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Notulen 160e jaarvergadering van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen op 4 april 2022 bij 
Flora te Boskoop 

Aanwezig: 30 leden, 1 gast 
 

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

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en is verheugd dat na twee jaar er weer een fysieke Algemene 
Ledenvergadering kan worden gehouden. Een speciaal welkom is voor de aanwezige ereleden Wim Sanders en 
Dick Nieuwesteeg en voor de voorzitter van de Nederlandse Dendrologische Vereniging Jos Koppen.  

Als gevolg van de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende maatregelen vond de vorige ALV plaats via 
zoom. Terugblikkend op de coronacrisis stelt de voorzitter vast dat deze de boomkwekerij geen windeieren 
heeft gelegd. Al na een paar weken leefde de verkoop van boomkwekerij-artikelen op. Tuincentra gingen in 
Nederland alweer snel open en hebben goede zaken gedaan. De consument was immers veel meer thuis en 
kreeg zo meer oog voor de tuin. Deze positieve ontwikkeling lijkt aan te houden, ook voor de toekomst. Helaas 
treft de huidige oorlog in Oekraïne ook onze sector, dus helemaal uit de gevarenzone zijn we niet. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen  

Er zijn geen ingekomen stukken. Wel zijn er diverse berichten van verhindering ontvangen.  

3. Notulen 159e jaarvergadering d.d. 28 april 2021 

De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd door de ALV. 

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

Het jaarverslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd door de ALV. 

5. Beleidsplan 2021-2025 

De voorzitter bericht dat in de zomer van 2021 het bestuur een update van het beleidsplan is 
overeengekomen. Deze ligt nu voor ter vergadering. Een aantal zaken blijft hetzelfde, zoals de keuringen, 
Dendroflora en de samenwerking met derden. Daarnaast zijn er op diverse vlakken ontwikkelingen die de KVBC 
wil en moet oppakken om relevant te blijven voor de toekomst. 

Een van die ontwikkelingen is de profilering van de KVBC, onder meer om nieuwe leden te werven. Met name 
jonge bedrijven moeten KVBC (weer) weten te vinden. Maar ook het aantrekken van nieuwe doelgroepen, 
zoals hoveniers en gemeenten. Ook zij kunnen baat hebben bij het werk van de KVBC.  

Het beleidsplan wordt doorgenomen. Margareth Hop meldt dat hoveniers bladen als Dendroflora nauwelijks 
kennen, terwijl dit veel informatie bevat die voor hen interessant is. Ze vraagt of de KVBC ook aanwezig is op 
beurzen voor hoveniers, om zo het werk en uitgaven bekender te maken.  

De voorzitter onderschrijft dat dit goede gelegenheden zijn om de KVBC te promoten. Echter, vanwege 
capaciteitsgebrek is hier nog geen invulling aan gegeven. Wel is enige tijd geleden de KVBC bij de Vereniging  

van Hoveniers en Groenvoorzieners langs geweest om daar het verhaal te vertellen. Dit heeft echter geen 
nieuwe leden opgeleverd. Hop stelt voor meer in te zetten op social media, bijvoorbeeld LinkedIn. Door deel te 
nemen aan groepen van hoveniers kun je hen op een laagdrempelige manier bereiken.  

Cor van Gelderen, voorzitter van de NPC, vult aan dat men bij Hortipoint bezig is een online kennisplatform op 
te richten, daar zou de KVBC ook input in kunnen leveren.  

De voorzitter neemt beide suggesties mee naar het bestuur. 

Dick Nieuwesteeg heeft een vraag over een onderdeel m.b.t. de samenwerking met derden. De voorzitter licht 
toe dat dit te maken heeft met het opzetten van een database voor de KVBC-site, met informatie over alle door 
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de KVBC bekroonde planten.  Een dergelijke database zou gekoppeld kunnen worden aan die van VARB en 
Royal Flora Holland. 

Het beleidsplan wordt goedgekeurd door de vergadering. 

