BRANCHENIEUWS

Frans Sturm heeft één grote
passie: dahlia’s. Op verschillende plekken in en om zijn
woonplaats Heinkenszand
heeft hij tuinen waarop hij zijn
bloemen kweekt. Sturm houdt
niet van half werk, dus maakt
hij onder meer gebruik van
belichting en druppelbevloeiing. “Je bent er gek van of je
bent het niet.”
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V

erstopt tussen enkele woningen in
Heinkenszand, op enkele tientallen
meters van de openbare weg, ligt een
juweel van een dahliatuin. Het is de oogappel van Frans Sturm (62), hobbyveredelaar en
groot dahlialiefhebber. Hij kweekt dahlia’s, veredelt ze en laat de mooiste bloemen zien op
shows. Een enkel exemplaar van zijn zaailingen laat hij registreren.
Sturm is gedreven als het om dahlia’s gaat.
Die gedrevenheid uit zich bijvoorbeeld in de
manier waarop hij met stekmateriaal omgaat.
Op zolder had hij een teeltruimte ingericht,
compleet met assimilatiebelichting. Voor het
daglicht had hij een extra zolderraam laten
plaatsen. “Ik heb de wijkagent maar verteld wat
ik op zolder aan het doen was, anders dacht hij
misschien nog dat ik een wietplantage had”,
zegt Sturm met een knipoog.
Tegenwoordig heeft de Zeelander een nog
mooiere oplossing voor zijn jongste materiaal. Op vijf Deense karren in de garage heeft hij
nu zijn meerlaagse opkweek. De jongste stekken staan onderaan, de oudere staan bovenaan. Aan de onderzijde van de planken heeft
hij led-verlichting gemaakt. De professionele
lichtbalken beschikken over het juiste lichtrecept om groei, bloemvorming en beworteling
te stimuleren. Een flinke investering, “maar je
bent er gek van of je bent het niet.”
Het liefst werkt Sturm elke dag in de tuin. Desondanks heeft hij met zijn vrouw Ineke afgesproken om het dahlia-gebeuren niet al te gek
te laten worden. “Op zondag doen we niets met
dahlia. We gaan dan ook niet naar een show.
Dat is niet zo zeer uit principe, maar omdat we
hebben afgesproken dat we minimaal één dag
in de week reserveren om samen iets te doen
dat los staat van dahlia.”
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Frans Sturm is het liefst dagelijks met zijn bloemen bezig

De grenzeloze dahlialiefde van Frans Sturm
De voorliefde voor dahlia’s begon al op jonge
leeftijd. Als zestienjarige had Sturm een zaterdagbaantje en van het geld dat hij verdiende
kocht hij geregeld een bos dahlia’s voor zijn
moeder. “Ik haalde ze bij bloemist Alewijnse.
Ik vond het mooie kleurrijke bloemen.” Niet
lang daarna kreeg Sturm een grote hoeveelheid dahliaknollen van zijn opa die ze over had.
De knollen werden geplant in de tuin van zijn
ouders.

SHOWTUIN
Midden jaren zeventig trouwde Sturm met
Ineke en verliet het ouderlijk huis. Ook in zijn
nieuwe woning kon hij dahlia’s kwijt. Hij verdiepte zich in de bloemen en kocht af en toe
op markten nieuwe exemplaren. In de daaropvolgende jaren komt de inwoner van Zeeland
via zijn werk bij de bank veel bij boeren. Die
contacten leidden ertoe dat hij bij hen dahlia’s
kon planten. Ook nu nog heeft Sturm op diverse plaatsen dahlia’s staan, maar de showtuin
aan de Van Cittersstraat in Heinkenszand, op
een steenworp afstand van zijn huis, is de kers
op de taart. “Ik heb eigenlijk altijd grond te weinig. Elke vierkante meter benut ik om dahlia’s
te kweken.”
In de loop der jaren leerde hij zichzelf stap voor
stap meer over kweken, dieven en veredelen.

