centraal zal staan, worden al getroffen. 

Hortus Alkmaar heeft het materiaal van de vorige zomerexpositie Een 
groene apotheek overgenomen.  
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Werkgroep Rondleiding en Educatie 
 

Rondleidingen 

Het museum heeft 17 ervaren rondleiders, die ook rondleidingen in 
Engels, Duits of Frans kunnen doen. Een rondleiding wordt zoveel mogelijk 

afgestemd op de interesses en wensen van de betreffende groep en geeft 
een duidelijke meerwaarde aan een bezoek. In 2018 zijn 78 groepen 

ontvangen (2017 91). Afhankelijk van de grootte van een groep kunnen 
meerdere rondleiders worden ingezet. De planning hiervan wordt 

wekelijks gedaan door het Kernteam van Bedrijfsvoering. Een coördinator 
zorgt voor onderlinge afstemming van het verzorgen van rondleidingen. 

 
Educatie 

Aan leerlingen van basisscholen en voortgezet onderwijs worden door een 
aantal enthousiaste vrijwilligers educatieve rondleidingen gegeven. Het 

merendeel zijn in het kader van Natuur & Milieueducatie (NME), waardoor 
ook scholen buiten Boskoop binnen de gemeente Alphen aan den Rijn 

bereikt worden.  

 
 

 
 

 
 

 
Uit deze hele aardige bedankkaart van De Rank 

uit Alphen aan den Rijn blijkt het geslaagd zijn 
van een dergelijk excursie. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Het Boomkwekerijmuseum was het toneel voor de Open 

Monumenten Klassendag.  
 

 
 

In 2018 zijn 14 scholen met in totaal 373 leerlingen op bezoek geweest 
(2017 16 scholen en 427 leerlingen). 

Aansluiting is gezocht bij de Cultuureducatiegroep, waardoor ook 
basisscholen in de regio Holland Rijnland bereikt kunnen worden. 
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Werkgroep Onderzoek 
Voor zowel tijdelijke exposities als de permanente expositie wordt 

onderzoek gedaan met behulp van de collectie van het museum en van 

overige bronnen. 
Gekoppeld aan de werkgroep is een interviewgroep in samenwerking met 

de Historische Vereniging Boskoop (HVB). Gesprekken worden gevoerd 
met oudere Boskopers teneinde hun verhalen en ervaringen te bewaren. 

Deze interviews kunnen een bron zijn voor exposities. In Paktijd, de 
kwartaaluitgave van de HVB, wordt tweemaal per jaar een artikel op basis 

van een interview opgenomen. In 2018 zijn drie interviews gehouden 
(2017 5). In de loop der jaren zijn 112 interviews afgenomen. 
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Team Museumkwekerij 

 
De Museumkwekerij is een belangrijk en hoog gewaardeerd onderdeel van 

het Boomkwekerijmuseum. Een beeld wordt gegeven van het sortiment en 

de wijze van kweken rond 1900. Te zien zijn onder meer appel- en 
perenrassen, rozensoorten en buxusvormen.  

Wekelijks wordt op dinsdagmorgen door groep van ongeveer 10 
vrijwilligers gewerkt aan het onderhouden en inrichten van de tuin. De 

onderlinge contacten aan de koffie zijn ook een belangrijk aspect. 
Jaarlijks worden de plantvakken achter het terras betrokken bij de 

zomerexpositie van het Museale Team. 
De planten uit de Museumkwekerij worden zoveel mogelijk verkocht aan 

kwekers of tuincentra. Op deze wijze worden de kosten van onderhoud en 
inrichting van de Museumkwekerij gedekt. 

Ook het stukje grond van het Boomkwekerijmuseum in de Sortimentstuin 
Harry van de Laar wordt onderhouden. 

