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Notulen 158e jaarvergadering van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen, 3 februari 2020 in 
“Flora Boskoop” te Boskoop 

Aanwezig: 38 leden en 4 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 van harte welkom. De 
aanwezigen vormen een mooie mix van jong en iets ouder, man en vrouw. Ook de spreker van de avond, 
Carien van Boxtel, wordt van harte welkom geheten. De voorzitter blikt terug op het afgelopen jaar waarin 
weer veel gebeurd is in de sector en binnen de vereniging. De stemming binnen de sector is positief en hopelijk 
zet deze ontwikkeling zich het komende jaar voort. Ook de stemming op de IPM in Essen afgelopen week was 
goed en de Nederlandse stands zijn goed bezocht. De Brexit is inmiddels een feit en het is afwachten wat voor 
gevolgen dit voor de boomkwekerijsector heeft. De meeste bedrijven zijn goed voorbereid maar het blijft 
spannend aangezien het Verenigd Koninkrijk het tweede exportland na Duitsland is.  
Bij deze algemene ledenvergadering zit alleen het Dagelijks Bestuur achter de bestuurstafel; de overige 
bestuursleden bevinden zich in de zaal. Het bestuur heeft het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan het 
transitiegebied in Boskoop waar ruimte komt voor boomkwekerij-gerelateerde, educatieve organisaties. De 
KVBC is nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit gebied, evenals Stichting Sortimentstuin Harry van de Laar. 
Ook is er weer gekeurd op de diverse beurzen. De keuringen zijn belangrijk voor het profileren in binnen- en 
buitenland. De hoveniers zijn benaderd via diverse podia. Het valt nog niet mee om nieuwe leden uit deze 
doelgroep te krijgen maar het bestuur blijft het proberen. Deze maand verschijnt er een artikel over de KVBC in 
De Hovenier en hopelijk levert dit nieuwe leden op.  

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken. Wel zijn er diverse berichten van verhindering ontvangen. 
De voorzitter staat stil bij het overlijden van Arjan Laros, zeer betrokken en actief binnen de keuringscommissie 
en de redactie van Dendroflora, en bij het overlijden van Ben van Elk, erelid en eveneens een heel bevlogen 
man. 

3. Notulen 157e jaarvergadering d.d. 4 februari 2019 

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 

Het jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

5. Dendroflora 

Ronald Houtman, hoofdredacteur van Dendroflora, blikt terug op nummer 54. Hierin is een artikel over Abelia 
opgenomen van de hand van Arjan Laros. Een artikel waar Arjan zeer terecht trots op was. Verder bevatte deze 
uitgave een technisch artikel over Pennisetum en - naast de gebruikelijke keuringsrapporten - artikelen over 
Persicaria en Pterostyrax. De nieuwe editie, nummer 55, is vandaag naar de drukker gegaan en zal over 2-3 
weken op de mat liggen. In Dendroflora 55 zijn artikelen over Podophyllum en Salix, de rapportage van de 
Hibiscus sterrenkeuring en Euro-trial en een actueel overzicht van de Nederlandse Planten Collecties 
opgenomen. Uiteraard zijn ook de gebruikelijke keuringsrapporten opgenomen. Nieuw daarbij is het verslag 
van de Excellence Rozen. Op verzoek van Anthos en Cultuurgroep Rozen worden voortaan de bekroonde rozen 
in Dendroflora opgenomen.  
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6. Keuringscommissie 

