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INLEIDING
2021: een jaar waarin ondanks Corona-restricties er ook van alles wel
doorging!
In 2021 zijn er zoals gebruikelijk diverse bezoekers-activiteiten ontplooid bij de Tropische Kas.
Naast de reguliere openingstijden en de mogelijkheden die er dan zijn voor bezoekers, zorgden,
het kunstproject van Kunsthuis SYB en de jaarlijkse landelijke Open Monumentendag voor een
extra stroom bezoekers aan de Tropische Kas en in bredere zin aan Beetsterzwaag. De altijd druk
bezochte Koningsdag in april, Groenmarkt in mei, kunstweekend in juni en de ook goed bezochte
Appeldag in oktober konden vanwege de geldende Corona restricties helaas geen doorgang
vinden.
De Tropische Kas speelt al langer een belangrijke rol in het palet aan toeristische attracties en
voorzieningen in Beetsterzwaag en omgeving. In de zomer van 2021 was er ook de Van
Lyndententoonstelling, georganiseerd door Stichting Historisch Beetsterzwaag. Bezoekers aan
deze tentoonstelling gingen vaak ook even bij de Tropische Kas kijken, en andersom.
In 2021 was de kas open van 23 mei tot en met 24 oktober. Vanwege corona was de opening vier
weken later dan gebruikelijk (normaal valt die samen met Koningsdag). Gedurende die periode zijn
er ongeveer 3000 bezoekers geweest. Dit betreft zowel bezoekers tijdens de reguliere
openingstijden alsook de bezoekers van de bovengenoemde extra activiteiten.
Vergeleken met het eerste coronajaar 2020 (waarin de kas slechts twee weekenden open is
geweest), was 2021 een mooi jaar voor de kas. In 2021 is de nodige aandacht besteed aan de PR,
en ook dat heeft zijn vruchten afgeworpen.

Er is door de vele betrokken vrijwilligers zoals altijd hard gewerkt om het voorzieningen peil te
handhaven. Ook dit jaar werd gewerkt aan het verbeteren van de faciliteiten van de Ontvangstkas.
Verder is ook in 2021 weer zeer enthousiast door de vele vrijwilligers gewerkt aan onderhoud en
instandhouding van het complex.

DE VERENIGING
De Tropische Kas bestaat uit een cultuurhistorisch kassencomplex dat behoort bij het erfgoed van
de in de 19e en 20e eeuw in het Lycklamahûs wonende adellijke familie Lycklama à Nijeholt. De
vereniging Vrienden van de Tropische Kas ziet het als haar taak dit complex te behouden, te
beheren en te exploiteren op zodanige wijze, dat bezoekers ervan kunnen genieten en
verenigingsleden plezier beleven aan de werkzaamheden die dit met zich mee brengt. De
vereniging had in 2021 ongeveer 300 leden. Hiervan waren meer dan 55 actief betrokken bij de
uitvoering van de vele werkzaamheden die het functioneren van de vereniging en de kas met zich
mee brengt.
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ACTIVITEITEN
1. Beheer
Het beheer is opgedeeld in de aandachtsgebieden buitentuin, oranjerieën, de tropische kas en de
opstallen. Voor de tuinwerkzaamheden was een vaste ploeg van ca 20 vrijwilligers actief. De
collectie tropische planten in de tropische kas wordt verzorgd door twee vaste vrijwilligers. De
opstallen werden regelmatig door een bestuurslid geïnspecteerd. Naar gelang de aard van de
werkzaamheden die hieruit voortvloeiden werd óf een professional ingeschakeld óf vrijwilligers
aangezocht voorkomende klussen uit te voeren.
Binnen het beheer van het bouwkundige deel van het complex staat de vereniging alweer voor een
zeer grote uitdaging. Eerder werd het bestaande dak van de Tropische Kas in 2020 vernieuwd. Dit
om te zorgen voor een beter beheersbaar binnenmilieu, een betere isolatie en daarmee beperking
van energiekosten, veiligheid voor vrijwilligers en bezoekers alsook een aanzienlijk verlaagde
onderhoudslast.
Nu zijn de raamwerken van de historische lessenaarskas ( meer dan 150 jaar oud) aan de beurt.
De keuze van materialen destijds brengt met zich mee dat feitelijk het materiaal aan het eind van
z’n levensduur is gekomen. Deel-aanpak lost enerzijds de problemen met dit raamwerk/materiaal
niet op, brengt anderszins niet de gewenste kwaliteitsverbetering en beperkt ook de jaarlijkse
onderhoudslast niet.
Het bestuur heeft in 2021 een uitvoerige studie opgezet naar de mogelijkheden. In 2022 ligt een
plan hiertoe voor bij de leden.
2. Openstelling
Het kassencomplex was in 2021 ( afhankelijk van Corona restricties, op de volgende tijden open
voor publiek:
maand
mei *)