 

 
 

Aan de Museumkwekerij grenst een houtakker. Door de Stichting 

Houtakkers Boskoop is deze in het begin van het jaar onderhouden. 
Vanwege het door de gemeente vernieuwen van beschoeiingen was het 

nodig de gazons aan de voorzijde te vernieuwen. Voorbereidingen 
hiervoor zijn gedaan door de tuinploeg, het aanleggen is uitbesteed aan 

een hovenier. 
De langdurige droogte en warmte maakte werken in de Museumkwekerij 

extra zwaar en vroeg ook om veel extra watergeven. 
Voor het verantwoord opslaan van bestrijdingsmiddelen is een speciale 

kast hiervoor aangeschaft. 
De mannen van de tuinploeg zijn ook altijd bereid voor hand- en 

spandiensten. Zo is dit jaar geholpen met het leegruimen van de 
boomkwekerswoning in verband met de renovatie daarvan.  
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Team Bedrijfsvoering 

 
Het Team Bedrijfsvoering zorgt voor de ontvangst van bezoekers en van 

groepen in de koffiecorner. In het totaal zijn hier ongeveer 25 

gastvrouwen en gastheren voor beschikbaar. De activiteiten worden 
gecoördineerd door een Kernteam. Sinds 1 april is de functie van 

Teamleider vacant, naarstig werd en wordt gezocht naar invulling. 
 

Balie 
De baliemedewerkers ontvangen de bezoekers en fungeren in die 

hoedanigheid als gastvrouw of gastheer. Tot de taken behoren ook het 
beheren van de kassa en het afrekenen van verkopen uit de 

museumwinkel. De groep bestaat uit ongeveer 20 personen. 
De werkzaamheden worden in wisselende duo’s gedaan. Door het vertrek 

van de vaste medewerker werd het beroep op vrijwilligers groter. Dankzij 
een aantal nieuwe vrijwilligers en extra inzet is het gelukt de bezetting 

van de balie steeds rond te krijgen. Door het genoemde vertrek van de 
vaste kracht zijn de werkzaamheden breder en gevarieerder worden. 

Gelet op de gewijzigde situatie is er extra onderling overleg gevoerd in de 

vorm van zes werkoverleggen. Hierin zijn onder andere besproken 
werving, de uitbesteding van schoonmaakonderhoud, uitleg werking van 

apparatuur door een vrijwilliger van het Team Onderhoud, Gebouwen en 
ICT, administratieve aangelegenheden en lijst van taken. 

Aanvullende informatie is verstrekt via Baliegewijs, dat 7 maal (2017 10) 
is verschenen. 

De warme zomer zorgde helaas voor minder aanloop van bezoekers en 
maakte ook de werkzaamheden van de baliemedewerkers zwaarder. Voor 

het beter kunnen beheersen van de temperatuur zal door het Team 
Onderhoud gekeken worden naar de mogelijkheden van een 

koudwatersysteem. 
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Catering 

De cateringmedewerkers verzorgen voor groepen in de koffiecorner een 
lunch of buffet en zijn in die zin eveneens gastvrouw of gastheer. De 

groep bestaat uit ongeveer 15 personen, een aantal hiervan doet ook 

balie. 
Afhankelijk van de grootte van de groep worden de werkzaamheden door 

twee tot vier vrijwilligers gedaan. Het vertrek van de vaste medewerker 
had ook voor deze groep gevolgen, met name voor wat betreft 

voorbereidende en afrondende werkzaamheden. 
Eenmaal is er een werkoverleg gehouden. Hierin is gesproken over de 

samenwerking met de balie en het organiseren van een workshop 
gastvriendelijkheid. 

In totaal zijn 66 groepen ontvangen (2017 68), waarvan 36 voor 
koffie/thee met een Boskoops Tuintje, 23 voor een lunch, 5 met een 

buffet arrangement en 2 met een koffietafel. Het aantal gasten in totaal 
was ruim 1.600 (2017 1.750). De tevredenheid van deze bezoekers komt 

vaak tot uiting in het gastenboek en de donatie-appel. 
 

Kernteam 

Het Kernteam bestaat uit 4 personen. Elke woensdagmorgen wordt een 
planning opgesteld voor de bezetting van de balie voor de komende week 

en bij ontvangst van groepen ook voor cateringmedewerkers en tevens 
voor rondleiders. Daarnaast worden reserveringen afgewikkeld.  

Ten behoeve van het kunnen plannen geven de baliemedewerkers elke 
week hun beschikbaarheid voor de komende week op en geven 

cateringmedewerkers en rondleiders afwezigheid vanwege vakantie of 
andere reden door. 

