Kwekerij
De Hessenhof
Idyllische plek voor
EEN zomers uitstapje
In de zomermaanden is een bezoek aan kwekerij De Hessenhof de moeite meer
dan waard. Deze heerlijke plek even buiten Ede is een lust voor het oog, vooral als
de zomerbloeiers in de moerplantenbedden volop bloeien. Bovendien staan in juliaugustus de verkoopbedden vol met nieuw gekweekte planten. Als je nog nieuwe
aanwinsten voor je tuin zoekt, is dit de beste tijd voor een kwekerijbezoek!
Tekst: Annemarie Görts Foto’s: Sietske de Vries
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De Hessenhof is een heerlijke plek om rond
te dwalen, ook als je niet direct op zoek
bent naar nieuwe aanwinsten voor je tuin.

Fraai gelegen tussen de landerijen, op
een steenworp afstand van Nationaal
Park de Hoge Veluwe, ligt kwekerij De
Hessenhof. Een bijzondere kwekerij,
niet alleen door het indrukwekkende
sortiment, maar ook omdat alle planten
hier op ambachtelijke wijze worden
opgekweekt door scheuren, zaaien of
stekken. Dat opkweken gebeurt geheel
biologisch, dat wil zeggen zonder
kunstmest en bestrijdingsmiddelen;
daarom ontving De Hessenhof drie
jaar geleden het Skal-certificaat, een
waarborg voor ‘gezonde, resistente
planten die nog de tijd krijgen om
op te groeien’.

Het moerplantenveld vormt
een kleurige bloemenzee.
juli 2013

Bladaarde
Als ik op een zonnige dag begin mei de
kwekerij bezoek, tref ik Hans Kramer
- die dertig jaar geleden op deze plek
met het kweken van vaste planten
begon - aan in de kapschuur. Hij is druk
bezig met het scheuren van Lamium
orvala ’Album’, een opgaande bossige
dovenetel met witte bloemen. De
gescheurde planten zullen uitgeplant
worden op de moerplantenbedden.
Om de wortels tegen uitdrogen te

beschermen legt Hans de planten in
een kist in een bedje van zelfgemaakte
bladaarde. Dit is de fameuze bladaarde
- het ‘zwarte goud’ zoals Hans het ook
wel noemt - waarin alle planten op
deze kwekerij worden opgekweekt en
die ook voor particulieren verkrijgbaar
is; klanten rijden er speciaal voor om!
Hans: ,,Van begin af aan heb ik alles
op de kwekerij zelf gedaan en dat is zo
doorgegaan. Ook de potgrond maakte
ik van begin af aan zelf. We hebben
een samenwerking met de gemeente
Ede, die hier blad stort wat wij composteren.’’ Het voordeel ten opzichte
van ‘gewone’ potgrond is dat bladaarde van nature al voedingsstoffen
bevat. Ook is bladaarde ecologisch
verantwoord; er wordt geen turf aan
toegevoegd waarvoor anders kwetsbare turfgebieden zouden moeten
worden afgegraven.
Van heinde en verre
Het voorjaar is bij De Hessenhof de
drukste tijd van het jaar want dan is het
immers het groeiseizoen, dus de ideale
tijd om planten te vermeerderen. Toch
neemt Hans alle tijd om me rond te
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De hagen en een eikenwal geven
de kwekerij een intieme sfeer.

Een bord op het kippenhok
wijst de weg naar het grote
moerplantenveld.

Hans Kramer

‘Ik ben de enige die Helleborus
kweekt zonder gif. Dat komt
omdat ik aan het begin van het
seizoen compostthee door het
gietwater meng.’
28 Bloem & Plant

Op de moerplantenbedden is goed
te zien hoe een plant uiteindelijk in
de tuin uitgroeit.

