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 KONINKLIJKE VERENIGING VOOR BOSKOOPSE CULTUREN 
JAARVERSLAG 2020  
waarin opgenomen:  

Jaarverslag Keuringscommissie, Jaarverslag NPC, Jaarverslag Sortimentstuin Harry van de Laar 
 
Van de voorzitter 
 
Beste leden, 
 
Wat een raar jaar hebben we toch achter de rug. In maart 2020 grote ontsteltenis om hetgeen met ons en om 
ons heen gebeurde met het Covid-19 virus. Wie had ooit gedacht dat zoiets ons pad zou kunnen kruisen. Maar 
het is toch gebeurd. Vele deuren gingen dicht, bedrijven en organisaties kregen het heel erg moeilijk en vooral 
onze ouderen, thuiswonend en in de verzorghuizen, kregen het zwaar te verduren. Maar we gingen er voor, 
wetende dat het eigenlijk van korte duur zou zijn. We klapten met z’n allen voor de zorgmedewerkers, omdat 
zij met veel inzet en inspanning toch zorg wisten te bieden daar waar nodig, we gaven onze kinderen thuis les 
en genoten van het buitenzijn. Het mooie weer hielp ons door een hele vreemde periode heen.  
Voor de boomkwekerijsector zag het er in de eerste weken spannend uit. Ik kreeg regelmatig telefoontjes met 
zorg om handel van de planten, maar gelukkig viel dit eigenlijk heel erg mee. We gingen niet op vakantie maar 
bleven thuis, dus werd er geïnvesteerd in tuin en huis. Ook in het buitenland bleven de verkooppunten voor 
het groen open en de export kwam weer snel op gang. Resultaat: prima verkoop en handel voor de 
boomkwekerijproducten tot nu toe. 
Maar we zijn nu bijna een jaar verder en nog steeds waart het virus tierig om ons heen, zijn we in lockdown en 
liggen de ziekenhuizen vol. Ongekende situatie, maar inmiddels wel met licht aan het eind van de tunnel. Vanaf 
deze maand kunnen we massaal worden gevaccineerd en hopen we zo het virus onder controle te krijgen.  
Toch heb ik ook veel positieve kanten gezien aan hetgeen ons is overkomen. We werden creatief, innovatief en 
sterk. Er zijn nieuwe initiatieven ontstaan die zeker ook zullen blijven, misschien iets aangepast. Het zette ons 
weer terug op onze plaats, waardoor we normale zaken weer meer zijn gaan waarderen.  
We zijn er nog niet, maar we komen er wel. En laten we blij zijn dat wij dan toch in Europa wonen, als ik lees 
hoe het gaat in andere landen, want Covid 19 slaat wereldwijd toe. 
Helaas dit jaar even geen ledenbijeenkomst, maar digitaal houden wij u op de hoogte. Via nieuwsbrief, website, 
sociale media etc. blijft u geïnformeerd  over al onze activiteiten. Toch hopen wij ook dit jaar weer fysiek met u 
in contact te komen, want dat is altijd wel het mooiste. We willen elkaar graag even in de ogen kijken! 
Ik wens u het allerbeste voor het komend jaar en laten we er met elkaar tegenaan gaan om er iets moois van te 
maken. Maar vooral; blijf gezond! 
 
Helma van der Louw 
Voorzitter KVBC 
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Bestuur en leden 
Het bestuur heeft in 2020 vier 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 
 P.K. (Peter) Kroes Waddinxveen Lid  
 A.P.M. (Arno) Rijnbeek Boskoop Lid 

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

 
Op 1 januari 2021 telt de KVBC 419 leden; op 1 januari 2020 waren er 441 leden. Veel opzeggingen vloeien 
voort uit bedrijfsbeëindiging of het opschonen van abonnementen. 
 