Een van de leden van het Kernteam zorgt voor de bestellingen van 
tuintjes en voor lunches, het schoonmaken en vullen van de koffiemachine 

en inkoop van frisdrank en kantoorartikelen. 
Het regelen van arrangementen en het beheer van de bar wordt gedaan 

door een andere vrijwilliger. 
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Team PR 

 
Het Team PR is gegroeid naar een groep van 6 personen. Inbegrepen is 

relatiebeheer sponsoren. Sinds medio mei beschikt het Team weer over 

een Teamleider. 
Verzorgd wordt publiciteit in de vorm van flyers en persberichten rond 

exposities, de inhoud van de website en de halfjaarlijkse Nieuwsbrief. 
Contacten worden onderhouden met de VVV in Boskoop en Alphen aan 

den Rijn, het Tuinpad Rijneveld en met het Platform Recreatie en 
Toerisme (PReT). 

De volgende specifieke acties zijn georganiseerd: 
- In samenwerking met de filialen van Albert Heijn in de gemeente 

Alphen aan den Rijn een actie waarbij klanten met korting het 
Boomkwekerijmuseum konden bezoeken. Het aantal extra bezoekers 

was minder dan verwacht, maar wel is een bijdrage geleverd aan een 
bredere naamsbekendheid van het Boomkwekerijmuseum. 

- Deelname aan de jaarlijkse Boskoopse Plantendag en Kunstmarkt op 
Tweede Pinksterdag in de Sortimentstuin Harry van de Laar met een 

stand voor het eigen stukje grond van het Boomkwekerijmuseum. 

- Deelname aan de Boskoopse Braderie in het derde weekend van 
september. Helaas was het dit jaar slecht weer en was er daardoor 

minder aanloop naar de nieuw ingerichte en keurig verzorgde kraam, 
welke ook door de burgemeester werd bezocht. 
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- Deelname aan de jaarlijkse Bus-idee-dag op de eerste 
donderdag van november in het Plantarium gebouw. 

Vanwege het tienjarig jubileum werd een oorkonde 

ontvangen. 
 

 
 

Enthousiast en daardoor succesvol is de relatiebeheerder sponsoren 
gestart met het benaderen van bedrijven. Dit heeft geresulteerd in bijna 

twintig nieuwe Sponsoren. 
 

In 2017 is een document over het Cultureel Erfgoed Sierteeltregio 
Boskoop e.o. opgesteld. Op basis hiervan is dit jaar vijf keer een 

presentatie verzorgd: vier keer voor serviceclubs buiten het gebied van de 
sierteeltregio en één keer tijdens een algemene ledenvergadering van de 

Historische Vereniging Boskoop. Een enkele serviceclub heeft vervolgens 
een bezoek gebracht aan het Boomkwekerijmuseum. 

 

Het vernieuwde Team is begonnen met het ontwikkelen van een 
toekomstvisie.  

Elementen daarin zijn: beïnvloeden van bezoek, bereikbaarheid en 
bekendheid (regionaal, nationaal en internationaal). Daarbij is het 

Boomkwekerijmuseum te zien als onderdeel van het product Boskoop. 
Gebruik wordt onder andere gemaakt van een rapport van de Reinwardt 

Academie. 
 

Ten slotte is een project gestart voor vernieuwing van de website. Na een 
brainstormsessie is contact gezocht met enkele bureaus. Gekozen is voor 

de offerte van Brûlée. Eind van het jaar is vervolgens een overeenkomst 
getekend, waarin sponsoring een belangrijk onderdeel vormt. Planning is 

in april / mei de nieuwe website te lanceren.  
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Team Onderhoud, Gebouwen en ICT 

 
Het Team Onderhoud, Gebouwen en ICT bestaat uit 4 personen en is in 

staat veel van dagelijks onderhoud in en rond het museum te verzorgen 

en een belangrijk aandeel te leveren bij de uitvoering van technische 
projecten. Op deze wijze worden veel arbeidskosten bespaard. 

Vast moment van activiteiten is maandagmorgen. 
 

Dit jaar zijn de volgende projecten uitgevoerd: 
- Vervanging van sloten en sleutels 

Met één sleutel kunnen deuren geopend worden waartoe toegang is 
verleend. 

Gekoppeld hieraan is het sleutelbeheer overgenomen van 
Bedrijfsvoering. 

- Renovatie boomkwekerswoning 
Door het Team zijn in overleg met de gemeente voorbereidingen 

getroffen voor renovatie van de boomkwekerswoning en is contact 
onderhouden tijdens de uitvoering daarvan. 

- Herinrichting boomkwekerswoning 

Met een werkgroepje van het 
Museale Team is intensief 

overleg gevoerd over een 
herinrichting van de 

boomkwekerswoning na de 
renovatie en op basis hiervan is 

een begroting opgesteld. 
Na de Open Monumentendag is 

gestart met het ontmantelen van 
de boomkwekerswoning. 