Het is het eerste jaar geweest voor voorzitter van de keuringscommissie Lendert de Vos. De keuringen zijn 
volgens plan verlopen. Er zijn 5 veldkeuringen afgerond. De veldkeuring is een hele interessante keuring omdat 
in relatief korte tijd resultaat wordt verkregen over hoe een gewas zich in ons klimaat houdt. Ook is er weer 
gekeurd op Garden Trials & Trade, Plantarium en GrootGroenPlus. Er is wat onrust rondom de organisatie van 
de Garden Trials & Trade en Plantarium maar inmiddels is duidelijk dat de KVBC komend jaar wel zal keuren op 
deze beurzen. Het zou mooi zijn als er in de toekomst een extra keurmoment in de winter is. Een aantal 
sterrenkeuringen is afgerond; nieuwe sterrenkeuringen zijn opgestart. Als Euro-trial wordt een Spiraea-keuring 
opgestart. Ook wordt een internationale keuring van Hydrangea paniculata opgestart. 
Sinds 2019 is er weer een hoofdcommissie ingesteld om lopende zaken in klein comité te kunnen bespreken. Zo 
is bijvoorbeeld het criterium “gebruikswaarde” van de tentoonstellingskeuringen geschrapt omdat het lastig is 
om iets als winterhardheid te beoordelen bij een momentopname. De keuringscommissie blijft zich 
ontwikkelen. Momenteel wordt het bestand met keurmeesters opgeschoond. Doel hiervan is om te komen tot 
een actieve groep keurmeesters zodat de opkomst bij een keuring hoger is. Het verjongen van het bestand van 
keurmeesters heeft de aandacht. Marion Lijmbach is sinds begin dit jaar aangetrokken om de 
keuringscommissie te ondersteunen. Ze zal zich met name gaan bezighouden met het verwerken van 
keuringsresultaten, profileren op sociale media en op de website, meer aandacht genereren voor de 
veldkeuringen, etc. Een goed resultaat op een veldkeuring geeft minder publiciteit dan bij een tentoonstelling 
maar hier gaat aan gewerkt worden. Er is als altijd aandacht voor de KVBC-Awards geweest tijdens de interne 
persreis op GrootGroenPlus en voor de veldkeuringen bij de Road Show op GrootGroenPlus. 
Nico Rijnbeek vraagt naar de Echinacea-keuring die is uitgevoerd in samenwerking met Engeland en Polen. 
Deze keuring is in augustus afgerond en het rapport wordt opgenomen in Dendroflora nr. 56. Rijnbeek had de 
resultaten graag eerder gezien omdat er veel interesse is in de resultaten bij zijn afnemers. Helaas volgen de 
resultaten van andere landen vaak wat later en is het wachten daarop. 
Jan Kortmann vraagt om winterhardheid toch als criterium te handhaven. Dit is op tentoonstellingskeuringen 
niet mogelijk; bij veldkeuringen wordt dit aspect uiteraard beoordeeld. Bij de tentoonstellingskeuringen kan 
eventueel een opmerking op basis van kennis en ervaring worden meegenomen.  
Van der Louw dankt De Vos en alle keurmeesters voor hun inzet die zo belangrijk is voor het keuringswerk van 
de vereniging. 
 
Hans van Gemeren presenteert de nominaties voor Beste Nieuwigheid 2019. Genomineerd zijn: 

- Buddleja 'SRPBUD989' (BLUE SARAH) 
- Clematis 'ST17333' (MULTI PINK) 
- Clematis 'Zo14100' (LITTLE LEMONS) 
- Hydrangea arborescens ’NCHA3’ (RUBY ANNABELLE) 
- Hydrangea macrophylla 'Hocomagicevo' (MAGICAL EVOLUTION) 
- Hydrangea paniculata 'HYLV02' (WHITELIGHT) 
- Juniperus communis 'Lemon Carpet' 
- Prunus laurocerasus 'Zsófi' (SOFIA) 
- Pyracantha coccinea 'Red Star' 

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

7. Nederlandse Planten Collecties 

Cor van Gelderen, voorzitter van de NPC, geeft aan dat het een bewogen jaar was. Eerst gaf hij aan af te treden 
als voorzitter maar bij nader inzien doet hij dat nog niet. En er zijn inmiddels meer dan 100 collecties. Het is 
moeilijk gebleken om de collecties in stand te houden maar momenteel groeit het aantal collecties weer en 
komen er ook jonge collectiehouders bij. Er zijn inmiddels 12 collecties beschreven door een vrijwilliger. De 
eerste teksten zullen binnenkort op de website gepubliceerd worden; dit zal veel toegevoegde waarde hebben. 
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Van der Louw heeft inmiddels meerdere collecties gezien en geeft aan dat deze zeker de moeite van het 
bezoeken waard zijn. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om de NPC’s meer onder de aandacht te brengen.  

