Dubbele Helleborus-selecties van Kwekerij De Nachtvlinder zijn onder meer aangeplant in de Natuurtuin.

KEUKENHOF

‘Vaste plant
speelt eigen rol’
Als de tulp de hoofdrol heeft, dan wil de vaste plant graag
een van de bijrollen spelen. In de Keukenhof krijgen vaste
planten op diverse plaatsen ruimte. Vooral waar sprake is van
meerjarige beplanting fungeren ze goed.
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leur en Keukenhof, het is een
vanzelfsprekende combinatie.
Niet alleen de voorjaarsbloeiende
bollen hebben al vroeg de kleur
op hun wangen, ook vaste planten hebben
hier genoeg te bieden. Zeker op die plekken waar niet elk jaar alle aanplant wordt
gerooid, is er in de ontwerpen ruimte
voor vaste planten, stelt ontwerper Martin
Elling. “In het verleden werden vaste planten en bloembollen gecombineerd, maar
gingen na sluiting van het park de bollen
eruit. Dat deed de vaste planten geen
goed. Nu passen we vaste planten toe op
die plekken waar ook de bollen meer jaren
staan. Voorbeelden zijn de Natuurtuin en
het Molenbos.”
Ellen Akerboom van Kwekerij De Nachtvlinder uit Ter Aar kende als inzender van
snijbloemen de Keukenhof al. De stap naar
vaste planten was klein. “Ik kreeg de vraag
of we een sortiment Helleborus konden

leveren voor de Natuurtuin. Daar heb ik
positief op gereageerd. Juist de oriëntalishybriden lenen zich goed voor deze plek,
omdat ze nog lang doorbloeien. Mijn specialiteit zijn dubbele vormen, omdat ik die
echt heel mooi en onderscheidend vind.”
Akerboom kreeg de vrije hand in de keuze
van het sortiment. “Ik heb de mooiste
planten uitgezocht met allerlei kleuren.”
Met de Keukenhof is afgesproken dat de
bedrijfsnaam niet wordt vermeld, maar
wel de cultivarnamen. “Dat laatste moet
voldoende zijn om bij mijn bedrijf uit
te komen. En sowieso is het een prima
promotie voor Helleborus en dat is ook
belangrijk.”

ONMISBAAR OP KEUKENHOF
Wat Akerboom betreft zijn vaste planten
onmisbaar op de Keukenhof. “Ze voegen
zeker iets toe in het park, ook al spelen ze
niet de hoofdrol. Ze hebben echt hun toe-

Nico Rijnbeek: ‘Er zijn vaste planten die vanaf half
april bloeien en daarom prima passen op de Keukenhof.’

gevoegde waarde. Dat zal de bezoeker die
ook tuinliefhebber is echt wel opvallen.”
Nico Rijnbeek van Rijnbeek & Sons uit Boskoop was afgelopen najaar betrokken bij
de beplanting van het Molenbos. Dit deel
van het park is opnieuw ingericht en heeft
het karakter gekregen van een vochtig halfschaduwbos. “De Keukenhof heeft advies
gevraagd over het sortiment vaste planten
dat daarvoor geschikt is. Ik kwam uit op
onder meer Asarum europaeum, Carex ‘Vanilla Ice’, Epimedium en Ophiopogon. Die
soorten zijn afgelopen winter aangeplant.”
Rijnbeek realiseert zich dat het wel tijd
kost voordat in dit deel de vaste planten
zullen schitteren. “Net als bij de Natuurtuin, die twee jaar geleden opnieuw is
ingeplant, zal het hier een paar jaar duren
voordat het oogt zoals het is bedacht. De
kou van maart heeft het voor sommige
planten er zeker niet gemakkelijker op
gemaakt.”
Wat hem betreft vormen vaste planten
een prima aanvulling voor de Keukenhof.
“Ik zie nog genoeg mogelijkheden. Er is
zeker sortiment dat vanaf half april iets
toevoegt als het gaat om de kleur van het
blad of de bloem.”
Dat bevestigt ontwerper Martin Elling.
“De combinatie van bloembollen en vaste
planten maakt het beeld compleet. We
kunnen vaste planten goed gebruiken en
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elk jaar leren we daar weer meer over.”
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