De nodige voorbereidingen zijn 
getroffen voor aansluitingen van 

elektriciteit. 
- Opknappen ruimte tijdelijke exposities en aanbrengen ledverlichting 

Na afloop van de zomerexpositie van het Museale Team is in november 

gestart met het volledig opknappen van de ruimte voor tijdelijke 
exposities en tegelijkertijd is verder gegaan met het aanbrengen van 

ledverlichting. 
 

Door een van de leden van het Team is in het werkoverleg van de 
baliemedewerkers elke keer uitleg gegeven over technische 

aangelegenheden en zijn vragen daarover beantwoord. 
 

Op het gebied van ICT zijn er weinig ontwikkelingen geweest. Gesproken 
is over mogelijkheden  over te gaan naar Office 365, maar concreet 

vervolg is hieraan nog niet gegeven. 
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Bestuur 

 
Het bestuur van het Boomkwekerijmuseum bestaat naast een dagelijks 

bestuur uit de Teamleiders. 

Eind 2018 was het bestuur als volgt samengesteld: 
A.J.M. (Noud) Slot – voorzitter 

F. (Floor) Oskam – penningmeester 
M.G.J. (Martin) Hooftman – secretaris 

H. (Hans) de Rijk – Museale Team 
A.C. (Aad) Nederhof – Team Museumkwekerij 

Vacant – Team Bedrijfsvoering 
J.J.G. (Jos) van Meijel – Team PR 

T. (Teun) Oppelaar – Team Onderhoud, Gebouwen en ICT 
 

Onderstaand het organigram: 

 

Het Algemeen Bestuur (AB) komt eenmaal per kwartaal bij elkaar. In de 

vergaderingen wordt onderling informatief uitgewisseld en besluiten 
genomen. 

In de vergadering van 15 mei is Jos van Meijel benoemd tot bestuurslid 

Team PR. In dezelfde vergadering is het Jaarverslag 2017 goedgekeurd en 
een privacyverklaring in het kader van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) vastgesteld. 
In de vergadering van 14 augustus zijn het ontwerp en de begroting voor 

de herinrichting van de boomkwekerswoning vastgesteld. 
In de vergadering van 13 november is Michiel Gerritsen per 1 januari 

2019 benoemd tot voorzitter. 
 

 
 

Bestuur
Noud Slot - voorzitter

Floor Oskam - penningmeester *

Martin Hooftman - secretaris **

Hans de Rijk
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coördinatie

**

Administratie

*
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In de tussenliggende maanden komt het Dagelijks Bestuur (DB) bij elkaar. 

In de vergaderingen wordt opvolging gegeven aan de actielijst en 
aandachtspunten van de vergadering van het AB, worden lopende zaken 

besproken en wordt een agenda voorbereid voor een volgende 

vergadering van het AB. De Teamleiders hebben de gelegenheid bij de 
vergaderingen van het DB (gedeeltelijk) aanwezig te zijn of anderszins 

inbreng te leveren. 
 

De symbolische overdracht van het voorzitterschap vond plaats op 11 
december in het bijzijn van een groot deel van de vrijwilligers. 

Noud Slot gaf aan het voorzitterschap ruim zeven jaar met plezier vervuld 
te hebben, maar dat het tijd werd voor een nieuwe voorzitter. Hij blijft wel 

graag als vrijwilliger betrokken bij het museum. 
Michiel Gerritsen was om twee redenen blij nieuwe voorzitter te mogen 

zijn: levend houden van het historisch erfgoed van het oudste 
boomkwekerijgebied ter wereld en omdat het museum geheel draait op 

vrijwilligers. Zijn motto is: niet alleen woorden, maar ook daden! 
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Financiën 

 
Jaarrekening 2016 

Door het Algemeen Bestuur is in de vergadering van 13 februari 2018 de 

Jaarrekening 2016 definitief vastgesteld op basis van een ontvangen 
beoordelingsverklaring en managementletter 2016. 

 
Jaarrekening 2017 

In de vergadering van 15 mei 2018 is door het Algemeen Bestuur de 
Jaarrekening 2017 voorlopig vastgesteld. 

