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Botanisch  
Kunstenaars  
Nederland
De vereniging Botanisch  
Kunstenaars Nederland 
brengt botanisch kunstenaars 
bij elkaar  
en werkt aan de kwaliteit en 
bekendheid van botanische  
kunst in Nederland.
De vereniging organiseert 
tentoonstellingen, wedstrij-
den, cursussen en workshops; 
houdt lezingen, publiceert 
over botanische kunst, 
organiseert excursies, 
onderhoudt contact met 
gelijkgestemde verenigingen 
en kunstenaars buiten Neder-
land, organiseert atelierbe-
zoek en  
brengt het werk van leden  
onder de aandacht.
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Een woordje van de voorzitter

Beste leden, collega’s en allen die de vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland een warm 
hart toedragen. Met veel plezier meld ik u dat de Vereniging dit jaar vijf jaar bestaat. Op 12 april 
2006 vond de oprichting plaats van de eerste en tot nu toe enige vereniging op het gebied van 
botanische kunst in Nederland. In deze vijf jaar hebben we samen veel tot stand gebracht, zoals de 
jaarlijkse ledententoonstelling en een aantal exposities van leden; solo of in kleine groepjes.  
Voorts verscheen de tweemaandelijkse nieuwsbrief, een bindende factor in onze vereniging.  
De website is een liaison naar de buitenwereld en het buitenland. Ook zijn er excursies en ledenda-
gen geweest om onze ondersteunende leden te te bedanken voor hun belangstelling en welwillende 
ondersteuning in de vorm van financiële bijdragen of hand- en spandiensten.
De tentoonstellingen in het Teylers Museum te Haarlem en de tentoonstelling ‘Siebolds bloementuin’ 
in het Sieboldhuis te Leiden hebben veel bijgedragen aan de waardering voor botanische kunst in 
Nederland. Ook de lezingen en workshops die verzorgd worden door de bestuursleden dragen veel 
bij aan de bekendheid van deze kunstvorm. Financieel staat de vereniging er gezond voor; we 
kunnen jaarlijks een docent uit het buitenland uitnodigen om onze kennis en vaardigheid te 
verbeteren. Mijn wens en oproep aan alle leden is om de komende vijf jaar wederom gezamenlijk 
onze schouders er onder te zetten en ons te profileren als een professionele kunstenaarsvereniging die 
de belangen van de leden optimaal behartigt en waar eenieder graag lid van wil zijn. Rest mij u een 
feestelijk jaar toe te wensen en u te bedanken voor uw niet aflatende inzet in de afgelopen jaren.
Anita Walsmit Sachs

Lustrum-activiteiten
In het eerste lustrumjaar van onze vereniging geven we nog meer bekendheid aan ons werk door 
een aantal feestelijke bijeenkomsten. De Algemene Leden Vergadering (zie agenda) zal een 
feestelijk tintje krijgen, mede door onze gast mevrouw Francien van Daalen, papierrestaurator te 
Haarlem. Zij geeft presentatie over het behandelen en bewaren van kunstwerken, tekeningen en 
papier, wat je wel en vooral niet moet en kan doen. De vijfde ledententoonstelling die op 15 mei 
van start gaat in Culemborg is voor het eerst in een professionele galerie. De ledendag op 2 juli 
in de Botanische Tuin te Utrecht zal extra feestelijk worden met o.a. een portfolioshow van werk 
van onze leden. Wij hopen u op deze bijeenkomsten te begroeten, noteer ze in uw agenda!

Kunstgroep Wassenaar
Fifi van Leent exposeert grafiek, tekeningen en gouaches tijdens een groepsexpositie in  
Galerie in de Molen, Molenplein 10a, Wassenaar. Donderdag t/m zondag van 14.00-17.00 uur,  
t/m 20 februari. www.kunstgroepwassenaar.nl.

