Limburg en Holland samen één op Floriade
Gezamenlijke inzending van de kwekerijen Den Mulder en Heemskerk
Boom- en heesterkweker Henk den Mulder (54) uit Grubbenvorst en vasteplantenkweker Gerard Heemskerk (59) uit Noordwijkerhout hebben
met het oog op de Floriade 2012 in Venlo de handen in elkaar geslagen. Hun gezamenlijke inzending voor de internationale tuinbouwtentoonstelling, met tal van bijzondere soorten bomen en vaste planten, moet beide kwekers de nodige exposure geven. Het vertrouwen op
succes is groot, toch is er in de aanloop ook lichte kritiek.
Auteur: Ruud Jacobs

Behalve dat hun beider sortimenten voor een
gezamenlijke inzending prima op elkaar aansluiten, zijn het zeker ook de karakters die matchen.
Zuid-Hollander Gerard Heemskerk is met zijn
rappe Hollandse tong de meer naar buiten tredende helft en Limburger Henk den Mulder, die
op zichtafstand van de Floriade woont, houdt het
wat rustiger. Alles bij elkaar vormen ze een ideaal
Floriade-koppel. Maar hoe zijn jullie eigenlijk met
elkaar in contact gekomen om gezamenlijk iets
op de Floriade te gaan doen? Heemskerk: “Via
Jan Mauritz (Manager Deelnemers Nederlandse
Tuinbouw, red.). Die heeft gezorgd dat we samen
zijn gaan praten. Ik heb in 2002 voor de eerste
keer op een Floriade gestaan en dat is me achteraf heel goed bevallen. Nu wilde ik ook wel
weer mee doen, maar zo’n eigen tuin op 200
kilometer afstand van Noordwijkerhout is een
hele onderneming. Het toegewezen plekje op
de komende Floriade leek in eerste aanhef niet
perfect. Maar omdat Henk den Mulder op het
Floriadeterrein mijn buurman zou zijn en Jan
Mauritz ons met elkaar in contact heeft gebracht,
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ontstond er een aantrekkelijker geheel waar ik
enthousiast over werd. De combinatie van vaste
planten en bomen past namelijk prima. Onze
teelten en producten sluiten goed op elkaar
aan. Bovendien passen onze karakters goed bij
elkaar.”

Inzending
Beide kwekers hebben elkaar anderhalf jaar geleden voor het eerst ontmoet. Daarna is het balletje gaan rollen en is de Floriade-trein langzaam
op stoom gekomen. De ongeveer 900 m² grote
inzending die dit jaar door beide heren van groen
wordt voorzien, is een ontwerp van tuinarchitect

