VASTE PLANTEN

‘Jongeren willen meer tuini
Een kwekerij puur gericht op particulieren. Dat was direct het
idee van Hans Kramer toen hij met zijn bedrijf startte. Een breed
assortiment hoort daarbij. Niet gericht op nieuwe soorten, maar
juist op bijzondere planten. Zo zijn er op kwekerij De Hessenhof
vaste planten te vinden die haast niet meer gekweekt worden.
En dat maakt de kwekerij gewild, ook onder collega’s.
Tekst en foto’s: Lilian Braakman

D

at Hans en Miranda Kramer op dezelfde tuinbouwschool hebben gezeten, is
het begin van hun gezamenlijke verhaal. Een docent wees Miranda op de kwekerij
van Hans - die hij net na zijn opleiding opgestart had - om daar stage te lopen vanwege hun
gezamenlijke interesses. Na haar opleiding
werd er een medewerker gezocht en dat werd
Miranda. Zij bleef geen collega, maar werd de
vrouw van en is ondertussen moeder van drie
kinderen. Samen runnen ze nu de kwekerij, wat
naar eigen zeggen zeer goed gaat.
Met een stuk lichte zandgrond van zijn opa en
ouders, is Hans aan de Hessenweg in de buurt
van Lunteren begonnen. “De grond hebben we
verbeterd met humus. In deze vollegrond staan
alle moederplanten waar bezoekers doorheen
kunnen lopen.” Stekken of pluggen worden
geplant in bladaarde in combinatie met organische meststoffen, waar de kwekerij al 25 jaar
mee werkt. Sinds 2011 heeft de kwekerij een
biologisch certificaat. “Dat is altijd al mijn doel
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geweest. Kweken met turf wil ik beslist niet. Ten
eerste is het een fossiele grondstof en ten tweede kost het transport. Of het nu als potgrond
of als turfblok in de kachel wordt gebruikt, er
komt hoe dan ook veel CO2 vrij”. Over de locatie
van de kwekerij zijn Hans en Miranda te spreken: “Het ligt echt midden in het land (Lunteren is het geografisch middelpunt van Nederland). We krijgen bezoekers overal vandaan.
Ook hebben we veel vaste klanten uit Duitsland.”

AANBOD
Hans heeft een duidelijke mening over het
aanbod dat nu wordt verkocht in tuincentra:
“Het wordt steeds meer van hetzelfde en alles
is gepatenteerd.” Het is niet zo dat Hans en
Miranda geen beschermde soorten verkopen.
“Je hebt toch een paar planten uit die groep
waar mensen om vragen. Daar kopen we dan
plugjes van in. Of we kopen planten die echt
nieuw en anders zijn dan het huidige aanbod.
We moeten er daarbij wel voor oppassen dat
het geen momentopname is. Want hoe doet
de plant het in het echt? In de tuin moeten ze

Salvia ‘Nachtvlinder’

presteren. Lukt het niet en ziet een consument
zijn plant doodgaan - bijvoorbeeld omdat hij
niet winterhard is - dan geeft de consument
zijn tuin op. Dertig jaar geleden hadden we
een veel degelijker assortiment. Wanneer planten het niet overleven moeten consumenten
nieuwe kopen. Als klanten dan het gevoel krijgen dat ze niet kunnen tuinieren, gooien ze de
tuin vol met tegels. Het plezier gaat weg en dat
werkt ook niet. Wij geven de planten tijd om te
groeien en proberen bezoekers te enthousiasmeren door het geven van lezingen aan diegenen die weer willen tuinieren. Je kunt consumenten beter een makkelijkere plant geven

eren’
om mee te beginnen. Als het lukt, dan gaan ze
juist meer aan hun tuin doen. Wat we veel zien
is dat er de laatste jaren meer jongeren naar de
kwekerij komen. Zij zijn vooral geïnteresseerd
in biologisch en eetbaar tuinieren.”

MOEDERPLANTEN
Het stekken, scheuren, zaaien en veredelen
doen Hans en Miranda zelf. Een tijdrovende
klus, maar met resultaat. “We hebben nu een
nieuwe Salvia ‘Nachtvlinder’, natuurlijk veredeld door de bijen. Doordat wij ook tijdrovende planten kweken zoals Trillium en Hepatica
proberen we ons te onderscheiden. Als je Trillium de tijd geeft om te groeien koopt een klant
hem voor zijn hele leven.”

‘Als klanten het gevoel krijgen
dat ze niet kunnen tuinieren,
gooien ze de tuin vol met
tegels’
Op het moment heeft kwekerij De Hessenhof
2.800 soorten op voorraad. Op de moederbedden staan zo’n 6.000 soorten waar elk jaar van
gestekt wordt. Zo kan het assortiment per jaar
wisselen. Per soort worden tussen de 50 en
de 300 planten opgepot, met name in p9-potten. Op aanvraag kan het een en ander worden gekweekt. “Sommige collega’s vragen wel
eens een wat lastiger te kweken soort in grote
aantallen. Ook kloppen hoveniers wel eens bij

ons aan.” Hulp op de kwekerij hebben Hans en
Miranda jaarrond van een vast personeelslid,
die buiten het seizoen niet werkt. Het seizoen
loopt van 1 maart tot 1 november. In de zomermaanden werken er nog zo’n vijf à zes medewerkers. Hulp komt ook van stagiaires, die vanuit Zwitserland, Zweden Duitsland en België
komen. In het seizoen is de kwekerij elke donderdag, vrijdag en zaterdag open van 9.00 tot
17.00 uur.

AANTREKKELIJK
Vanaf begin af aan is kwekerij De Hessenhof
gericht op particulieren. Daarom is er zeven
jaar geleden een verkoopschuur gebouwd. “Er
wordt steeds meer van ons gevraagd, omdat
bezoekers er graag een dagje uit van willen

maken. Daarom hebben we een verkoopschuur gemaakt, waar bezoekers rustig kunnen zitten en we ook artikelen verkopen zoals
potten en tuingereedschap.” Het voordeel van
bezoekers op de kwekerij vinden Hans en
Miranda dat ze dicht bij hun klanten staan.
“Anders mis je kennis en feedback. Wij krijgen
dat veel en leren hiervan. Nu staan veel producenten ver van hun consumenten af. Bij ons
kunnen ze zien hoe we werken en hoe alles
erbij staat. We kunnen ter plekke nog advies
geven. Als er dan planten worden gekocht, is
die keus bewust gemaakt. Wij vinden het heel
belangrijk dat een klant tevreden naar huis
gaat.”

GROOT GENOEG
Op de website (www.hessenhof.nl) is veel te
vinden voor de klanten. Er staan foto’s op en
informatie over de kwekerij, maar er kan ook
een bestellijst worden ingevuld. “Wanneer deze
is ingevuld kunnen mensen ervoor kiezen om
het op looproute uit te printen. Zo kunnen
de planten hier gemakkelijk gevonden worden omdat deze niet op alfabetische volgorde
staan. In de tuin staan alle planten op de voor
hun geschikte plek.”
Van de crisis heeft het stel geen last. “Het wordt
elk jaar drukker. Maar vaker open in het jaar
kunnen we niet. We hebben ook de tijd nodig
voor het vermeerderen. Als je open bent voor
publiek worden er toch vragen gesteld en kan
je niet doorwerken. Van het seizoen hebben
we eigenlijk ook geen last. In maart hebben we
niks verkocht, maar dat hebben we nu weer
ingehaald.” De toekomst zien Hans en Miranda positief. Groter willen ze niet worden, het is
al druk genoeg zo.
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