Jaarvergadering 
Tijdens de 158e  algemene ledenvergadering is stilgestaan bij het overlijden van Arjan Laros en Ben van Elk. 
Beide waren sterk betrokken bij de KVBC. Ron van Opstal heeft zijn bestuurszetel overgedragen aan Peter 
Kroes. De overige, herkiesbare bestuursleden zijn herkozen. De Beste Nieuwigheid van het jaar 2019 is Clematis 
‘Zo14100’ (Little Lemons) van inzender J. van Zoest geworden. De diverse vertegenwoordigers van de 
commissies geven een toelichting op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Nieuw in Dendroflora nr. 55 is 
het keuringsrapport van de Excellence Roses. Daarnaast interessante artikelen Podophyllum en Salix en de 
gebruikelijke keuringsrapporten. Cor van Gelderen vertelt dat hij voornemens was om af te treden maar 
vooralsnog blijft hij aan als voorzitter van de NPC. Er zijn inmiddels meer dan 100 collecties en er komen ook 
jonge collectiehouders bij. Een mooie ontwikkeling. Vanuit de publicatiecommissie zijn er geen mededelingen. 
Als voorzitter van de Stichting Sortimentstuin Harry van de Laar vertelt Dick Nieuwesteeg dat er in 2019 veel is 
gebeurd. De tuin wordt goed bezocht en er is besloten om te verhuizen naar een nieuwe locatie. Dit gaat in 
2022 plaatsvinden. De algemene ledenvergadering wordt afgesloten met een presentatie van Carien van Boxtel 
over de toepassing van bollen in tuinen en openbaar groen. Een en ander geïllustreerd met prachtige foto’s. 
 
Dendroflora 
Begin februari 2020 verscheen Dendroflora nr. 55-2019. Deze Dendroflora bevatte de volgende artikelen:  
Podophyllum  en de recent afgesplitste geslachten Dyosma en Sinopodophyllum, Hibiscus syriacus – 
keuringsrapport 2019, Salix, boomvormige wilgen voor weg- en parkbeplantingen – Sortimentsonderzoek, 
Nederlandse Planten Collecties, Veldkeuringen 2019, Garden Trials & Trade 2019, Plantarium 2019, 
GrootGroenPlus 2019, Excellence Roses 2018 en 2019. 
 
Keuringscommissie  
Nadat de aanzet tot een aantal veranderingen in de keuringscommissie en het keuren in 2019 werd ingezet, 
werden deze in 2020 verder uitgewerkt. Ook was 2020 het jaar waarin Covid-19 de wereld in zijn greep hield. 
Hierdoor verliep een aantal keuringen anders dan gepland en konden andere keuringen niet doorgaan.  
 
Samenstelling keuringscommissie 
Sinds najaar 2019 heeft Marion Lijmbach een aantal zaken opgepakt om het werk van de keuringscommissie meer 
te stroomlijnen. Alle keuringscommissieleden zijn benaderd met de vraag of ze nog in de commissie willen blijven, 
waarbij dan ook verwacht wordt dat ze regelmatig komen keuren. Daarnaast zijn verschillende jongere leden 
toegevoegd aan de commissie. In december 2020 bestond de keuringscommissie uit 54 leden, waarvan er vijf het 
“consumentenpanel” vormden. In 2020 is ook de Hoofdcommissie weer geïnstalleerd. Om te voorkomen dat 
beleidszaken van de keuringscommissie in het bestuur moeten worden besproken stippelen de zeven 
hoofdcommissieleden het beleid van de keuringscommissie uit.  
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Ondanks deze vernieuwingsslag is er nog steeds een aantal leden dat nooit bij keuringen aanwezig is. 
 
Jaarbijeenkomst keuringscommissie 
De jaarbijeenkomst van de keuringscommissie over 2019 vond plaats op 18 februari 2020. Er werd gesproken over 
praktische zaken en toekomstig beleid.   
 
