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Wintertuin 

In de wintermaanden is er volop onderhoud gepleegd aan de opstallen, 
gereedschappen en machines. Talloze vrijwilligers hebben zich ingezet om de 
Tuin seizoen-klaar te maken. Een megaklus was het vervangen van het dak van
de rozenkas. Onder barre omstandigheden is deze taak met fraai resultaat 
volbracht. Verder zijn daken, ruiten en kozijnen gerepareerd of van een verflaag 
voorzien.

Een ander project was het in ere herstellen van de Clematiskas. Maar liefst 40 
oude Clematissoorten zijn gepland. Talloze zaden zijn in de aarde gestopt om in
het voorjaar te ontluiken. 

De corridor mag zich verheugen in een bijzondere fotocollectie uit eigen 
verzameling. Daarnaast is de ontvangstruimte opnieuw gestyled onder leiding 
van styliste Paulien Pannekoek. Hangplanten, decoratie van authentieke 
gebruiksvoorwerpen en een likje verf maken het geheel compleet. 
Ook de plantenwinkel is onder handen genomen. Vanuit de corridor is de 
doorkijk bevorderd. Daarnaast is de bebording aangepast. 
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Kassa

De oude kassa is na jaren trouwe dienst vervangen door een modern 
exemplaar, dat in feite slechts uit een beeldscherm en kassalade bestaat. 

De winst zit voornamelijk in de uitgebreide mogelijkheden op administratief 
gebied, die een aanzienlijke tijdsbesparing opleveren. 

Daarnaast zijn het bedieningsgemak,
de touchscreen in groot lettertype, met
omzetgroepen in herkenbare kleuren
en een handscanner voor de
museumkaarten een groot pluspunt. Na
een uitvoerige instructie aan de
kassamedewerkers konden we van
start gaan. Het overwinnen van enkele
kinderziektes bleek een uitdaging de
eerste weken, daarna was het puur
genieten. De Tuin is verheugd met
deze aanwinst die deels door
sponsoring tot stand is gekomen.

Thema Botanische Tuinen

Van opium tot aspirine: veel van onze geneesmiddelen komen uit planten, 
sommige worden zelfs nu nog uitsluitend uit planten gewonnen. Noten, 
gojibessen en lijnzaad zijn niet aan te slepen nu ze de status van Superfood 
hebben en veel mensen zich zo gezond hopen te eten. Maar de grenzen tussen
gezondheid en genot, geneesmiddel en gif zijn soms flinterdun, het is vaak 
oppassen geblazen. Van lang niet alle planten die als geneeskrachtig worden 
gezien, is de werking wetenschappelijk bewezen. En wat als een plant werkt en 

ineens voor de mens extra waardevol wordt - hoe 
zorgen we voor voldoende aanvoer zonder onze 
natuurlijke bronnen uit te putten?

In 2019 besteden we in de Historische Tuin Aalsmeer 
aandacht aan deze thema’s, onder de noemer Beter 
met Planten. 15 Botanische Tuinen in Nederland 
hebben dit jaar dit gezamenlijke thema gekozen. 
Speciale aandacht is er voor typisch Aalsmeerse 
planten en kruiden. 
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Tentoonstelling Beter met Planten

Hoewel men op het eerste gezicht met dit thema niet direct aan de tuinbouw in 
Aalsmeer zou denken, zijn er juist diverse raakvlakken, die met gezondheid te 
maken hebben. De start van de Aalsmeerse tuinbouw was de teelt van 
fruitbomen en kruiden. Juist rond 1650 was dit zeer gewenst, om de bevolking 
extra vitamines te geven, naast het toen vrij eenzijdige voedingspatroon met 
granen. Ook de aardbeienteelt gaf extra vitamines voor de consument, maar 
minder bekend is het gebruik van de blaadjes van indertijd geteelde bosaardbei 
in kruidenthee. Als je de boeken mag geloven, heb je dan een uitstekend middel
tegen jicht, hartkloppingen en dergelijke. Dit verklaart wel, waarom de teelt van 
bosaardbei nog lang voortduurde in Aalsmeer nadat er grootvruchtige soorten 
op de markt gekomen waren. 

Ook de hennepteelt wordt niet vergeten, tegenwoordig zijn
producten op basis van de olie uit de zaden zeer populair in
gezondheidswinkels, maar in 1500 teelde men al hennep voor
touw en kledingproductie. In de tentoonstellingskas en op de
Tuin zijn diverse gewone planten uitgelicht, waar informatie
over de geneeskrachtige werking vermeld staat. 
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Gedurende Tuinseizoen 2019 organiseerden we diverse activiteiten 
met betrekking tot dit onderwerp. De aftrap was met een speciale 
rondleiding onder aanvoering van de samensteller van de 
tentoonstelling: Cees van Dam. De tour vond plaats op 25 mei en 
was inclusief een kruidendrankenboekje én een glas 
bosaardbeienthee.

