‘Ik teel zonder
kunst- en vliegwerk’
Toen ze jong was, had ze soms een hekel
aan de kwekerij van haar ouders. Ellen
Akerboom durfde haar neus amper om
de deur van de kas te steken. “Dan wist
ik zeker dat ik aan het werk gezet werd.”
Maar liefde groeit soms gaandeweg. Ze
raakte alsnog verslingerd en legt haar ziel
en zaligheid in de veredeling van Helleborus.
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en trekker scheurt met een flinke vaart heen en
weer de kas in van kwekerij Nachtvlinder in Ter
Aar. Compost en mest worden aangebracht op de
kasgrond, die wordt klaargemaakt voor de teelt van
asters. In de twee kassen daarachter, die met Helleborus,
barst het seizoen bijna los. Helleborus is een tegendraadse
vaste plant. Ze heeft haar rustperiode in de zomer en maakt
juist bij koudere temperaturen knoppen en wortels aan.

Helleborus houdt niet van zon op de wortels. Het zwarte plastic bij de gevels houdt
’s zomers scherp zonlicht tegen en ’s winters de kou. In het voorjaar wordt gekrijt.
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“De knoppen zwellen hier en daar al”, zegt Ellen Akerboom.
Ook staat er al wat in bloei, maar de grote bloemenzee komt
in maart. Ze staat in de kas met 20.000 moederplanten die
ze gebruikt voor zaadproductie. Ook dit jaar staan er weer
meer dan honderd zaailijnen waarin ze selecteert. De jonge
planten zijn af komstig van het bestuivingswerk dat ze vorig
jaar februari en maart met de hand deed. Eind mei was het
zaad rijp waarna het de bewaring inging.
“In november wordt er gezaaid, zo’n miljoen zaden per
jaar.” Ook nu staan er nog volop trays met zaadjes op de kasgrond uitgestald. Ellen: “Je hoopt op een opkomst van tussen
80 en 90 procent.” Het oppotten gebeurt in april. Na een
jaar groei beoordeelt ze de jonge planten. Zo’n 95 procent
voldoet niet aan haar selectiecriteria. “De mooie, maar vaak
nog niet bloeiende planten, gaan vanaf maart vooral richting
handelskwekerijen, onder andere in Boskoop”, vertelt ze.
Slechts 5 procent van de zaailingen ‘mag blijven’ en daarmee
veredelt ze verder. Het gros van haar verdelingswerk zijn hybriden, in de volksmond oriëntals genoemd, een klein deel
is niger, de kerstroos. Ze richt zich op de oriëntals omdat ze
daar veel meer variatie uit krijgt. “Niger is alleen maar wit
en is heel gevoelig voor wortelziekten. Mijn ervaring is dat
het kortlevende tuinplanten zijn.”

VROEGE BLOEI
Bij de selectie let Ellen op verschillende zaken. Ze is bewust
niet bezig met het kweken van een perfecte plant. “Ik
selecteer juist de allerbeste planten. Ik wil zien hoe ze het
doen onder niet-ideale omstandigheden. Ik verwen ze niet
en teel niet met kunst- en vliegwerk. Zo zie ik welke van
nature het sterkst zijn.” Om planten te selecteren die niet
gevoelig zijn voor ziekten, gebruikt ze zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen. Helleborus kan namelijk nogal
gevoelig zijn voor wortelziektes, Botrytis in de bloem en
bladvlekkenziekten. Niet voor niets hangen er ventilatoren
in de kas om de lucht te verplaatsen. Vroegtijdige bloei is
ook een selectiecriterium. “Als ik een lijn vind die voor de
kerst bloeit, dan ben ik binnen”, lacht ze. Het probleem bij
heel vroege soorten is echter dat de plant ook voldoende
zaad moet kunnen ontwikkelen in een donkere periode.
Van wit, roze en rood heeft Akerboom al mooie planten.
Haar droom is om een goede, mooie, gele Helleborus te
veredelen. Daar werkt ze al meer dan tien jaar aan. “Maar
een gele bloem gaat tot nu toe vaak samen met knalgeel
blad. Dat willen kwekers niet.” Daarnaast let ze ook goed
op de bladgroei, zodat kwekers van Helleborus niet te veel
hoeven spuiten om blad te remmen. Terwijl ze door de kas
loopt, pakt ze her en der een plantje om te laten zien hoe
bijzonder die is.
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Nacht- en
Zomervlinder
Ellen Akerboom werkt al 25 jaar aan de veredeling van
Helleborus en levert jonge plugplanten aan kwekers via
de kwekerij Nachtvlinder. Dit doet ze samen met haar
ouders, Gerda en Peter Akerboom, die in 1997 begonnen zijn met de veredeling van Helleborus. Zij zochten
destijds een teelt in de winterperiode naast de teelt
en veredeling van snijasters. Met asters hebben ze het
vanaf mei tot eind oktober druk. Deze bloemen worden
geteeld op één hectare. De teelt van de snijbloem aster
valt onder hun kwekerij Zomervlinder en de bloemen
worden afgezet via FloraHolland. Eerst teelde Akerboom tien jaar lang Helleborus voor de snijderij, maar
dat bleek toch een lastig verhaal op de zware kleigrond
in de kas. Daarnaast was de houdbaarheid een heikel punt. Toen rolden ze in de veredeling van Helleborus. De veredeling en teelt van jonge plugplanten
Helleborus vindt plaats onder 7.000 vierkante meter
kas. Asters worden op 10.000 vierkante meter geteeld.
Op de kwekerij werkt één persoon in vaste dienst en
twee parttimers, geregeld zijn er ook vakantiekrachten aan de slag.
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Akerboom zoekt een zaailing die al in het eerste jaar veel bloemen geeft.