Veldkeuringen 
Uitbreiding van het aantal veldkeuringen was een speerpunt in 2020. Er werden 12 cultivars gekeurd, waarvan 
negen cultivars werden bekroond. Twee cultivars werden bekroond met een KVBC-Award Brons, twee met een 
KVBC-Award Zilver en vijf met een KVBC-Award Goud. De meeste veldkeuringen vonden plaats op de 
Sortimentstuin Harry van de Laar in Boskoop. Bij wijze van uitzondering werd verschillende keren ook op locatie 
gekeurd. Zoals gebruikelijk werden de KVBC-Awards aan de winners/inzenders uitgereikt tijdens GrootGroenPlus 
2020 in Zundert. Omdat de fysieke beurs, vanwege Covid-19, niet doorging, was hierbij geen internationale pers 
aanwezig. In plaats daarvan kon de uitreiking worden gevolgd via een live-uitzending. Uitreiking van de KVBC-
Awards tijdens GrootGroenPlus versterkt de internationale aandacht voor zowel de inzenders, de KVBC als 
GrootGroenPlus.  
 
Medaillekeuringen 
Vanwege de Covid-19 pandemie konden alle drie de vakbeurzen waarop de KVBC nieuwigheden keurt, niet 
doorgaan als fysieke beurzen. In plaats daarvan kozen de organisatoren voor online beurzen, discussies en 
opiniegesprekken. Garden Trials & Trade en Plantarium werden voor het eerst georganiseerd door Beewan. Waren 
de namen van deze twee keuringen voorheen ook de beursnamen, sinds 2020 heten de keuringen tijdens Garden 
Trials & Trade de KVBC Spring Challenge. De keuringen tijdens Plantarium heten voortaan KVBC Summer Challenge. 
De naam van de keuringen tijdens GrootGroenPlus bleef in 2020 ongewijzigd. Zoals al enkele jaren gebruikelijk 
tijdens GrootGroenPlus, werd er ook tijdens de KVBC Spring Challenge 2020 en de KVBC Summer Challenge 2020 
geen beste nieuwigheid gekozen. Op deze wijze krijgen alle (Gouden) Medailles evenveel aandacht. Vanwege 
Covid-19 waren er duidelijk minder aanmeldingen voor de nieuwighedenkeuringen tijdens de beurzen. Met in 
achtneming van de door de overheid opgelegde/geadviseerde maatregelen bleek het voor de keuringscommissie 
wel mogelijk de planten fysiek te beoordelen. De drie Medaillekeuringen leverden de volgende resultaten op: 
KVBC Spring Challenge 2020: zeven aanmeldingen die alle zeven werden gekeurd. Twee cultivars werden bekroond 
met een Bronzen Medaille en vier met een Zilveren Medaille. De kwaliteit van de ingezonden planten was goed. 
Hoewel er duidelijk evolutie in de ontwikkeling van nieuwe cultivars werd getoond, was er geen echte 
vernieuwende cultivar bij.  
KVBC Summer Challenge 2020: 26 aanmeldingen waarvan er 20 werden gekeurd. Acht cultivars werden bekroond 
met een Bronzen Medaille, vier met een Zilveren Medaille en één met een Gouden Medaille. De kwaliteit van de 
inzendingen was wisselend, van uitstekend tot onvoldoende. Dat 65% van de inzendingen werd bekroond (in 26 
jaar was dit percentage slechts twee keer hoger) zegt genoeg over de innovaties. Hoewel er slechts één Gouden 
Medaille werd uitgereikt, waren er verschillende planten waarvan gezegd zou kunnen worden dat het Zilver een 
Gouden randje had.  
GrootGroenPlus 2020: zeven aanmeldingen waarvan er zes werden gekeurd. Vier cultivars werden bekroond met 
een Bronzen Medaille en één met een Zilveren Medaille. Op een enkele uitzondering na was de kwaliteit van de 
ingezonden planten prima. Ook qua innovatie was het aanbod wisselend. Dat de doelgroep van GrootGroenPlus 
iets anders is dan bij de andere twee beurzen, is terug te zien in het ter keuring aangeboden sortiment.  
 
