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Onderwerp: Witte anjer perkje

De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 22 juni 2021
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O aangenomen 
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Q overgenomen 
Q ingetrokken vóOr stemming 

daŵffier L y

Constaterende dat:

» Er tussen 1940 en 2021 ruim 675.000 Nederlandse militairen zijn ingezet in oorlogen en 
meer dan 100 vredesmissies;

» De Witte Anjer het symbool is van erkenning en waardering voor onze veteranen, 
ingezet in dienst van de vrede;

» Het Nationaal Comité Veteranendag Nederlandse gemeenten oproept om hun veteranen te 
eren en waarderen met een speciaal Witte Anjer Perkje dat bloeit in de weken voorafgaand 
aan elke Nederlandse Veteranendag (de laatste zaterdag van juni);

» Deze oproep wordt ondersteund door het comité veteranen Schagen.

Overwegende dat:

» Militairen en veteranen instaan voor onze vrede en vrijheden;
« Er ook in onze gemeente veel veteranen wonen.

Verzoekt het college:

» In Schagen een Witte Anjer Perkje te realiseren op een geschikte locatie, in samenspraak 
over de concrete invulling met lokale veteranen;

» Bij dit perkje een informatiebord te plaatsen uitleg over de betekenis van het symbool 
van de witte anjer en veteranen;

» De raad hierover op een zo kort als mogelijke termijn terugkoppeling te geven.

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie CDA Schagen, Fractie WD Schagen, Fractie Seniorenpartij Schagen

S.M. Lensink, 
fractievoorzitter

J. van de Beek, 
fractievoorzitter

P.F.J. Vriend, 
fractievoorzitter



Bijlage bij motie Witte anjer perkje

Achtergrond Witte Anjer

In 2005 is in Nederland de Witte Anjer geïntroduceerd als uiting van waardering voor alle 
Nederlandse veteranen. De Witte Anjer is bij de oudere generatie bekend omdat wijlen Prins 
Bernhard de gewoonte had een witte anjer te dragen. De Witte Anjer is in de Tweede 
Wereldoorlog op de verjaardag van Prins Bernhard daarom ook gebruikt als protestmiddel 
tegen de Duitse bezetting.

Vandaag de dag wordt de Witte Anjer gebruikt als blijk van waardering voor de Nederlandse 
Veteranen. Op speciale evenementen zoals de Anjerconcerten en tijdens de Nederlandse 
Veteranendag worden aan de bezoekers anjers verstrekt om zo hun waardering voor Nederlandse 
veteranen te tonen. In 2018 werd ook voor het eerst de Witte Anjer Prijs uitgereikt. De prijs is in het 
leven geroepen door het Nationaal Comité Veteranendag om mensen die zich inzetten voor 
veteranen in het zonnetje te zetten.

Witte Anjer Perkje
In 2019 is het Nationaal Comité Veteranendag begonnen met de oproep aan Nederlandse 
gemeenten om hun veteranen te eren en waarderen met een speciaal Witte Anjer perkje dat 
bloeit in de dagen en weken voorafgaand aan de Nederlandse Veteranendag op de laatste zaterdag 
in juni.
Veel gemeenten gaven gehoor aan deze oproep, maar boven Haarlem is het leeg.
Het Witte Anjer Perkje is een perkje waar de anjer bloeit ter ere van de veteranen uit de 
gemeente. Het ontwerp van elk perkje is verschillend en ligt bij de gemeenten en lokale 
veteranenorganisaties.

Voorbeeld van een stappenplan
Er is geen vastomlijnd plan voor het aanleggen van een Witte Anjer Perkje.

