
 

1 / 4 

Notulen 157e jaarvergadering van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen, 4 februari 2019 in 
“Flora Boskoop” te Boskoop 

Aanwezig: 32 leden en 5 gasten 

1. Opening en welkom door Helma van der Louw, voorzitter van de KVBC 

Voorzitter Van der Louw heet de aanwezigen en in het bijzonder de ereleden en de spreker van vanavond van 
harte welkom. De afmeldingen voor vanavond worden opgelezen. Het is de tweede jaarvergadering dat Van 
der Louw aan het roer staat. Er is veel gebeurd in het afgelopen jaar maar dat is terug te lezen in het 
jaarverslag. Het gaat goed met de sector: de stemming op de IPM in Essen was erg goed en dat is een 
graadmeter voor het komende seizoen. Wel is er zorg over het tekort aan medewerkers. Er zijn jonge 
vakmensen nodig! Diverse organisaties houden zich daar mee bezig. De KVBC wil zich de komende tijd nog 
meer profileren en de ontwikkelingen op het gebied van kwekersrechtelijke bescherming en de introducties 
van nieuwe soorten, bieden zeker kansen voor de KVBC. In 2018 is er voor het eerst gekeurd op de Garden 
Trials and Trade. Er is goed gereageerd op deze beurs en er waren veel en zeer internationale bezoekers. De 
nieuwighedenkeuring op de Garden Trials and Trade staat ook voor dit jaar weer op de planning. Ook nieuw 
zijn de Excellence Roses. De Cultuurgroep Rozen en Anthos hebben toch ook de KVBC weten te vinden. Voor de 
Excellence Roses keurt de KVBC niet zelf maar wordt de coördinatie door de KVBC verzorgd. Een actueel 
onderwerp binnen Gemeente Alphen a/d Rijn is het transitiegebied Valkenburgerlaan, Reijerskoop, Tuinstraat 
waar mogelijk ruimte is voor de plantencollecties en keuringen. De KVBC is hier als gesprekspartner bij 
betrokken. Na deze inleiding wordt overgegaan tot de agenda.  

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken. De mededelingen zijn in het voorwoord reeds gedaan. 

3. Notulen 156e jaarvergadering d.d. 5 februari 2018 

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen onder dank aanvaard. 

4. Jaarverslag KVBC, waarin opgenomen het jaarverslag van de keuringscommissie, Nederlandse 
Planten Collecties en Sortimentstuin Harry van de Laar 

De voorzitter stipt aan dat op de eerste pagina terug te lezen is dat het ledental wat terugloopt. Dit is niet 
verrassend vanwege o.a. schaalvergroting. Vanuit het bestuur worden de komende tijd andere doelgroepen – 
zoals hoveniers en landschapsarchitecten – actief benaderd. Dick Nieuwesteeg vraagt of er specifieke acties 
benoemd zijn aangaande het beter profileren van de vereniging. De voorzitter bevestigt dat het benaderen van 
de nieuwe doelgroepen een concrete actie is om mensen te enthousiasmeren. Daarnaast worden de sociale 
media ingezet. Cor van Gelderen geeft als tip dat de TOG (TuinOntwerpersGroep) de snelst groeiende 
netwerkgroep is binnen de sector en dat hier veel zelfstandigen lid van zijn die graag informatie willen. 
Margareth Hop noemt de veredelaarsgroep Booming Breeders. Zij zal de contactgegevens doorgeven aan de 
voorzitter.  

David Bömer geeft aan dat de sterrenkeuring Abelia, genoemd op pagina 3 - sterrenkeuringen, zowel in 
Boskoop als in Zundert is uitgevoerd. Het jaarverslag wordt op dit punt aangepast. Het jaarverslag wordt 
vervolgens onder dank aanvaard. 

