VASTE PLANTEN

Een uit de hand gelopen ho
Dit zomerseizoen gaan we langs verschillende vasteplantenkwekers. Wat is er nieuw in de branche, hoe was het groeiseizoen en de afzet? Vaste planten kwekerij Jan Neelen uit Hem bijt
het spits af en vertelt over zijn bedrijf en de gang van zaken.
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Hoorn naar Hem verhuisde om zo voldoende
ruimte te hebben voor zijn eigen kwekerij.

n het jaar 2000 gooide Jan Neelen het roer
om. Hij maakte van zijn hobby zijn werk.
“Ik werkte al jaren in de zorg met geestelijk gehandicapten. Dat werkte op een gegeven moment niet meer voor mij. Omdat ik
altijd al bezig ben geweest met vaste planten en al aardig wat had staan, besloot ik om
mijn eigen kwekerij te beginnen.” Van jongs af
aan is Neelen gepassioneerd van geraniums.
Omdat zijn vader juist andere soorten kweekte zoals pelargoniums en fuchsia’s, wilde Jan
juist iets anders. “Vroeger stonden de planten
’s winter altijd in huis. Je sliep gewoon tussen
de pelargoniums. Ze werden kleur naast kleur
perfect langs het lijntje geplant. Ik wilde juist
iets anders en een lekkere wilde tuin. Voordat
ik begon met mijn kwekerij ging ik wel eens
naar andere landen om geraniums te halen.
De nieuwe soorten stekken, zaaien en kweken.
Als schooljongen begon ik bij mijn zwager die
een snijbloemenkwekerij had in Roelofarendsveen. Ik begon met goudsbloemen te verkopen
op de markt. Dat jaar erna plukte ik de restjes
chrysanten en maakte gemengde bossen. Dit
bracht nog meer op dan bossen per kleur.” Een
uit de hand gelopen hobby kun je het noemen.
Jan is zo’n liefhebber van geraniums, dat hij van

Tuin is een belangrijke lijn in de visie van de
kwekerij. Het afgelopen jaar werd de kwekerij meer een showtuin. Mede doordat Neelen
hoopt collectiehouder geranium te worden. Zo
is hij dit jaar aspirant-lid geworden van de Boskoopse culturen. In totaal zijn er zo’n 800 verschillende soorten geraniums. Neelen teelt bijna 400 soorten.
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De pas aangelegde vijver
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GERANIUMS

‘Een plant reageert op
snoei. Je mag best de boel
besodemieteren om hem
nogmaals te laten bloeien’
“Om alle geraniums een plekje te geven die
ze verdienen wilde ik een showtuin maken.
Droog, tussen de muur gemetseld, in de schaduw of in de zon. Per drietal worden ze geplant
en er komen duidelijke naambordjes bij.” Als
plantenkenner heeft Neelen er een hekel aan
wanneer namen verkeerd zijn neergezet. Als
lid van de Boskoopse culturen, moet alles wor-

Nieuwste aanwinst: geranium ‘Kaya’, die
Neelen zelf heeft veredeld
den bijgehouden, ook de kruisingen. Dat doet
Neelen aandachtig, aangezien er wel eens een
nieuw soort zomaar is verdwenen. “Ik had een
prachtige geranium, maar niet opgeschreven hoe hij gekruist was. Dan kan je hem niet
opnieuw kruisen want je weet het niet meer.
Maar dat gebeurt me nu niet meer.”

BIJENVOLK
Neelen teelt zo’n 1400 soorten op 3.5 duizend
meter grond. Naast 400 geraniums, heeft hij
onder andere thalictrum, potentilla en salvia. “Ik wil graag planten kweken die niet in
een tuincentrum staan.” In de showtuin heeft
Neelen pas een vijver aangelegd met natuurlijk
water. Daardoor groeien waterlelies er goed in
en zijn er veel kikkers te vinden. Het water is
niet het enige dat Neelen natuurlijk wil houden, zo werkt hij ook met biologische potgrond.
“Een biologisch keurmerk heb ik niet meer

Wachtend op een geschikt plekje

bby: je eigen kwekerij
want mensen keken er niet naar en je moest
er veel voor betalen. Maar de potgrond die ik
gebruik is wel officieel gekeurde biologische
potgrond.” Spuiten doet Neelen niet. Hij teelt
alleen soorten die tegen een stootje kunnen:
“Ze moeten het doen in elke tuin en makkelijk te verzorgen zijn.” Kruisen doet Neelen zelf
gericht, maar niet al zijn nieuwe soorten ontstaan gericht. “Ik heb een bijenvolk in de tuin
staan. Wat zij kruisen weet je natuurlijk niet.
Maar er ontstaat wel eens wat nieuws. Nu ben
ik naast kweker een imker in opleiding.”