Hij keek de kunst af van de professionele kwekers en experimenteerde er op los, gesteund
door Ineke en hun dochter Miranda.
Maar waarom dahlia’s en geen rozen of orchideeën? “Voor een deel is het nostalgie, de herinnering aan de tijd dat ik ze voor mijn moeder
kocht en aan mijn opa. Ik vind dahlia sowieso uitzonderlijk mooi. Het is ook een veelzijdig
product. Er zijn zoveel kleuren en bloemvormen. Het is nog best lastig om ze te veredelen.
Je krijgt vaak ‘open harten’. Ik probeer vooral te
kweken op een egale kleur en stevige stelen.
Als het een geluidje maakt als je tegen de steel
tikt, zit het goed.”

KAMPIOEN
Sturm heeft diverse keren met zijn eigen
zaailingen hoge ogen gegooid bij keuringen op
nationale kampioenschappen van de Nederlandse Dahlia Vereniging. “Bij mijn eerste deelname wist ik niet goed hoe het werkte. Ik kreeg
zessen en zevens en daar was ik blij mee, want
ik had op school nooit zo’n mooi rapport. Daarna begreep ik dat je achten en negens moest
scoren om voor de prijzen in aanmerking te
komen.”
De inwoner van Heinkenszand zette zijn schouders eronder en verbeterde zijn bloemen aanzienlijk. Hij wist er verschillende nationale

titels mee te behalen. Het hoogtepunt kwam in
2009, toen Sturm eerste, tweede en derde werd
met drie zaailingen.
In 2010 kwam de klad erin. Sturm werd ziek:
kanker. De Zeelander moest een zwaar behandeltraject doorlopen. De tuin verslonste echter
niet. Een dozijn vrijwilligers meldde zich bij om
de tuin in stand te houden. Tot op de dag van
vandaag heeft hij hulp van een groep enthousiaste liefhebbers.
Sturm krabbelde weer op, maar de energie die
hij had voordat hij ziek werd, kwam niet meer
terug. Dus paste hij zijn tuin aan. “Ik wilde niet
stoppen en heb altijd gedacht in mogelijkheden. Daarom heb ik een systeem met druppelbevloeiing laten aanleggen. Dat kost natuurlijk
best veel geld, maar een hobby mag wat kosten.”
De dahliaman pur sang keerde ook weer terug
op wedstrijdniveau. In de groep zaailingen
behaalde hij in 2015 de eerste en de derde plek
bij het nationaal kampioenschap. “Dat voelde
zo goed om na die strijd kampioen te worden.”
Van alle 650 zaailingen die hij heeft staan,
springen er een aantal uit, zoals de dahlia ‘Kika’
(vernoemd naar de stichting ter bestrijding van
kinderkanker) en de grote ‘Sturm Lighthouse’.
Er is één soort extra dierbaar voor Sturm.
Het gaat om de dahlia ‘Carla Volleman’. Deze

bloem is vernoemd naar de fysiotherapeute
die hem weer in beweging kreeg na zijn ziekte. Zij kwam zelf in 2014 om het leven bij een
verkeersongeluk. Sturm wilde een bloem naar
haar vernoemen en vroeg haar man en kinderen die bloem uit te zoeken. Deze bloem, een
witroze exemplaar, staat nog altijd in zijn tuin.

BEZOEK
De dahliatuin is tot en met 1 oktober open voor
bezoek. Belangstellenden kunnen zich melden
via Sturms internetpagina. Hoewel de tuin ‘verstopt’ is, weten jaarlijks toch zo’n 600 bezoekers de weg te vinden. De meeste bezoekers
zijn tuinliefhebbers uit de regio, maar sommigen komen – onaangekondigd - van de andere
kant van het land, soms geïnspireerd doordat
ze een lezing van Sturm hebben bijgewoond.
“Het is voorgekomen dat er ’s ochtends werd
aangebeld en dan stonden er ineens elf mensen voor de deur die de tuin wilden zien”, zegt
Ineke, “Tja, dan ga je toch maar koffie zetten
om die mensen te ontvangen. Je kunt ze niet
voor de deur laten staan.” Sturm laat bezoekers graag zijn tuin zien. “Ik draag de dahlia een
warm hart toe. En dahliamensen zijn voor ons
altijd heel aardig.”
www.zeelanddahlia.nl
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