Aan sommige planten zit een rood of blauw plastic lint.
“Blauw betekent een heel mooie plant die vroeg bloeit.
Daarmee ga ik verder in de veredeling. Die met rode lintjes
zijn ook mooi, maar wat latere bloeiers.” Ze bukt en trekt
nog snel even plastic handschoentjes aan. Al jaren is ze allergisch voor Helleborus. Het plantje is namelijk giftig. Met
haar vingers legt ze behendig vijf aangelegde bloemtakken
bloot in het potje. “Dit wil ik zien. Een zaailing die in het

eerste jaar al veel bloemen geeft. Daar ligt mijn focus in de
veredeling.”
Toen ze 25 jaar geleden begon, duurde het nog twee tot drie
jaar voordat een plant in bloei kwam. Inmiddels geven haar
beste planten in het eerste jaar al vier of vijf bloemtakken.
“Dat is belangrijk, omdat kwekers al het eerste jaar een
bloeiende plant willen hebben.” De ongeveer 75.000 jonge
planten brengt ze terug naar zo’n 10.000 planten die ze zelf
houdt om verder mee te veredelen. De planten die ze overhoudt uit de zaailijnen, zet Akerboom heel divers af. Dat
gebeurt vanaf begin april tot eerste week juni. Het grootste
deel van de planten bloeit en gaat naar handelaren of handelskwekerijen in Aalsmeer, Naaldwijk en Boskoop. Planten
zonder bloem worden vaak gebruikt door hoveniers voor
de aanplant. Akerboom werkt samen met Morning Glory in
Aalsmeer. Dit bedrijf verkoopt veel planten uit haar lijnen.
Dat heeft ze gedaan om de mensen die enthousiast worden
van een van haar posts op Facebook en Instagram de mogelijkheid te geven de plant ook ergens te kopen. Bovendien
wil ze zelf geen plantenverkoop in de kwekerij. “Dat kost te
veel tijd. Buiten heb ik wel een verkoopstalletje.”

DROOM
Inmiddels heeft Akerboom veertien commerciële soorten
in de handel; dubbelbloemigen en enkelbloemigen, die respectievelijk merkrechtelijk zijn beschermd onder de namen
‘Double Ellen’ en ‘Pretty Ellen’. De jonge plugplanten levert
ze aan zo’n veertig kwekers. Ongeveer 80 procent van haar
omzet haalt ze uit deze plugplanten. “Zo weet ook wat er

Ellen Akerboom veredelt vooral in hybriden, slechts een klein deel is niger, de kerstroos.
12

14 januari 2022

14 januari 2022
010-13 Repo nachtvlinder_v2.indd 12

10-01-2022 10:21

De planten worden ‘opgeknapt’ door het slechte blad eraf te knippen.

‘Als ik een lijn
vind die voor
de kerst bloeit,
dan ben
ik binnen’
gevraagd wordt en hoe de afzet van de planten loopt. Zo
vergaar ik veel kennis.” De plugplanten gaan de hele wereld
over: Scandinavië, Italië, Frankrijk, Rusland, tot aan Japan
en Zuid en Noord-Amerika toe. Een groot deel van de klanten doet Ellen zelf. Daarnaast werkt ze met bedrijven zoals
Fleurizon, Primex die veel op China zit, Vitas en Plantimex
en Horti-expert die veel richting Oost-Europa doen.
De laatste paar jaar kost het Ellen niet veel moeite de
pluggen kwijt te kunnen. Wat wel lastig blijft, is de productie inschatten. “De kieming blijft variabel. Ik hou daarom
altijd een marge van 5 procent aan om er zeker van te zijn
dat ik genoeg planten heb.” Ellens ultieme droom is om de
consument de Helleborus oriëntalis als tuinplant te laten
ontdekken. De grote kracht van de Helleborus is dat deze
bloeit als er verder niks anders bloeit. Maar dat is meteen
ook het nadeel. “Want de meeste mensen gaan juist in
januari en februari niet naar een tuincentrum. Ze komen er
massaal in het voorjaar. Dan sneeuwt de plant snel onder bij
al het andere voorjaarsaanbod. Daarom ben ik op zoek naar
vroegbloeiende oriëntalissen.” Ze is ervan overtuigd dat er
nog ‘veel te halen is’ en ze merkt dagelijks dat consumenten
helemaal weg zijn van Helleborus. “Ik hoef maar een foto
van een nieuwe bloem te posten en krijg al honderden likes.
Dat effect zie je niet snel bij een snijbloem. Dat geeft me veel
drive om door te gaan.”
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