‘Ik specialiseer
in de breedte’

Coen Jansen kweekt bijzondere planten, waaronder Baptisia-soorten, een op lupinen lijkende plant uit het noordelijke midden van de VS. Klanten bezoeken de
kwekerij en het atelier van DOOR Edelsmeden van Jansens partner Maartje Trooster.

‘Bevalt het me of bevalt het me niet’, zo
vat vasteplantenkweker Coen Jansen zijn
sortimentskeuze samen. De ondernemer uit
Dalfsen richt zich op een liefhebberskring in de
particuliere hoek en in mindere mate op een paar
grotere klanten. Voor een bijzondere Salvia-soort
of een Baptisia weten de mensen de kwekerij na
37 jaar steeds weer goed te vinden.
Tekst en fotografie: Jorg Tönjes
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“T

oen ik hier 37 jaar geleden begon, was er
nog helemaal niets. Alles hebben we sinds
toen aangeplant en gebouwd. Toen Zwolle
groeide, zijn een aantal tuinders hiernaartoe
verplaatst en ik ben toen hier begonnen. Ik kom niet uit een
tuindersfamilie, maar uit een middenstandsgezin. Ik had de
zevende generatie moeten worden in een ijzerwarenhandel.”
Dat de handel in en kweek van vaste planten de interesse
won van Jansen lag aan ‘een heel goede biologieleraar op de
middelbare school’. Daar ontstond de interesse en de Hogere
Tuinbouwschool in Boskoop was de volgende stap. Bijzondere vaste planten werden de basis van de onderneming.
Wie vanaf de parkeerplaats de kwekerij oploopt, wordt verwelkomd door veel groen en bloeiende soorten en door hond
Guus. Vanuit de moerplantentuin, de kweekbedden en de
kassen en tunnels vermeerdert Jansen de planten. Klanten
wijzen in de tuin aan wat ze mooi vinden of maken er een
foto van. ‘Die willen we hebben’, zeggen ze tegen Jansen of
andere medewerkers en ze zoeken de potten met die soort in
de verkoopopstelling.
In 2021 gaf Jansen toch weer een nieuwe catalogus uit. „Ik
ben bijna 72, maar de motivatie is er nog steeds. Het blijft
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leuk. Ik ga wat langzamer als ik een stukje moet omspitten,
maar het is wel goed voor me om ermee door te gaan.”

KEUZE
Welke planten er komen en gaan in het aanbod is een beetje
een subjectieve keuze. „Er komt telkens wat nieuws bij. Ik krijg
interesse in een bepaald geslacht en zoek uit of het te koop is,
of het leuk is. Mooi of esthetisch is niet het enige. Het moet
niet ziek worden. Ik heb wel wat hobby’s gehad, maar het
mag niet om het verzamelen gaan. Het moet te verkopen zijn.
Alleen voor jezelf kweken heeft geen zin.”
Alles is meerjarig, liefst winterhard. Toch lukt dat laatste niet
altijd. Bij Salvia zijn meerdere soorten die niet winterhard zijn.
Jansen wijst op een Braziliaanse soort in een pot. Die komt uit
een te warm klimaat om buiten te blijven. Het wordt eerder
een kuipplant. De soort vindt hij leuk genoeg om aan te houden.
Naar schatting gaat het om 800 tot 1.000 soorten in Jansens
kwekerij. Dat bijzondere aanbod trekt bijzondere vaste klanten.
Soms komen die zelf met nieuwe dingen of vermeerderen ze
iets voor Jansen. Uitwisselen van bijzondere soorten met collega’s is een andere manier om nieuwe soorten toe te voegen.

FAMILIE
Soms zit de liefhebberij in de familie bij de klanten. Ouders
met kinderen of ooms en tantes met neefjes en nichtjes
komen naar de kwekerij. „Tuinieren hoort voor sommige
mensen bij de opvoeding, naast sociale dingen. Zo krijg ik
nieuwe klanten. Het verschil met tuincentra is enorm. Wij
zijn een kleinschalig en persoonlijk bedrijf.”
Als er een nieuwe klant het erf oploopt, zal Jansen die altijd
aanspreken, want het contact is belangrijk. Vaste klanten
komen soms één keer per jaar, soms veel vaker. Een welkom
en in de zomer de mogelijkheid om koffie en thee met wat

▲ Een hommel bezoekt de bloemen van de Baptisia.
▼ De moerplantentuin is de basis voor het kweekwerk van Jansen en een
permanente show van het sortiment.

