Aart van Voorst met een tetraploïde
selectie, die aanmerkelijk forser is dan
alle andere planten.

Aart van Voorst:

‘Veredeling is voor
mĳ kennis delen’
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Al bijna dertig jaar veredelt Aart van
Voorst uit Hillegom in Clivia, Haemanthus
en Scadoxus. Geen alledaagse gewassen
om mee aan de slag te gaan. Toch deed
Van Voorst het en is er het nodige bereikt.
Vooral het maken van tetraploïde selecties
is goed gelukt. Nu hij met pensioen is, wil
hij in deze activiteit nog meer tijd steken.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

W

at doe je naast je werk als veredelaar van
siergewassen? Veredelen, zo is sinds 1994 het
antwoord van Aart van Voorst uit Hillegom.
Midden jaren tachtig startte hij bij Royal Van
Zanten met het ontwikkelen van nieuwe Alstroemeria-variëteiten, waaronder ‘Virginia’, en heeft hij samen met Piet de
Vries gewerkt aan de ontwikkeling van tetraploïde Oriëntal-lelies. Binnen het bedrijf was de keuze voor siergewassen
breed, en zo werkte hij na lelie aan Freesia, Bouvardia, maar
vooral aan Alstroemeria. Vlak voor zijn pensionering werd
de markt van deze snijbloem verrijkt met gevuldbloemige
selecties, die in de Verenigde Staten en Japan onder de merknaam Astronova zijn geïntroduceerd. Van Voorst legde voor
deze nieuwe groep als veredelaar de basis.

WEINIG GEDAAN
Naast zijn werk koos hij voor heel andere gewassen om ook
in te gaan veredelen. Dat begon in 1994 met Clivia, voor de
meeste mensen een traditionele kamerplant, die eenmaal
per jaar bloeit met een steel waarop helderoranje bloemen
staan. Van Voorst raakte in dit gewas geïnteresseerd toen hij
een publicatie las over Gordon McNeil uit Zuid-Afrika, die
erin geslaagd zou zijn om hybriden te kweken tussen Clivia
en Hippeastrum. “Dat klonk heel interessant. Mijn gedachte
was dat als McNeil dat in Zuid-Afrika kon, ik dat ook wel
in Nederland zou kunnen, zeker met de mogelijkheid van
laboratoriumtechnieken. Ik ging aan de slag, maar het lukte
niet. Later heb ik materiaal van Gordon McNeil beproeft,
maar dat bleek toch gewoon Clivia te zijn. Dit bracht me
echter wel bij het plantengeslacht Clivia.”
Van Voorst was in de veronderstelling dat er maar weinig
werd gedaan in de veredeling van deze kamerplant, die van
oorsprong uit Zuid-Afrika komt. Het geslacht Clivia telt op
dit moment zes species. “Toen ik eenmaal bezig was, bleek
dat er wereldwijd heel wat mensen aan de veredeling van
Clivia werken. Via het internet kwam ik met hen in contact.
Er bestaat zelfs een International Clivia Society, waaronder
twaalf verenigingen binnen en buiten Zuid-Afrika vallen.
Ik ben de Europese vertegenwoordiger van deze vereniging. Zelf koos ik ervoor om in te zetten op het maken van
tetraploïde selecties. Ik heb ploïdie altijd heel interessant gevonden. Voordeel van een tetraploïde Clivia is dat hij forser
is in alle plantendelen, dus ook in de bloem. Met polylpoïde

Door veredeling zijn andere kleuren Clivia ontstaan, waaronder deze
zalmroze en feloranje.

typen heb je de mogelijkheid om andere en vormen te ontwikkelen. Vrijwel alle tegenwoordig geteelde plantenvariëteiten zijn polyploïden, ook in de bolgewassen.” Van Voorst
laat een twintig jaar oude selectie van hem zien, die meer
dan 1,5 meter hoog is.