Bedrijfskleding 

Het Tuinseizoen ging van start met nieuwe bedrijfskleding voor de tuinchefs en 
vrijwilligers. Er is gekozen voor olijfgroene bodywarmers en -poloshirts met het 
logo van de Historische Tuin erop. 

De vrijwilligers zijn goed herkenbaar voor bezoekers uit binnen-en buitenland 
dankzij hun super hippe uitrusting. Hun outfit was voor het eerst te bewonderen 
tijdens de Verkoopdag op 30 maart. 
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Snoeicursus 
Zaterdagmiddag 2 maart vond de roemruchte Snoeicursus plaats. Met de lente in 
aantocht de juiste tijd om in de tuin te gaan snoeien! Menigeen maakte van deze 
buitenkans gebruik om hun kennis op te frissen. 

Gewoontegetrouw werd er gestart met het theoretische deel, spoedig gevolgd door de 
praktijk. Naast fruitbomen, kwamen ook rozen en hortensia’s aan bod. 
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NL Doet 
Onder het motto Snipperen
op de Tuin is het hoofdpad
voorzien van z'n jaarlijkse
laag houtsnippers. Met dank
aan de vrijwilligers die zich tijdens NL Doet inspanden. 

15 Maart ging 
men energiek aan 
de slag. NL Doet, 
een initiatief van 
Het Oranje Fonds,
is een van de 
nationale 
vrijwilligersdagen,
waarbij ons land 
zich massaal inzet 
voor goede 
doelen. 

De dappere
vrijwilligers
werden met
koffie en lekkers
onthaald en
tijdens de
lunchpauze
verwend met een
smakelijk
broodje. Ondanks
de regen werd de
klus geklaard.
Met een voldaan
gevoel blikten we
terug op een zinvolle en geslaagde dag! Het begin van een nieuw Tuinseizoen was er. 
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Groenmoesmarkt 
In het weekend van 16 en 17
maart werd de
Groenmoesmarkt in Boekel
gehouden. De
Groenmoesmarkt is een markt
voor natuurlijk moestuinieren en
eerlijk voedsel. Door zijn
specialistische karakter spreekt
deze markt veel mensen aan
die bewust in het leven staan
en die actief zijn op tuin- en
natuurgebied. Het is naast een
verkoopmarkt voor biologische
en natuurvriendelijke
producten, ook een
informatieve markt. 

Met aanwezigheid van onze expert Cees van Dam was de Tuin hier sterk 
vertegenwoordigd.
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Verkoopdag 

Vroeg opstaan was de moeite waard! Zaterdag 30 maart startte om 9:00 uur de 
legendarische Verkoopdag. Van een nieuwe haag tot aan het assortiment van 
bloeiende struiken. 

Ook voor klimplanten en maar liefst 50 verschillende kleuren en diverse soorten 
struikrozen kon men terecht op de Tuin. Wat te denken van fruit? Zoals appel-
en perenbomen en allerhande soorten bessenstruiken. 
In de corridor waren aantrekkelijk geprijsde tuin-en plantenboeken te koop voor 
de nodige theoretische bijstand. Kruiwagens stonden klaar en natuurlijk gaven 
onze experts een passend advies voor ieders tuinvragen. Het was weer een 
geslaagde dag!
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Tentoonstellingen Stichting Oud Aalsmeer 
Oud Aalsmeer heeft in de nieuwe expositie Gemeten in het Historische 
Centrum, ook wel bekend onder de naam stal of boerderij op de Tuin, het oude 
Aalsmeer op de kaart gezet. Vanaf nu kan men op historische kaarten, van 
buitengewone kwaliteit, zien hoe de woonomgeving is veranderd sinds 1650. 

Het polderlandschap in en rondom Aalsmeer heeft veel veranderingen 
doorgemaakt: van de vervening van Aalsmeer en omgeving, het doorbreken van
de Legmeerdijk, de droogmaking van de Oosteinderpoel, tot de plannen voor 
een ringdijk rondom de Schinkelpolder. 

Dit alles is te bewonderen op de kaarten die geselecteerd zijn voor de expositie.
Bij de kaarten is een korte toelichting met datering én het historische kader te 
lezen, zodat het verhaal van het Aalsmeerse landschap een overzichtelijk 
geheel wordt.
 
Er is tevens een catalogus van de expositie verkrijgbaar.
 

