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 KONINKLIJKE VERENIGING VOOR BOSKOOPSE CULTUREN 
JAARVERSLAG 2019  
waarin opgenomen:  

Jaarverslag Keuringscommissie, Jaarverslag NPC, Jaarverslag Sortimentstuin Harry van de Laar 
 
In 2019 heeft het KVBC-bestuur zich o.a. beziggehouden met de plannen voor het transitiegebied in Boskoop 
waar de sector een prominente plaats krijgt. Het transitiegebied wordt een soort showroom voor de sierteelt 
en de KVBC wil daar natuurlijk graag bij aansluiten. Daarom zijn diverse bestuursleden nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van het gebied. Daarnaast is er contact gezocht met diverse organisaties voor hoveniers en 
landschapsarchitecten. Helma van der Louw en Ronald Houtman hebben diverse presentaties mogen geven 
over het werk van onze vereniging. Helaas zijn hieruit nog niet veel nieuwe leden uit voortgekomen. Het weer 
zat niet mee tijdens de zomerexcursie in Arboretum Oudenbosch maar het was toch een heel geslaagd 
evenement. We hebben interessante achtergrondverhalen mogen horen en weer mooie ontmoetingen gehad. 
Tijdens de eindejaarsvergadering van het bestuur is afscheid genomen van Jan-Willem Rotteveel die binnen het 
bestuur van Stichting Beurshal de KVBC vertegenwoordigde. Door een nieuwe bestuursstructuur heeft de KVBC 
nu geen vertegenwoordiging meer bij Stichting Beurshal. Verder was het bestuurlijk gezien een rustig jaar. 
 
Bestuur en leden 
Het bestuur heeft in 2019 zes keer vergaderd en bestond uit de volgende leden: 

W.E.F.T. (Helma) van der Louw Boskoop Voorzitter 
H. (Henk) Wischmann Leersum Penningmeester 
D.J. (Diantha) Slingerland Houten Secretaris 
R.T. (Ronald) Houtman Boskoop Vicevoorzitter 

 J.M. (Jos) de Jong Boskoop Lid 
 R.A.A. (Ron) van Opstal Zundert Lid  
 A.P.M. (Arno) Rijnbeek Boskoop Lid 

J. (Johan) Stolwijk  Boskoop Lid 
 L. (Lendert) de Vos Reeuwijk Lid 

 
Op 1 januari 2020 telt de KVBC 441 leden; op 1 januari 2019 waren er 448 leden.  
 
Jaarvergadering 
Tijdens de 158e  algemene ledenvergadering heeft Peter van Rijssen het spreekwoordelijke stokje 
overgedragen aan Johan Stolwijk. De overige, herkiesbare bestuursleden zijn herkozen. Beste Nieuwigheid van 
het jaar 2018 is Hydrangea paniculata ‘Breg14’ (POLESTAR) geworden. De diverse vertegenwoordigers van de 
commissies geven een toelichting op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Dendroflora nr. 54 bevat een 
interessant artikel over DNA-testen. Heel technisch maar wel een belangrijke ontwikkeling. Gert Fortgens, 
voorzitter keuringscommissie, zet Ronald Houtman in het zonnetje omdat deze al 25 jaar secretaris is van de 
keuringscommissie. Gert Fortgens wordt vervolgens in het zonnetje gezet omdat hij aftreedt als voorzitter van 
de keuringscommissie. Lendert de Vos volgt hem op. Cor van Gelderen vertelt over de activiteiten van de NPC. 
De focus ligt op het actualiseren van de collectielijsten en het schrijven van teksten voor de website. Tot slot 
vertelt Dick Nieuwesteeg over Sortimentstuin Harry van de Laar. Ook de Stichting Sortimentstuin Harry van de 
Laar volgt de ontwikkeling van het transitiegebied op de voet. De voorzitter dankt alle vrijwilligers voor hun 
inzet in het afgelopen jaar. De avond wordt afgesloten met een boeiende presentatie van Wiecher Huisman 
over zijn botanische reis door Chili. 
 