leiden over de kwekerij. Vandaag is De
Hessenhof gesloten voor publiek dus
is het er heerlijk rustig. Toch struint
er een bezoeker tussen de verkoopbedden. Voor hem heeft Hans een
uitzondering gemaakt. ,,Deze man
komt uit Zweden en hij komt hier al
jaren. Hij heeft zelf ook een prachtige
tuin die open is voor het publiek.’’
Op De Hessenhof vind je vooral vaste
planten, maar ook siergrassen, varens,
heesters, kruiden, kuipplanten en
half-winterharde planten. Vanwege het
bijzondere sortiment weten mensen
van heinde en verre de kwekerij te
vinden. Op de verkoopbedden staan
zo’n 3000 verschillende soorten en
cultivars, terwijl de moerplantenbedden er circa 6000 bevatten. Hier
worden nieuwe soorten uitgeprobeerd
voordat ze aan het sortiment worden
toegevoegd. Hans: ,,Nieuwe planten

vinden gaat eigenlijk vanzelf. Ze komen
uit de hele wereld, uit particuliere en uit
botanische tuinen. Voor je het weet, heb
je er jaarlijks 600 à 700 nieuwe soorten
bij. We proberen eerst of ze goed zijn;
laten we er dan uiteindelijk 200 tot 300
overhouden. In de moerplanten zit
jaarlijks een verloop van 10 procent,
ook door een strenge winter vallen
bijvoorbeeld planten weg.’’ Al deze
nieuwe planten zorgen ervoor dat het
sortiment steeds verandert, want de
planten die minder goed lopen worden
uit het sortiment gehaald.
Op standplaats
De planten bij kwekerij De Hessenhof
zijn ingedeeld naar standplaats; reuze
handig want zoek je bijvoorbeeld een
schaduwplant voor droge grond of een
wintergroene bodembedekker voor
halfschaduw en normale grond dan
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‘Soms blijven
mensen een hele
dag. Ze eten op
het bankje hun
boterham op en
ver trekken aan het
eind van de middag.’
van mijn opa, planten ging kweken.’’
De eikenwal zorgt voor schaduw en
beschutting, eronder groeien allerlei
natuurlijk ogende planten.

loop je eenvoudig naar de betreffende
verkoopbedden. De borderplanten,
de planten voor zeer droge grond en
de natuurlijk ogende wilde planten
zijn bovendien ingedeeld naar hoogte,
wat kiezen nóg eenvoudiger maakt.
Voor Hans is deze indeling logisch.
,,Planten die hier in de schaduw staan,
kunnen in de tuin ook in de schaduw
worden geplant'', vertelt hij. ,,Bovendien is deze indeling voor ons heel
makkelijk met watergeven; droogtebestendige planten hebben nu eenmaal
minder water nodig.’’
Maar ook als je niet op zoek bent naar
nieuwe aanwinsten voor je tuin is een
bezoek aan De Hessenhof een geweldig
uitje. De kwekerij is door hagen en een
eikenwal opgedeeld in diverse ruimtes,
wat zorgt voor een intieme sfeer. ,,Die
eiken heb ik zelf 32 jaar geleden geplant
toen ik hier, op een stukje roggeland
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Moerplantenveld
Hans laat me de verschillende gedeelten van de kwekerij zien. De sfeervolle
verkoopgedeelten worden afgewisseld
met moerplantenbedden en verhoogde
borders met stapelmuurtjes, rondom
de vermeerderingskas ligt een grindtuin met rotsplanten en achterin ligt
het grote moerplantenveld. De vaste
planten die hier staan, worden gebruikt
als uitgangsmateriaal bij de vermeerdering; hier worden zaden gewonnen,
stekken genomen en planten gerooid
om te scheuren. Klanten kunnen op dit
moerplantenveld zien hoe de planten
uitgroeien, bij elke soort hangt een
label met de naam.
Elk hoekje van de twee hectare grote
kwekerij is benut. Zo ligt achter het
schaduwgedeelte met varens en andere
schaduwminnende planten een
natuurlijk ogende border met moerplanten. Alles ziet er even sfeervol en
verzorgd uit. Heerlijk om hier rond
te dwalen! Hans: ,,Soms blijven de
mensen de hele dag. Ze eten dan op het
bankje hun boterham op en vertrekken
pas aan het eind van de middag.’’ Een
thermoskan koffie hoef je als bezoeker
niet mee te nemen. Voor een kopje
koffie kun je terecht in de gezellige
kwekerijschuur, waar diverse goede
tuinspullen en boeken worden verkocht en waar een leestafel staat met
allerlei tuintijdschriften.
Als redacteur mag ik ook achter de
schermen kijken, in gedeelten die niet
voor het publiek toegankelijk zijn.
In de vermeerderingskas - hier heel
toepasselijk Kraamkamer genoemd is Miranda bezig met het stekken van
vasteplant-Potentilla’s. Miranda is de
vrouw van Hans. Ze kwam zo’n 25 jaar
geleden als stagiaire bij De Hessenhof

Viola cornuta ’Broughton Blue’ is een geweldige, lang levende tuinplant; bij De Hessenhof
stond hij tien jaar lang op dezelfde plek.