Een tweede tentoonstelling van de Stichting Oud Aalsmeer is Bakerpraat, die 
letterlijk in een nieuw jasje is gestoken. Bakerpraat vertelt het verhaal van de 
kleding die in Aalsmeer werd gedragen in de periode 1800 – 1900. Naast een 
gewijzigde inrichting zijn de poppen van outfit veranderd. Onder het motto Goed
gemutst staat dit hoofddeksel in al z'n facetten centraal.
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Huwelijken 
Wegens verbouwing van het gemeentehuis in Aalsmeer waren er een record 
aantal huwelijksvoltrekkingen op de Tuin in 2019. Aanstaande bruidsparen 
konden kiezen uit de afmijnzaal op de Historische Tuin óf de trouwzaal in het 
gemeentehuis van Amstelveen. Dan is de keuze snel gemaakt!  
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Workshop Seringen enten

Tijdens de openingsdag 6 april was er een doorlopende demonstratie Seringen 
enten op de Tuin. Slechts een handje vol mensen beheerst dit vakmanschap 
nog. Onze specialisten, waaronder vrijwilliger Jan Maarsen, waren aanwezig om
hun kunsten te vertonen en eenieder van advies te voorzien. 
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Interview Dick Maarsen 

Via de Museumvereniging vond er een interview plaats met Tuinchef Dick 
Maarsen, die vertelde over zijn pronkstuk op de Tuin: een perenboom met maar 
liefst 13 (!) soorten peren. 

Deze twaalf-armige perenboom bevindt zich naast het kantoor, bij audiotour nr. 
8. Dick verhaalde honderduit over dit hoogstandje enten, dat vrijdag 26 april 
werd uitgezonden op Sublime Radio, onder de titel Museumkaart Weekly. 

Daarnaast werd er een week lang promotie gemaakt van ons pronkstuk op 
sociale media. Mooie reclame voor de Tuin! 
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Dorpswandeling

Heeft u weleens gedacht aan een wandeling door Aalsmeer, onder leiding van 
een ervaren gids? De dorpswandelingen zijn geschikt voor iedereen die meer 
wil weten over Aalsmeer. Verwacht geen zware kost, wel een informatief verhaal
doorspekt met leuke anekdotes en wetenswaardigheden. De wandeling voert 
deelnemers langs bekende Aalsmeerse monumenten, maar ook langs minder 
bekende punten die historisch gezien interessant zijn. 

Tijdens de wandeling wordt hier letterlijk bij stil gestaan en werpen de gidsen 
vanuit hun eigen deskundigheid een nieuw licht op de lokale geschiedenis. De 
gidsen zijn:

Joost Hoffscholte, oud burgemeester van Aalsmeer, 

Jan van Veen, voormalig directeur van OBS
Kudelstaart en een bevlogen verteller over de
geschiedenis van Aalsmeer en 

Joop Kok, architect, geschiedeniskenner en auteur 
van diverse publicaties over architectuur en 
Aalsmeer. 

Van mei t/m september is er iedere laatste zaterdag van de maand om 13:00 
uur een dorpswandeling. Start-en eindpunt is de Historische Tuin. Na de tour 
door Aalsmeer is men welkom op de bloemen-en plantenveiling, die in de 
afmijnzaal plaats vindt. Natuurlijk kunt u nog een uitgebreide ronde op de Tuin 
doen. Voor groepen zijn er dorpswandelingen op maat.
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Bloemen-en Kunsttour

Wat in 2018 begon met flyers, is voorjaar 2019 voltooid met een korte video, 
waarin een impressie wordt gegeven van de wandel-en fietsroutes tussen het 
Flower Art Museum en de Historische Tuin Aalsmeer. 

De promotiefilm is   te bekijken.

Activiteitenverslag 2019 © Historische Tuin Aalsmeer
-15- (35)

hier

https://youtu.be/5GIP7LfG4gQ


Geraniummarkt 

Wordt u ook zo blij van verse bloeiende planten? In alle vroegte hadden onze 
Tuinchefs hun koopwaar op de praam geladen. Kwaliteit en gegarandeerd een 
vers product leveren is ons handelsmerk. 
De Historische Tuin was als altijd prominent aanwezig op de Geraniummarkt 
van zaterdag 11 mei. Het Raadhuisplein werd omgetoverd tot een kleurrijke 
setting vol kramen met eenjarige-en vaste planten. Iets voor Moederdag 
uitzoeken uit het bonte aanbod was een peulenschil. 

De Tuin bood traditiegetrouw een historisch sortiment Pelargoniums aan. Denk 
hierbij aan de befaamde Citroengeranium. Maar ook Franse- hang- en staande 
geraniums waren van de partij. Enthousiaste vrijwilligers, gestoken in groene 
polo's met het bekende Tuinlogo, assisteerden de kooplustige bezoekers. 
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Bloemen-en plantenveilingen

Iedere laatste zaterdag 
van de maand zijn er 
bloemen-en 
plantenveilingen op de 
Tuin. De toegang is in 
de vorm van een 
entreekaartje voor het 
museum. Een prettige 
manier om eens kennis 
te maken met dit 
historische Aalsmeerse 
gebruik. 