6. Dendroflora 

Hoofdredacteur Ronald Houtman licht kort de totstandkoming en samenstelling van de nieuwste Dendroflora 
toe (nr. 57). Het is een dik nummer geworden, vanwege twee grote artikelen (over het sortiment Echinacea en 
over biodiversiteit). De redactie wilde beide artikelen onverkort plaatsen.  

Hij geeft aan dat nummer 58 waarschijnlijk artikelen gaat bevatten over buxusvervangers over het geslacht 
Helwingia en over Laurus nobilis. Daarnaast de keuringsrapporten over Perovskia, Spiraea en Metasequoia. 

Het viel Nieuwesteeg op dat er in het Echinacea-artikel maar weinig variëteiten zaten die bekroond waren met 
een medaille of Award. Houtman bevestigt dit en zegt dat er veel zwakkere variëteiten op de markt worden 
gebracht. Het worden steeds vaker wegwerpproducten die mooi in de pot staan maar niet sterk zijn. Opvallend 
is dat oudere cultivars, die nog als tuinplant zijn gekweekt, het wel heel goed doen. 

De vergadering complimenteert de redactie met het mooie nummer. 

7. Keuringscommissie 

Voorzitter van de keuringscommissie Lendert de Vos geeft een korte terugkoppeling over de werkzaamheden 
van de keuringscommissie in het afgelopen jaar en blikt vooruit naar 2022. Er zijn vorig jaar dertien 
veldkeuringen geweest, een van de belangrijkste keuringen van de KVBC. Ook zijn er sterrenkeuringen 
gehouden van Perovskia, Spiraea en Hydrangea paniculata (twee laatstgenoemde tevens Euro-trials). Twee 
ander sterrenkeuringen, die van Nandina en Brunnera, zijn opgestart en zullen dit jaar voor het eerst 
plaatsvinden.  

Over de beurskeuringen meldt De Vos dat deze vanwege coronabeperkingen de afgelopen twee jaar wat 
moeizamer zijn verlopen. De algemene trend is dat er minder planten worden aangemeld voor keuring. 

De Spiraea-keuring voor de Euro-trials loopt dit jaar af. Inmiddels is dit jaar een nieuwe Euro-trials keuring 
gestart: die van Hydrangea paniculata. Op het gebied van de Excellence Roses zijn er dit jaar maar liefst 20 
nieuwe variëteiten aangemeld voor keuring, een mooi resultaat. 

Ten slotte de ISU-keuring. Dit is een jaarlijkse, internationale vaste plantenkeuring, op initiatief van de Duitse 
Internationale Stauden-Union (ISU).  Dit jaar vindt de ISU-keuring plaats in Nederland, in Boskoop. De KVBC is 
gevraagd deze keuring te faciliteren. Daartoe zijn vorig jaar 56 verschillende vaste planten opgeplant bij KVBC-
lid Arie Rijkaart. Met de ISU is afgesproken dat de KVBC, voorafgaand aan de officiële keuring in augustus, de 
planten een aantal keer monitort en vastlegt. De resultaten dienen als achtergrondinformatie voor de ISU-
keuringscommissie. Op de vraag van Kees Jan Kraan of onze bevindingen meetellen voor de uitslag geeft 
Ronald Houtman aan dat dit niet de insteek is. 

Cor van Gelderen vraagt of de KVBC ook nog in Groot-Brittannië keurt. Door Brexit en corona is het contact 
stilgevallen, terwijl de uitwisseling van internationale kennis juist zo belangrijk is. Ronald Houtman antwoordt 
dat er afgelopen paar jaar niet meer is gekeurd in GB. Hij onderschrijft het belang van internationale 
kennisuitwisseling en zegt toe dit aan te zullen kaarten tijdens de eerstvolgende Euro-trials bijeenkomst.   

Nominatie Beste Nieuwigheid 2021 

Hans van Gemeren, lid van de hoofdcommissie van de keuringscommissie, licht de vijf nominaties voor ‘Beste 
Nieuwigheid 2021’ toe. Genomineerd zijn: 
- Buddleja davidii 'Botex 006' (BUTTERFLY CANDY LITTLE RUBY) 
- Hydrangea macrophylla 'Jong 02' (AFTER MIDNIGHT) 
- Hydrangea paniculata 'Breg14' (POLESTAR) 
- Hydrangea paniculata 'LC NO12' (LIVING PINKY PROMISE) 
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- Salvia 'Bocofpea' (FEATHERS PEACOCK) 
 
In de pauze kunnen de aanwezigen hun stem uitbrengen. 