Dendroflora 
Begin februari 2019 verscheen Dendroflora nr. 54-2018. Deze Dendroflora bevatte de volgende artikelen: 
Abelia – Sortimentsonderzoek en keuringsrapport, Pennisetum – Het handelssortiment ontrafeld, Persicaria 
amplexicaulis – Sortimentsonderzoek en keuringsrapport, Pterostyrax – Sortimentsonderzoek, Garden Trials & 
Trade 2018, Plantarium 2017, GrootGroenPlus 2018. 
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Keuringscommissie  
2019 stond in het teken van veranderingen. De keuringscommissie zal, gestuurd door de sector, mee moeten gaan 
met de tijd en zich moeten aanpassen aan de huidige maatstaven. Dit is een continue proces, maar in 2019 is een 
aanzet gedaan. Uiteraard gingen de normale zaken ook door: Euro-trials, veld-, sterren- en Medaillekeuringen en 
Excellence Roses. 
 
Voorzitter 
Na 17 jaar voorzitter te zijn geweest van de keuringscommissie nam Gert Fortgens tijdens de jaarvergadering van 
de KVBC afscheid. Gert volgde in 2002 Jan Kortmann op. Onder Gerts’ leiding vonden een aantal belangrijke 
ontwikkelingen plaats. De scorekaart werd ontwikkeld en wordt tegenwoordig bij alle keuringen gebruikt. Hiermee 
worden de beoordelingen cijfermatig inzichtelijk gemaakt en kan hierover gemakkelijker worden gecommuniceerd 
met inzenders en pers. Ook de Euro-trials werden onder zijn voorzitterschap verder ontwikkeld. Van vier 
deelnemende landen in 2002 tot de huidige negen in 2019. De onderlinge verbondenheid en de wil om samen te 
werken is steeds sterker geworden. Veel minder zichtbaar, maar zeker zo belangrijk is dat de kaders waarbinnen de 
keuringscommissie werkt door de voorzitter bewaakt worden. Hierbij speelt de vraag “voor wie keuren we?” een 
belangrijke rol.  
De taken van Gert Fortgens zijn overgenomen door Lendert de Vos, die vanaf 2019 voorzitter is van de 
keuringscommissie van de KVBC. 
 
Samenstelling keuringscommissie 
Naast de wisseling van het voorzitterschap is er aan de samenstelling/verjonging van de keuringscommissie in 2019 
weinig veranderd. De keuringscommissie bestond in december 2018 uit 63 personen, waarvan vijf het 
“consumentenpanel” vormden. Het aantal mensen waaruit de keuringscommissie bestaat is enigszins vertekend. 
Een aantal leden is nooit bij keuringen aanwezig. 
Op 18 oktober 2019 overleed Arjan Laros, actief keuringscommisielid, houder van de NPC Lonicera en redactielid 
van Dendroflora. Arjan was geliefd vanwege zijn, soms controversiële, maar altijd geheel eigen visie en niet 
aflatende nieuwsgierigheid. De keuringscommissie zal hem missen.  
 
Jaarbijeenkomst keuringscommissie 
De jaarbijeenkomst van de keuringscommissie over 2018 vond plaats op 29 januari 2019. Er werd gesproken over 
de praktische zaken die de keuringscommissie en haar leden bezighouden en er werd naar de toekomst gekeken.   
 
Veldkeuringen 
Ondanks het feit dat er in 2018 enkele nieuwe taken voor de keuringscommissie bij kwamen en de 
sterrenkeuringen en Euro-trials steeds relatief veel tijd kosten, werden verschillende nieuwigheden gekeurd. De 
veldkeuringen vonden plaats op de Sortimentstuin Harry van de Laar in Boskoop. Dit resulteerde in vijf 
bekroningen; één plant werd bekroond met de KVBC-Award Brons, drie met een KVBC-Award Zilver en één met 
een KVBC-Award Goud. De KVBC-Awards werden, in aanwezigheid van de internationale pers, aan de 
winners/inzenders uitgereikt tijdens GrootGroenPlus 2019 in Zundert. Uitreiking van de KVBC-Award(s) tijdens 
GrootGroenPlus versterkt de internationale aandacht voor zowel de inzenders, de KVBC en GrootGroenPlus.  
 
Medaillekeuringen 
In 2019 keurde de keuringscommissie nieuwigheden op drie toonaangevende vakbeurzen in Nederland: Garden 
Trials & Trade, Plantarium en GrootGroenPlus. Deze drie Medaillekeuringen leverden de volgende resultaten op: 
Garden Trials & Trade 2019: 26 aanmeldingen waarvan er 19 werden gekeurd; twee cultivars werden bekroond 
met een Gouden Medaille, drie met een Zilveren Medaille en vier met een Bronzen Medaille. De kwaliteit van de 
ingezonden planten was goed. Qua vernieuwing was het wat wisselend. Sommige cultivars blijken niet meer dan 
kleine veranderingen te hebben ten opzichte van bestaande. De Beste nieuwigheid was Clematis 'ST17333' (MULTI 

