JAARVERSLAG TROPISCHE KAS 2020
Het jaarverslag over 2020 ziet er anders uit dan gebruikelijk, omdat de Tropische Kas in 2020
vanwege corona slechts enkele weekenden open geweest voor bezoekers. Er zijn geen rondleidingen
geweest en we hebben geen groepen kunnen ontvangen.
Ondanks het gebrek aan bezoekers is 2020 toch een waardevol jaar geweest voor de Tropische Kas
omdat we het voor 2020 geplande groot onderhoud aan het dak van de Plantenkas hebben kunnen
uitvoeren. Vandaar dat het activiteitenverslag dat van dit project is gemaakt voor het Iepen Mienskip
Fonds deel uitmaakt van dit jaarverslag.
Covid-19 raakte de gehele maatschappij en al het maatschappelijk leven. Zo ook de Tropische Kas en
de exploitatie daarvan. Gedurende het hele jaar is sprake geweest van aangepast beheer en
onderhoud. De betrokken vrijwilligers behoren qua leeftijd grotendeels tot potentiële risicogroepen. In
het kader van de algemeen geldende maatregelen en het bijzondere risico voor de vrijwilligers is het
bestuur actief geweest en gebleven in het organiseren van veilige omstandigheden waaronder de
vrijwilligerswerkzaamheden zoals beheer en onderhoud van het complex doorgang konden vinden.
In de zomermaanden van 2020 is het bestaande - in deplorabele staat verkerende - polycarbonaat
dak op de plantenkas vervangen door een hoogwaardig en zonwerend glazen dak, zodat er de
komende veertig jaar geen groot onderhoud nodig zal zijn. Dit is zonder meer een belangrijke mijlpaal
te nomen in de geschiedenis van het kassencomplex. Mede omdat er toch geen bezoekers waren in
de kas, hebben we de gelegenheid te baat genomen om ook andere onderhoudswerkzaamheden uit
te voeren op het kassencomplex.
De planten op het kassencomplex hebben zich niets aangetrokken van corona. De verzorging van de
planten is dan ook niet anders verlopen dan in andere jaren. In het bijzonder tijdens de lange droge
periode van de afgelopen zomer was alleen al het water geven van de planten een haast dagelijks
terugkerende klus. De vrijwilligers van onze groengroep waren dan ook net als in andere jaren
wekelijks een dagdeel bezig op het kassencomplex om de planten te verzorgen.
In 2020 waren er twaalf bestuursvergaderingen, waarvan negen digitaal. Er zijn geen
bestuurswisselingen geweest. De belangrijkste onderwerpen van gesprek waren de vernieuwing van
het dak en alle perikelen rond corona: was het mogelijk en verantwoord om de kas coronaproof open
te stellen voor publiek en hoe daarbij de veiligheid van de vrijwilligers te waarborgen?
Corona heeft gelukkig geen noemenswaardige financiële gevolgen gehad voor de Tropische Kas. De
opbrengsten waren weliswaar aanzienlijk lager dan normaal omdat er geen bezoekers waren, maar
daar staat tegenover dat er ook minder kosten waren: geen kosten voor activiteiten, geen kosten voor
marketing en pr, geen vrijwilligesuitje. Voor het dakproject waren separate fondsen geworven die geen
onderdeel zijn van de reguliere exploitatie.
We hopen in 2021 weer open te kunnen gaan voor bezoekers. De Tropische Kas blijft een belangrijke
trekpleister, op de prachtige plek verscholen in de overtuin van het Lycklamahûs, met enthousiaste
vrijwilligers. Een plek en activiteiten waaraan velen een plezierige en zingevende tijdbesteding
ontlenen.
Het bestuur.