Sterrenkeuringen (sortimentskeuringen) 
In 2020 kwam de keuringscommissie zeven keer bijeen om een sterrenkeuring uit te voeren. Het ging om de 
keuringen van de sortimenten Perovskia (11 cultivars) en Physocarpus (31 cultivars) op de Sortimentstuin Harry van 
de Laar, en Spiraea (42 cultivars, aangevuld met een aantal cultivars uit de NPC van Wout Kromhout) bij Arie 
Rijkaart, allemaal in Boskoop. Van de keuringen van Hibiscus syriacus, die in 2019 werden afgerond, werd in 2020 
het rapport geschreven. In 2020 volgde nog een laatste toetsing van de resultaten van de Echinacea-keuring. De 
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voorbereidingen voor keuring van het sortiment Metasequoia glyptostroboides, dat opgeplant staat bij 
Sierteeltkwekerij Kools in Deurne, werden verder uitgewerkt in 2020.  
Daarnaast is er de sterrenkeuring van Hydrangea paniculata verder voorbereid. Het is echter ook zaak om in de 
toekomst nieuwe sterrenkeuringen op te zetten, zodat het belangrijke onderzoek naar de praktijkervaringen van 
het (handels)sortiment voortgezet kan worden.   
 
Internationale samenwerking  
De internationale samenwerking met instituten, verenigingen en keuringscommissies in het buitenland is inmiddels 
een belangrijke pijler van de KVBC. De Euro-trials vormen de basis van deze samenwerking. Wederom vanwege 
Covid-19 kon de jaarlijkse bijeenkomst van de Euro-trials deelnemers, in 2020 gepland in België, niet doorgaan. In 
plaats daarvan is er gedurende 2020 via e-mail met vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties contact 
gehouden. 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. De problemen met de Franse vertegenwoordiging waren er ook nog in 2020, 
hoewel er wel positieve ontwikkelingen zijn, nu een grote Franse boomkwekerij zich hard maakt voor de Euro-trials.  
Het sortiment Physocarpus staat in de verschillende deelnemende landen opgeplant en werd in 2020 afgerond. Het 
Nederlandse keuringsrapport is geschreven en wordt in Dendroflora Nr. 56 gepubliceerd. De gegevens van de 
andere landen zijn nog niet binnen. De Physocarpus Euro-trial werd door de KVBC gecoördineerd.  
De lager blijvende cultivars van Spiraea werden in 2020 verschillende keren gekeurd. Nieuw bij deze keuringen is 
dat er wordt gewerkt met een zgn. forum. Naar voorbeeld van de RHS (Engeland) wordt een groep van circa 10 
mensen samengesteld die de gehele Spiraea-keuring zal verrichten. Op deze wijze worden de andere leden van de 
keuringscommissie wat ontzien en kan er doelgericht, met veel kennis van zaken, worden gekeurd. De lager 
groeiende Spiraea (vooral S. japonica cultivars) vormen de volgende Euro-trial. Dit project wordt gecoördineerd 
door LUKE, Piikkiö, Finland. 
In 2020 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 in 2020 afgeronde sterrenkeuring Echinacea is samengewerkt met de RHS, Verenigd Koninkrijk en de 
Universiteit van Wrocław, Polen. De sortimenten staan opgeplant in RHS Wisley Garden en Arboretum Wojsławice 
in Niemcza. Namens de KVBC hadden Arno Rijnbeek en Ronald Houtman zitting in het Echinacea-Forum van de 
RHS. Vanwege Covid-19 waren er in 2020 geen fysieke bijeenkomsten. In december 2020 is de RHS-keuring 
afgerond met toekenning van de AGM’s tijdens een Zoom meeting.  
Voor de volgende Euro-trial, Hydrangea paniculata, werden ruim 100 cultivars verzameld, door Alex Schoemaker in 
Boskoop vermeerderd en in december 2020 naar de deelnemende organisaties gestuurd.  
 