Baptisia en Salvia
Coen Jansen heeft bijzonder veel salie-achtigen (Salvia) in zijn aanbod zitten. De winterharde soorten bloeien lichtblauw tot paars
of roze. Bij de niet-winterharde soorten zit zelfs een dieprode, die
hij qua kleur bijzonder mooi vindt. Een andere bijzondere soort in
het aanbod van Coen Jansen Vaste Planten is de Baptisia of valse
indigo. Deze plant komt uit het midden van Noord-Amerika, van de
prairie. In de zomer is het daar bijzonder warm. De planten wortelen diep en kunnen lang water opnemen na een stevige zomerbui. Ze lijken op lupinen, worden echter veel ouder. Exemplaren
van veertig of vijftig jaar oud zijn gewoon in de oorsprongsregio.
Ze kunnen goed tegen kou, al zijn ze in het oorsprongsgebied dan
wel gewend aan een isolerende laag sneeuw in de winter. Jansen
heeft soorten die blauw, paars en wit bloeien of gele tot bruinachtige bloemtinten hebben.
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Twee dagen in de week helpt zzp’er Elly in de kwekerij en de verkoop.

lekkers in het koffiestalletje te halen, horen bij de beleving.
Corona zette een streep door de bijeenkomsten van de
vereniging Groei en Bloei, beurzen en lezingen. Jansen pakt
dat deel niet weer opnieuw op, hoewel hij het met plezier
meer dan 25 jaar deed. „Voor ons was corona een impuls
voor de verkoop hier. We hebben in al die jaren zoveel naam
opgebouwd, dat we wel zonder de lezingen en beurzen kunnen. Alleen met de kwekerij heb ik het al druk genoeg. Van
februari tot en met november werk ik zes dagen in de week.
De winters worden minder lang en streng. Daarom was ik
dit jaar begin februari al aan het werk.”
De grens aan het werk stelt de ondernemer door niet groter
te worden. Van de 12.000 meter grote kwekerij gebruikt hij
7.000 tot 8.000 meter. Daarop vermeerdert hij de soorten die
goed passen en hij neemt afscheid van wat niet leuk meer is,
geen kopers trekt of niet goed groeit.
Een wandeling over de kwekerij toont de veelzijdigheid.
In de moerplantentuin wijst Jansen op kleurige bloemen,
bijzondere bladvormen en nieuwe zaailingen. We zien
zonnehoed, monnikskap, Zuid-Afrikaanse lelie, guldenroede,
Allium-achtigen, anemonen in de schaduwtuin, een geranium en vuurpijlen en zelfs wat siergrassen en varens. In een
ander deel van kwekerij staan bedden voor de vermeerdering
van hardlopende soorten en voor de soorten die minder
populair zijn, maar die Jansen nog wel aanhoudt.

kerhout.” Deze kwekers zijn net als Jansen specialisten in
bijzondere soorten. Voor het grootste deel van de planten in
Dalfsen kan Jansen vrij vermeerderen. Soms biedt hij soorten aan die onder het kwekersrecht vallen. Dan moet hij wel
pluggen met stekken aankopen en met dat materiaal grotere
planten kweken.
Met vaste planten voor een groep vaste klanten heeft Jansen
een plek gevonden met zijn specialistische kennis. Het
maakt hem minder gevoelig voor de economische schommelingen. Trouwe klanten, soms verzamelaars, houden de gang
in de zaak. „Ik dacht bij de voorlaatste catalogus dat het de
laatste moest zijn, maar er ligt er dus toch nog een, die dan
misschien echt de laatste is.”
Bij het verlaten van de kwekerij is het goed om nog even om
te kijken. Wat in 1960 een verruigde es was, is nu een fraaie
hof geworden met tussen de bomen en struiken veel bijzondere soorten: van de specialist voor de liefhebber.

NETWERK
De kweker vindt het netwerk van andere specialisten in
vaste planten belangrijk. „Zo heb ik veel contacten in de Bollenstreek. Marco van Noort in Warmond is een heel goede
kweker en ik spreek vaak met Hans Kramer van Kwekerij
de Hessenhof in Ede of Marc van Kesteren uit Noordwij12

‘Sommige mensen hebben de catalogus op hun nachtkastje liggen’, weet
Jansen uit betrouwbare bronnen.
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