Hans’ vrouw Miranda snijdt stekken van
Clematis heracleifolia, een prachtige
vasteplantclematis.

werken en is nooit meer weggegaan.
,,Door het late voorjaar komt alles nu in
één keer”, vertelt Hans. ,,Daardoor zijn
we nu later met het nemen van stekken
dan anders. We zijn nu (eerste week van
mei, red.) net klaar met het stekken van
phloxen, anders doen we dat al begin
april.’’ Hans laat me een stekschema
zien waarin precies staat aangegeven
in welke week welke planten moeten
worden gestekt. ,,We zijn goed georganiseerd, anders redden we het niet met
al die verschillende planten.’’

Planten veredelen
Behalve met planten vermeerderen
houdt Hans zich ook bezig met planten
veredelen. Hij laat me een veld met
eigen kruisingen zien met onder meer
Helleborussen, Baptisia’s in allerlei kleuren
en lage Monarda’s. Voor het zelf kruisen
van planten is een lange adem nodig;
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Gezien bij De Hessenhof

10x Blauw en paars voor de zomertuin
➊

Eryngium bourgatii
’Lapis Blue’

Een nieuwe kruisdistelcultivar,
heel sterk met grote, donkerblauwe bloemen. Goede bijenen vlinderplant die het zelfs goed
doet op droge grond.
Details ✤ Standplaats: zon ✤ Bloei:
juni-augustus ✤ Hoogte: 60 cm

➋ Anchusa azurea
Deze wilde vorm van ossentong
geeft kleinere bloemen dan de
cultivars maar is wel sterker. Knip
de uitgebloeide stengels tijdig
terug want anders zaait hij zich
enorm uit.
Details ✤ Standplaats: zon ✤ Bloei:
mei-juli ✤ Hoogte: 100 cm
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➌ Delphinium oxysepalum
De bloemen van deze nieuwe,
langlevende ridderspoor zijn wat
kleiner dan gebruikelijk maar van
het diepste blauw dat je je kunt
voorstellen.
Details ✤ Standplaats: zon ✤ Bloei:
juni-juli ✤ Hoogte: 50 cm

➍ Nepeta ’Walker’s Low’
Dit bekende kattenkruid is
ondanks de vele nieuwe cultivars
nog steeds onovertroffen. Knip de
plant na de bloei licht terug voor
een tweede bloeiperiode.
Details ✤ Standplaats: zon ✤ Bloei:
juni-september ✤ Hoogte: 70 cm

➎ Salvia nemorosa

➐

Een stevige salie met een strakke,
opgaande bloeiwijze. De donkere
bloemstelen combineren goed
met de violetblauwe bloemen en
de karmijnrode schutblaadjes.
Details ✤ Standplaats: zon ✤ Bloei:
juni-september ✤ Hoogte: 80 cm

De grote dieppaarse klokken zijn
nog iets donkerder dan die van
’Kent Belle’ en de plant blijft veel
lager. Plant hem in losse, humeuze
grond en verplant om de twee jaar.
Details ✤ Standplaats: zonhalfschaduw ✤ Bloei: juni-juli
✤ Hoogte: 50 cm

➏

Scabiosa caucasica
’Stäfa’

➑ Aconitum ’Stainless

Dit duifkruid is een heerlijke
zomerbloeier die weinig eisen
aan de grond stelt zolang deze
niet te lang nat en te zwaar is. De
bloemen zijn in trek bij vlinders en
geschikt voor de vaas.
Details ✤ standplaats zon ✤ bloei
juni-september ✤ hoogte 80 cm

Door zijn zilverblauwe bloemen is
deze monnikskap een bijzondere
verschijning, vooral op een plek
in halfschaduw. De bloemen zijn
bovendien mooi donker geaderd.
Details ✤ Standplaats: zonhalfschaduw ✤ Bloei: juni-juli
✤ Hoogte: 120 cm

’Caradonna’

Campanula ’Sarastro’

Steel’
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➑

➒

➓

➒ Nepeta kubanica
Deze botanische kattenkruidsoort lijkt
een iets hogere Nepeta subsessilis
maar het blad is fijner en de groeiwijze
veel steviger. Na de bloei verkleurt
de plant gedeeltelijk violetrood, heel
decoratief!
Details ✤ Standplaats: zon ✤ Bloei: juniseptember ✤ Hoogte: 100 cm