PINK), gewonnen en ingezonden door Van der Starre BV uit Boskoop.   
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Plantarium 2019: 78 aanmeldingen waarvan er 63 werden gekeurd; drie cultivars werden bekroond met een 
Gouden Medaille, 11 met een Zilveren Medaille en 18 met een Bronzen Medaille. De kwaliteit van de inzendingen 
was zeer wisselend, van uitstekend tot onvoldoende. Gelukkig waren de meeste inzendingen wel innovatief, 
getuige het relatief grote percentage dat werd bekroond. Beste nieuwigheid was Clematis 'Zo14100' (LITTLE 

LEMONS), gewonnen en ingezonden door J. van Zoest BV uit Boskoop.   
GrootGroenPlus 2019: 16 aanmeldingen die allemaal werden gekeurd; drie cultivars werden bekroond met een 
Gouden Medaille, zeven met een Zilveren Medaille en één met een Bronzen Medaille. De kwaliteit van de 
ingezonden planten was prima. Ook waren de inzendingen erg innovatief, getuige het grote aantal 
bekroningen. Zoals gebruikelijk wordt er tijdens GrootGroenPlus geen beste nieuwigheid gekozen. Op deze wijze 
krijgen alle Gouden Medailles evenveel aandacht. De drie Gouden Medailles waren voor Juniperus communis 
’Lemon Carpet’, gewonnen door Boomkwekerij van Kempen, Son en Breugel en ingezonden door Schrauwen-
Moerings vof uit Sprundel, Prunus laurocerasus ‘Zsófi’ (SOFIA), gewonnen door Németh Gábor Péter, 
Szombathely, Hongarije en ingezonden door Breederplants VOF, Gouda en Pyracantha coccinea ‘Red Star’, 
gewonnen door Van der Sar-Vermaat, ’s Gravenzande en ingezonden door Hoogeveen Plants BV uit 
Hazerswoude-Dorp.  
 
Sterrenkeuringen (sortimentskeuringen) 
In 2019 kwam de keuringscommissie vijf keer bijeen om een sterrenkeuring uit te voeren. Het ging om de 
keuringen van de sortimenten Physocarpus op de Sortimentstuin Harry van de Laar, Echinacea bij Rijnbeek en Zoon 
en Hibiscus syriacus bij M. Verweij & Zonen, allemaal in Boskoop. De keuringen van Echinacea en Hibiscus syriacus 
werden in 2019 afgerond. Wellicht volgt er nog wel een laatste toetsing van de resultaten van de Echinacea-
keuringen in 2020. 
De keuring van het sortiment Metasequoia glyptostroboides, dat opgeplant staat bij Sierteeltkwekerij Kools in 
Deurne, heeft de afgelopen jaren wat vertraging opgelopen. In 2019 is de opplant bezocht en zijn plannen voor 
vervolgkeuringen gemaakt.  
Op de Sortimentstuin Harry van de Laar staat het sortiment Perovskia opgeplant. Een collectie van 11 cultivars staat 
inmiddels opgeplant. Ook de Euro-trial sterrenkeuring laagblijvende Spiraea is opgeplant. 42 cultivars staan 
opgeplant bij Arie Rijkaart in Boskoop, aangevuld met een aantal cultivars uit de NPC van Wout Kromhout.  
Daarnaast zijn er een aantal sterrenkeuringen in voorbereiding (Buddleja, Carpinus, Hydrangea paniculata). 
Planten worden verzameld en een geschikte opplantlocatie moet worden gevonden. De keuring van het 
Hydrangea paniculata-sortiment (ruim 100 cultivars zijn in vermeerdering) is eveneens een Euro-trial. 
 
