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Verslag van de excursie op 18 augustus 2015 naar de tuinen van "Klein Boskoop". 

 
Vandaag zijn wij te gast bij/in de tuinen van "Klein Boskoop" in Stroe.  
 
      Aangekomen op het terrein van de tuinen worden wij 
      door Sjaak en Ellen van Vliet ontvangen met een kop 
      Koffie/thee en een plak koek en wordt door Sjaak een 
      inleiding gehouden. Hij begint er mee dat het niet veel 
      voorkomt dat hij een rondleiding geeft voor een mannen 
      club en dat hij dit voor de verandering wel erg leuk vindt. 
      Van origine is hij boomkweker en had zijn bedrijf in  
      Boskoop. Ruim 40 jaar geleden  heeft hij het perceel 
gekocht als aanvulling op zijn kwekerij in Boskoop met de bedoeling hier bomen te planten die men 
kon stekken. Deze stekken kweekte men dan in Boskoop op tot bomen of men verkocht de stekken.  
 
Zij hadden een klein vakantiehuis op het perceel staan en verbleven daar regelmatig. Het was echter 
nooit de bedoeling zich er definitief te vestigen. de plannen waren dat als zij stopten met de kwekerij 
dan wilden zij reizen en genieten van hun vrije tijd. Het liep even iets anders. Nadat de kwekerij 
verkocht was besloten zij om toch een huis te laten bouwen op de grond in Stroe en zich daar 
definitief  te vestigen. Zij wilden een beperkte tuin bij het huis aanleggen en er werd een vijver 
gegraven. Water was er in Boskoop genoeg en dat moest hier ook komen. Het geheel moest een 
uitvalsbasis worden voor hun reizen. Zij werden lid van  
de vereniging "Groei en Bloei" . Tijdens reizen met de  
vereniging naar bijzondere tuinen in binnen- en  
buitenland sloeg het "tuinvirus" toe.  
 
Een tuin is echter heel wat anders dan een boomkwekerij  
en er lag een berg werk te wachten om de kwekerij in een 
tuin te veranderen. Stukje bij beetje hebben Sjaak en Ellen 
dit aangepakt. In eerste instantie door het weghalen van 
bomen om mooie zichtlijnen te creëren. Men kreeg steeds weer nieuwe ideeën en ging dit dan 
uitvoeren. Een tekening is er echter nooit gemaakt, alles op gevoel.  
 
Er staat momenteel een bijzondere tuin waarin ook planten staan die (nog niet) in de handel 
verkrijgbaar zijn. Hun zoon ontwikkelt nl. nieuwe planten, welke na een proefstadium o.a. in de tuinen 
van Klein Boskoop, misschien wel op de markt worden gezet. Meer info over deze tak van sport vindt 
u op www.newplants.nl. 
 
      Niet alle bomen zijn geruimd, een gedeelte is gelaten 
      zoals het was om te laten zien van waaruit men  
      gestart is. Men gebruikt deze stukken nog om stekken te 
      verkrijgen.  De uit de hand gelopen hobby, want zo mag 
      men dat wel stellen, heeft ook zijn nadelen. In het  
      zomerseizoen is men gebonden aan de tuin in Stroe en 
      kan niet even op reis of vakantie. Deze geneugten zijn 
      verschoven naar het winterseizoen. Sjaak is ongeveer 40 
      uur per week met de tuin bezig en krijgt dan nog een  

 

 

 



aantal dagen ondersteuning van een tuinman. Alles moet er wel netjes bij liggen vindt hij. 
 
Vervolgens gaan  wij met het echtpaar door de tuin. In het begeleidend boekje wat aldaar te 
verkrijgen is, is een looproute aangegeven. De tuin is onderverdeeld in een aantal thema tuinen zoals 
een bostuin, een fruithoek, een rosarium, taxushoek en zelfs een oosterse tuin waar een 50 meter 
lange waterloop zich door heen slingert. Tijdens de rondleiding die ruim anderhalf uur in beslag  
neemt worden wij bestookt met Latijnse namen die wij geen van allen kunnen onthouden. Echter 
Sjaak mist er ook wel eens eentje en dat noemt hij dan een "senioren moment". 
 
Aan het eind van de rondleiding bedankt Jan Strunk Sjaak en Ellen voor deze bijzondere morgen en als 
blijk van onze dank overhandigt hij Sjaak een fles Probuswijn en wenst hen veel succes met hun tuin 
die beperkt open is voor publiek. 
 
 Rob Bosman 


