PLANT IN BEELD

Testtuin vaste planten voor
Op de vasteplantenkwekerij van Kees van den Aardwegh in Hillegom bevindt zich sinds twee jaar een testtuin voor vaste planten. Initiatiefnemers zijn Kees van den Aardwegh en Luc. Klinkhamer die zo’n 300 à 400 soorten bijeen gebracht hebben.
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A

anleiding tot het initiatief is het feit, dat
de vasteplantensector de laatste jaren
wordt overspoeld door nieuwigheden
en er in toenemende mate behoefte is aan het
uittesten van al die nieuwe soorten. Ook doet
de vasteplantensector volgens beide initiatiefnemers te weinig aan promotie. De tuin, waarin
planten staan die uit de gehele wereld afkomstig zijn, is alleen voor vakgenoten bedoeld die
- zo wordt nadrukkelijk gesteld - zonder uitzondering welkom zijn.

CENTRALE PLEK
De testtuin omvat een zevental inzenders uit
zowel binnen- als buitenland. Dat zijn in alfabetische volgorde Darrell Probst, Darwin
Plants, Jelitto, Luc. Klinkhamer, Osco Garden,
Plantipp en Visions. Daarnaast bevindt zich op
steenworp afstand de tuin van CNB New Plants
waar soorten uit het New Plants-project staan
opgeplant. “Kees liep al jaren met het idee
omdat er op dat gebied niets was, aldus Luc.

Echinacea’s (Darwin Plants)
Klinkhamer, en ik had bij hem een tuintje staan
met aanwinsten die nieuw waren. De deelname van al deze bedrijven maakt het mogelijk
om op één plek heel wat nieuwe soorten bij
elkaar te (laten) zien. Je hoeft niet langer half
Nederland door te struinen. We hebben de tuin
professioneel door een hovenier laten aanleggen, compleet met grasvlakken tussen de bedden, zodat de inzendingen ook met slecht weer

goed toegankelijk blijven. We zijn er dan ook
van overtuigd dat het aantal deelnemers alleen
maar zal toenemen.”

SUPERVISIE
De tuin staat onder supervisie van Kees van
den Aardwegh die de opplant ook vanuit zijn
woonkamer kan observeren en de teelttechnische verzorging voor zijn rekening neemt.
Dat betekent planten, op naam zetten en gras
maaien, maar ook het verzorgen van de showpotten voor de CNB-showkas. Daarnaast worden ook potten klaargemaakt voor tentoonstellingen of voor Visions om gefotografeerd te
worden en wordt desgevraagd aan bezoekers
teelttechnische informatie verstrekt. Voor handels- c.q. prijsinformatie moet men echter bij
de deelnemers zelf zijn. Voorwaarden om deel
te nemen zijn er niet. Kees van den Aardwegh:
“Iedereen kan zich met zijn eigen opplant aanmelden. Elke inzender betaalt een bepaald
bedrag en voor dat geld wordt alles geregeld,
zoals het aanleggen van de bedjes en paden,
alsmede het onderhoud et cetera. Zelf fotograferen is toegestaan, maar professionele fotografie is voorbehouden aan Visions of in overleg.”

GROEISEIZOEN
Dankzij de goede zorgen van Kees van den
Aardwegh ligt de tuin er prima bij. Ook het ideale groeiseizoen heeft daarbij een rol gespeeld.
Dankzij de milde winter kwam de opplant
goed opzetten en de groei verloopt perfect.
Luc. Klinkhamer: “We kunnen water geven als
het nodig is en de waterhuishouding in de Bollenstreek is de beste van de wereld. We hebben zelfs een paar soorten staan waarvan je
niet kunt geloven dat die hier zo kunnen groeien. Het ziet er allemaal mooi en gelikt uit en
verwacht mag worden, dat het tot diep in het
najaar zo zal blijven, mede doordat de tuin bijgehouden wordt door een professional.”