Internationale samenwerking  
Op verschillende vlakken wordt inmiddels internationaal samengewerkt. De Euro-trials vormen hierbij de basis.  
De jaarlijkse bijeenkomst van de Euro-trials deelnemers vond op 2 en 3 juli 2019 plaats bij de Royal 
Horticultural Society (RHS) in RHS Wisley Garden. Naast de jaarlijkse vergadering waren er excursies naar Savill 
Garden, RHS Wisley Garden en Polesdon Lacey NT. De secretaris van de KVBC en de secretaris van de 
keuringscommissie vertegenwoordigden de KVBC tijdens deze bijeenkomst. Gert Fortgens leidde deze 
bijeenkomst voor het laatst, mede om afscheid te nemen van de mensen waar hij vele jaren mee heeft 
samengewerkt. Tijdens de vergadering werd de voortgang van projecten en de toekomst van Euro-trials 
besproken. De KVBC is hoofdcoördinator van de Euro-trials. Dit houdt in dat het centrale secretariaat (o.a. 
voorbereiden van bijeenkomsten, notulen, afspraken met (nieuwe) partners, planning van te keuren sortimenten, 
verzamelen van gegevens, etc.) via de KVBC loopt. Om dit te kunnen doen dragen de buitenlandse partners bij in de 
kosten d.m.v. een jaarlijkse bijdrage. Er zijn in 2019 wat problemen met de deelname van Frankrijk. Omdat er geen 
overkoepelende vereniging/organisatie is, is het moeilijk om in Frankrijk draagvlak te krijgen.    
De Euro-trial Hibiscus syriacus werd in enkele landen in 2018 afgerond, andere landen hebben ervoor gekozen 
nog een seizoen te keuren. Het sortiment Physocarpus staat in de verschillende deelnemende landen 
opgeplant. Deze Euro-trial wordt door de KVBC gecoördineerd. De lager blijvende cultivars van Spiraea vormen 
de volgende Euro-trial. Dit project wordt gecoördineerd door LUKE, Piikkiö, Finland. Het gaat hierbij vooral om 
cultivars van S. japonica, aangevuld met een aantal andere laagblijvende cultivars. In Nederland zijn de planten 
in het voorjaar van 2019 uitgeplant.   
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In 2019 bestond het samenwerkingsverband Euro-trials uit negen deelnemende organisaties (landen): België 
(PCS), Duitsland (BdB), Finland (LUKE), Frankrijk (AgroCampus Ouest), Ierland (Teagasc), IJsland (AUI; 
Landbouwuniversiteit IJsland), Nederland (KVBC), Oostenrijk (HBLFA Schönbrunn) en Verenigd Koninkrijk (RHS).  
Bij de sterrenkeuring van Echinacea wordt samengewerkt met de RHS, Verenigd Koninkrijk en de Universiteit van 
Wrocław, Polen. De sortimenten staan daar opgeplant in RHS Wisley Garden en Arboretum Wojsławice in Niemcza. 
Namens de KVBC hebben Arno Rijnbeek en Ronald Houtman zitting in het Echinacea-Forum van de RHS. Bij alle drie 
bijeenkomsten in RHS Wisley Garden in 2019 was de KVBC vertegenwoordigd. Ook gaf Houtman een presentatie 
over het keuringswerk van de KVBC en de Echinacea-keuringen tijdens de Echinacea Study Day in RHS Wisley 
Garden op 23 juli 2019. 
 
Excellence Roses 
De keuringen voor het predicaat Excellence worden uitgevoerd in rosaria in Nederland en België. De organisatie is 
in handen van de Nederlandse Cultuurgroep voor Rozen en Rozenonderstammen, in samenwerking met Anthos. 
Voor het tweede jaar heeft het secretariaat van de keuringscommissie deze keuringen gecoördineerd. De taak van 
de KVBC beperkt zich tot het voorbereiden en coördineren van de keuringen en het verwerken van de resultaten. 
De keuringscommissie van de KVBC keurt zelf niet. In december 2019 kon aan vier rozen het predicaat Excellence 
Rose worden toegekend. Beknopte beschrijvingen van deze rozen worden gepubliceerd in Dendroflora Nr. 55.  
 
Ondersteuning keuringscommissie 
In het najaar van 2019 heeft het bestuur van de KVBC besloten dat er ondersteuning moet komen voor het 
secretariaat van de keuringscommissie. Deze ondersteuning is gevonden; Marion Lijmbach, al deels 
verantwoordelijk voor de website en PR binnen de vereniging, zal een aantal administratieve zaken voor de 
keuringscommissie gaan uitvoeren. 
 
Ronald Houtman 
Secretaris keuringscommissie KVBC 
 
Nederlandse Planten Collecties (NPC)       
Collectiehoudersdag 
De collectiehoudersdag en collectiehoudersvergadering werden gehouden op 4 september 2019 bij Tuingoed 
Foltz, Hereweg 346, 9651 AT Meeden. De collectiehoudersvergadering werd voorgezeten door de voorzitter, 
Cor van Gelderen. Na de vergadering werden we door Andries Bierling over de kwekerij rondgeleid en 
bezochten we de NPC-collecties Salvia en Echinacea. ’s Middags stond een bezoek aan Kwekerij Jacobs in 
Vriescheloo met de NPC-collectie Helenium op het programma. Voor de liefhebbers was er daarna nog de 
mogelijkheid om een bezoek te brengen aan Lianne’s Siergrassen in De Wilp.  
 