➓ Allium farreri
Een sierui uit de Himalaya met echt
blauwe bloemen! Hij blijft heel klein,
heeft fijn bieslookachtig blad en is goed
winterhard. Deze nieuwe aanwinst is bij
De Hessenhof pas verkrijgbaar in 2014.
Details ✤ Standplaats: zon ✤ Bloei: junijuli ✤ Hoogte: 20 cm
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het bestuiven, zaaien en selecteren van
de opgekomen planten kost veel tijd en
het duurt vaak jaren voor dit alles
nieuwe, bruikbare planten oplevert.
Inmiddels heeft Hans al diverse nieuwe
cultivars op zijn naam staan. ,,De laatste
zelfgekruiste aanwinst is de supersterke
Echinacea ’Rozenrad’, dit is de Echinacea met
het kleinste bloemetje, maar met een
alsmaar doorgaande vertakking, wat
resulteert in een dichte bossige plant. Na
acht jaar is de plant nog steeds vitaal en
dat lukt met andere Echinacea’s niet. Verder
zijn we trots op Salvia ’Nachtvlinder’, een
zeer donkere, winterharde salvia.’’
In een kas vol handgekruiste Helleborussen
vertelt Hans dat het hem lukt om deze
planten biologisch op te kweken. ,,We
hebben resistente planten geselecteerd
en deze gekruist met wilde soorten uit
Bosnië om zo nieuw bloed erin te krijgen
en dus sterkere planten te telen. Ik ben
de enige die Helleborus kweekt zonder
gif. Dat lukt onder meer omdat ik aan
het begin van het seizoen zelfgemaakte
compostthee door het gietwater meng.
Dit brengt het bodemleven in de bladaarde (waarin de Helleborussen zijn opgepot, red.) weer op gang en hierdoor
kan de aanwezige voeding in de grond
vrijkomen.’’
Het heeft Hans járen gekost om dit alles
voor elkaar te krijgen. Met als resultaat
dat De Hessenhof zich nu met recht een
biologische kwekerij mag noemen.
Van een klant
Nu ik toch op deze heerlijke kwekerij
ben, maak ik meteen van de gelegenheid
gebruik om nieuwe planten voor mijn
eigen tuin uit te zoeken. Want bijzondere
planten voor droge zandgrond - waar
ik op tuinier - zijn hier voldoende te
vinden. Als ik de kapschuur inloop om
te melden dat ik vertrek, is Hans bezig
met het scheuren van een grote pol
Filipendula. ,,Je vroeg net hoe we aan
nieuwe planten komen’’, zegt hij. ,,Nou
deze heb ik van een klant die hier al 25
jaar komt. Het is een oude soort met diep
rozerode bloemen die nergens meer
wordt gekweekt. Ik scheur hem tot de
laatste scheut en plant ze dan uit op het
moerplantenbed want ik wil hem eerst
uitproberen.’’
Als deze Filipendula goed wordt bevonden,
zal hij over een jaar of drie tot vier aan
het sortiment worden toegevoegd. De
volledige plantennaam is onbekend
maar dat is voor deze sympathieke
kweker geen probleem. ,,Ik kom er wel
achter hoe hij heet, want ik heb een paar
heel oude plantenboeken!’’

De planten in de verschillende verkoopgedeeltes zijn gerangschikt naar standplaats,
wat zoeken vergemakkelijkt.

Kwekerij De Hessenhof
Hessenweg 41
6718 TC Ede
tel. (0031) (0)318-61 73 34
www.hessenhof.nl
Open op donderdag, vrijdag
en zaterdag van 9-17 uur (tot 2
november).
De Plantenlijst 2012-2013 van De
Hessenhof is een 260 pagina’s dikke
catalogus waarin het hele sortiment
overzichtelijk is opgenomen. Een handig
naslagwerkje want bij elke plant wordt de
hoogte, bloeikleur, bloeitijd en voorkeur
voor zon of (half)schaduw vermeld.
Helemaal geweldig is de informatie bij
elke plant; hier beschrijft de kweker de
plant en de ervaring die hij ermee heeft,
vaak aangevuld met wetenswaardigheden
over herkomst, gebruik in de tuin en
verzorgingstips. Catalogus bestellen?
Kijk dan op www.hessenhof.nl
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