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 14 augustus 2018 
besloten een kascontrolecommissie in te stellen, gelet op het niet meer 

opstellen van een door een accountant te beoordelen jaarrekening. 
Conform het Huishoudelijk Reglement bestaat deze kascontrolecommissie 

uit één lid uit het bestuur, zijnde niet de penningmeester, en één lid van 
buiten het bestuur. 

Door het Algemeen Bestuur is in de vergadering van 12 februari 2019 de 
Jaarrekening 2017 definitief vastgesteld op basis van de van de 

kascontrolecommissie ontvangen verklaring. 

 
Jaarcijfers 2018 

Voorlopige vaststelling van de Jaarcijfers 2018 is door het Algemeen 
Bestuur gedaan in de vergadering van 12 februari 2019. 

In dezelfde vergadering is een kascontrolecommissie 2018 benoemd. 
 

Het totaal van de baten uit activiteiten is belangrijk beneden dat in 2017. 
Dit vanwege minder entreegelden en lagere netto baten uit de 

koffiecorner, samenhangend met een kleiner aantal bezoekers. Dankzij 
actieve werving zijn sponsorgelden en Vrienden van het museum wel 

hoger. 
Onder de baten overig is begrepen een van Rotary Boskoop ontvangen 

donatie voor vervaardiging van een Engelstalige loopgids voor de 
vernieuwde Permanente Expositie. 

De algemene lasten zijn in lijn met die van 2017 en binnen de begroting. 

Grootste posten zijn energiekosten en automatiseringskosten. 
De museumlasten zijn ongeveer gelijk aan die van 2017 en sterk binnen 

de begroting. Betreft de kosten van de Teams en schoonmaakkosten. 
Deze laatste zijn vanwege uitbesteding fors toegenomen. 

Het voordelige saldo van baten en lasten is bestemd voor een reserve om 
te kunnen inspelen op ontwikkelingen in het Transformatiegebied 

Reijerskoop e.o.  
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Onderstaande grafiek toont de procentuele verdeling van de baten uit 

activiteiten. 
 

 
 

De baten via bezoekers (entreegelden, koffiecorner en winkel) zijn 
ongeveer gelijk aan die van sponsorgelden en donaties van Vrienden. 

Zonder sponsoren en Vrienden zou het niet mogelijk zijn de lasten van het 
museum te dekken en te reserveren voor nieuwe activiteiten, zoals 

recentelijk de vernieuwing van de Permanente Expositie en nu de 
herinrichting van de boomkwekerswoning. 
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Onderstaande grafiek geeft de procentuele verdeling van de lasten. 

 

 
 

De algemene lasten zijn de jaarlijks terugkerende posten. De 

museumlasten betreffen de lasten van de Teams binnen het museum en 
daarnaast de schoonmaakkosten. De reservering is het saldo van baten en 

lasten en wordt bestemd voor financiering van projecten. 
 

Begroting 2019 
In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 13 november 2018 is de 

begroting 2019 vastgesteld. De begroting is sluitend. 
Ten opzichte van de begroting 2018 zijn lasten en baten licht hoger. De 

verdere verhoging van schoonmaakkosten wordt gecompenseerd door 
naar verwachting meer sponsorgelden en donaties van Vrienden van het 

museum.  
 

Administratie 
De penningmeester wordt ondersteund door een vrijwilliger die de 

administratie van het Boomkwekerijmuseum verzorgt. 
  

Algemene lasten
45%

Museumlasten
38%

Reservering
17%

Verdeling lasten
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Externe betrekkingen 

 
Het Boomkwekerijmuseum onderhoudt met een groot aantal organisaties 

contacten. Hieronder een overzicht van enkele specifieke zaken in het 

verslagjaar. 
 

Arboricultura 
 

Arboricultura (= het in cultuur brengen van 
bomen) is dé studentenvereniging van 

Hogeschool Van Hall Larenstein en de 
Middelbare Bosbouw en Cultuurtechnische 

School (MBCS) Helicon te Velp. Vanaf 1908 tot 
de verhuizing in 1993 actief in Boskoop. De 

verbondenheid met Boskoop blijkt uit het nog 
jaarlijks leggen van een krans tijdens 

dodenherdenking, waarbij dan voorafgaand 
een bezoekje aan het Boomkwekerijmuseum 

wordt gebracht. In het lustrumjaar worden ook 

nog altijd Boskoop en het 
Boomkwekerijmuseum bezocht. Ongetwijfeld is 

een foto genomen bij de Gaît, tenslotte het 
symbool van de vereniging. Na de koffie in het 

museum een rondje Boskoop en ten slotte bier 
drinken. 