Collectiehouders en collecties 
In 2019 is er hard gewerkt om de gegevens van de collectiehouders en collecties te actualiseren. De secretaris 
heeft vrijwel alle collectiehouders gebeld en/of gemaild om de collectielijsten actueel te krijgen. We kunnen nu 
zeggen, dat we een getrouw beeld hebben van de collectiehouders met hun collecties. Op 31 december 2019 
waren er 48 collectiehouders en 101 collecties. 
 
Bedreigde collecties 
Op dit moment zijn er geen bedreigde collecties meer. 
De Hamamelis collectie is verplaatst naar het Nationaal Bomenmuseum Gimborn in Doorn en is daardoor niet 
meer bedreigd. De Viburnum collectie blijft bij Mei Chu. Daarom is Viburnum ook geen bedreigde collectie 
meer. 
 
Beschrijvingen van de collecties 
De heer T. van Strien uit Rotterdam heeft reeds 20 collecties beschreven. Uiteindelijk is het de bedoeling, dat 
de beschrijvingen op de website van de NPC worden gepubliceerd. De beschrijvingen worden bij de 
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betreffende collecties geplaatst.  
 
Auteursrecht  
Zowel de heer Van Strien als het bestuur van de NPC hebben zich verdiept in het auteursrecht in verband met 
de beschrijvingen van de heer T. van Strien. Eind 2019 is dit onderwerp in onderzoek bij de KVBC.                                             
 
Borden voor de collectiehouders  
In 2019 is er een hoofdbord geleverd aan Kwekerij Jacobs in Vriescheloo.  Marlien van der Linden en Nico 
Huisman hebben een onderbord ontvangen voor Calycanthus. 
 
Website 
De website van de NPC is beveiligd door de KVBC.                                                   
 
Jan van den Brandhof 
Secretaris Nederlandse Planten Collecties 
 
Sortimentstuin Harry van de Laar 
Ook in 2019 hebben we weer meer gasten mogen ontvangen in de Sortimentstuin ‘Harry van de Laar’. Naast 
veel toevallige passanten bezochten ook veel vaste bezoekers de tuin. Dit jaar mochten wij ook weer diverse 
groepen uit binnen- en buitenland verwelkomen. Steeds meer buitenlandse bezoekers hebben onze tuin 
uitgekozen voor een bezoek. Zo ontvingen we naast bezoekers uit Duitsland en België ook bezoekers uit Japan 
en Amerika. Naast belangstellende bezoekers ontmoeten we ook veel vakgenoten die komen kijken welke 
nieuwe gewassen er in de tuin te bewonderen zijn. Ook de KVBC keuringsgewassen zijn erg in trek. Dit jaar 
staat het geslacht Physocarpus hierbij in de schijnwerper. Ook het zomerbloemen bijenmengsel was erg in trek 
bij het publiek. 
 
In het afgelopen voorjaar zijn de inzendersvakken aangevuld met nieuwe grond. Verder zijn er weer nieuwe 
soorten ingeplant. De vaste planten vakken zijn gevuld met nieuwe gewassen. Sommige kwekers hebben hun 
ovaal voorzien van nieuwe heesterbeplanting. Zoals bekend, was 2018 een zeer warme zomer. Hierdoor was de 
grond flink gekrompen en moesten de padranden worden aangevuld en opnieuw worden aangevuld om 
ongevallen te voorkomen. 
 
In de loop van 2019 is de entree van de sortimentstuin doorgetrokken naar de Proeftuin van Holland. 
De Gemeente Alphen aan den Rijn moest wat ruimte inleveren voor de nieuwe toegangsweg. Van deze 
gelegenheid heeft ze gebruik gemaakt om samen met een hovenier [Leuverink Tuinen] een duurzame 
voorbeeldtuin te maken. Ook J. van Zoest Clematiskwekerij moest een stukje tuin afstaan voor de aanleg van 
de toegangsweg. Het geheel is in stijl van de oorspronkelijke entree van de sortimentstuin ingericht met een 
half verharde topdeklaag. 
 