Om stipt 15:00 uur sluit de veilingmeester de houten schuifdeuren van de 
afmijnzaal en kan het spektakel beginnen. Belangstellenden nemen plaats op 
de koperstribune in de kleinste bloemenveiling van Aalsmeer en ervaren de 
spanning tijdens het veilproces. En passant vertelt de veilingmeester 
interessante anekdotes. 

Is men in staat op het juiste moment op de knoppen te drukken? 

Een inmiddels trouwe schare van aanhangers doet maandelijks een poging een 
koopje te scoren.
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Fruitjams 

Het fruit dat op de Tuin groeit wordt onder 
meer verwerkt tot jam. Denk hierbij aan 
zwarte bessen, Hongaarse kwetsen 
(pruimen), rode bessen, frambozen, Japanse
wijnbes en natuurlijk aardbeien. Zo is er het 
hele seizoen een gevarieerd aanbod. 

Begin juni was de eerste aardbeienoogst van
de Tuin binnen! De zomerkoninkjes zijn direct
verwerkt en moesten hun tijd voortaan achter
glas doorbrengen. Potten van 450 gram met 
die (h) eerlijke rode vruchten waren 
verkrijgbaar bij de kassa. Ook als fruitig kado 
een aanrader.

Amstellanddag 

De Tuin maakte deel uit van de
Amstellanddag op zondag 2 juni. Elk
jaar in juni is er rondom de
natuurgebieden tussen Amsterdam en
Amstelveen een leuke dag
georganiseerd waar men via
verschillende wandel-, fiets- en
autoroutes diverse locaties kan
bezoeken:

Naast Imkervereniging Amstelland (die
tevens de bijen op de Tuin verzorgd),
was er o.a. een stand van Groei & Bloei.
Het werd een bijzondere middag.
Vrijwilligers Nico Straver en Barry
Overdevest trotseerden de hitte en
bemanden de kraam van ons
tuinbouwmuseum.
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Aalsmeer Flower Festival 

In het weekend van 15 en 16 juni werd de zesde editie van het
 gehouden. Het evenement verbindt bloemen met 

kunst en cultuur en liet bezoekers op twee locaties kennismaken met 
verrassende bloemsierkunst. De manifestatie trok wederom vele honderden 
bezoekers. Een terugblik:

Aalsmeer Flower Festival is een cultureel dagje uit tussen de bloemen. Tijdens 
het evenement laten bloemdesigners fantastische creaties zien met verse 
snijbloemen en planten. De levendige kleuren, de inventieve presentaties en de 
combinatie met natuur, kunst en muziek zorgen voor een vrolijke dag uit voor 
jong en oud. Onder het thema Flora’s Finest werden de nieuwste trends in 
bloemdesign getoond. 

De locaties waren Historische Tuin Aalsmeer en het Flower Art Museum. 

Het , het eerste museum ter wereld dat geheel in het 
teken staat van hedendaagse kunst geïnspireerd op bloemen. Onder leiding van
arrangeur Marloes Joore ging bloemsierkunst hier een spannende verbinding 
aan met beeldende kunst. Haar projecten waren te vinden bij de 
tentoonstellingen Bloemen van Hoop en De Taal van Bloemen. Op het 
buitenterrein waren workshops van o.a. Bloemies voor kinderen en 
volwassenen, demonstraties, bloemige snacks en een kinderspeurtocht. Ook de
toekomstige attractie Flori World presenteerde zich.

Wat was er tijdens Aalsmeer Flower Festival op de Historische Tuin te beleven? 

φ ALEXP DIGITAL ART
AlexP is een kunstenaarsduo dat door middel van een computer processen wist
te visualiseren of hoorbaar te maken. Zodoende ontstond interactieve kunst, 
met beeld en geluid, veelal in een kleurrijke setting. Deze videoinstallatie noemt 
AlexP MAPP. 
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φ Tijdens het Flower Festival vond in de boerderij, zaterdag én zondag, een 
doorlopende interactieve voorstelling plaats, MAPP, waar de bezoeker zelf de 
hoofdrol in speelde! 

φ ELIZE EVELEENS deed de styling en aankleding van de Tuin met tal van 
bijzondere projecten. Moderne bloemsierkunst vloeide hier samen met de 
natuurlijke omgeving van de Tuin. Zo waren er onder meer drijvende objecten, 
een rariteiten kabinet, kolenhok-kunst en diende de buxus als ondergrond voor 
bloemen. Het publiek liet zich maar wat graag inspireren door deze 
buitengewone arrangeur. 