8. NPC 

Voorzitter van de NPC Cor van Gelderen deelt mee dat dit jaar de website van de NPC zal worden verrijkt met 
een database, waarin om te beginnen 25 collecties uitgebreid zullen worden toegelicht. Daarnaast is de NPC 
druk bezig om ook in de Tuinen van Boskoop een aantal collecties te kunnen presenteren. Inmiddels is een 
groep van Boskoopse Hortensiakwekers bereid gevonden deel te nemen.  

Tot slot meldt hij dat Ronald Houtman heeft toegezegd toe te treden tot het bestuur van de NPC. Hiermee 
wordt de band en communicatie met het bestuur van de KVBC versterkt. 

9. Sortimentstuin Harry van de Laar 

Voorzitter van de Stichting Sortimentstuin Harry van de Laar Dick Nieuwesteeg vertelt over alle ontwikkelingen 
rond de tuin in 2021 en de verhuizing naar De Tuinen van Boskoop. Per 9 maart jl. is afscheid genomen van de 
locatie aan het Rijneveld. Daar blijft 90% van de planten staan, zodat die tuin er ook na het vertrek van de 
Stichting goed uit blijft zien. De deelnemende kwekers hebben hiermee ingestemd. Ze wilden liever nieuwe 
planten gaan leveren voor nieuwe tuin. 

Nieuwesteeg licht namens de Stichting Maatschappelijk Vastgoed Greenport Boskoop (SMVGB) , kort de 
plannen toe en laat de percelen zien op het ca. 2 tot 3 hectare grote gebied. De meeste deelnemers uit de 
bestaande tuin gaan mee naar de nieuwe tuin. En ze willen zelfs meer meters afnemen in het nieuwe gebied. 
Dat is een grote opsteker voor de organisatie. Ook de KVBC krijgt een perceel voor haar keuringsvelden. Er 
moet nog veel gebeuren en worden geregeld, maar het streven is om in najaar 2022 te starten met planten.  

Namens de KVBC zit Jos de Jong in de SMVGB. Desgevraagd licht de voorzitter KVBC toe dat SMVGB een 
overkoepelende organisatie is die onder andere de percelen gaat uitgeven aan de deelnemers.  

10. Financieel verslag 2021 en begroting 2022 

Penningmeester Henk Wischmann geeft een toelichting op het financieel verslag van 2021. Net als vorig jaar 
was de begroting licht negatief maar door het wegvallen van activiteiten en het intensiveren van de keuringen 
kon het jaar toch worden afgesloten met een positief saldo. In 2022 verwacht het bestuur de draad weer 
verder op te kunnen pakken. Dit heeft geleid tot een begroting voor 2022 met een klein positief resultaat. 

Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de ambities uit het beleidsplan niet terugkomen in de begroting 
(bijv. de database, de Tuinen van Boskoop, NPC). De voorzitter bevestigt dit en geeft aan dat het positieve 
saldo hiervoor zal moeten worden aangesproken. 

De vergadering gaat akkoord met de financiële stukken verleent de penningmeester onder applaus decharge. 

11. Financiële participatie in de Tuinen van Boskoop 

De voorzitter licht het onderwerp toe. Vorig jaar heeft de KVBC een lening van € 40.000,- verstrekt aan de 
Stichting Maatschappelijk Vastgoed Greenport Boskoop (SMVGB) om deze in de gelegenheid te stellen, grond 
aan te kopen voor de ontwikkeling van de Tuinen van Boskoop. De lening was een overbrugging en zal dit jaar 
worden terugbetaald. Voor de inrichting en exploitatie van de Tuinen van Boskoop wordt er een coöperatie 
opgericht waarin naast andere partijen ook de KVBC is gevraagd te participeren door middel van de aankoop 
van certificaten.  