Activiteitenverslag
Duurzaam dak
tropische plantenkas
Beetsterzwaag
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In de zomer van 2020 is het project Duurzaam dak tropische kas Beetsterzwaag
uitgevoerd. Dankzij de steun van een aantal fondsen is hiermee een lang gekoesterde
wens in vervulling gegaan. Oorspronkelijk was het de bedoeling om na de bouwvak in
augustus 2020 te starten met het project. Het idee hierachter was dat het
kassencomplex vanaf eind april (koningsdag) tot aan begin augustus eerst ruim drie
maanden open kon zijn voor publiek.
Doordat in maart 2020 de coronaepidemie uitbrak liep het anders. We hebben het
bouwproject naar voren gehaald, in de hoop dat we aan het eind van de zomer weer
publiek zouden kunnen ontvangen. Dit laatste zat er helaas niet in omdat de coronaepidemie veel langer duurt dan verwacht.
Gelukkig is ondanks corona toch gelukt om het bouwproject uit te voeren. Dat het
kassencomplex op twee weekenden na in 2020 niet open is geweest voor publiek, had
zelfs bepaalde voordelen want er was daardoor minder tijdsdruk om het project snel uit
te voeren.
In het weekend van 6 juni hebben vrijwilligers het dak van de oude kas gesloopt. De
weken hiervoor was de kas al helemaal leeggehaald. De planten uit de kas hebben
tijdelijk een plekje gekregen in één van de orangerieën.
Tijdens het slopen bleek dat het houtwerk nog veel rotter te zijn dan we verwacht
hadden. Niet alleen de opbouw was verrot, maar ook het voorportaal moest deels
gesloopt worden en vervangen door nieuw houtwerk. De oude buizen van de
verwarmingsinstallatie bleken daarentegen nog verrassend goed te zijn. Deze zijn door
de vrijwilligers wel allemaal opnieuw geschilderd.
Begin juli is kassenbouwer VOKA aan het werk gegaan. Er is eerst een nieuwe
staalconstructie aangebracht waarna het glas is geplaatst. In augustus is de kas twee
weekenden open geweest voor publiek. Vanwege corona was het lastig om vrijwilligers te
vinden die bereid waren de bezoekers te ontvangen, hebben we de openstelling na twee
weekenden helaas weer moeten beëindigen. Na de bouwvak eind augustus heeft VOKA
de draad weer opgepakt en de laatste zaken afgemaakt waarna vrijwilligers de kas weer
hebben ingericht.
Het oorspronkelijke idee om in september of oktober 2020 een feestelijke ‘opening’ van
het nieuwe dak te organiseren, kon eveneens niet doorgaan vanwege corona. In plaats
hiervan is er een kleinschalig koffie-met-taart moment voor de vrijwilligers geweest en
een beperkte openstelling alleen voor leden van onze vereniging en buren die vlakbij
kassencomplex wonen.
In het najaar heeft installatiebedrijf van der Linde de CV vervangen en de elektriciteit
aangelegd in de nieuwe kas. VOKA moest nog een keertje terugkomen om een
condensprobleem op te lossen. Vrijwilligers hebben de hemelwaterafvoer aangelegd.
Eind oktober was het werk gedaan en is het hele kassencomples zoals te doen
gebruikelijk klaar gemaakt voor de winter.
Alhoewel er zowat het hele jaar dus geen bezoek mogelijk is geweest, hebben we toch de
nodige publiciteit gehad met dit project. De Leeuwarder Courant is twee keer langs
geweest: op 29 mei werd een prachtige foto gepubliceerd van het leeghalen van de kas
en op 12 oktober verscheen er een artikel met foto vanwege de beperkte openstelling
voor de leden. Ook het veel gelezen huis-aan-huisblad de SA! wijdde naar aanleiding van
deze ondanks corona toch wel feestelijke dag een artikel met foto aan de kas. Deze
artikelen zijn bij dit verslag gevoegd.
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Om de organisaties te bedanken die de vernieuwing van het dak van de plantenkas
mogelijk hebben gemaakt, zijn begin augustus 2020 enkele banners opgehangen.
De banner op het buitenhek van het kassencomplex hangt er nog steeds zodat deze
bekeken kan worden door de wandelaars in de overtuin van Lycklamahûs waar het
kassencomplex ligt.