8. Sortimentstuin Harry van de Laar 

In 2019 is er ook bij de Sortimentstuin veel gebeurd. Voorzitter van Stichting Sortimentstuin Harry van de Laar, 
Dick Nieuwesteeg, vertelt dat de tuin weer veel bezoekers vanuit de hele wereld heeft gehad. De rondleidingen 
leveren een leuk bedrag op waar voor de vrijwilligers een gezellige activiteit van georganiseerd wordt. De 
keuringsvakken van de KVBC worden in de rondleidingen meegenomen. De Boskoopse Plantendag en 
Kunstmarkt was weer zeer geslaagd met ca. 2000 bezoekers. De nieuwe website is gelanceerd. Op de website 
worden de rondleidingen genoemd en dat heeft geresulteerd in meer aanvragen.  
Het afgelopen jaar zijn de plannen voor een nieuwe locatie concreet geworden: de verhuizing naar het 
transitiegebied wordt ingezet. De gesprekken met de bedrijven in het gebied verlopen voorspoedig. De 
deelnemers van de tuin zijn geïnformeerd en de komende periode wordt geïnventariseerd welke deelnemers 
mee verhuizen en welke niet. Van de bedrijven die mee verhuizen wordt een intentieverklaring gevraagd. 
Vooralsnog wordt er positief gereageerd. Binnenkort gaat de Stichting in gesprek met de management bureaus 
om te kijken naar een andere invulling van de vakken. In 2022 wordt de verhuizing een feit. Qua oppervlakte 
wordt het gebied vergelijkbaar met de huidige locatie. Mogelijk zullen ook delen van collecties of bedreigde 
collecties naar het nieuwe gebied verhuizen. Er wordt gekeken naar subsidiemogelijkheden. Ook zal er ruimte 
zijn voor educatie maar in welke vorm is nog niet bekend. Van Gelderen geeft aan dat de Ontwerpacademie 
interesse heeft om zich in het nieuwe gebied te vestigen. Van der Louw dankt alle vrijwilligers van de 
Sortimentstuin voor hun werkzaamheden. 

9. Financieel overzicht en vaststelling begroting en contributie 

De begroting voor 2019 was licht negatief maar heeft gelukkig positief uitgepakt. De openstaande debiteuren 
zijn persoonlijk benaderd en dat werkt goed. Ook hebben de Excellence Rozen wat opgeleverd. 
Penningmeester Henk Wischmann licht de cijfers toe en geeft aan dat voor 2020 de begroting wederom 
negatief uitvalt. Dit komt onder andere door extra kosten voor de ondersteuning van de keuringscommissie. 
Daarom stelt de penningmeester voor om de contributie te verhogen naar € 79,50 voor Nederlandse leden en 
€ 89,50 voor buitenlandse leden. Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.  

De aanwezige leden verlenen de penningmeester decharge voor het gevoerde beleid en de begroting voor 
2020 wordt vastgesteld. 

10. Verkiezing nieuwe bestuursleden 

Aftredend en herkiesbaar zijn Helma van der Louw (voorzitter), Jos de Jong en Diantha Slingerland (secretaris). 
Aftredend en niet herkiesbaar is Ron van Opstal. Als kandidaat wordt Peter Kroes voorgesteld. Er wordt 
schriftelijk gestemd en de stemmen worden in de pauze geteld.  

11. Pauze 
 

12. Uitslag bestuursverkiezing en bekendmaking “Beste Nieuwigheid 2019” 

De uitslag van de bestuursverkiezing wordt bekendgemaakt: alle genoemde kandidaten zijn ge- dan wel 
herkozen. De kandidaten stemmen in met hun benoeming en de voorzitter dankt het stembureau. Peter Kroes 
stelt zich kort aan de leden voor. Er wordt afscheid genomen van Van Opstal die zich vanwege tijdgebrek helaas 
niet herkiesbaar heeft kunnen stellen. Van Opstal is zes jaar lid geweest van het bestuur en heeft aan de wieg 
gestaan van de Road Show. Helaas verliest het bestuur met Van Opstal de link met Zundert maar hij geeft aan 
beschikbaar te zijn wanneer dat nodig is. 
Aansluitend wordt de Beste Nieuwigheid van 2019 bekend gemaakt. De titel en de cheque van € 100,00 gaan 
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naar Clematis 'Zo14100' (LITTLE LEMONS) van inzender J. van Zoest. Peter van Rijssen neemt namens Van Zoest 
de oorkonde en cheque in ontvangst. 

13. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

14. Presentatie Carien van Boxtel 

Carien van Boxtel vertelt over de manier waarop zij bollen toepast in tuinen en openbaar groen. Ze licht een tip 
van de sluier op van de wijze waarop ontwerpen tot stand komen en laat zien hoe bollen zich laten 
combineren. Een en ander geïllustreerd met prachtige foto’s waarin zij mooie combinaties en toepassingen laat 
zien.  

15. Sluiting 

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

 