 
Melding in het gastenboek 

 
 

Gemeente Alphen aan den Rijn 
Het Boomkwekerijmuseum ontvangt een maatschappelijke subsidie ten 

behoeve van cursussen voor vrijwilligers en educatieve activiteiten voor 
scholen en jongeren. 

Een zienswijze is ingediend op de Gebiedsvisie Boskoop, die grotendeels is 

overgenomen. 
Kennismaking vond plaats met de nieuwe wethouder Cultuur, de heer L. 

Maat, die vervolgens ook een bezoek heeft gebracht aan het museum. 
Met het Team Onderhoud, Gebouwen en ICT is diverse malen contact 

geweest over de renovatie van de boomkwekerswoning. 
Veelvuldig is contact geweest met de afdeling Cultuur en Erfgoed na het 

indienen van een aanvraag voor het Erfgoedfonds ten behoeve van de 
herinrichting van de boomkwekerswoning. 

Een vertegenwoordiger van het Boomkwekerijmuseum maakt deel uit van 
de werkgroep Reijerskoop – Zuidwijk rond afsluiting voor vracht- en 

landbouwverkeer. 
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Historische Vereniging Boskoop (HVB) 
De contacten met de HVB zijn veelvuldig, mede omdat deze vereniging de 

bovenverdieping van Reijerskoop 52 huurt. Verder wordt een gedeelte van 

het depot op Reijerskoop 243 door de HVB gebruikt. 
Elk halfjaar is er een overleg tussen het bestuur van de HVB en het 

Dagelijks Bestuur van het Boomkwekerijmuseum. 
Op een Algemene Ledenvergadering is door de voorzitter van het 

Boomkwekerijmuseum een presentatie verzorgd over het Cultureel 
Erfgoed Sierteeltcentrum Boskoop e.o. 

 
Museumvereniging 

Het Boomkwekerijmuseum is erkend als geregistreerd museum. 
Door het lid zijn van de Museumvereniging mag het museum de 

Museumkaart accepteren. 
Ook dit jaar is deelgenomen aan het benchmarksysteem Museum Analyse 

Systeem (Museana). 
Aanmelding is gedaan voor de BankGiro Loterij Museumprijs 2019 voor 

het meest publieksvriendelijke museum. Begin 2019 is het museum 

geïnformeerd niet te zijn opgenomen op de shortlist waarop het publiek 
mag stemmen. 

De ledenvergaderingen zijn bezocht door de voorzitter. 
 

Stichting Belangenbeharing Greenport Boskoop (SBGB) 
De verbondenheid met de Greenport Boskoop komt tot uiting in een 

enkele keer gebruik maken van de ontvangstruimte van het museum voor 
een vergadering of een bijeenkomst. 

Enkele bestuursleden van de SBGB hebben aan het einde van jaar een 
oriënterend gesprek gehad met het Dagelijks Bestuur over het 

Transformatiegebied Reijerskoop e.o. 
 

Vereniging van Musea in Zuid-Holland (VMZH)  
Op 14 mei was het Boomkwekerijmuseum gastheer voor een Algemene 

Ledenvergadering van de Vereniging van Musea in Zuid-Holland. Deze 

vergadering is bijgewoond door enkele bestuursleden. Voornaamste punt 
was een transitie van de VMZH naar een Museumplatform binnen het 

Erfgoedhuis Zuid-Holland. Hiertoe is een informatiebijeenkomst en op 12 
november een extra ledenvergadering gehouden, bijgewoond door de 

voorzitter. 
Een middag over digitalisering is bijgewoond door de Teamleider Museale 

Team. 
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Maatschappelijke waarden 

 
De maatschappelijke betekenis van musea kan worden weergeven in vijf 

waarden. Onderstaand een invulling door het Boomkwekerijmuseum. 

 
Collectiewaarde 

 
Basis voor een museum is de collectie.  

Voor het Boomkwekerijmuseum is dit niet alleen de Permanente Expositie, 
maar ook de Museumkwekerij, de boomkwekerswoning, de bibliotheek, 

een schouw en de loods. Deze elementen vormen het geheugen van de 
Nederlandse boomkwekerij in het algemeen en die van het Sierteeltgebied 

Boskoop e.o. in het bijzonder. 
De collectiewaarde sluit aan op het erfgoedbeleid van de gemeente. 