Jacqueline van der Kloet. Bijna een jaar voor de
opening van de Floriade zijn begin maart eerst
de bomen en heesters geplant en enkele weken
later volgden ook de vaste planten. Van elke
bomensoort zijn er steeds twee stuks geplant.
Het unieke aan deze gecombineerde inzending
is, volgens de twee compagnons, dat er behalve
de bomen en planten ook stukje kwekerij op de
inzending wordt weggezet. Den Mulder: “We
willen op onze inzending ook een stukje kwekerij
nabootsen, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt met
de aanplant van een apart hoekje vol met taxus.
Daar kunnen de Floriade-bezoekers de verschillende groeistadia zien van eerstejaars plantje tot
drie meter grote taxussen. We gaan hier volgend
jaar ook dingen laten zien, zoals het veredelingswerk. Dit zal deels in de praktijk door onze eigen
mensen worden gedemonstreerd en uitgelegd,
maar deels zal dit ook gebeuren met behulp van
informatieborden.”
Het perceel, gelegen in de noordwesthoek van
het Floriadeterrein, is straks voorzien van allerlei
technische gemakken. Zo komen er aansluitin-
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gen voor datacommunicatie en volautomatische
beregening. Den Mulder: “Wij hoeven straks aan
de organisatie alleen nog maar door te geven
wanneer er water moet worden gegeven en
dan gebeurt dat volautomatisch.” Qua bomen
en planten bestaat de inzending uit tientallen
verschillende soorten, waaronder enkele zeer
bijzondere en ook beeldbepalende exemplaren.
Zo staan verspreid over de inzending enkele driestammige moerascypressen (Taxodium distichem).
Centraal in het ontwerp was oorspronkelijk een
bamboepaviljoen van zes bij zes meter gepland,
maar bij de nadere uitwerking en invulling van de
plannen blijken de kosten voor een dergelijk huis
zo hoog dat de inzenders nu naar een alternatief
uitzien. Het bamboehuis zou tijdens de Floriade
als een soort informatiecentrum moeten gaan
fungeren. Wat het alternatief wordt, is nu nog
niet geheel duidelijk. Den Mulder: “De ambitie is
er zeker, maar de kostenfactor is nu nog een stevig punt van discussie. Een partytent zal wel niet
mogen, hahaha.”
Meerwaarde
Verdere naamsbekendheid van de kwekerijen
en zeker ook de diverse soorten die geleverd
kunnen worden, zijn zowel voor Den Mulder als
Heemskerk de belangrijkste reden om zich volgend jaar op de Floriade aan het grote publiek
te tonen. Heemskerk: “Het is eigenlijk net zoals
met de Keukenhof: de mensen zien je product.
Ik zie nog steeds mensen en orders terugkeren,
concreet door onze eerdere inzendingen aan
de Keukenhof en de Floriade 2002.” Om de
naamsbekendheid - zeker ook internationaal niet alleen via de bezoekers aan de Floriade te
vergroten, denkt het tweetal kwekers ook aan de

Taxus in verschillende groeistadia.

Gerard Heemskerk (links) en Henk den Mulder.

moderne technieken van vandaag de dag. “Voor
het bekijken van mijn percelen hier in Limburg
heb ik ter plekke een webcam geïnstalleerd.
Wellicht gaan we die hier ook op de inzending
installeren. We communiceren immers met iedereen over de hele wereld. Omgekeerd kunnen we
onze klanten via onze eigen websites ook op de
inzending hier op de Floriade attent maken”, zo
laat Heemskerk weten.

“Onze teelten en producten
sluiten goed op elkaar aan.
Bovendien passen onze karakters goed bij elkaar”
Den Mulder en Heemskerk zijn zeer tevreden
over het uitgevoerde ontwerp en ook over de

locatie in het zogeheten Education & Innovationgedeelte van het Floriadeterrein. Beduidend minder is het koppel echter te spreken over het late
tijdstip dat ze hun inzending konden inplanten.
Den Mulder: “Het terrein is vorig jaar pas in juni
vrijgegeven. Het was toen te laat om te kunnen
planten. April zou echt veel beter geweest zijn.
Dat had volgens ons ook best gekund. De pas
aangeplante bomen en planten moeten nu nog
worden gesnoeid om ervoor te zorgen dat ze
opnieuw uitslaan en volgend jaar goed in model
zijn. Dat had allemaal eigenlijk een jaar eerder
moeten gebeuren.” Collega Heemskerk valt zijn
compagnon bij: “Dit evenement wordt één keer
in de tien jaar georganiseerd en iedere keer is er
weer dezelfde kritiek. Het is gewoon een jaar te
laat. Het irritante is dat de leibomen die hier achter onze inzending staan, wel door de Floriade al
een jaar eerder zijn aangeplant. Voor de individuele inzendingen zijn we eigenlijk een jaar te laat
om straks mooie volle bomen en planten te kunnen laten zien. Helaas is het weer hetzelfde als in
2002 en 1992. Het kan en moet beter, want de
presentatie van producten is een belangrijke basis
voor het slagen van dit project, maar het lijkt nu
weer een sluitpost.”
Kwaliteitseisen
Volgens het kwekersduo betekent het maken
van een inzending voor de Floriade zeker niet
zomaar even wat in elkaar draaien. Alvorens
aan de slag te mogen is er dan ook het nodige
praatwerk aan vooraf gegaan. Heemskerk: “We
hebben ons hele verhaal bij de organisatie van de
Floriade uitgebreid moeten verdedigen, waarbij
we kritisch hebben moeten aantonen waarom
onze inzending een aanvulling voor de Floriade
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Selectie uit de Floriade-inzending Den
Mulder – Heemskerk:
Boomkwekerij Den Mulder
Locatie: Grubbenvorst
Areaal: 130 hectare (Grubbenvorst)
Sortiment: breed sortiment van 1.500 soorten –
specialiteit: breedte van sortiment
Bomen (3 en 4 keer verplant) en solitaire heesters

