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De Cultuur van het kweken in het
sierteeltgebied Boskoop erkend als
gemeentelijk immaterieel erfgoed
Op 11 januari 2022 heeft het College van
B&W van de gemeente Alphen aan den Rijn
de door de KVBC ingediende aanvraag over ‘de
cultuur van het kweken in het sierteeltgebied
Boskoop’, erkend. Dit immaterieel erfgoed is
bijgeschreven in het erfgoedregister van de
gemeente: https://www.alphenaandenrijn.nl/
Onderwerpen/Erfgoed_en_monumenten/
Erfgoedregister.

Wat betekent deze erkenning?
Een gemeentelijke erkenning van immaterieel
erfgoed begint ermee dat de beoefenaars
overtuigd zijn van het gemeentelijk belang.
Vervolgens kunnen alleen de beoefenaars zelf
een aanvraag indienen bij de gemeente om
deze erkenning te krijgen. De erkenning van
het immaterieel erfgoed betekent dat zowel de
gemeente als de beoefenaars waarde hechten
aan het levend houden hiervan.
‘De cultuur van het kweken in het sierteeltgebied Boskoop’ is als immaterieel erfgoed
aangevraagd door de KVBC. Voor alle bewoners
van het gebied en iedereen die direct of indirect betrokken is bij deze mooie sector. De
erkenning is gratis en kan op alle mogelijke
manieren gebruikt worden om de boomkwekerijsector te promoten en te ondersteunen.

Het immaterieel erfgoed is als volgt
omschreven:
Vrijwel sinds de stichting van Boskoop in
1222 vindt er in het gebied teelt van planten plaats. Eerst vruchtbomen en kleinfruit.
Sinds circa 1870 is er een geleidelijke omslag
naar sierteelt, zoals dat nu nog steeds het
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geval is. De cultuur van het kweken zit in
de genen van de Boskopers en alles in het
sierteeltgebied is hierop gericht:
- De lintbebouwing van de dorpen Boskoop
en Hazerswoude-Dorp zijn een direct gevolg van de ontginning van de smalle
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-

-

percelen waarop de kwekerijen zich bevinden.
Het ontstane landschap met smalle, bekweekte percelen is vrijwel uniek in de
wereld.
De typische bebouwing met kwekersloodsjes en -loodsen.
Het kwekersvak met alle specialistische
facetten wordt al generaties lang van
ouder op kind doorgegeven.
Als gevolg van het landschap, de bodem
van het lokale klimaat zijn specifieke
werkmethoden ontwikkeld en verfijnd.
De kwekers hebben een duidelijk, (inter)
lokaal vakjargon.

Het Sierteeltgebied Boskoop is uniek in de
wereld wat betreft landschap, cultuur en bedrij-

vigheid en is geen statisch gebied. Het gebied,
de bedrijven en de boomkwekers zijn continu
in ontwikkeling. Het Sierteeltgebied Boskoop
mag geen museum worden in de traditionele
zin, waarbij alles blijft gaan zoals het vroeger
ging. Nee, het is het levend bewijs dat een
ambachtelijk beroep, met het daarbij behorende landschap, kennis en jargon, meegaat
met de tijd, zodat het ook in de toekomst
een moderne sector blijft. Het is nadrukkelijk
niet de gedachte om individuele gebouwen of
onroerend goed te beschermen als erfgoed.
De ontwikkeling van ‘De Tuinen van Boskoop’
is een goed voorbeeld waarin diverse organisaties samenwerken om feitelijk niets anders
te doen dan het immaterieel erfgoed van het
Sierteeltcentrum Boskoop onder de aandacht
te brengen.

Een waar plaatje en een toonbeeld van het immaterieel erfgoed
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