dag
zaterdag en zondag

tijd
van 14.00 – 17.00 uur

juni, juli en augustus

donderdag t/m zondag

van 14.00 – 17.00 uur

september, oktober

zaterdag en zondag

van 14.00 – 17.00 uur

*) vanwege corona kon het kassencomplex pas vanaf 23 mei voor het eerst open.
Bezoekers werden ontvangen door onze ca 25 gastvrouwen. Op de momenten dat vrijwilligers
aanwezig waren om beheeractiviteiten uit te voeren werden belangstellenden ook buiten
openingstijden in de gelegenheid gesteld het complex te bezoeken.
Ter voorbereiding op de openstelling wordt jaarlijks in maart een bijeenkomst belegd met alle
vrijwilligers. Op deze zogenoemde ‘startersavond’ worden de ervaringen van het afgelopen jaar
besproken, afspraken gemaakt over de openstelling en het rooster. In 2021 was vanwege corona
een fysieke startersavond helaas niet mogelijk. In plaats daarvan is er op 22 maart een onlinebijeenkomst via ‘zoom’geweest.
Een goed gevulde informatiemap met informatie over planten en historie ondersteunt het werk van
de vrijwilligers. In een logboek werden bezoekersaantallen en opmerkingen en ideeën van de
gastvrouwen genoteerd. Voor de bezoekers lag een gastenboek klaar waarin zij hun ervaringen
konden beschrijven.
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Het bezoeken van het kassencomplex is gratis. Op enkele plekken in de kas worden de bezoekers
uitgenodigd om een gift te doen, en hier wordt gelukkig ruimhartig gebruik van gemaakt.
Het jaarlijkse vrijwilligersuitje vond in verband met de Corona beperkingen niet plaats .

3. Bezoekersaantallen
In totaal trok de Tropische Kas in 2021 ruim 3000 bezoekers.
Datum

Evenement

Aantal bezoekers

27 april

Koningsdag
Groenmarkt
Kunstweekend
Slotpresentatie project
Kunsthuis SYB
Monumentendag
Appeldag

Vervallen
Vervallen
Vervallen
50

15 augustus
11 september
oktober

600
Vervallen

In de onderstaande tabel staat vanaf 2017 het aantal bezoekers per maand vermeld. Het jaar 2020
is weggelaten omdat de kas toen vanwege corona vrijwel niet open is geweest voor bezoekers.
Jaar

apr

mei

juni

juli

aug

sept

okt

nov totaal

2017
2018
2019
2021

285
199
123
0

764
849
1113
105

418
436
1186
436

1278
1092
551
578

467
691
621
695

372
1707
1686
861

437
0
963
4
1352 80
269

4021
5941
6724
2944

Uit deze tabel spreekt duidelijk het gemis in bezoekers van Koningsdag (april) de Groenmarkt
(mei), het Kunstweekend (juni) en de Appeldag (oktober). In 2019 werd in september het 150-jarig
bestaan van de kas gevierd, 2018 was het jaar van Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad,
met in Beetsterzwaag ook de tentoonstelling Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt. Er
kwamen dat jaar veel bezoekers naar Beetsterzwaag, die ook de Tropische Kas aandeden.
4. Rondleidingen
In 2021 zijn er, ondanks de beperkingen op sommige momenten, toch maandelijkse Parkenrondleidingen en rondleidingen op het Tropische Kas complex gehouden. Weliswaar minder door
de Corona beperkingen dan in bijvoorbeeld 2019 maar dat laat zich verklaren,