φ FLOWER CIRCUS
In de shows van Flower Circus vermaakten en inspireerden bloementovenaars 
de bezoekers met prachtige commerciële bloemstukken, terwijl de Ringmeester 
eenieder informeerde over de nieuwste bloementrends en -technieken. Men 
genoot van deze boost van positieve bloemenenergie in de veilingzaal. Het 
Flower Circus was het hele weekend te zien. 

φ VEILINGEN; zowel zaterdag als zondag om 13:00 én 15:00 uur werd er 
geveild in de afmijnzaal. De enthousiaste menigte betrad de houten 
koperstribune en probeerde een koopje te scoren in de kleinste bloemenveiling 
van Aalsmeer. De veilingmeesters maakten iedereen met plezier wegwijs in de 
wereld van de bloemenhandel. 
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φ ATELIER STEENGOED toonde bloemrijke kunst van onder andere mozaïek. 
De resultaten van creatieve geesten van ons Tweede Thuis trof men aan in de 
bloemenschuur. 

φ Voor LIVE MUZIEK werd natuurlijk ook gezorgd. Het duo Primrose en duo 
George Carlo M en Steven Hupkens traden voor publiek op. 

φ Voor een culinaire ervaring zorgde Het Tuinhuis, waar het heerlijk relaxen was
op de gezellige terrassen. 

φ Bezoekers konden gratis gebruik maken van de watertaxi’s van Westeinder 
Rondvaart (versierd door het Boerma Instituut) die over de Westeinderplassen 
voeren tussen de twee locaties. Ook reed er een pendelbus en waren er fiets-en
wandelroutes tussen de musea beschikbaar.
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Honing slingeren
In mei en juli zijn er op de Tuin workshops 
Honing slingeren geweest. Deze 
interessante én lekkere demonstratie is 
populair bij jong en oud. 
De plaats van handeling was de corridor, 
voorheen werd de bloemenschuur hiervoor
ingericht. Imker Eric van der Meer verzorgt 
al jaren met veel kennis en kunde zijn 
bijenvolk op de Historische Tuin. Gelukkig 
voor ons deelt hij met plezier zijn 
belevenissen en wetenswaardigheden over
deze met uitsterven bedreigde diersoort. 
Proef, kijk, ervaar en verwonder u over het 
gele goud dat de bijen produceren. Vers 
getapte honing is altijd ruimschoots 
vertegenwoordigd en in potten van diverse 
grootte verkrijgbaar. 

Rozenfilm
Medio juli zijn er filmopnames geweest in onze befaamde rozenkas. 
Tuinvrijwilliger Zus van der Hoeven, verantwoordelijk voor de rozenkas, 
schitterde op het witte doek. Zij gaf tekst en uitleg tijdens het interview. 

De Rozenfilm werd op 8 december vertoond op Filmfestival De Ronde Venen.
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Thema Rondleidingen 

In het kader van het jaarthema Beter met Planten, zijn 
er een tweetal speciale rondleidingen geweest met 
voormalig Tuinchef Cees van Dam. De eerste op 25 
mei en de tweede op 3 juli. Die laatste werd 's avonds 
gedaan, genaamd Midzomeravond-wandeling op de 
Tuin, en wist menig nieuwsgierige bezoeker naar ons 
tuinbouwmuseum te bewegen. 
Zien, proeven en beleven was het motto van deze 
ongewone avond. Cees' volgelingen liepen geestdriftig 
mee en lieten zich alles vertellen over de medicinale 
werking van planten en kruiden die in Aalsmeer 
groei(d)en. 

Na afloop ontving iedereen een Dranken-receptenboekje met 16 recepten uit de
botanische tuinen van Nederland, om achteraf nog even lekker na te genieten. 

Bloemenbelevenis/Flower Experience 

Op initiatief van Visit Aalsmeer ontstond het idee voor een nieuw arrangement: 
de Flower Experience of op z'n hollands de Bloemenbelevenis. De Flower 
Experience is een gezellige dag uit in Aalsmeer, waarbij men het Flower Art 
Museum, de Historische Tuin én de Westeinder Rondvaart aandoet. 17 
augustus was de kick off. Klik op onderstaande knoppen voor meer informatie. 

 

Burgemeester 

De Tuin kreeg hoog bezoek op 21 augustus in de persoon 
van burgemeester Gido Oude Kotte. De in april 
aangetreden burgemeester van Aalsmeer ontving van 
enkele bestuursleden een rondleiding over de Tuin. De 
heer Oude Kotte was zichtbaar in z'n element en sprak 
betrokken met talloze vrijwilligers. De ochtend werd 
afgesloten met een lunch op de Tiny Flower Boat, van de 

firma Barendsen, die ook dienst deed tijdens het Aalsmeer Flower Festival. 
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Workshop Limonade Maken 

Tijdens de zomervakantie konden kinderen 
deelnemen aan een wel heel bijzondere workshop: 
Limonade Maken. Deze bijeenkomst was 
georganiseerd in het kader van het jaarthema Beter 
met Planten, van de vereniging van Botanische 
Tuinen in Nederland. 
 
