“De kwekerij hebben we twee jaar geleden van mijn ouders overgenomen. M’n vader is 50 jaar
geleden begonnen op een klein stukje grond. Nu is het een toonaangevende kwekerij met een ruim
aanbod aan planten en bomen. Van bodembedekkers tot appelbomen, en van aarbei-spinazie voor
de moestuin tot heesters, heggen en hagen. Over de vergroening van Alphen zijn we superenthousiast. Sterker nog, we hebben er zelf hard aan meegewerkt. Die enorme, groene Romeinse
standbeelden op het Rijnplein komen bij ons vandaan. En de mensen van Rijnvicus houden ze in
vorm.”
“Vandaag ben ik op de trein naar Alphen gestapt. Om de groene route van station naar centrum nog
eens te bekijken. Die hebben we aangelegd in samenwerking met andere kwekers uit Boskoop,
winkeliers, bewoners, Stichting Steenbreek én gemeente. Het is letterlijk een groene ‘loper’ die naar
het Rijnplein voert. Tuinen zijn groener en gevels van huizen, winkels en gebouwen hebben een
‘verticale’ begroeiing gekregen, die ook in de winter groen blijft. In de openbare ruimte zijn bomen,
struiken en bloemperken aangelegd. Al dat groen zuivert de lucht en trekt vogels, vlinders en bijen
aan. Afvoer van hevig regenwater geeft nauwelijks problemen meer. Sterker nog, het wordt
opgevangen om in de zomer het groen gezond te houden. Maar niet alleen het klimaat in de stad
wordt er beter van. Ook het klimaat in huis. De begroeiing tegen de gevel zorgt ervoor dat het in de
zomer langer koel en in de winter langer warm blijft. Bovendien scheppen al die vernieuwingen een
band tussen de bewoners. Mensen werken samen en zijn blij verrast met het resultaat.”
“M’n vriend Luuk is behalve gek van alles wat groeit en bloeit, ook gek van nieuwe technologie. Z’n
nieuwste stokpaardje is ‘Augmented Reality’, het creëren van een ‘aangepaste’ werkelijkheid via
bijvoorbeeld je smartphone. Klinkt ingewikkeld, maar is in de praktijk simpel. De eerste toepassing
die hij bedacht is mensen te laten zien hoe de gevel van hun huis er in ‘begroeide staat’ uit ziet. Je
richt de camera van je smartphone op je huis, en via een appje zie je meteen het resultaat. Dat
maakt het een stuk makkelijker om mensen mee te krijgen met het idee van de Groene Stad.”
“Geïnspireerd door de veranderingen in de stad heeft hij ook andere toepassingen bedacht. Zo kan je
via je mobiel een Romeinen-route door de stad volgen. Langs de route kan je ‘virtueel’ zien hoe het
er daar bijna 2000 jaar geleden uit zag. Compleet met wachttorens, kastelen, schepen en
legerplaatsen. Je weet niet wat je ziet!”
“Vanuit de kwekerij heb ik regelmatig contact met de ‘stadsboswachter’. Die kijkt hoe al het groen in
de stad erbij staat, hoe we de groene plannen verder ontwikkelen en hoe het onderhoud het beste
uitgevoerd wordt. Dat laatste doet hij samen met Rijnvicus, die een legertje van ‘hulpboswachters’
levert voor het betere schoffel-, snoei- en plantwerk. Daarnaast organiseert de ‘stadsboswachter’
praktische cursussen voor inwoners die hun tuin en woning willen vergroenen. En denkt hij mee over
nieuwe initiatieven. Bijvoorbeeld over de organisatie van een groot bloemen- en plantencorso in het
voorjaar.”
“Wat opvalt is dat grote tuincentra als De Bosrand en Intratuin kleine winkels in het centrum openen.
Met een select aanbod tuinplanten én -gereedschap. Wel zo handig, je groene leverancier om de
hoek!”
“De band tussen Boskoop en de gemeente Alphen aan den Rijn is door de groene plannen sterk
verbeterd. Toen Boskoop ‘ingelijfd’ werd bij de Gemeente Alphen aan den Rijn, voelden de mensen
uit Boskoop zich overvallen. Nu we zo nauw betrokken zijn bij de ‘grote vergroening’ voelen we
waardering. Onze expertise is broodnodig. En zijn we trots op wat we met z’n allen hebben bereikt.”