5. Dendroflora 

Ronald Houtman, hoofdredacteur van Dendroflora, meldt dat Dendroflora nr. 54 net uitgekomen is maar dat er 
helaas iets misgegaan is met de verzending. Dit wordt uiteraard opgelost. In Dendroflora stonden o.a. 
keuringsrapporten van Abelia en Persicaria en zeer gevarieerde artikelen. Het artikel over Pennisetum is erg 
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technisch maar wel heel belangrijk. Door DNA-testen is het mogelijk om aan te vechten of iets wel of niet op de 
lijst met invasieve exoten hoort. De KVBC en de NDV hebben weer voor drie jaar een overeenkomst met de 
drukker afgesloten. Dit geeft rust en is voordeliger. Er is een redactiewijziging: Cor van Gelderen heeft 
onvoldoende tijd naast zijn werkzaamheden om actief binnen de redactie te zijn; Arjan Laros wordt zijn 
opvolger. De redactie bestaat uit drie vertegenwoordigers van de KVBC en drie vertegenwoordigers van de 
NDV. Over twee weken vergadert de redactie om de inhoud van Dendroflora nr. 55 te bespreken. Er staat een 
artikel van Gerard van Buiten over Podophyllum en verwanten en het keuringsrapport Hibiscus syriacus op de 
planning. Verdere artikelen zijn nog niet bekend. 
Nieuwesteeg complimenteert de redactie met de nieuwe uitgave. Hij geeft aan dat bij het wegvallen van 
Productschap Tuinbouw beide verenigingen hun zorg hadden over de inhoud van Dendroflora. Het niveau is 
desondanks onverminderd hoog. Ronald bevestigt dat de redactie de artikelen altijd beoordeelt op niveau en 
nieuwswaarde. De voorzitter dankt de redactie voor hun inspanningen en in het bijzonder Van Gelderen, Laros 
wordt van harte welkom geheten als redactielid. 

6. Keuringscommissie 

De voorzitter van de keuringscommissie, Gert Fortgens, verwijst voor de activiteiten in 2018 naar het uitvoerige 
jaarverslag dat geschreven is door Houtman. Houtman is al 25 jaar secretaris van de keuringscommissie en 
verdient het daarom om even in de schijnwerpers te staan. Hij is een waardig opvolger van Harry van de Laar 
gebleken. Fortgens heeft samen met Houtman veel uitstapjes gemaakt en de rode draad naast uiteraard het 
“groen” was lekker eten en drinken. Daarom krijgt Houtman als bedankje voor zijn jarenlange inzet een lekkere 
fles drank en een bundeling van Harry van de Laar die de aanzet waren tot de naamlijsten.   
In het jaarverslag wordt aangegeven dat de keuringscommissie er twee nieuwe taken bij heeft, nl. de keuring 
op de Garden Trials and Trade en de coördinatie van de Excellence Roses. Tijden en inzichten veranderen. De 
keuringscommissie is het visitekaartje van de KVBC en de enige tak waarmee inkomsten gegenereerd worden. 
In klein comité wordt daarom gekeken naar continuïteit, kwaliteit, inkomsten en naamsbekendheid. 
Fortgens geeft aan dat hij na 13 jaar voorzitterschap besloten heeft om te stoppen. Er is helaas nog geen 
nieuwe voorzitter maar Kees Jan Kraan heeft aangegeven als interim-voorzitter te willen fungeren. Binnenkort 
wordt de lijst met keurmeesters doorgenomen om te kijken wie actief zijn en blijven bij de keuringen. 
Daarnaast wordt gekeken naar een dagelijks bestuur dat een aantal taken van de secretaris kan overnemen.  
Houtman neemt het woord om afscheid van Fortgens te nemen. Deze blijkt sinds 2002, dus 17 jaar, voorzitter 
van de keuringscommissie te zijn. Fortgens heeft zich altijd heel betrokken getoond bij het keuringswerk en 
heeft bij besluiten altijd sterk de voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen. Een belangrijke verandering in de 
wijze van keuren onder zijn voorzitterschap, is het werken met de scorekaart. Dit werkt inmiddels heel goed en 
geeft goed inzicht in een waardering. Ook onder leiding van Fortgens zijn ook de Euro-trials tot bloei gekomen. 
De kaders van de keuringscommissie zijn duidelijk gesteld. Helaas heeft Fortgens het nu te druk met zijn werk 
op Trompenburg maar hij blijft wel lid van de keuringscommissie. Als dank voor zijn jarenlange inzet krijgt hij 
een drankje dat “iets” met eiken van doen heeft. 
 