GROTE BEHOEFTE

Met de oprichting van de testtuin is voor initiatiefnemers Kees van den Aardwegh (foto) en
Luc. Klinkhamer een grote wens in vervulling gegaan
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Volgens de beide initiatiefnemers voldoet
de testtuin in een grote behoefte en is er veel
aanloop. “Voor handel en export is de showtuin een ideaal instrument om te beoordelen
welke nieuwe soorten in aanmerking komen
voor opname in de catalogus. Het eerste wat
de consument wil zien in een catalogus zijn de
nieuwigheden. Onze bezoekers zijn dan ook
vooral de inkopers van grote bedrijven die op
zoek zijn naar nieuwigheden en hier de planten kunnen beoordelen, zoals ze er in de praktijk bij staan en die daar regelmatig voor terugkomen. Iedereen is van harte welkom en van
elk nieuw soort is fotomateriaal beschikbaar
bij Visions. Negentig procent van de soorten

ziet in grote behoefte

Geranium ‘Dreamland’
die hier staan is nieuw en de rest zijn referentiesoorten.” Uniek is de aanwezigheid van een
Brunnera-collectie van zo’n twintig soorten.
Een liefhebberij van Kees van den Aardwegh
die twintig jaar geleden de licentie kreeg van
Jack Frost en vervolgens als hobby de gehele
Brunnera-collectie verzamelde. Volgens insiders is Jack Frost, gewonnen door Walter Gardens en destijds door CNB in Europa geïntroduceerd, de beste vasteplantenintroductie van
de afgelopen dertig jaar.

TOPPERS
Uiteraard zou het te ver voeren om in het kader
van dit artikel alle opgeplante cultivars bij
naam en toenaam te noemen en moet noodgedwongen worden volstaan met een enkele topper. Zo is Osco Garden onder meer present met een aantal Hakonechloa-soorten, een

Persicaria ‘Orange Field’
groep speciale grassoorten uit Japan die geselecteerd zijn op hun kleuren.

‘Testtuin brengt heel wat
nieuwe soorten op één plek
bij elkaar’
Meest opvallend bij Plantipp zijn de winterharde Calendula’s en de nieuwe serie Delosperma
‘Wheels of Wonder’ met hun grotere bloemen
en goede winterhardheid. Darwin Plants toont
onder andere een nieuwe serie Echinacea’s die
zich onderscheiden door hun prachtige, strakke kleuren. Bij Visions vallen met name de
Buddleya’s op, heesters die compact groeien en
mooie grote bloemen laten zien. Darrell Probst
heeft het accent gericht op nieuwe Coreopsis-soorten die zich onderscheiden door hun
nieuwe kleuren en goede winterhardheid en
die zich in de belangstelling van het grootwinkelbedrijf mogen verheugen. Bij Luc. Klinkhamer is het de Heuchera Master Painter-serie
van Thierry Delabroye die de aandacht trekt
en die exclusief is ondergebracht bij CNB New
Plants en van Luc zelf een nieuwe Polemoni-

Coreopsis ‘Daybreak’
um-selectie die opvalt door zijn gele bontbladigheid en geflankeerd wordt door een tweetal
referentiesoorten. Een andere aanwinst is hier
een nieuwe Anthriscus, het ouderwetse fluitenkruid, maar dan met glimmend donker blad en
roze bloemschermen. De Duitse veredelaar
Jelitto tenslotte laat naast paradepaardje Rudbeckia ‘Little Gold Star’ wat nieuwe Gaillardia-variëteiten zien die niet door zaad vermeerderd kunnen worden. ‘Little Gold Star’ wordt
beschouwd als één van de beste introducties
van de laatste jaren en is compacter dan ‘Gold
Sturm’, de meest verkochte vaste plant in Amerika.

BEZOEKTIJDEN
De testtuin is de hele dag door, zeven dagen per
week van zonsopgang tot zonsondergang voor
vakgenoten te bezichtigen. Er is van het aanwezige assortiment geen catalogus beschikbaar, maar er zijn wel een paar sortimentslijsten voorhanden en alle opgeplante aanwinsten
zijn voorzien van de naam van de inzenders.
Bovendien is initiatiefnemer Kees van den
Aardwegh vrijwel dagelijks op de tuin te vinden
om bezoekers desgevraagd van teelttechnische
informatie te voorzien en kan er ook informatie
worden opgevraagd bij de inzenders. Nieuwe
inzenders kunnen zich overigens eveneens bij
Kees van den Aardwegh melden.

Resumé
Op het bedrijf van Kees van den Aardwegh in Hillegom zijn sinds een jaar of twee zo’n 300
à 400 nieuwe vasteplantensoorten te zien. Initiatiefnemers zijn Kees van den Aardwegh en
Luc. Klinkhamer die daarmee vakgenoten in staat willen stellen zelf een selectie te maken
uit het grote aantal nieuwe vasteplantensoorten dat wereldwijd beschikbaar komt. Dat
daar behoefte aan is blijkt wel uit de grote belangstelling die met name door de handel en
de export aan de dag gelegd wordt.
Calendula Winterwonderserie
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