Zondagmiddag 25 augustus was het zover. 
Tuinstyliste Paulien Pannekoek en haar team 
wachtten de kinderen en enkele ouders op in de 
corridor. 

Na een korte uitleg ging men aan de slag: kokkerellen
met vers fruit en verse kruiden, tot er een lekkere, 
gezonde limonadesiroop ontstond. Aan het eind van 
de middag namen de kids natuurlijk hun flesje 
eigengemaakte limonadesiroop mee naar huis.

Vanwege de enorme belangstelling en het warme 
weer verplaatste de workshop zich al snel naar 
buiten. Het was een gezellige happening die zeker 
herhaald gaat worden!
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Tuinfilm 

Er is een nieuwe film gemaakt over de Historische Tuin Aalsmeer, die ons 
tuinbouwmuseum in beeld brengt door de seizoenen heen. Ton Offerman is het 
creatieve brein achter deze bijzondere productie. De afgelopen twaalf maanden 
heeft hij vele prachtige opnamen gemaakt, de beelden gemonteerd en voorzien 
van geluid.

De hoofdrollen zijn weggelegd voor de vrijwilligers van de Tuin, die in volle 
glorie te bewonderen zijn. De première van de film was 30 augustus, waarbij 
tevens de ingebruikname van de nieuwe audiovisuele apparatuur in de 
veilingzaal plaatsvond. De Tuinfilm zal tijdens het seizoen non stop te zien zijn 
in de afmijnzaal. Zo kan eenieder genieten van de ruim twintig minuten durende 
voorstelling. Een introductie is te zien op onze facebook pagina:

Kunstroute 

Het vierde weekend van september, zegge zaterdag 21 en zondag 22 
september was het zover: de Kunstroute Aalsmeer. 
Dit jaarlijkse culturele hoogtepunt werd alweer voor de 22e keer georganiseerd 
door de Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer, kortweg KCA. Vele bekende en 
nieuwe kunstenaars uit Aalsmeer, de wijde regio en zelfs uit het buitenland 
toonden op 22 bijzondere locaties hun veelzijdige werk; kunst in de ruimste zin 
van het woord. 
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Toon video

https://www.facebook.com/DeTuinAalsmeer/videos/568832993695828/


Op de Tuin waren maar liefst 12 kunstenaars te zien:
 

Bij Het Tuinhuis kon men zijn culinaire ei kwijt en aan de Uiterweg genoot men 
van diverse optredens van de Bandbrouwerij. 
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Rabobank Club Support 

Met Rabo Club Support investeert Rabobank in de samenleving door clubs en 
verenigingen te ondersteunen. Zo ook de Historische Tuin, die door deelname 
een mooi bedrag heeft gerealiseerd. 
De actie was eenvoudig: Clubleden die de Tuin een warm hart toedragen, 
konden met een paar muisklikken een financiële bijdrage doen. Het bleek maar 
weer eens dat de Tuin een breed draagvlak heeft in de Aalsmeerse 
gemeenschap. 
De opbrengst dit jaar was maar liefst € 1672,85 en werd gebruikt om nieuwe 
audiovisuele apparatuur voor het veilinggebouw aan te schaffen.

 

Najaarsmarkt Hortus Amsterdam 

In hetzelfde weekend als de
Kunstroute Aalsmeer,
organiseerde De Hortus op 21 en
22 september haar traditionele
Najaarsmarkt. Hortusfans konden
hun hart ophalen bij de vele
kramen waar groene ondernemers
hun producten aanboden. Planten
van verschillende kwekers,
ambachtelijke voedingswaren en
een heleboel plantenkennis: het was er allemaal!
Natuurlijk nam de stand van de Historische Tuin Aalsmeer een voorname plaats 
in. Onder de bezielende leiding van Tuinvrijwilliger Petra Tanis, werden onder 
meer historische appel- en perenrassen verkocht. 
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Science Café 

In het kader van het jaarthema Beter
met Planten, van de vereniging van
Botanische Tuinen, was er op de Tuin
een speciale tentoonstelling over dit
onderwerp ingericht dat een inkijkje
gaf in de heilzame werking van talrijke
planten.

Hieruit voortvloeiend vond op vrijdag
4 oktober het eerste Science Café op
de Tuin plaats, waarin het onderwerp
Beter met Planten centraal stond. 