Pterostyrax corymbosum, Xanthocerus sorbifolium, Ruscus aculatus, Cornus walterii, Diospyros
virginiana, Magnolia officinalis, Lindera
benzoin, Styrax obassia, Stewartia rostrata,
Sinocalycanthus chinensis, Oxydendrum arboreum, Maclura pomifera, Franklinia alatamaha,
Rhus aromatica, Rhus trilobata.
Beeldbepalende solitairplanten: Taxodium
distichum 3 stam, Idesia polycarpum.
Heemskerk Vaste Planten - Perennials
Locatie: Noordwijkerhout
Areaal: 30 hectare (Bollenstreek en NoordLimburg)
Sortiment: Vaste planten, met een handelssortiment van 700 soorten – specialiteit: Hosta,
Hemerocallis, Iris en Enzata siberica

Davidia involucrata

Sortiment bomen en solitairstruiken:
Phellodendron amurense, Tetradium danielii,
Prunus ‘Pink Cloud’, Gymnocladus dioica,
Parottia persica, Styrax japonica, Davidia involucrata, Cornus mas ‘Golden Glory’, Liriodendron
tulipifera ‘Fastigiatum’, Koelreuteria paniculata ‘Fastigiata’, Stewartia pseudocamelia,
Heptacodium miconioides, Acer griseum,

is. Het is echt niet zo dat je hier zomaar even
een plekje krijgt toegewezen. Zo moeten we ons
ook houden aan de Algemene Tentoonstelling
Reglementen voor de Floriade, een boekwerk van
45 pagina’s vol voorwaarden. De tuin die je gaat
aanleggen moet helpen bij het uitdragen van het
door de Floriadecommissie gestelde ambitieniveau.”
Kosten
Voor de toegewezen ruimte hebben Heemskerk
en Den Mulder geen geld op tafel hoeven te leggen. Het ontwerp en de uitvoering van het plan
komen echter geheel voor rekening van beide
kwekers. Over het precieze bedrag wat alles
uiteindelijk gaat kosten, valt volgens de inzenders op dit moment nog niets met zekerheid
te zeggen. Heemskerk: “Voor de gezamenlijke
inzending op de Floriade in de Haarlemmermeer,
een samenwerking met twee andere bedrijven
onder de naam Evolution Garden, gingen we in
eerste instantie uit van maximaal 50.000 gulden.
Uiteindelijk bleek het in totaal 100.000 euro te
kosten. Nu gaan we voor de totale inrichting ook
uit van 100.000 euro.” De personele bezetting
van de inzending tijdens de Floriade is hierin nog
niet meegerekend. Dit omdat de precieze invulling hiervan nog nader wordt bekeken. “Ik vind
dat dit soort dingen geld mogen kosten. Er zit
natuurlijk wel een grens aan, maar ik ben ervan
overtuigd dat het uiteindelijk voor ons geld gaat
opleveren”, aldus Heemskerk.

Hemerocallis Crystal Pinot

Hemerocallis met o.a. eigen
introducties:
Bakabana, Berrylicious, Bettylen, Candy
Lipstick, Crystal Pinot, Doublelicious,
Entrapment, Exploded, Pumpkin. French
Lingerie, Helen Sever, Lace Babydoll, Macbeth,
Magic Dancer, My Reggae Tiger, Purplelicious,
Sixth Sense, X Factor, Yellow Submarine
Hosta met o.a. eigen introducties: Anne,
Captain's Adventure, Catherine, Color Festival,
Dinky Donna, Karin, Lady Guinevere, Magic
Island, Moon Split, Morning Star, Timeless
Beauty, White Feather.

Hosta Moon Split

Taxodium distichum 3 stam
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