Excellence Roses 
Omdat er in 2017 geen opplant van nieuwe rozen heeft plaatsgevonden, konden er in 2020 geen keuringen worden 
afgerond en dus geen predicaten worden toegekend. Nederlandse Cultuurgroep voor Rozen en 
Rozenonderstammen, Anthos en de keuringscommissie hebben gezamenlijk besloten de oude predicaten in 2020 
te toetsen en waar mogelijk te herbevestigen. Dit is gedaan en vijf rassen raakten het predicaat Excellence Rose in 
2020 kwijt.  
In 2020 werden voor de nieuwe opplant 28 rassen aangemeld, door 11 veredelaars. Een duidelijk signaal dat de 
rozenwereld het predicaat waardeert. Ook zegden twee rosaria in België toe de planten te willen opplanten en 
keuren, waarmee het aantal deelnemende locaties in 2020 op zes kwam: Boskoop, Lottum en Winschoten in 
Nederland en Destelbergen, Mechelen en Merksplas in België.    
 
Ronald Houtman  
Secretaris Keuringscommissie KVBC 
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Nederlandse Planten Collecties (NPC)       
Rondkardag  
Het doel van de zogenaamde rondkardag is om als bestuur persoonlijk contact te houden met de 
collectiehouders. Elk jaar bezoekt het bestuur een aantal collectiehouders. Het ene jaar in het noorden van het 
land, het andere jaar in het westen, weer een ander jaar in het zuiden of midden van het land. Op dinsdag  
23 juni 2020 bezocht het bestuur van de NPC de volgende collectiehouders met hun collecties: 
Hans van der Meer, Korte Oostweg 18, 2376 AW Nieuwe Wetering. Collectie: Astilbe. 
Martin Tijdgat, Gemeentehuis, Rading 1, 1231 KB Loosdrecht. Collectie: Ulmus 
Gerrit van Elst, Buurtlaan Oost 90A, 3907  AC Veenendaal. Collectie: Hemerocallis 
 
Collectiehoudersdag                                                               
Op 2 september 2020 werden de collectiehouders met koffie/thee en koek ontvangen door Alex Schoemaker, 
Biezen 92, 2771 CN Boskoop. Daarna volgde er een kennismakingsronde en vertelde Alex iets over zijn bedrijf 
en zijn passie voor Hydrangea paniculata en Hydrangea arborescens waar hij de NPC collectiehouder van is. 
Alex en zijn medewerker Leo Slingerland leidden ons rond over het bedrijf waar veel nieuwe 
veredelingsproducten te zien waren. 
Om 11.30 uur werd de collectiehoudersvergadering gehouden bij Plantentuin Esveld, Rijneveld 72, 2771 XS 
Boskoop waarna de lunch er werd gebruikt. Alex Schoemaker betaalde spontaan de lunch waarvoor hij hartelijk 
bedankt werd! Om 13.45 uur werden de collecties Amsonia, Brunnera, Calycanthus, Indigofera en Persicaria 
van Nico Huisman en Marlien van der Linden, Laag Boskoop 119, 2771 HA Boskoop bezocht. Nico en Marlien 
trakteerden de groep op koffie/thee en iets erbij. 
 