 
Verbindende waarde 

 
Musea verbinden collecties en bezoekers en bieden een ontmoetingsplek 

voor verleden, heden en toekomst.  

Voor het Boomkwekerijmuseum sluit de missie ‘Boomkwekerij, gisteren, 
vandaag en morgen’ hierop aan. 

De verbindende waarde raakt ook het sociaal beleid van de gemeente, 
zoals bijvoorbeeld sociale cohesie en cultuur voor iedereen. 

 
Educatieve waarde 

 
De educatieve functie van het Boomkwekerijmuseum wordt met name 

ingevuld door het ontvangen van schoolklassen. 
De educatieve waarde heeft via Natuur- en Milieueducatie (NME) een 

directie relatie met het onderwijsbeleid van de gemeente. 
 

Belevingswaarde 
 

Het Boomkwekerijmuseum roept voor een deel van de bezoekers 

herinneringen op. Verder is het streven een plek te zijn om te genieten. 
De belevingswaarde heeft een relatie met het welzijnsbeleid van de 

gemeente. In dit kader heeft het Boomkwekerijmuseum een groep van 
Tom in de buurt uitgenodigd voor een geslaagd bezoek. 

 
Economische waarde 

 
Het Boomkwekerijmuseum levert een bescheiden bijdrage aan de lokale 

economie. Daarnaast draagt het bij aan de leefbaarheid van de omgeving. 
De economische waarde raakt het economische en ruimtelijke beleid van 

de gemeente. 
  



Jaarverslag 2018  Boomkwekerijmuseum 

29 
 

Realisatie Beleidsplan 2016-2020 

 
In het Beleidsplan 2016-2020 zijn naast een missie (‘Boomkwekerij, 

gisteren, vandaag en morgen’), een visie gebaseerd op vier 

uitgangspunten, zeven doelstellingen, vijf speerpunten op korte termijn 
opgenomen. 

 
De realisatie van deze speerpunten is: 

 
1. Het uiterlijk in 2016 verkrijgen van adequate (extra) depotruimte voor 

de opslag van collecties, binnen de financiële mogelijkheden van het 
museum. 

 
Gerealiseerd 

Vanaf 1 januari 2016 beschikking over een depot op Reijerskoop 243, 
dat mede wordt gebruikt door de HVB; door wijziging van de huurder is 

de periode verlengd tot en met 30 juni 2022. 
Voor grotere objecten wordt (tijdelijk) gebruik gemaakt van een 

opslagloods. 

Depotruimte en invulling daarvan blijft aandachtspunt. 
 

 
2. Het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere musea en 

vergelijkbare instellingen; het voor 2017 komen tot het uit- en inlenen 
van (delen) van tijdelijke exposities. 

 
Niet gerealiseerd 

Formele samenwerkingsverbanden zijn tot op heden niet aangegaan, 
wel is er bij Tijdelijke Exposities samenwerking geweest met andere 

musea, de Hortus Leiden en andere botanische tuinen. 
Tot op heden zijn er geen tijdelijke exposities uit- of ingeleend, wel zijn 

(delen van) tijdelijke exposities verkocht. 
 

 

3. Het werven van een nieuwe lichting vrijwilligers (60+) omdat dit een 
voorwaarde is voor de continuïteit van de activiteiten in de huidige 

vorm. 
 

Gerealiseerd 
Ondanks verloop is het vrijwilligersbestand toegenomen en daardoor 

verjongd. 
Gelet op verloop blijft werving een aandachtspunt. 
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4. In combinatie met het vorige punt het binnen twee jaar versterken van 

teams met meerdere (elkaar waar nodig waarnemende) vrijwilligers tot 
zekerheidstelling van de lopende bedrijfsprocessen. 

 

Beperkt gerealiseerd 
Bovengenoemde werving betrof in het merendeel vervanging, alleen bij 

het Team PR is er duidelijk sprake van versterking. 
Dit betekent dat de andere Teams of bepaalde posities daarbinnen 

kwetsbaar zijn gebleven. 
 

 
5. Het uiterlijk in november 2016 realiseren van een grondig vernieuwde, 

meer aansprekende presentatie van de Permante Collectie, binnen het 
beschikbare budget. 

