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‘Hardlopers
moet je hebben’
Alles veranderde voor siergrastelers
Patricia en Leo van Riel rond 2013. De
crisis trof ook de boomteeltsector en
de ondernemers stonden voor enkele
belangrijke keuzen. “Tot die tijd hadden
we bijna alle soorten, maar nu vraagt
een ander publiek andere soorten en we
hebben dus een beperkter assortiment”,
vat Leo van Riel samen. Patricia: “We telen
heel veel Carex. Hardlopers, die je moet
hebben voor de tuincentra.”
Tekst: Hans van der Lee | Fotografie: René Faas

E

r is niets mis met de Carex van Van Riel. Er staan vijftien verschillende soorten, van de groene ‘Irish Green’
tot de bruinrode ‘Carex buchananii’ en alles aan
tinten, strepen en bladvorm ertussenin. Het is een
gewild product bij de tuincentra, waar Van Riel aan levert.
Leo en Patricia selecteren zelf het assortiment, maar daarbij
moeten ze oog houden voor de afnemer. “Zelf ben ik van de
verschillende soortjes, zo veel mogelijk. Dat vind ik prachtig,
maar mijn vrouw remt mij wat af”, legt Leo uit. Patricia: “Die
Carex is een hardloper, die je moet hebben. Dan gaat er niet
zozeer om wat je er zelf van vindt. Het ziet er leuk uit.”
Volgens Leo wordt het tijd voor andere soorten van de Carex,
die bijvoorbeeld beter wortelen en langer meegaan. Zijn
vrouw gaat daar iets pragmatischer mee om. “Het is uitstekende handel en de klanten van de tuincentra komen nog
eens terug om iets anders in de tuin te zetten. Dat vinden wij
helemaal niet erg, zeker niet als ze in het tuincentrum al die
andere fraaie producten zien.”
Feit is dat de lange rijen Carex in de kassen van Van Riel
garant staan voor kleur in het voorjaar en dus verkopen. Leo:
“We waken voor te snelle productie, want we willen natuurlijk een zo goed mogelijk product leveren.”
Het is relatief rustig op het bedrijf, in het najaar. Er wordt wat
voorbereidend werk voor de winter gedaan, er rijdt een heftruck
van de ene naar de andere kas en er is tijd voor opknapwerk.
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Siergrassenspecialist
Patricia en Leo van Riel telen in Beringe (L) 2,5 ha siergrassen voor
tuincentra, waaronder Intratuin. Het bedrijf begon in 1985 als vijver- en vasteplantenkwekerij. Het aandeel siergrassen groeide
gestaag en sinds 2000 is het bedrijf helemaal over op deze teelt.
Van Riel is lid van Benefits of Nature, dat bedrijven helpt de ecologische voetafdruk te verkleinen. Er is een flink assortiment grassen, variërend van potjes met grassen van 10 centimeter tot soorten van bijna 4 meter. Voor het echtpaar gaat het behalve om een
duurzaam, efficiënt bedrijf ook om het plezier in de teelt. Die kreeg
een dreun tijdens de crisis, rond 2013. Het stel heeft zich echter
herpakt. De duurzaamheid komt onder meer terug in de ‘natuurlijke’ vijver achter het bedrijf, die is aangelegd voor de opvang van
het water uit de kas van 1 ha en van het containerveld van 1,5 ha.

Vlak voor het bufferplein met rollerbanen, waar normaal
gesproken de orders worden klaargemaakt, zitten medewerkers
op de grond doeken aan elkaar te maken. Die moeten straks over
de grassen die de winterkou niet verdragen. “Dat hadden we al
veel eerder moeten en willen doen, maar er was geen tijd voor”,
merkt Leo op terwijl hij over de doeken stapt.
“Dit bufferplein is een uitkomst”, vindt hij. Medewerkers
kunnen daar in de drukke periode alvast orders op sorteren,
zodat karren direct geladen kunnen worden als de afnemer op
de dam staat. “We hebben orders van enkele stuks tot vrachtwagens vol. Het is mooi dat we ons op die grote orders kunnen
voorbereiden, dat geeft veel rust in het bedrijf.”
Het plein is de laatste grote aanpassing die Leo en Patricia in
het bedrijf hebben gedaan. Ze proberen regelmatig te vernieuwen, maar niet alle stappen zijn even zichtbaar. Leo: “We
hebben sinds dit seizoen wel een extra potmaat, zodat we er nu
vijf voeren: 2, 3, 5, 11 en 15 liter.” In het voorjaar gaan vooral
grassen in 2 liter-potten weg, in de zomer groeit de vraag naar
grotere potten en in het najaar gaan producten in 15 liter-potten naar de tuincentra.