5. Bijzondere activiteiten
De Tropische Kas organiseert jaarlijks enkele bijzondere activiteiten, al dan niet in samenwerking
met andere partijen. Uit de bezoekersaantallen (zie hiervoor) blijkt dat deze activiteiten grote
aantallen bezoekers trekken. Voor de inwoners van Beetsterzwaag zijn dit gezellige dagen waar
men graag op af komt om elkaar te ontmoeten. Voor bezoekers van buiten Beetsterzwaag die voor
het eerst naar de kas komen is de verwachting dat zij later nog eens terug komen om de kas ook
eens op een rustiger moment te bezoeken.
In 2021 was dit alleen de Open Monumentendag op 11 september. Deze dag wordt georganiseerd
door Historisch Beetsterzwaag, waarbij de Tropische Kas één van de partners is. Evenals in 2020
was er deze dag ook de Kunstmarkt achter het Lycklamahûs. Ook was er dit weekend de derde
Triënnal van Kunsthuis SYB. Op het kassencomplex was het werk van artist in residence Inge
5

Meijer te zien (zie kader).
Samenwerking met Kunsthuis SYB
Een bijzonder project in 2021 was de samenwerking met Kunsthuis SYB. Kunstenares Inge Meijer, artist in
residence van Kunsthuis SYB, werkte zes weken lang samen met de vrijwilligers van de Tropische Kas. Dit
heeft geresulteerd in de kunstwerken Car Garden en Handkerchiefs. Op 15 augustus 2021 was de
slotpresentatie van dit project, deels in Kunsthuis SYB en deels op het kassencomplex. Hierbij waren ongeveer
50 personen aanwezig.
In de werkschuur was het videowerk Car Garden te zien dat Inge Meijer heeft gemaakt tijdens haar verblijf. In
de plantenkas hing het werk Handkerchiefs. Dit werk bestond uit met historische foto’s van het kassencomplex
bedrukte zakdoeken die nog afkomstig waren van de laatste tuinman van de Tropische Kas (Geert Hemminga).

Links: slotpresentatie door Inge Meijer. Rechts: De auto van het videowerk Car Garden op het terrein van de
Tropische Kas.
Beide kunstwerken zijn in februari 2022 aangekocht door het Fries Museum:

Zie voor het volledige bericht: https://www.kunsthuissyb.nl/fries-museum-koopt-werk-aan-inge-meijer/
Een reflectie op dit project en de samenwerking met de tropische kas is te vinden op de website van Kunsthuis
SYB: https://www.kunsthuissyb.nl/circles-hartelijk-dank-u-zo-spraken-de-planten/
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De kas stelde haar complex in 2021 verder o.a. beschikbaar voor:
- Een zestal fotoshoots vanwege een huwelijk.
- Het vieren van een afscheid
- Een Workshop tekenen
- Ontvangst familie Van Lynden n.a.v. Van Lynden Tentoonstelling.
Verder is vermeldenswaard dat er in 2021 voor het eerst een huwelijksvoltrekking heeft plaats
gevonden in de Tropische Kas.
Het winterhalfjaar is het complex gesloten voor bezoekers. In de Tropische Kas echter groeit en
bloeit alles door. De groengroep werkt dan ook gewoon door in de winter.
6. Contact met leden en publiek
De 300 leden van onze vereniging hebben dit jaar enkele mailberichten en twee nieuwsbrieven
ontvangen. Door natuurlijk verloop neemt het ledental geleidelijk aan af. Het is de bedoeling om
deze trend in 2022 te keren door een ledenwerfcampagne op te zetten.
Verder zijn waar mogelijk maandelijks persberichten verstuurd naar de huis-aan-huis-bladen en de
regionale kranten om de rondleidingen onder de aandacht te brengen. De SA en de Woudklank /
Drachtster Courant hebben diverse grotere artikelen gewijd aan de Tropische Kas. Daarnaast is
een rondleider geïnterviewd in het programma Op en Ut van Omrop Fryslân.
Wat betreft social media is met name gebruik gemaakt van facebook. Omdat het kassencomplex
zo fotogeniek is, blijkt dit een uitstekend medium te zijn om onze doelgroep te bereiken. Onze
berichten worden relatief vaak gedeeld.