Drie gastsprekers gaven een
toelichting op de geneeskrachtige
werking van een vijftal planten – die
uiteraard ook op de Tuin groeien - elk
vanuit zijn/haar eigen invalshoek.
Het waren Catinka Rabbers-Dekker -
klassiek homeopaat en
gezondheidstherapeute, Bert Vreeken
- klassiek homeopaat en Roel de
Jong – apotheker.

Zo werd onder meer het verschil
tussen fytotherapie en homeopathie
uit de doeken gedaan. Men keek met
een knipoog naar de historie en
tevens werd de link gelegd naar de
heelkunst van vandaag de dag. De
avond was gegoten in de vorm van
een Science Café en dat betekende
een informele plezierige sfeer waarin
ook iedereen z’n vragen kon stellen.
We kijken terug op een interessante
en leerzame avond. 
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Dag van de Geschiedenis 
Liefhebbers konden de geschiedenis van Aalsmeer en Kudelstaart herbeleven 
in De Oude Veiling op 12 oktober. 

Stichting Oud Aalsmeer trakteerde op
historische films, foto’s en 
presentaties uit de vorige eeuw. De 
gebruiksvoorwerpen gaven een beeld
van wonen, werken en 
vrijetijdsbesteding in het dorp in 
vroegere tijden.

Natuurlijk was de Historische Tuin 
van de partij met een gezellig 
ingerichte kraam, waar naast 
allerhande informatie over ons 
tuinbouwmuseum, van alles te 
proeven viel. Vrijwilligers Barry 
Overdevest en Hen Bax hadden het 
er maar druk mee!
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Dag van de Geschiedenis



Historische Tuinknop Wedstrijd en Sponsorveiling 
Woensdag 20 november werd op de bomvolle tribunes van de veilingzaal op de 
Historische Tuin voor de 19e keer gestreden om de felbegeerde Historische 
Tuinknop. Een record aantal inkopers van exporteurs en ook veel andere 
belangstellenden waren van de partij. Veilingmeester Luus Hooyman leidde 
zoals altijd met strakke hand de wedstrijd. De deelnemers hadden even tijd 
nodig om warm te lopen en ook deze keer bleek weer dat het drukken van het 
juiste nummer echt niet zo gemakkelijk is. Uit acht halve finalisten bleven 
uiteindelijk Jan van Maanen en Krush Kooij van Florink Nederland bv over. In de
finale bleken deze twee behoorlijk aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk kwam 
Jan van Maanen toch als winnaar uit de strijd. De naam van Jan staat al sinds 
het jaar 2000 op het bord in de veilingzaal waarop alle winnaars vermeld staan. 
Hij was de eerste winnaar ooit. En nu, na 19 jaar, is het hem weer gelukt.

Traditiegetrouw werden tussen de voorronden en finale 
door onder de vertrouwde leiding van Coos Buis nog een 
tweetal zogenaamde ludieke veilronden gehouden.

Vele Aalsmeerse bedrijven
hadden prachtige
producten/kavels ter
beschikking gesteld, die Coos
op zijn eigen humorvolle wijze
voor de klok bracht. Hij wist het
publiek goed te bewerken, want
met een opbrengst van bijna €
10.000 werd deze keer een
nieuw record gerealiseerd. De
bestuursleden van de Tuin
waren er even sprakeloos van.
Wat een enorm bedrag!

Uiteraard werden alle kopers heel hartelijk bedankt voor hun gulle aankopen.
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Tussendoor werden de aanwezigen 
plotseling verrast door de komst van 
Sinterklaas die spontaan een huisbezoek 
als kavel inbracht! Dat bleek een gouden 
greep want die kavel bracht goud geld op. 
En alsof dat nog niet genoeg was, kwam 
tegen het eind van de veiling ook nog eens 
de Kerstman langs. Die volgde het 
voorbeeld van Sinterklaas en dat bracht ook
weer een mooi bedrag op.
Het geld komt de Tuin zeer goed van pas, 
want de instandhouding van dit levende 
Tuinbouwmuseum – en dan met name het 
onderhoud - vergt elk jaar weer grote 
investeringen. Gelukkig stijgen nog elk jaar 
de bezoekcijfers en blijkt de Tuin een 
steeds belangrijker plaats in te nemen 
binnen de Aalsmeerse samenleving.

Na afloop werd er onder het genot van een drankje en hapjes van het Tuinhuis 
nog heel lang nagepraat over deze bijzonder geslaagde avond. Volgend jaar 
november de 20e jubileum editie!
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Groot Aalsmeers Dictee
Alweer voor de tiende keer organiseerde Stichting Groot Aalsmeers Dictee 
(SGAD ) haar dictee. Dit taalevenement vond plaats op zondag 24 november, in
de Historische Tuin Aalsmeer. 
Niet alleen de plaats van schrijven was veranderd, ook het tijdstip was nieuw. 
De avonduren zijn na tien jaar ingeruild voor een middagevenement met een 
hapje en een drankje. Een ludieke veilsessie vormde het intermezzo op deze 
taalmiddag.
Het tienjarig jubileum leende zich voor een verse locatie, meende het bestuur 
van SGAD, en koos daarvoor de Historische Tuin uit. Het thema van dit jaar 
paste daar helemaal bij: De geschiedenis en toekomst van Aalsmeer, een 
opmerkelijk dorp. 

