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Vasteplantenkwekerij Nico Zonneveld

Buitengewoon
aanbod
Nico en Antoinette Zonneveld waren 35 jaar terug boekhouder
en datatypiste. De plantenliefhebbers gaven hun baan op en
begonnen in de zomerbloemen. Nu zijn ze al ruim twintig jaar
vasteplantenkwekers. De kwekerij in Heerhugowaard richt zich
niet op het gangbare sortiment, maar juist op bijzondere planten.
Tekst: Lilian Braakman | Fotografie: Dick Breddels

V

asteplantenkwekerij Nico Zonneveld in Heerhugowaard ligt
op fietsafstand van Alkmaar. Het
is even de Middenweg vinden
en die kilometerslang blijven volgen. Het
centrum voorbij, langs vele woonwijken
en het spoor over. Als de huizen verder
uiteen staan, ben je er bijna. Bij aankomst
staat Nico Zonneveld meteen op en biedt
een kopje thee aan. Samen met zijn vrouw
Antoinette zit hij overheerlijk in hun
zelfgebouwde overkapping van Braziliaans
hout. Er hangt een schilderij van Nico en
Antoinette. “Gekregen van onze kinderen en gemaakt door Cees Verkerke, van
de Zintuigentuin in Heerhugowaard”,
informeert Nico direct vol trots. Onder het
genot van een kopje thee vertelt Nico over
de het ontstaan van de vasteplantenkwekerij, nu zo’n twintig jaar geleden (zie kader).
Met regelmaat komen er klanten binnen.
Antoinette schiet te hulp wanneer nodig.
Om vragen te beantwoorden of om af te
rekenen. Planten inpakken en tillen naar
de auto doet ze zonder problemen.
“Wij leveren aan iedereen die planten
wil hebben. Dat zijn collega-kwekers in
Nederland en België, maar ook hoveniers,
tuinontwerpers en consumenten”, laat
Nico weten. De kwekerij is van woensdag
tot zaterdag open voor consumenten. Op
maandag en dinsdag maken ze samen grote orders klaar. Op donderdag is Antoinette
op de kwekerij en doet Nico zijn rondje.

Planten wegbrengen, of ophalen. In ieder
geval stopt hij altijd in Boskoop.
Tussen het verkopen en klaarzetten van
orders door, is er aandacht voor de planten.
Deze periode moet er vooral onkruid gewied worden. Maar ook gaat het opplanten van nieuwe stekken door, net als het
bemesten. Water geven gaat tegenwoordig
automatisch. “De sproeiers hebben we onszelf een paar jaar geleden cadeau gedaan.
De kinderen gingen de deur uit en we worden toch wat ouder”, vertelt Antoinette.

BIJZONDERE PLANTEN
Tijd om de kwekerij te laten zien. Vol enthousiasme loopt Nico vooruit. Hij vertelt
dat er op de kwekerij geen chemie wordt
gebruikt, enkel plantversterkers. “Hier is
de schaduwafdeling”, hij wijst naar een
veld aan zijn linkerhand waar een groot,
groen doek overheen is gespannen terwijl
hij op zijn klompen naar achteren doorloopt. “Kijk, hier hebben we ons siergras.
Dit reuzenriet (Arundo donax) is wel vier
meter hoog.” Hij loopt door naar een volgende plant. Dit is leverkruid (Eupatorium
perfoliatum). Een vlinder- en bijenplant.
Zie maar hoeveel vlinders erop zitten.”
Van achter naar voren kijkend staat bijna
elk plekje op de kwekerij vol. Alle planten
staan in verschillende formaten potjes.
Op 3.500 vierkante meter staan zo’n 3.000
verschillende variëteiten. Soms één plastic
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Bijna alle vaste planten staan in plastic kratten. Zo kunnen Antoinette en Nico Zonneveld de planten
makkelijk verplaatsen.

Van snijbloemen
naar vaste planten
Nico en Antoinette Zonneveld (beiden 66
jaar) begonnen 35 jaar geleden met een snijbloemenkwekerij. Nadat de veiling Beverwijk
stopte, konden ze in eerste instantie in Aalsmeer nog kleine partijtjes leveren. Toen dat
steeds moeilijker werd en de kosten stegen,
gingen ze over op potten en kwamen zo in de
plantenverkoop. Dat is nu ongeveer twintig
jaar geleden. Net als toen ze in de snijbloemen zaten, hebben ze van veel verschillende
partijen een beetje. Ze verkopen zo’n 3.000
verschillende vaste planten. Variërend van
50 tot 500 potjes per cultivar, net hoe groot
de vraag is.