Collectiehouders en collecties 
De NPC heeft een getrouw beeld van de collectiehouders met hun collecties. Op 31 december 2020 waren er 
50 collectiehouders en 103 collecties. De gemeente Wijdemeren is collectiehouder geworden en bezit de 
collectie Ulmus. Jan Kortmann heeft een collectie in opbouw van de boompioenen. 
Brigitte Wachsmuth schrijft een boek over Convallaria. De secretaris heeft op haar verzoek de naam van de 
betreffende collectiehouder aan haar doorgegeven.                                                                                                                                            
 
Beschrijvingen van de collecties 
De heer T. van Strien uit Rotterdam heeft al 29 collecties beschreven. Uiteindelijk is het de bedoeling, dat de 
beschrijvingen op de website van de NPC worden gepubliceerd. De beschrijvingen worden bij de betreffende 
collecties geplaatst. Dit gebeurt pas ná overeenstemming tussen dhr. Van Strien en de KVBC. 
Op de bestuursvergadering van de KVBC van 22 september 2020 is het auteursrecht voor de beschrijvingen van 
de heer T. van Strien besproken. Het bestuur van de KVBC gaat niet akkoord met de overeenkomst zoals die is 
opgesteld door de heer Van Strien. Daarom overleggen de voorzitter van de KVBC en de heer Van Strien in 
2021 met elkaar om tot een oplossing te komen. 
 
Borden voor de collectiehouders 
In 2020 is er een onderbord geleverd aan Walter van Gompel (Aucuba). 
 
Website 
De website van de NPC is beveiligd door de KVBC.                                                   
 
Dick van Gelderen oorkonde 
Er is een idee voor het uitreiken van de eerste Dirk van Gelderen oorkonde. Hierover zal in 2021 meer duidelijk 
worden.  
 
Jan van den Brandhof 
Secretaris Nederlandse Planten Collecties 
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Sortimentstuin Harry van de Laar 
Het jaar 2020 was voor iedereen een gedenkwaardig jaar. In het begin van het jaar heeft niemand kunnen 
bedenken wat ons later te wachten zou staan. Voor het ene bedrijf was het een rampjaar terwijl de ander 
goede zaken deed. Velen leefden in onzekerheid, gaat het virus ons persoonlijk treffen. Sommigen werden 
daadwerkelijk doodziek of zijn overleden. Naast beperkingen die aan ons mensen in enkele perioden was 
opgelegd was het nog wel mogelijk om naar buiten te kunnen. Wel met de maatregel van 1,5 m enz. 
 
Door de Coronapandemie is er dit jaar wat minder fysiek vergaderd. De kerngroep is 3 keer bij elkaar gekomen 
en het voltallige bestuur 2 keer. Daarnaast is iedereen digitaal op de hoogte gehouden over het wel en wee van 
de Sortimentstuin. Dit jaar heeft een deel van het bestuur zich bezig gehouden met de ontwikkelingen van het 
Transformatiegebied Reijerskoop Boskoop. 
Dit jaar hebben we Nicole van de Steenhoven, in haar werkzame leven landschapsarchitect en René 
Groenendijk, voormalig docent aan het Wellant College in Gouda, als nieuwe bestuursleden mogen 
verwelkomen. 
 
In het begin van 2020 hebben we de deelnemers in de sortimentstuin geïnformeerd over ons voorgenomen 
vertrek van de Proeftuin van Holland naar het Transformatiegebied Reijerskoop. 
Vrijwel alle deelnemers hebben met dit voornemen ingestemd. In het vervolg hierop hebben de meeste 
deelnemers een intentieverklaring getekend dat ze ter zijner tijd mee zullen verhuizen naar de nieuwe locatie. 
In vervolg hierop is er met een aantal deelnemers gesproken over specifieke wensen op de nieuwe locatie. 
 