Net als voorgaande afleveringen werd het testen van taalkennis gecombineerd 
met culinair genieten. Het Tuinhuis verzorgde een late lunch met koffie of thee. 
Ook konden deelnemers een kijkje op de Tuin nemen. Het werd een 
enerverende middag.

Kerstmarkt 

De kerstmarkt op de Historische Tuin 
beleefde dit jaar haar 1e lustrum! De 
Lionsclub Ophelia Aalsmeer organiseerde 
extra feestelijkheden om dit te vieren! Zo 
liep er onder meer een heuse kerstman 
rond die presentjes uitdeelde aan de 
kinderen. De belangstelling was groot en 
de kerstmarkt kon dan ook rekenen op een
enorme toestroom van enthousiaste 
kerstgangers. 

Vrijdagmiddag 13 december en zaterdag 
14 december was de Tuin volledig gehuld 
in kerstsfeer en hiermee het stralend 
middelpunt van Aalsmeer Centrum. 
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De inmiddels legendarische kerstmarkt is
uniek in sfeer en setting en bovendien
grotendeels overdekt, waardoor het ook
in december aangenaam vertoeven is. 
In de authentieke kwekerskassen en de
boerderij kon men terecht voor kramen
op het gebied van o.a. keramiek,
lifestyle, bijzondere (kerst)cadeau’s,
prachtig kerstgroen en Ilex kersttakken.
Diversiteit gegarandeerd! 
De kraam van de Tuin bood puur
kerstgroen in de breedste zin van het
woord én (h)eerlijke jams, chutneys en
likeuren. 
Tijdens de kerstmarkt waren er
optredens van diverse koren, zoals
kinderkoor De Kudelkwetters en
zanger/gitarist Jasper Schouten. Ook
Radio Aalsmeer was aanwezig. In de tot
kerstcafé omgetoverde corridor kon men
genieten van glühwein, chocolademelk
en lekkere snacks. 
In het veilinggebouw werden 3
ouderwetse veilsessies gehouden op de
originele Jugendstil veilingklok uit 1930.
Het publiek kon bieden op leuke

kerstgerelateerde 
kavels. 
Veilingmeester 
Coos Buis liet 
eenieder op geheel
eigen wijze kennis 
maken met de klok.

Het goede doel van
de kerstmarkt was 
dit jaar de 
Historische Tuin!

Activiteitenverslag 2019 © Historische Tuin Aalsmeer
-33- (35)



Kassen in Nederland

Op 22 november is het boek Kassen
in Nederland gepresenteerd, dat de
geschiedenis beschrijft van kassen
van 1650 tot 1950.
Rond het jaar 2000 werd de
Historische Tuin benaderd door de
Rijksdienst Cultureel Erfgoed, om
een stuk over de geschiedenis van
de kassen in Aalsmeer te schrijven.
Cees van Dam, Hans Alderden en
Piet van der Meulen zijn toen vanuit
de stichtingen Historische Tuin en
Oud Aalsmeer aan de slag gegaan.

Na enkele financiële tegenslagen
werd het boek 15 jaar later op de
markt gebracht. Met 600 pagina's en
een gewicht van 2.6 kilo is het een
indrukwekkend naslagwerk
geworden. Het boek is niet in de
boekhandel verkrijgbaar. 

Via onderstaande knop is het boek
gratis in afzonderlijke hoofdstukken
te downloaden. 
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Kassen in Nederland

http://www.kasseninnederland.nl/
file:///C:/Users/Kantoor/Google%20Drive/Activiteiten/2019/www.kasseninnederland.nl


Vrijwilligersborrel

Het Tuinseizoen sloten we af op vrijdag 20 december met de traditionele 
vrijwilligersborrel. Het was als vanouds druk bezocht en gezellig. Onder het 
genot van een hapje en snapje kwamen in een notendop de hoogte-en 
dieptepunten van 2019 voorbij. De Tuin is zeer dankbaar voor de inzet van haar 
betrokken vrijwilligers. Een drietal vrijwilligers werd extra in het zonnetje gezet 
en bedankt voor hun jarenlange inspanningen voor de Historische Tuin. 

Sluiting 2019

Het bestuur dankt al haar donateurs, sponsors en
vrijwilligers en wenst iedereen een voorspoedig
en groen 2020 toe.  

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de  
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coördinator
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