VOETAFDRUK VERKLEINEN
Met de aanleg van een ‘natuurlijk’ waterbassin in de vorm
van een vijver achter het bedrijf, zette Van Riel weer een stap
om de ecologische voetafdruk te verkleinen. In het bassin
8 november 2019
komt al het water uit de kas en van het containerveld te8 november 2019

012-14 Siergrassen.indd 13

8 november 2019

13

04-11-19 09:54

recht, waar het op natuurlijke wijze gefilterd wordt. Prachtig,
volgens het echtpaar en het levert watervogelliefhebber Leo
een bonus op. “Het is geweldig wat daar allemaal aan vogels
komt.” Ook op andere fronten wordt aan de duurzaamheid
gewerkt. Zo werd onlangs om die reden gewisseld van potgrondleverancier. Patricia: “Na dertig jaar! Wij gaan overigens
altijd voor langdurige relaties, daar voelen we ons prettig bij.
Zo’n besluit nemen we dus niet zomaar.”
De verkleining van de voetafdruk is in de ogen van het echtpaar Van Riel ook een vorm van vernieuwing. “Daar zijn we
altijd naar op zoek en daar houden we bij het zoeken naar het
assortiment ook rekening mee”, zegt Patricia. “Ook de handel
willen we gezond houden en we veilen dus geen overschotten,
want van die dumping wordt niemand beter. Dan kun je het
beter weggooien, ook al doe je dat natuurlijk ook niet graag.”

JAARROND GRAS
Hoewel de verschillen in de seizoen op het bedrijf merkbaar
zijn, is siergras bij uitstek een product dat het hele jaar voor
kleur in de tuin zorgt. “Siergras is mooi als het opkomt, als
het bloeit, maar ook zeker als het afsterft. Je kunt met de
seizoenen mee, dat is het mooiste. Het is geschikt voor in
de grond, maar ook voor manden en potten op het terras.”
Van Riel kan voor elke denkbare tijd wel een greep uit het
assortiment doen, maar toch krijgt hij wel eens lastige vragen.
“Willen ze in mei of juni een Cortaderia met pluim. Is er niet.
Of een Pennisetum. Het lijkt wel of ze altijd iets buiten het
seizoen willen.”
Het echtpaar is voor de verkoop afhankelijk van de tuincentra. Afgezien van een paar mensen ‘die het weten’ en wat
klanten uit de buurt, komen geen particulieren op het bedrijf.
De siergrassenkwekerij is er niet op ingericht, alle grassen
staan soort bij soort in oplopende potmaten. Hoewel het bij elkaar een kleurrijk en sfeervol beeld geeft, is dat bijzaak. “We
sturen wel een aantal producten naar beurzen van GroenDirect en beurzen van klanten. Daar maken we werk van met
een mooie presentatie”, vertelt Patricia.
Overigens lopen soms wel bezoekers over het bedrijf, zoals
tijdens Kom in de Kas. “Dat is altijd heel erg leuk om aan
mee te doen”, vindt Leo, die meteen erkent dat zijn vrouw
daarin het meeste werk voor haar rekening neemt. Zelf loopt
hij dan iets vlotter langs de Carex, om langer stil te staan bij
de soorten waar zijn kwekersbloed sneller van gaat stromen.
“Molinia bijvoorbeeld. Een heel leuk, fijn gewasje dat in juni
al bloeit en de hele zomer doorgaat. Heel makkelijk ook. En
Miscanthus, hier, met werkelijk prachtige kleuren”, toont Leo
aan. “Ik ben graag in de kwekerij bezig, tussen deze grassen.
Ik zit alleen op kantoor als het moet. Ik ben meer kweker dan
manager, ook al loopt hier zeven man personeel.”
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