Ook dit jaar is de tuin weer optimaal verzorgd. Het maaiwerk werd verzorgd door hoveniersbedrijf 
BuitenBuiten.  Het onderhoud van de ovalen is verzorgd door een vaste kracht in deeltijd [Kees Kompeer]. 
Daarnaast is er weer veel werk verzet door onze vaste vrijwilligers die de vakken onderhouden en verdere 
hand- en spandiensten verlenen. Aan het eind van de zomer hebben de vrijwilligers hun werkzaamheden 
afgesloten met een excursie en een afsluitende BBQ. 
 
De Boskoopse Plantendag en Kunstmarkt samen met Plantentuin Esveld en Boskoop Creatief was weer een 
groot succes. Het weer was zeer geschikt voor een bezoekje aan deze dag. Daar maakten veel bezoekers uit 
Boskoop en de omliggende dorpen en steden dan ook dankbaar gebruik van. Ook dit jaar mochten we weer 
meer dan 2000 bezoekers verwelkomen. Het thema stond in kader van de duurzame tuin en biodiversiteit. Het 
thema werd uitgedragen door de Gemeente Alphen aan de Rijn met ‘Operatie Steenbreek’ en door diverse 
stands over bijen, vogels en vlinders. Natuurlijk mochten hierbij ook niet de stands met bijen- en 
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vlindervriendelijke planten ontbreken. De meeste bezoekers waren ook speciaal voor de sortimentstuin als 
geheel gekomen. 
 
Dit jaar hebben we een nieuwe website gelanceerd www.sortimentstuin.nl. Dit was noodzakelijk omdat de 
oude website moeilijk te vernieuwen bleek. Met deze nieuwe website hebben we de mogelijkheid om zelf wat 
aanvullingen en aanpassingen te realiseren. We nodigen iedereen uit om  onze nieuwe website te bezoeken. 
 
Dit jaar hebben we ons nader verdiept in de toekomst van de sortimentstuin ‘Harry van de Laar’.  
Eind 2018 hebben we als bestuur geconcludeerd dat een toekomst op de huidige locatie erg onzeker is. Dit is 
mede ingegeven door het uitblijven van ontwikkelingen op de Proeftuin van Holland. Inmiddels zijn er 
ontwikkelingen in het transitiegebied Reijerskoop in Boskoop. Dit gebied wordt getransformeerd van 
intensieve boomkwekerij naar recreatief groen met een cultuurhistorisch- en recreatief karakter. Het betreft 
het gebied tussen de Valkenburgerlaan en de Tuinstraat. In de loop van dit jaar heeft het bestuur de 
deelnemers van de sortimentstuin ingelicht over de mogelijkheid om te participeren in het transformatiegebied 
Reijerskoop. Vervolgens heeft het bestuur van de Sortimentstuin ‘Harry van de Laar’ besloten om over te gaan 
naar het transformatiegebied Reijerskoop. Aan het eind van het jaar is aan Proba te kennen gegeven dat we 
het erfpachtcontact opzeggen per 8 maart 2020 en dat we op 8 maart 2022 vertrekken van Rijneveld 153a. In 
het begin van 2020 zullen de deelnemers van de sortimentstuin in een bijeenkomst worden meegedeeld dat de 
Sortimentstuin ‘Harry van de Laar’ gaat vertrekken van de Proeftuin van Holland naar het transformatiegebied 
Reijerskoop te Boskoop. In het overleg om te vertrekken naar het transformatiegebied Reijerskoop is ook 
gesproken met de KVBC over de mogelijkheid om een deel van de NPC’s te vestigen in dit gebied samen met de 
KVBC veldkeuringen. 
 
Het jaar 2019 was, alles overziend, weer een goed jaar voor de Sortimentstuin ‘Harry van de Laar’.  
Het komende jaar 2020 zal duidelijk worden hoe onze nieuwe toekomst er uit zal  gaan zien. 
 
Stef Groenleer 
Secretaris en penningmeester Stichting Sortimentstuin Harry van de Laar 
 
Tot slot 
Komend jaar zullen er concrete stappen genomen worden met betrekking tot het transitiegebied. In dit gebied 
hoopt de KVBC ruimte te krijgen om de Nederlandse Planten Collecties meer aandacht te geven. Daarnaast 
blijft de KVBC onverminderd inzetten op de keuringen. Het bestuur hoopt dat het ledenaantal in 2020 
stabiliseert en zal blijven zoeken naar mogelijkheden om zich bij de diverse doelgroepen zoals kwekers en 
hoveniers te profileren.  
 
Diantha Slingerland 
Secretaris KVBC 
 
Januari 2020 


