
MOZAIEKBEELDENTUIN 
 
 
Maandagochtend,31 maart, was het weer druk bij het verenigingsgebouw van Natsec. De AA club 
had een excursie gepland bij de beeldentuin van de orchideeën kweker Willem Berkhout gelegen 
langs de Vaart. Voor de kajakkers een klein half uurtje peddelen en voor de groep fietsers was de 
zelfde tijd gepland daar zij een stukje moesten omrijden. 
 

 
 
 
Om 9 uur vertrok het gezelschap. Even later hadden wij met de fiets de peddelaars al ingehaald en 
ter hoogte van de Watersport Vereniging de Bommeer maakte Willem weer enkele plaatjes van de 
5 kajaks. Snel weer op de fiets daar de overige fietsers gewoon door fietsten en zij later steeds 
weer verbaasd opkeken omdat Willem weer verdekt opgesteld stond om foto's te maken. 
 
 

 



 
Ter hoogte van de kassen gekomen zagen wij waar de peddelaars konden afmeren. Een duidelijk 
bord gaf aan waar men kon uitstappen. We fietsten verder want we moesten in Schipluiden de 
Gaag oversteken om richting de Gaagweg te kunnen fietsen. Vrijwel gelijktijdig kwamen we bij de 
kassen aan.  
 

 
 
Niets geen kassa of tolpoortjes je kon gewoon naar binnen. Niemand die kwam toegesneld maar 
gewoon even wat rondkijken. Nu we hadden onze weg snel gevonden en één van onze leden, 
Wim Kan, was hier bekend en was al druk bezig met koffie zetten. Wat bleek, alles was 
zelfservice: betalen, koffie of thee zette. Het nuttige van zelf meegenomen koeken of brood was 
ook geen probleem. Alles mag en met achterlating van een kleine bijdrage in een kistje was een 
bezoek aan de beelden en eventueel een kijkje in de kassen geen probleem. 

 
Nadat we gezellig de koffie en versnaperingen 
genuttigd hadden liepen we een rondje langs de 
beelden en schilderijen. Deze schilderijen waren 
van een bevriende kunstenaar, de Hr. Jacob 
Kanbier. Prachtig die beelden ze stelde de 
vreemdste personages of zelfs een muziekband 
voor. Wat zeker de aandacht trok was een gordijn 
met een bordje erboven met de tekst: 
Spiegelbeeld. Ja, menigeen was nieuwsgierig wat 
er achter zat. Na het openen zag je menigeen 
verbaasd kijken. Grof gezegd een beeld in de 
vorm van een penis was er te zien. Hoe kom je 
erop maar het leukste was natuurlijk de tekst 
binnen het gordijn: 
 
 
Ik kijk in de spiegel en zie een Gewéééldiiige man 
Ik kijk in de spiegel en zie een Gewééldiige man Ik 
kijk in de spiegel en zie een Geweldige man Ik kijk 
in de spiegel en zie wie ik eigenlijk ben ...... 
 
Je begrijp er werden diverse grappen gemaakt of 
men nam een pose aan voor een grappige foto! 



 
Toen kwam de 
orchideeënkweker in 
beeld en hij nam gelijk 
het woord na de vele 
vragen van ons. Met 
passie vertelde hij zijn 
drijfveer om deze 
beelden te maken. 
Duidelijk iets anders 
dan bloementjes 
kweken. Beelden die 
wel ruim 
1000 kilo wegen 
gemaakt van gaas, 
ijzervlechtwerk en 
beton bekleed met 
mozaïektegeltjes. 
Kleurige creaties 
kwamen er uit zijn 
handen die er ruw en 
zwart uitzagen van het 
werken met zand en 

cement. Iedere hobby heeft zijn prettige en nadelige kanten maar dat heb je ervoor over. 
 
 
 
Hij nodige ons uit om 
ook de kassen met 
planten te bekijken. 
Zodra een groep groot 
genoeg is en hij tijd 
heeft wil hij graag zijn 
andere passie: kweken 
van orchideeën laten 
zien. Nu we werden 
uitgebreid ingelicht 
over het ontwikkelen 
van de orchideeën. 
Wat een werk, wat je 
totaal niet verwacht: 
stekjes komen in mini 
potje uit diverse 
goedkope Aziatische 
landen waar men 
gespecialiseerd is in 
het kweken van de 
planten. Na een tijdje in 
Nederland verder 
gekweekt te zijn gaan ze weer per vliegtuig terug om daar via goedkope arbeidskrachten weer 
verpot te worden en daarna weer terug naar Nederland. Een lange weg en arbeidsintensief proces 
eer de planten in de laatste fase van ontwikkelen in de kas gereed is voor verkoop naar de 
leveranciers en winkels. 
 
  



We zagen diverse fases van ontwikkelen en 
groei van de planten. Diverse waren al zo ver 
dat er bloementjes aan kwamen. Deze werden 
door een medewerker in verrijdbare rekken 
geplaatst en transport klaar gemaakt. Ook wij 
werden in de gelegenheid gesteld om een 
mooie plant te kopen. Velen maakten gebruik 
van deze gelegenheid. De prijs was laag en 
een gemiddelde Nederlander bespaar graag 
wat geld. De tuinder verkocht heel wat planten. 
De tuinder werd bij het afscheid nemen een 
presentje aangeboden van de bezoekers als 
dank voor zijn uitgebreide uitleg. Ieder zocht 
zijn eigen weg terug naar huis of een ander 
doel om naar toe te fietsen of peddelen want 
het was nog mooi weer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Info Beeldentuin: 
www.willemsmozaiekbeelden.nl 
Gaagweg 15, 2636 AK, Schipluiden 
 
 
 

 