14

of vier kratjes per variëteit. Alles staat
op een voor de ondernemers duidelijke
volgorde. Zelfs Tricyrtis (paddenlelie), een
zeldzaam plantje, hebben ze staan. Antoinette wijst ze aan. Ze kunnen 28 verschillende cultivars leveren.
Deze vasteplantenkwekerij richt zich
niet op het gangbare sortiment, maar op
bijzondere planten. Op een oude steekkar
staan 24 potten met stekken van nieuwe
cultivars. “Ik test ze uit en dan kijken we
of we ermee doorgaan. Dat doe ik tevens
voor collega’s. Er zijn niet zoveel kwekerijen meer met zo’n groot aanbod”, laat Nico
weten. Op de vraag of hij ooit wel eens
zelf is gaan kruisen, zegt hij direct ‘nee’.
“Daar komen we niet aan toe. Ooit heb
ik een toevalstreffer gehad met Lythrum
‘Sunfield’s Beauty’. Maar dat is het.”
Jaarlijks verkoopt het bedrijf zo’n honderdduizend potten. “Deze potten we allemaal
met de hand”, zegt Antoinette. “We doen
geen eenjarige planten meer. Daar zijn we
mee gestopt. We doen alleen vaste planten
en siergrassen.” Het bedrijf werkt veel
samen. Kwekerij Piet Vrugt uit Hensbroek
levert de stekken. Bij zijn broer Gert-Jan
van G.J. Zonneveld uit Bakkum staan de
vollegrondsplanten. De biologische bloem-

Pycnanthemum muticum.

Eupatorium perfoliatum.
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Het opplanten van nieuwe stekken gaat nog op de ouderwetse manier: met de hand.

bollen die ze verkopen, komen bij Huiberts
Biologische Bloembollen en V.O.F. De
Driehoek vandaan. Daarnaast levert J. van
Zoest Clematis. Door de laatste samenwerking kunnen ze 361 verschillende cultivars
aanbieden. Omdat de kwekerij zich richt op
bijzondere planten, is al te raden dat niet
het gangbare assortiment tulpen te koop is.
“We richten ons meer op botanische tulpen.
Daarnaast verkopen we Allium, Anemone,
Colchicum, Frittelaria, Ipheion, Eremurus
en meer aparte bolgewassen.”
In september organiseert de kwekerij een
bloembollendag. Dit soort themadagen
wordt normaal volop gehouden. Daarnaast
komen met regelmaat tuinclubs langs. Antoinette: “Deze activiteiten gaan door corona uiteraard niet door. Normaal ontvangen
we tuinclubs uit heel Nederland, en zelfs
België.” Daar stopt het klantencontact niet.
Zo vertelt Nico over ‘De Groene Route’, die
vijf jaar geleden is opgezet met enkele andere bedrijven. “Bij de bedrijven, tuinen en
groenontwerpers die meedoen, zijn eerlijk
en duurzaam geteelde planten te zien en
te koop.” De Groene Route biedt bezoekers
inspiratie voor een grotere diversiteit in de
tuin en moedigt aan tot aankoop van mili-

eu- en diervriendelijke bloemen en planten.
Naast het kassahokje staat een grote tafel.
Alles daarop is eetbaar. Er staan bijvoorbeeld Japanse munt (Perilla, ook wel
biefstukplant genoemd) en bergmunt
(Pycnanthemum muticum). “Bergmunt
bloeit ook heel mooi. Je ziet deze bijna
niet in Nederland.” De bladeren zijn
geschikt om thee van te maken of te gebruiken door het eten.

GOUDEN BLOEMEN
Op het terrein is nog een kas. Daarin staan
bananenplanten, Crocosmia, Eucomis,
gembers, Rudbeckia en kruiden. Nico
wil wat bijzonders uit de kas laten zien.
Hij loopt naar Miscanthus nepalensis,
een siergras met haast gouden bloemen.
Bij aanraking voelt de bloem superzacht
aan. “Deze plant geeft kleur in de winter.
Eveneens mooi in de winter is Glycyrrhiza
yunnanensis. Ook wel Chinees zoethout
genoemd.” Antoinette pakt de plant erbij.
“De plant kan twee meter hoog worden.”
Nico noemt de sterke eigenschappen: “De
zaaddozen worden zo groot als pingpongballen. In de winter kleuren deze zaaddozen bruin. Daardoor heeft de plant een
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