Siebold-expositie naar Kalmthout
De expositie ‘Siebolds bloementuin’ is te zien t/m 4 
maart 2011 in Arboretum Kalmthout. Heuvel 2, 2920 
Kalmthout, België. Philipp Franz von Siebold heeft 
grote invloed gehad op de verrijking van de tuinflora in 
Nederland en Europa. Aan het begin van de 19de eeuw 
nam Siebold 700 plantensoorten uit Japan mee naar 
Nederland.  Geïnspireerd door deze bijzondere man, 
heeft de Vereniging van Botanisch Kunstenaars 
Nederland tekeningen gemaakt van de meest bekende 
plantensoorten die Siebold in Nederland heeft geïntro-
duceerd. Tentoonstelling gratis, bezoek tuin reguliere 
toegangsprijzen. Catalogus beschikbaar, € 15. 
Meer over het arboretum op http://www.provant.be/
vrije_tijd/domeinen/arboretum_kalmthout.
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Sneeuwklokjesfeest
Onze vereniging is present op de Boschhoeve 
tijdens het Jubileum Sneeuwklokjesfeest 
(17, 18, 19 februari van 10.00-17.00 uur.) 
Zie ook www.boschhoeve.nl.

Ledententoonstelling 2011 in 
Culemborg
Van 15 mei tot en met 12 juni vindt de jaarlijkse 
ledententoonstelling van de Vereniging Botanisch 
Kunstenaars Nederland plaats in Galerie Kobalt in 
Culemborg, gevestigd in de voormalige stationsrestau-
ratie. De galerie is bereikbaar via de ingang aan het stationsplein, of via perron 1. 
www.galeriekobalt.nl Open: woensdag, vrijdag en zondag van 13.00-17.00 uur.

Fashioning Nature
Van schilderij tot porselein, van kostuum tot zilver, van tapijt tot plafond: overal zijn bloem- en 
diermotieven te zien. De tentoonstelling Fashioning Nature wordt gehouden van 2 april t/m 22 
oktober 2011. Daarnaast wordt er van 30 september tot 8 oktober 2011 een expositie gehouden 
door kunstenaars van de Vereniging Botanische Kunstenaars Nederland.  
Kasteel Duivenvoorde, gelegen tussen Leiden en Den Haag.  
Kasteel Duivenvoorde, Laan van Duivenvoorde 4, 2252 AK Voorschoten, tel.071-5613852  
(optie 5), pr@kasteelduivenvoorde.nl,  
www.kasteelduivenvoorde.nl

Ina Versteeg exposeert
Werkend lid van onze vereniging Ina Versteeg heeft een solo-expositie in Voorschoten, onder de 
titel ‘Natuur dichtbij’. Tot en met 27 februari 2011, Dorpskerk Voorschoten, Iedere vrijdag van 
10.00 uur tot 14.00 uur. Er is koffie verkrijgbaar en van 11.00 uur tot 12.00 uur is er orgelspel te 
beluisteren. Ook is de eerste zaterdag van de maand de kerk open van 13.00-15.00 uur en tijdens 
de diverse concerten op vrijdagavonden is de tentoonstelling te bezichtigen. Info expo.dorpskerk.
voorschoten@casema.nl; voor andere activiteiten www.pgvoorschoten.nl.

Demonstratie Dick op Bollenspektakel
De Utrechtse Botanische Tuinen (Fort Hoofddijk) organiseert in het 
weekend van 19 en 20 maart een Bollenspektakel waar uiteenlopende 
planten de revue passeren die groeien vanuit een bol of een knol. Er is 
een prachtige show, tientallen experts zijn aanwezig om u informatie te 
geven en planten te verkopen. 
U kunt heel veel verschillende 
eetbare knollen en bollen zien, 
waaronder allerlei bijzondere 
variaties zoals paarse wortels of 
gestreepte bietjes; er is een 
aardappelwedstrijd voor 
kinderen.
Dick Smit, bestuurslid van de 
vereniging Botanisch Kunste-
naars Nederland, geeft een 
demonstratie botanisch tekenen. 
Fort Hoofddijk (Budapestlaan 
17, Utrecht) 10.00 tot 16.30 uur.  
www.uu.nl/botanischetuinen.
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Cursus Wil Wessel
Lange tijd was onduidelijkheid of Wil Wessel de cursuslocatie in Wageningen nog zou kunnen 
gebruiken. Dat bleek nu echt niet meer het geval. Het is haar gelukt om een gebouwtje in Rhenen 
te huren voor de najaarscursus 2010. Die heeft daar in november plaatsgevonden, met veel 
aanmeldingen. De cursus bestond deze keer niet uit de gebruikelijke 6, maar uit 4 dagen. Ook was 
de cursus gesplitst in beginners en meer gevorderden. ‘Natuurlijk jammer dat we geen bezoek aan 
het herbarium en tuinen konden brengen; maar dat staat nog voor het voorjaar op het program-
ma,’ schrijft Wil. 
Waarschijnlijk 
komt er in maart 
/april een nieuwe 
voorjaarscursus.

