
Startnotitie samengaan Sortimentstuin Harry van de Laar en KVBC 
 
Inleiding 
Sinds 2019 zijn wij als KVBC betrokken bij de ontwikkelingen van het gebied tussen Valkenburgerlaan 
en Tuinstraat, ook wel bekend als het nieuw te ontwikkelen gebied ‘Tuinen van Boskoop’.  
In dit project participeren o.a. de Sortimentstuin Harry van de Laar en de KVBC. Samen zijn zij de 
grootste gebruikers van het buitengebied, de tuinen. Bj het invullen van de activiteiten kwam steeds 
meer naar voren dat de inbreng van de Sortimenstuin en KVBC veel overlap met elkaar hebben wen 
we dus hierin steeds meer in moeten en willen samenwerken. 
Zowel de sortimentstuin als KVBC hebben afgevaardigden in de SMVGB – Stichting Maatschappelijk 
Vastgoed Greenport Boskoop- en zitten met grote regelmaat met alle partijen om de tafel. Op dit 
moment moet er ook worden nagedacht over de financiële inbreng van alle partijen. Het gaat hierbij 
om € 100.000,00 die de gebruikers gezamenlijk moeten inbrengen en waarmee een eerste slag 
geslagen kan worden wb de aankoop van vastgoed in het gebied. Dit bedrag zal als lening worden 
uitgezet, die later in certificaten binnen een nieuw op te zetten coöperatie worden omgezet. Om een 
meerderheid in de coöperatie te krijgen en dus ook een stemmeerderheid willen KVBC en 
sortimentstuin gezamenlijk 55.000,00 in brengen. € 40.000,00 door KVBC en 15.000,00 door 
Sortimentstuin. Nog een ander bijkomend voordeel is dat als de sortimentstuin wordt samengevoegd 
met de KVBC, dat er ook duidelijkheid is m.b.t. één verdienmodel 
om de jaarlijkse onderhoudskosten van de ‘Tuinen van Boskoop’ te kunnen opbrengen.  
 
Tijdens het bespreken van deze financiële inbreng kwam steeds meer de vraag naar voren of het niet 
beter zou zijn om de sortimentstuin weer onder te brengen onder de koepel KVBC. Gezien dit nieuwe 
project waarin we elkaar steeds meer vinden en er ook veel overlap is kan dit wel een goede 
toekomst bestendigheid gaan vormen voor beide partijen. 
 
 
Historie 
Nadat in 2008 het Proefstation uit Boskoop vertrok en de bedrijfsgebouwen en tuin te koop kwamen, 
werd dit in het bestuur van de KVBC besproken. Onder aansturing van Dick Nieuwesteeg, toen 
voorzitter van de KVBC kwam de gedachte op om de tuin “terug te geven” aan de kwekers. De 
gedachte die hierachter zat was dat de boomkwekers jarenlang hebben betaald (via afdrachten aan 
het PT) voor het onderzoek en dus voor het gehele Proefstation, dat dit niet zomaar mag verdwijnen.  
Daarbij had (en heeft) de tuin een bepaalde aantrekkingskracht voor kwekers en publiek.  
 
Het lijkt een initiatief van “de boomkwekers”, maar feitelijk komt het idee bij de KVBC vandaan. Dick 
is steeds een hartgrondig voorstander geweest van het idee en heeft het verder uitgewerkt tot wat 
de Sortimentstuin nu is.  
 
Vanaf 2007 tot de jaarvergadering van 2014 stond de Sortimentstuin op de agenda van 
bestuursvergaderingen, om dit uit te werken. Begin 2011 wordt de Stichting Sortimentstuin Harry 
van de Laar opgericht.  De oorspronkelijke gedachte was dat de Stichting Sortimentstuin Harry van de 
Laar onderdeel zou uitmaken van de KVBC.  
 
Tijdens de jaarvergadering in febr. 2014 vindt er een behoorlijke discussie plaats. Deze wordt ingezet 
door een prominent lid, die vond dat er voor de KVBC teveel risico’s kleefden aan dit project. Dit lid 
was steeds “bezorgd”  over het kapitaal van de KVBC dat grotendeels verdiend werd met het 
uitgeven van boeken. Hij vond meerdere medestanders die zijn kritische mening ondersteunden.  
Deze discussie en het daaropvolgende onderzoek heeft ertoe geleid dat de Stichting Sortimentstuin 
Harry van de Laar geen onderdeel werd van de KVBC, maar als aparte Stichting is gaan opereren. Om 



de banden met de KVBC in stand te houden is toen wel besloten dat het bestuur van de KVBC steeds 
goedkeuring moet geven aan de toetreding van bestuursleden voor het stichtingsbestuur. 
 
 
Hoe nu verder; 
In 2021 kennen we nog steeds twee autonome entiteiten; de Stichting Sortimentstuin Harry van de 
Laar en Koninklijke Vereniging Boskoopse Culturen, elk met een eigen bestuur en eigen financiële 
verantwoording. Maar gezien de ontwikkelingen in de Tuinen van Boskoop is gebleken dat de twee 
partijen toch meer in elkaar gaan overlopen en ook financieel meer met elkaar moeten gaan doen. 
Na enig overleg tussen de voorzitters Helma van der Louw en Dick Nieuwesteeg hebben beide 
besloten om het samengaan van Sortimentstuin en KVBC verder te bespreken in hun eigen bestuur. 
In het bestuur van de Sortimentstuin is het al aan de orde geweest en zij hebben aangegeven dit 
samengaan zeker verder te willen uitwerken. Door middel van deze startnotitie willen wij ook het 
bestuur van KVBC informeren vragen dit ook verder uit te werken. 
 
Voorstel: 
In samenspraak met de bestuur van stichting sortimentstuin Harry van de Laar zal worden bekeken 
welke constructie in samenwerking uiteindelijk het beste zal zijn. Hierbij bestaat dan de mogelijkheid  
om de statuten te actualiseren en  huishoudelijk reglement op te stellen.  Het reglement geldt voor 
alle commissie’s die dan onder de koepel van KVBC gaan vallen; Nederlandse Plantencollecties, 
Keuringscommissie en eventueel Sortimentstuin. Dit voorstel gaan we bespreken in Algemeen 
bestuur van de KVBC van 30 maart 2022, waarna het bij instemming in een nieuw te beleggen 
ledenvergadering moet worden ingebracht. 
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