Ondanks de Coronapandemie zijn de ontwikkelingen rond het Transformatiegebied Reijerskoop doorgegaan. 
Inmiddels is er door de Stichting Maatschappelijk Vastgoed Greenport Boskoop een plan van aanpak 
gepresenteerd. Daarna heeft de Landschapsarchitect Peter Verkade opdracht gekregen om een inrichtingsvisie 
te ontwikkelen en heeft de gemeente Alphen aan de Rijn een Transformatieplan laten ontwikkelen voor het 
gebied Reijerskoop - Biezen en Goudse Rijweg en  heeft de Stichting Maatschappelijk Vastgoed Greenport 
Boskoop de omwoners rond het gebied Valkenburgerlaan, Proeftuin, Reijerskoop en Tuinstraat naar hun 
mening en wensen gevraagd. 
Landschapsarchitect Peter Verkade heeft een gebiedsinventarisatie gemaakt en vervolgens gesprekken 
gevoerd met de deelnemende organisaties. Naar aanleiding van de gesprekken met de deelnemers en wensen 
van de omwonenden heeft hij een inrichtingsvisie opgesteld. Deze Inrichtingsvisie heeft de titel gekregen 
‘Tuinen van Boskoop’. 
Dit zijn op dit moment de volgende organisaties, waarbij nog aanvulling mogelijk is: 
• Sortimentstuin Harry van de Laar (SHvdL) 
• Nederlandse Plantencollecties (NPC) 
• Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) 
• Boomkwekerijmuseum 
• Imkervereniging Groene Hart 
• VVV  
• Stichting Rondvaarten 
Verder wordt op dit moment nog bekeken naar een: 
• Ambachtelijke kweker 
• Lichte Horeca  
• Ontwerp Academie 
 
Binnen de Sortimentstuin Harry van de Laar is een programma van wensen en eisen besproken. Alle 
bestuursleden konden zich in de opzet hiervan vinden. Als bestuur zijn we van mening dat de  
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Sortimentstuin Harry van de Laar leidend moet zijn in de opzet van het gehele gebied.  Andere deelnemers zijn 
aanvullend en versterkend aan de opzet van de sortimentstuin.  
Voor de inrichting en het beheer van het gebied wordt op dit moment [eind 2020] gewerkt aan de oprichting 
van een Coöperatieve Vereniging. René Groenendijk is bereid gevonden om voor de Sortimentstuin op te 
treden als projectleider in samenhang met de KVBC en de NPC’s en andere plantengeslachten.  
 
In de Sortimentstuin hebben we het afgelopen jaar door de ontwikkelingen  rondom de  coronapandemie veel 
bezoekers mogen verwelkomen.  Veel mensen bezochten de tuin voor een wat ontspannende rondwandeling. 
Waar kun je dat beter doen dan in de Sortimentstuin. 
In de zomer bracht het ook mensen op de gedachte om het kantoor thuis te verruilen en met de laptop op een 
bankje in de sortimentstuin te gaan werken. Ondanks de beperkingen is dit jaar de tuin druk bezocht. Zomerse 
weekenddagen spotten we op een dag soms meer dan 200 bezoekers en dan hebben we ze mogelijk nog niet 
allemaal geteld. 
Helaas konden we in de meeste perioden geen rondleidingen houden en is dit jaar ook de Boskoopse 
Plantendag en Kunstmarkt komen te vervallen. 
 
In het afgelopen voorjaar zijn een aantal inzendersvakken opnieuw ingericht met andere plantensoorten. Ook 
enkele ovalen voorzien van nieuwe heesterbeplanting.  
Ook dit jaar is de tuin weer optimaal verzorgd. 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 afsluitende BBQ. 
 
Het jaar 2020 was, ondanks Covid19, een bijzonder goed jaar voor de Sortimentstuin ‘Harry van de Laar’ waar 
veel te genieten viel. Het komende jaar 2021 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 
In 2020 hebben we vanwege de Corona-perikelen geen zomerbijeenkomst gehad en dit jaar kan helaas om 
dezelfde reden de Sortimentsdag niet plaatsvinden. Ook de algemene ledenvergadering die traditiegetrouw op 
de eerste maandag van februari gehouden wordt, zal niet doorgaan. Het bestuur oriënteert zich op 
mogelijkheden om deze later in het jaar, maar binnen zes maanden, alsnog te organiseren. We hopen dat we 
elkaar dan weer in persoon kunnen ontmoeten.  
 
Diantha Slingerland 
Secretaris KVBC 
 
Januari 2021 
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