De voorzitter vraagt de vergadering de € 40.000,- die de vereniging terugkrijgt om te zetten in certificaten, 
zodat de KVBC voor 40% kan deelnemen in de Coöperatie (er wordt voor € 100.000,-  aan certificaten 
uitgegeven). 

Cor van Gelderen vraagt of de KVBC dan ook voor 40% zeggenschap krijgt over de inrichting van de Tuinen van 
Boskoop. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat vooral boomkwekerijsector gerelateerde producten de 
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belangrijkste gebruikers worden. Bovendien zou de KVBC, samen met de Sortimentstuin die € 15.000,- 
investeert, feitelijk een meerderheid hebben in de Coöperatie. 

Het bestuur, bij monde van de voorzitter, kan niet met stelligheid beamen dat deze investeringen leiden tot 
een meerderheidsbelang in de Coöperatie.  

Van Gelderen stelt vast dat, zolang niet duidelijk is of de investering ook leidt tot een stemrecht naar rato, de 
ALV niet kan instemmen met de investering van € 40.000,-. 

De voorzitter KVBC stelt de vergadering vervolgens voor akkoord te gaan met de investering mits er sprake is 
van het verkrijgen van een stemrecht van 40%. De certificaten mogen niet overdraagbaar zijn. Bovendien moet 
uitgezocht worden of de certificaten onder AFM-toezicht worden uitgegeven.  

De vergadering gaat hiermee akkoord. 

12. (Her)verkiezing bestuursleden 

Aftredend en herkiesbaar zijn Ronald Houtman (vicevoorzitter) en Johan Stolwijk. Aftredend en niet 
herkiesbaar zijn Henk Wischmann (penningmeester) en Lendert de Vos. 
Het bestuur stelt als kandidaten voor Petra Nouws en Fons van Wezel. Beiden zijn afkomstig uit Brabant. De 
voorzitter vraagt of zij zich kort willen voorstellen. Van Wezel is 35 jaar werkzaam in boomkwekerijsector en 
heeft een handelsbedrijf in Zundert met een breed sortiment.  
Nouws heeft samen met haar man en zwager een boomkwekerij, eveneens met een breed sortiment. Beiden 
willen zich inzetten voor nieuwe aanwas vanuit het zuiden van Nederland.  

De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Nouws en Van Wezel als leden van het bestuur van de 
KVBC en met de herbenoeming van Houtman en Stolwijk. 

13. Pauze 

Afscheid bestuursleden. Na de pauze wordt formeel afscheid genomen van Henk Wischmann en Lendert de 
Vos. De voorzitter dankt hen voor hun jarenlange, grote inzet voor het bestuur van de KVBC. De Vos blijft aan 
als voorzitter van de keuringscommissie. De scheidende bestuursleden ontvangen ieder een bos bloemen en 
een cadeaubon als blijk van waardering.  

Bestuurslid Peter Kroes gaat tijdelijk het penningmeesterschap waarnemen. 

14. Stemming over deelname aan Tuinen van Boskoop  

De stemming over deelname heeft plaatsgevonden onder agendapunt 11. 

15. Verkiezing Beste Nieuwigheid 2021 

Nadat de aanwezige genomineerden gevraagd zijn naar voren te komen overhandigt Van Gemeren hen het 
certificaat ‘Genomineerd voor Beste Nieuwigheid 2021’.  

Vervolgens maakt hij bekend dat Salvia 'Bocofpea' (FEATHERS PEACOCK) is verkozen tot winnaar ‘Beste 
Nieuwigheid 2021’. Kees Jan Kraan, namens Boot & Dart Boomkwekerijen winner van deze cultivar, neemt het 
certificaat in ontvangst. 

16. Rondvraag 

Op de vraag of de Publicatiecommissie nog bestaat antwoordt De Vos, voorzitter van deze commissie, dat deze 
slapende is vanwege de hoge kosten van het uitgeven van publicaties. 

Om 21.50 uur sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging van de aanwezigen voor hun inbreng. 

 

 