Deze nieuwsbrief hebt u ontvangen...
De nieuwsbrief verschijnt elke twee maanden. Mocht u de voorgaande nieuwsbrief niet ontvan-
gen hebben, meldt u dit dan aan het secretariaat.

Nieuwe editie The Apple Book
Rosie Sanders is een van de beste tekenaars van fruit ter wereld. Het door 
haar geschreven en geïllustreerde ‘The Apple Book’ verscheen recent in een 
nieuwe uitgave. Het boek bevat 400 mooie aquarellen van 144 appelrassen. 
Ook bloesem, twijg en blad zijn afgebeeld. Uitgeverij Frances Lincoln Ltd 
in samenwerking met de Royal Horticultural Society, prijs 25 pond, 
gebonden uitgave. Onder meer verkrijgbaar bij www.rhsshop.co.uk.

Webtips
* Rosie Sanders heeft ook een mooie website: www.rosiesanders.com.
* De website Hortusfreak is vernieuwd, nu met gratis nieuwsbrief: www.hortusfreak.nl.

Agenda
• t/m 4 maart 2011 Siebolds bloementuin;
• 17, 18, 19 februari: Jubileum Sneeuwklokjesfees;
• 8 t/m 12 maart en 17 en 18 maart, Winterworkshop Anita Walsmit Sachs,  
Kosten € 385 Aanmelden verplicht: anitaws@xs4all.nl;
• 16 april Algemene Ledenvergadering, Hortus botanicus, Leiden;
• 7-8 mei , Hortus plantenmarkt, Hortus botanicus Leiden; aanwezig met kaartverkoop;
• 11 mei Kennismaken met Botanisch tekenen en schilderen Dick Smit, Botanische Tuinen 
Universiteit Utrecht; kosten € 75 incl. lunch en koffie. 
Informatie en aanmelden: dicksmit37@gmail.com;
• 15 mei-12 juni Ledententoonstelling in Galerie Kobalt in Culemborg;
• 28 mei Meimarkt Boschhoeve, aanwezig met informatie en kaartverkoop.  
Van 10.00 uur-17.00 uur. De Boschhoeve, www.boschhoeve.nl;
• 2 juli, ledendag in de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht in de Uithof. Alleen voor leden;
• 25 t/m 29 juli Zomerworkshop Anita Walsmit Sachs, Hortus botanicus, Leiden.  
Kosten € 285. Zie www.anitawalsmitsachs.nl. Aanmelden verplicht: anitaws@xs4all.nl;
• 14 september Kennismaken met Botanisch tekenen en schilderen Dick Smit, Botanische 
Tuinen Universiteit Utrecht; kosten € 75 incl. lunch en koffie. Informatie en aanmelden:  
dicksmit37@gmail.com;
• 17 september Oogstfair Boschhoeve, aanwezig met informatie en kaartverkoop.  
Van 10.00 uur-17.00 uur, www.boschhoeve.nl;
• ATTENTIE, NIEUWE DATA: 13, 14, 15 oktober 2011 Herfstworkshop  
Anita Walsmit Sachs, Hortus botanicus, Leiden. Kosten € 190. Zie www.anitawalsmitsachs.nl. 
Aanmelden verplicht: anitaws@xs4all.nl.

Lid worden
Wilt u het werk van Bota-
nisch Kunstenaars Nederland 
steunen? Voor een kunstlie-
vend lid kost het lidmaat-
schap 25 euro per jaar. 
Kunstlievende leden ontvan-
gen de digitale nieuwsbrief, 
5% korting bij aankoop van 
een kunstwerk en korting op 
verschillende activiteiten.

Bent u zelf botanisch 
kunstenaar en wilt u werkend 
lid worden van Botanisch 
Kunstenaars Nederland? 
Vraag de criteria voor 
ballotage aan door een brief 
of e-mail te sturen aan de 
Vereniging Botanisch  
Kunstenaars Nederland,  
p/a Boomkruiperlaan 7,  
2566 JH Den Haag; e-mail  
info@botanischkunstenaars-
nederland.nl
Meer informatie:  
www.botanischkunstenaars-
nederland.nl