Voorafgaand
1. Zoek contact met lokale veteranen om gezamenlijk een ontwerp te maken die voor 
erkenning en waardering zorgt voor veteranen, samen met veteranen of het 
veteranencomité kun je nadenken over het aangeven van bepaalde missies waar 
lokale veteranen aan hebben deelgenomen. De veteranen uit uw gemeente kunnen 
het beste aangeven wat zij waarderen en zo leert u ook de behoeftes van de 
veteranengemeenschap uit uw gemeente kennen.
2. Kies een centrale locatie uit en/of een locatie met een speciale betekenis voor 
veteranen en burgers uit uw gemeente. De locatie moet een passende en logische 
plek zijn.
Ontwerp en uitvoering
3. Ontwerp: Bespreek het ontwerp van het perkje met de veteranen vanuit de 
gemeente en eventueel inwoners. Afhankelijk van de locatie en bijvoorbeeld het 
budget kan gekozen worden voor een kleiner of groter perk.
4. Bordjes voor in de perkjes: plaats een bordje met uitleg bij of in het perkje. Zo 
maak je de erkenning en waardering voor de veteranen binnen de gemeente 
zichtbaar. Een standaardbord is te bestellen bij het Nederlands Veteraneninstituut, 
maar een eigen ontwerp is ook toegestaan. Wilt u het standaard bordje bestellen?
Stuur dan een mail naar: e.gerrese(5)nlveteraneninstituut.nl
5. De witte anjer is best een lastige plant. Om eind juni de anjer te laten bloeien doe je 
er goed aan om omstreeks januari te starten met de voorbereidingen;
In samenspraak met een aantal groen-experts hierbij een 3-tal opties:
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o De potanjer (de Amsterdamse Vondelpark variant): aanplant van de lager blijvende witte potanjer. 
Voor deze witte potanjer bestaat nogal een verschil in aanbod. Vaak vind je een nogal ielige variant. 
Maar er bestaat ook een variant die wat grover uitgroeit en ook qua bloem net even groter is.
Hoogte blijft (weersafhankelijk) op zo'n 40- 45 cm. steken.

o De snijanjer, maar dan in de vorm van een witte trosanjer: qua hoogte zal deze zeker 50 cm. halen, 
maar de verwachting is dat deze variant bij een warme zomer zeker nog wat meer hoogte pakt. Het 
is noodzakelijk deze anjer steun te geven in de vorm van mixed planting.

o De Leeuwarder anjer variant, is een combinatie van twee snijanjers: de witte trosanjer (Wes 
Westcrystal) en de standard witte snijanjer (Wes Everest). Door deze te combineren ontstaat een 
veelheid aan witte anjerbloemen die meervan onderuit de stengel al beginnen te bloeien. Je 
krijgt dan automatisch meer diepte in de aanplant. De hoogte zal ook hier zeker 50 cm. halen. Ook bij 
deze optie is het noodzakelijk om steun te geven in de vorm van mixed planting. Bij de snijanjer en 
de Leeuwarder anjer is ondersteuning van de planten bij opkweek en transport nodig. De omliggende 
planten bieden dan ondersteuning, waardoor het geheel als een kleurrijk boeket kan uitgroeien.

6. Leveranciers
« www.tuinadvies.nl is een goede leverancier voor witte anjers.
» Blooming Business in Breda is een heel prettige samenwerkingspartner 
gebleken. Joyce Oomen (joyce@bloomingb.nl) is zeer hulpvaardig. Zij geeft als 
prijsindicatie:
o Vondelparkoptie: de potanjer 
m prijs bij 18 st/mZ H C 17,50 
m prijs bij 15 stVm2 11 C 14,25 
m prijs bij 12 st/mZ U C 11,50
» Snijanjeroptie, trosanjer (noodzakelijk te steunen in de vorm van mixed 
planting)
o prijs bij 18 st/mZ - C 21,75 
o prijs bij 15 stym2 -C 18,00 
o prijs bij 12 st/mZ - C 14,50
» Leeuwarden optie: 2 type snijanjers in mixed planting (ter 
ondersteuning) 
o prijs bij 18 st/mZ - C 18,95 
o prijs bij 15 stVm2 - C 16,95 
o prijs bij 12 st/ml - niet mogelijk

7. De opening
Wanneer het Witte Anjer Perkje is aangelegd en in bloei staat (rond mei) is het aan te raden 
om een opening te organiseren. Daarmee kunt u de eigen veteranen, journalisten en 
inwoners van uw gemeente op de hoogte te stellen van deze nieuwe plek voor erkenning en 
waardering.
* Het is aan te raden een persbericht op te stellen voor uw regionale media. De ervaring leert dat de 
perkjes positieve media-aandacht opleveren.
» Neem contact op met mail@veteranendag.nl als er een opening gepland staat in uw regio. Dan 
kunnen wij ook aandacht besteden aan de opening en voegen we het Witte Anjer Perkje toe aan het 
overzicht op deze kaart.
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