Al met al kijken we met veel voldoening terug op de mooie project. Het is een prettige
gedachte dat ook toekomstige generaties volop van het kassencomplex kunnen genieten.
Heleen Verhage
Penningmeester Vereniging Vrienden van de Tropische Kas
Beetsterzwaag, februari 2021
Bijlages:
Artikel Leeuwarder Courant 12 oktober 2020
Artikel SA 14 oktober 2020
Foto impressie vervanging dak
5DSSRUWDJHRSZHEVLWH,HSHQ0LHQVNLSIQV
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Artikel in de Leeuwarder Courant van 12 oktober 2020
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Artikel in de SA van 24 oktober.2020
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FOTO IMPRESSIE VERVANGING DAK PLANTENKAS IN BEETSTERZWAAG
De houten opbouw van de oude kas is
gesloopt. De oude muurtjes van de
Friese geeltjes (een bepaald type
baksteen) zijn blijven staan.
Het authentieke houten portaaltje en
de scheidingswand tussen het droge
compartiment (o.a. voor de
cactussen)en het vochtige
compartiment (o.a. de orchideeën)
van de kas zijn eveneens blijven
staan.

De bouw van de nieuwe kap door
VOKA kassenbouw uit Emmen is in
volle gang. Omdat ook het dak van
isolatieglas zal worden voorzien, is
een vrij zware staalconstructie nodig.
Dankzij de gekozen kleur (licht groen)
blijft de oorspronkelijke uitstaling
behouden.
Vanwege corona is de kas gesloten
voor bezoekers. Op 10 oktober a.s. is
er een beperkte openstelling voor
onze leden.
Links: De opbouw is klaar en het
zonwerende isolatieglas zit erin. De
elektriciteit is vernieuwd, de
verwarmingsinstallatie aangepast.
De vrijwilligers hebben de bakken (en
alles wat er onder zit) opgeknapt en
de planten weer teruggeplaatst.
Onder: De banner die we hebben
laten maken om de geldgevers te
bedanken. Deze banner hangt zowel
op het terrein zelf als buiten het
kassencomplex naast de entree.

Rapportage op website van Iepen Mienskip Fonds
https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/projecten-in-beeld_41627/

De volledige tekst over het project op deze website luidt:
De geschiedenis van het kassencomplex in de overtuin van het Lycklamahuis in Beetsterzwaag gaat
terug tot 1869. In dat jaar liet Jan Anne Lycklama à Nijeholt, de toenmalige burgemeester van de
gemeente Opsterland, de eerste kassen bouwen.
De Vereniging Vrienden van de Tropische Kas is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud het
huidige complex dat bestaat uit vijf kassen/orangeriën op een buitenterrein. Zo'n 50 vrijwilligers
onderhouden het terrein en de plantencollectie, ontvangen bezoekers en geven rondleidingen. Het
complex is van mei tot oktober opengesteld voor publiek en trok in 2019 meer dan 6000 bezoekers.
Zo nu en dan is er groot onderhoud nodig, want onze missie is om het kassencomplex ook voor
toekomstige generaties in goede staat te houden. In dit kader is de zomer van 2020 het dak van de
plantenkas op duurzame wijze vernieuwd, waarbij is gekozen voor een onderhoudsarme oplossing
en vermindering van energieverbruik.
Vrijwilligers hebben alle planten uit de kas gehaald en de oude opbouw gesloopt. Vervolgens heeft
VOKA Kassenbouw uit Emmen de nieuwe opbouw geplaatst en zonwerend dubbelglas aangebracht.
Alles was maatwerk, omdat de nieuwe opbouw perfect moest passen op het oude muurtje van Friese
geeltjes dat was blijven staan. Om de authentieke sfeer te behouden heeft de stalenopbouw de
karakteristieke groen kleur gekregen van de oude kas. Het interieur is opgeknapt door vrijwilligers en
tenslotte zijn de planten teruggezet in de kas.