Hans van Gemeren presenteert de nominaties voor Beste Nieuwigheid 2018. Genomineerd zijn: 

- Buddleja davidii 'SMNBDBT' (ROCKETSTAR INDIGO) 
- Carex morrowii 'Everglow' (EVERCOLOR) 
- Cornus 'Pevé Sammy' 
- Echinacea 'IFECSSSAL' (SUNSEEKERS SALMON) 
- Hydrangea arborescens 'NCHA8' (BELLARAGAZZA LIMETTA) 
- Hydrangea macrophylla 'ROCO131801' (ROCO BLACK KNIGHT) 
- Hydrangea paniculata 'Breg14' (POLESTAR) 

 
De genomineerden ontvangen een oorkonde en in de pauze kan op de favoriet worden gestemd.  
 
  



 

3 / 4 

7. Nederlandse Planten Collecties 

Van Gelderen, voorzitter van de NPC, geeft aan dat er een en ander in beweging is. Op 1 maart a.s. dienen alle 
collectielijsten actueel te zijn. Op basis van de respons wordt de lijst collectiehouders opgeschoond. Naar 
verwachting zal dat voor weinig verrassingen zorgen. Het aantal collecties zit rond de 100. Voor de volgende 
Dendroflora wordt een artikel over de NPC’s aangeleverd. Op de achtergrond is dhr. Van Strien als vrijwilliger 
druk bezig met het beschrijven van de collecties. Er zijn nu 12 collecties beschreven en Van Gelderen heeft zeer 
veel respect voor de punctualiteit en het doorzettingsvermogen van Van Strien. Er wordt hard gewerkt om de 
eerste resultaten binnen enkele maanden op de website te plaatsen waarmee de website meer inhoud krijg en 
dus interessanter wordt. Het eerder genoemde transformatiegebied in Boskoop biedt mogelijkheden voor 
bedreigde collecties. Er is wat ophef geweest over de Hamamelis-collectie van Wim van der Werf omdat deze 
naar het Von Gimborn Arboretum verhuist. Een duplicaatcollectie in Boskoop is altijd mogelijk dus de 
Hamamelis zijn niet direct verloren voor Boskoop. Van der Louw dankt Van Gelderen voor zijn toelichting en 
geeft het woord aan Nieuwesteeg. 

8. Sortimentstuin Harry van de Laar 

Nieuwesteeg wil als voorzitter van Stichting Sortimentstuin Harry van de Laar graag enkele punten uit het 
uitgebreide jaarverslag van secretaris/ penningmeester, Stef Groenleer, aanhalen. Groenleer is zeer ernstig ziek 
geweest en iedereen is blij dat hij er weer bij is. Het project de “Place to bee” dat samen met Delphy is 
ontwikkeld, is afgerond. Er ligt een heel mooi vak met bijenplanten in een ovaal van Boot & Dart. De Boskoopse 
Plantendag en Kunstmarkt was weer een feestje voor mensen uit de wijde omgeving. De Coniferenvereniging 
heeft sinds dit jaar ook een ovaal. De tuin is bezocht door zeer uiteenlopende groepen: gemeenten, 
kerkgenootschappen, bijenverenigingen, etc. Ook zijn er veel buitenlandse bezoekers geweest. Sortimentstuin 
Harry van de Laar is ook aangesloten bij het overleg over het transitiegebied in Boskoop om te kijken wat de 
eventuele mogelijkheden zijn. Er is nog niets definitief, het gaat uitsluitend om een oriënterende fase.  
Vanuit de vergadering wordt gevraagd hoeveel oppervlakte de Sortimentstuin nodig heeft en hoe een en ander 
met vrijwilligers geregeld wordt. Nieuwesteeg antwoordt dat het gaat om ca. 1 ha. en dat er nu zowel met 
vrijwilligers als met betaalde krachten gewerkt wordt. De Sortimentstuin is niet afhankelijk van vrijwilligers. 
Van der Louw dankt Nieuwesteeg voor zijn bijdrage en bevestigt dat ook de KVBC blij is met alle vrijwilligers en 
dat Groenleer er weer bij is.  