KENNIS DELEN
Na de eerste kruising en colchicinebehandeling duurde het
zeven jaar voordat hij bloeiende tetraploïde zaailingen had.
“Inmiddels heb ik zoveel materiaal dat ik veel kruisingen
kan maken.” En dat is wat hij vooral doet. Zijn doel is niet
om veel geld te verdienen aan zijn tetraploïde selecties.
“Nee, ik draag veel liever de kennis uit die ik heb opgedaan
in mijn veredelingswerk en voorzie vooral liefhebbers van
zaad waarmee zij weer verder mee kunnen.”
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WEL TIJD, GEEN RUIMTE
Nu Aart van Voorst met pensioen is, kan hij
meer tijd besteden aan zijn veredelingsactiviteiten. Knelpunt is echter de ruimte die hij
voor zijn activiteiten nodig heeft. Zolang hij
nog bij Royal Van Zanten werkte, konden daar
alle planten in een kas staan die verder niet
werd gebruikt. Om te kunnen blijven veredelen en selecteren, is kasruimte echter onmisbaar. Met een oppervlakte van ongeveer 250
m kan hij prima uit de voeten, het liefst in de
Bloembollenstreek. Reacties kunnen naar
a.vanvoorst@snelnet.net.
Tientallen selecties die uit het veredelingswerk aan Haemanthus door
Van Voorst zijn geselecteerd.

het kleurenpalet te verbreden. Tussen zijn zaailingen staat
bijvoorbeeld een zalmroze selectie, maar ook een intens
oranje met gele en een type met hangende bloemen die roze
met groen zijn.
Ook valt een type op met veel geel in het blad. “Zo’n type
is erg gewild in China en heet Light of Buddha. In China
kweken ze Clivia meer voor het blad dan de bloem, omdat
de plant maar relatief kort bloeit, terwijl het blad het hele
jaar mooi is. Ik ben aan het nagaan of ik deze selectie kan
onderbrengen bij een Chinese partij die niet meer wil dan
vermeerderen en introduceren en niet gaat voor het grote
geld.”

MEER KLEUR

Aart van Voorst bij zijn collectie Haemanthus-selecties.

Deze selectie van Haemanthus zou een
interessante kamerplant kunnen zijn,
vanwege het compacte, opstaande blad
met een gevarieerde tekening.
22

Dit type Clivia heet in China ‘Light of
Buddha’ en is daar zeer gewild.

Naast Clivia ging Van Voorst ook met Haemanthus aan de
slag. Van alle species vond hij H. albiflos het meest interessant. “Zoals de naam al zegt, heeft deze witte bloemen.
Bovendien maakt deze soort mooi blad dat jaarrond groen
blijft. Binnen Haemanthus komen echter veel meer soorten
voor, waaronder een aantal met rode bloemen, maar die
bloeien zonder blad. Het leek mij de moeite waard om kruisingen te maken tussen Haemanthus albiflos en die andere
soorten, om zo altijd groenblijvende typen te ontwikkelen
met nieuwe bloemkleuren. Het resultaat is dat ik nu selecties heb met verschillende gradaties in kleur, van heel lichtroze tot intens rood. Ook hier heb ik het kruisingsproduct
eerst tetraploïde gemaakt, om zo de fertiliteit te herstellen.”
De variatie in bladvormen is groot binnen dit geslacht. Naast
typen met opvallend lang en breed blad, komen er ook selecties voor die juist compact zijn en tegelijk attractief blad
hebben.
Ook Scadoxus, nauw verwant aan Haemanthus, kan op de
interesse van de Hillegomse veredelaar rekenen. Daar werkt
hij aan kruisingen met Scadoxus membranaceus. Net als bij
zoveel andere gewassen, is ook hier de weg lang. Zijn doel
is hier om selecties te vinden die aantrekkelijk zijn als potplant. “Nu is voor veel mensen een Scadoxus een bol die één
maal per jaar bloeit, waarna het blad afsterft en je een half
jaar alleen maar een bol in een potje hebt. Door te kruisen
met S. membranaceus wil ik selecties ontwikkelen die niet
alleen een mooie bloem geven, maar ook jaarrond groen
blijven. En door tijdens de bloei even zachtjes over de bloem
te strijken, vindt bestuiving plaats, waardoor er zaaddozen
ontstaan die eerst groene en later rode bessen geven. Zo’n
selectie heeft daardoor een veel hogere sierwaarde. Hier heb
ik inmiddels materiaal van.”
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