VORSTSCHADE
“Het was een waardeloos voorjaar. De sneeuwschuiver staat nog bij de deur en de winterjas
hangt nog aan de kapstok. Ik heb zeker 30 tot
40 procent minder opbrengst. De planten zijn
gevriesdroogd. De koude wint vanaf het IJsselmeer zorgde daarvoor. Winter is prima, maar
niet in maart en zeker niet in combinatie met
die vorst en harde oostenwind. De groene bladeren van de primula waren allemaal bruin.
Van nieuw soort geranium ‘Dreamland’ zijn
er vier van de tien kapotgevroren. Als je er dan
300 hebt gekocht, wordt je daar niet echt blij
van.” Het seizoen loopt drie weken achter. “In
april, mei en juni is de piek, die is voorbij voordat alles in bloei staat. Ik ga bijna elk weekend
naar markten, maar mensen willen bloeiende planten kopen. Zelfs met foto’s erbij hoe ze
eruit zien worden ze moeilijk verkocht. Daarom zit ik nog nokvol en dat terwijl de weefselkweek eerdaags al komt.”

OPEN TUIN
Waarschijnlijk is Neelen dit jaar op Plantarium te vinden. Zo staan de nieuwe geraniums
‘Hanna’, ‘Kaya’ en ‘Happy Buxton’ klaar. “Als
deze mooi genoeg zijn neem ik ze mee.” Zaken

Jan Neelen aan het werk in zijn showtuin
doet Neelen met Compass. Verder werkt hij
samen met enkele anderen kwekers. “Op deze
manier kunnen we nieuwe soorten grootschaliger telen en je krijgt zo wat hulp om nieuwe
soorten vast te leggen.” Promotie maakt Neelen
voornamelijk op zijn website. Online is hij pas
gestart met het online verkopen van vaste planten. “In de herfst kan ik ze dan mooi versturen.
Als je dat in het voorjaar doet heb je er geen tijd
voor en later in de zomer ben je ondankbaar
voor je planten. Daarnaast heb ik in de herfst
tijd om tuinadvies te geven. Zo heb ik laatst een
vlindertuin beplant.” Neelen staat regelmatig in

de agenda van ‘Groei en Bloei’, ‘Landleven’ en
heeft hij meegeschreven aan ‘Het geranium
boekje’ dat dit jaar is uitgebracht. Door mee te
doen aan open tuindagen hoopt Neelen meer
particulieren te trekken. “In mijn tuin is straks
de grootste verzameling geraniums te zien. Als
tuinreizen mij er dan net bij pakken heb je een
bus vol met mensen op je erf.” Zo was er 15 en
16 juni jl. een geraniumweekend bij de kwekerij die aardig werd bezocht. Neelen geniet
ervan als er bezoekers komen. “Je kunt ze van
alles vertellen over hoe de planten verzorgd
moeten worden, waar ze moeten staan en hoe
ze langer bloeien. Een plant reageert op snoei.
Je mag best de boel besodemieteren om hem
nogmaals te laten bloeien. Zo kun je de wortels
afknippen of de uitgebloeide bloemen eruit
plukken. Zo denkt de plant dat hij nog moet
bloeien. Dat kan heel goed bij geranium ‘Erianthum’. Die bloeit wel drie keer.” Neelen zijn
bijnaam is ‘ouwenelen’, deze heeft hij gekregen
omdat hij als echte liefhebber graag over zijn
product praat.

Resumé
In 2000 begon Jan Neelen met zijn kwekerij. Nu is hij aspirant-lid van Boskoopse culturen en werkt hij aan een showtuin om zijn collectie geraniums te laten
zien.
De achtertuin waar nog aan gewerkt wordt
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