9. Financieel overzicht en vaststelling begroting en contributie 

Penningmeester Henk Wischmann geeft een toelichting op de financiën en de begroting. Het ledenaantal loopt 
terug en daarom is er aan de kostenkant sterk gereduceerd. Daarbij komen de inkomsten uit de keuringen van 
de Garden Trials and Trade en de Excellence Roses waardoor het jaar 2018 met een forse meevaller afgesloten 
is. Nieuwesteeg geeft aan dat de post van de keuringscommissie bij de lasten staat maar dat het een batig 
saldo is. Volgend jaar zal dit – indien het een batig saldo is – bij de baten gezet worden. Bömer vraagt of het 
wel wenselijk is om zoveel meer inkomsten te hebben dan begroot. De penningmeester geeft aan dat het een 
onvoorziene meevaller betreft. Bovendien zijn de voorgaande jaren met een negatief saldo afgesloten. De 
voorzitter haakt hierop in door aan te geven dat deze extra opbrengsten gebruikt kunnen worden voor 
ledenwerving. De penningmeester stelt voor om de contributie voor 2019 niet te verhogen.  

De aanwezige leden verlenen de penningmeester decharge voor het gevoerde beleid en de begroting voor 
2019 wordt vastgesteld. 
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10. Verkiezing nieuwe bestuursleden 

Aftredend en herkiesbaar zijn Henk Wischmann (penningmeester), Ronald Houtman (vice-voorzitter) en 
Lendert de Vos. Aftredend en niet herkiesbaar is Peter van Rijssen. Als kandidaat wordt Johan Stolwijk 
voorgesteld. Er wordt schriftelijk gestemd en de stemmen worden in de pauze geteld.  

11. Pauze 
 

12. Uitslag bestuursverkiezing en bekendmaking “Beste Nieuwigheid 2018” 

Na de pauze staat de voorzitter nog kort stil bij het overlijden van erelid Wim van Nierop. Hij is afgelopen 
zomer na een ziekbed overleden. Wim was een enthousiast lid met hart voor het vak. Hij heeft aan de wieg 
gestaan van diverse initiatieven. Vanuit de KVBC is er op diverse manieren aandacht aan zijn overlijden 
besteed. 
Vervolgens maakt het stembureau de uitslag van de bestuursverkiezing bekend aan de voorzitter: alle 
genoemde kandidaten zijn ge- dan wel herkozen. De kandidaten stemmen in met hun benoeming en de 
voorzitter dankt het stembureau. Johan Stolwijk stelt zich kort aan de leden voor.  
Aansluitend wordt de Beste Nieuwigheid van 2018 bekend gemaakt. De titel en de cheque van € 100,00 gaan 
naar Hydrangea paniculata 'Breg14' (POLESTAR) van inzender Breederplants en veredelaar A.J. Bregman. 
Bregman neemt de oorkonde en cheque in ontvangst. 

13. Rondvraag 

Jan Kortmann verbaast zich dat het onderwerp ziekteresistentie geen moment ter sprake gekomen is terwijl dit 
toch een heel belangrijk onderwerp is. De voorzitter geeft aan dit wel degelijk meegenomen wordt in de 
keuringen. Wischmann voegt hieraan toe dat bij de Excellence Roses dit juist het belangrijkste criterium is. 
Kortmann benadrukt dat het belangrijk is om dit in de publicaties mee te nemen. 

 
14. Presentatie Wiecher Huisman – rondreis Chili en Argentinië 

Wiecher Huisman neemt de aanwezigen mee op zijn ca. 5.000 km lange reis door Chili en Argentinië. Huisman 
heeft vier weken door het natte en groene Patagonië gereisd en twee weken door de noordelijk gelegen droge 
woestijn Atacama en het hooggebergte Altiplano. De presentatie geeft een goed beeld van de invloed van de 
klimaatomstandigheden op de vegetatie. Een mooi verhaal met prachtige beelden over bekende en onbekende 
Chileense planten en hun omgeving. 

15. Sluiting 

De voorzitter dankt de spreker en de aanwezigen hartelijk voor hun komst en sluit de vergadering. 

 