 
Gerealiseerd 

In april 2017 is een geheel vernieuwde en aansprekende Permanente 
Expositie geopend, waarbij binnen het budget is gebleven. 
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Belangrijkste ontwikkelingen 

 
Voor het Boomkwekerijmuseum zijn onderstaande punten de belangrijkste 

ontwikkelingen. 

 
Heropening boomkwekerswoning 

Na het gereed komen van de renovatie en de schilderwerkzaamheden 
wordt de boomkwekerswoning heringericht. Dit op basis van een grondige 

studie door twee op dit gebied deskundige vrijwilligers. Streven is de 
woning een nog authentiekere uitstraling te geven anno 1910. 

De heropening is gepland op donderdag 11 april tijdens de Nationale 
Museumweek. 

Verwachting is dat de heringerichte boomkwekerswoning extra bezoekers 
kan trekken. 

 
Lancering nieuwe website 

Eind 2018 is een overeenkomst gesloten met een bureau voor 
ontwikkeling van een nieuwe website. In goed overleg wordt gewerkt aan 

de opzet en inrichting hiervan. 

Planning is de nieuwe website te lanceren in het tweede kwartaal. 
Bedoeling is dat de nieuwe website een belangrijk middel wordt voor de 

PR van het Boomkwekerijmuseum. 
 

Zomerexpositie 
Ook dit jaar wordt gedurende de zomermaanden van medio mei tot medio 

oktober weer een tijdelijke expositie georganiseerd. Het onderwerp is 
Planten en klimaat, een hot item met als ondertitel hittepieken en 

plensbuien. Getoond wordt het effect van een veranderd klimaat en hoe 
planten hiermee omgaan en  tuinen hierop aangepast kunnen worden. 

Buiten zijn te zien droogtolerante planten en een groen dak met sedum en 
zonnepanelen. 

Gehoopt wordt dat extreem weer deze zomer uitblijft, zodat de expositie 
weer veel bezoekers kan trekken. 

 

Transformatiegebied Reijerskoop e.o. 
Een aantal gebieden binnen de Greenport regio Boskoop komt in 

aanmerking voor transformatie. Een van deze gebieden is Reijerskoop 
e.o., direct gelegen naast het complex van het Boomkwekerijmuseum. 

Door de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB) is het 
Boomkwekerijmuseum uitgenodigd hierbij een rol te spelen. 

Recentelijk heeft de gemeente een startnotitie opgesteld. Op basis hiervan 
ziet het bestuur van het Boomkwekerijmuseum kansen en mogelijkheden 

voor betere en meer parkeergelegenheid, het ontstaan van een groter 
geheel en daardoor aantrekkelijker worden voor bezoekers, mogelijkheid 

voor een depot in meer nabijheid van het museum, ruimte voor het 
tentoonstellen van groot materieel en meer ruimte voor het geven van 

workshops, zoals bijvoorbeeld enten. 
Uitwerking en realisatie zal geruime tijd vergen. 
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Slotwoord 

 
In de tweede helft van 2011 werd ik vrijwilliger bij het 

Boomkwekerijmuseum, belast met het voorzitterschap. 

Met plezier heb ik steeds geprobeerd de daarbij behorende coördinerende 
rol zo goed mogelijk te vervullen en samen met de medebestuursleden 

voortdurend aandacht te geven aan het wel en wee van ons museum en 
vooral aan alle daarin werkzame vrijwilligers. 

 
Het werd tijd voor een nieuwe voorzitter, met nieuw elan en met nieuwe 

ideeën. Gelukkig is die gevonden in de persoon van Michiel Gerritsen. 
 

Bij gelegenheid van de overdracht van het voorzitterschap ontving ik een 
hartelijke afscheidsgroet van onze burgemeester Liesbeth Spies. Daarbij 

schreef zij: “Ik vind het een groot compliment waard dat dit museum met 
inzet van veel vrijwilligers erin slaagt een groot deel van onze Boskoopse 

geschiedenis levend te houden!”. 
 

Zelf wil ik graag als vrijwilliger binnen het Team PR betrokken blijven 

binnen ons museum. 
 

Noud Slot 
Voormalig voorzitter 
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Vaststelling en foto’s 

 
Het Jaarverslag 2018 is vastgesteld in de vergadering van het Dagelijkse 

Bestuur op 12 maart 2019. 

 
De in het Jaarverslag opgenomen foto’s zijn gemaakt door enkele van de 

vrijwilligers. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