Artikel uit Drachtster Courant van 11 augustus 2021
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BESTUUR
Het bestuur van onze vereniging bestond in 2021 (grotendeels) uit zes leden. Eén van de
bestuursleden is op eigen verzoek teruggetreden. Halverwege het jaar is Tineke Huijsing
aangesloten als aspirant bestuurslid. De bestuursleden hebben naast hun bestuurstaak tevens een
specifieke taak binnen het beheer en exploitatie.
De bestuursleden zijn:
- Hielke Sevinga, voorzitter
- Fetje Wilpstra, secretaris
- Heleen Verhage, penningmeester
- Jochem Knol, lid
- Hélène Verzijl, lid
- Harriette Bouma, lid
Het bestuur kwam circa acht keer bijeen voor een bestuursvergadering, vanwege de Corona
restricties vond dat meestentijds online plaats via Teams. Hier werden de lopende zaken
besproken, de beleidslijnen uitgezet en de wekelijkse werkmiddagen en incidentele
werkzaterdagen voorbereid.
Een belangrijk speerpunt was in 2021 het beheersbaar maken van kosten van
energievoorzieningen en beheersen kosten waterverbruik. Op alle fronten is hierover nagedacht en
aan gesleuteld. Er zijn stappen gezet om in 2022 een nieuwe watermeter te krijgen met lagere
vastrecht kosten. Verder zijn met gemeente Opsterland de extreem hoge verbruikskosten van
water afgerekend. Het bleek dat men vanuit de gemeente de vijver vulde met kraanwater (via onze
meter). Inmiddels is dat gestopt.
In 2021 is ten behoeve van met name de gebruikers van het keukentje, de gastlju, het aanrecht
vernieuwd. Nico Gemser heeft met hulp van enkele vrijwilligers een volledig nieuw keukenblok
geplaatst en geïnstalleerd.
In 2021 zijn plannen voor groot onderhoud van de lessenaarskas ontwikkeld, verder uitgewerkt en
zijn eerste fondsenwervingen gestart ter bekostiging. Het uitgewerkte plan wordt in 2022
voorgelegd aan de leden. Een en ander heeft inmiddels geleid tot een belangrijke financiële
toezegging van de Van Teyens Fundatie.
Met de volgende organisaties hadden we intensief contact:
-

Gemeente Opsterland, cluster groenvoorzieningen en de afdeling Maatschappelijke
Ontwikkeling
Gemeente Opsterland
Stichting Historisch Beetsterzwaag
Groei & Bloei afdeling Drachten.
Vereniging voor Veldbiologie, KNNV afdeling Drachten
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AFSLUITING
De jaren 2020 en 2021 werden gekenmerkt door de Corona beperkingen. Niettemin is door de
inzet van de vele vrijwilligers en het bestuur de exploitatie en het beheer van ons mooie complex
goed geborgd.
We werken verder aan de eerder ingezette initiatieven:


In 2021 is planvorming ontstaan over vernieuwing van het raamwerken van de
lessenaarskas. De fondsenwerving hiervoor is inmiddels gestart. Het plan wordt met
alle bijzonderheden eerst voorgelegd aan de leden op de Algemene Ledenvergadering
in maart 2022



Er wordt gewerkt aan een systematische beschrijving van de plantencollectie, voor een
beter informatie aan de bezoekers, maar ook als lesmateriaal voor educatieve
doeleinden.



Het bestuur streeft naar een borging van de aanwezige deskundigheid voor de
toekomst en een verdeling van taken die voortzetting van de beleidslijnen voor alle
vrijwilligers uitvoerbaar houdt. In het bijzonder zal het bestuur aandacht besteden aan
een meerjaren grootonderhoud plan.



Vanaf Koningsdag 2022 hopen we weer veel te kunnen bezoekers ontvangen in het
mooie historische kassencomplex. De jaarlijkse evenementen zullen weer
georganiseerd worden, waarbij wordt samengewerkt met diverse andere organisaties in
en rond Beetsterzwaag.

.

Bestuur Tropische Kas

Beetsterzwaag, maart 2022
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