
“De planten hebben
hier de tijd!”

Biologische kwekerij de Hessenhof -  wars van trends,   
anti-plofplant, bron van kennis en kunde, 

en the place to be dit najaar

Tekst en foto’s: Anne Wieggers 

Inspiratie

oktober 2018 81

GW1810_081085_IN_Hessenhof_ok.indd   81 06-09-18   15:57



n een ideale wereld zou je planten 
kopen in  een sp rook jesacht ige 
omgeving, midden in de natuur. Een 
prachtige tuin waarin je eindeloos 

rondstruint zou de basis vormen van je 
inspiratie, waarna je die direct om zou zetten 
in een overvolle auto gevuld met de planten 
waarvoor je als een blok gevallen bent. Bij 
biologische kwekerij De Hessenhof, centraal 
gelegen op de Veluwe, bestaat dit. 

In plaats van in een gigantisch commer-
cieel tuincentrum te verdwalen, waar het 
merendeel van de vierkante meters gevuld 
zijn met gillende kinderen in een ballenbak, 
800 soorten potpourri, geurkaarsen en (‘de 
horror’) kunstplanten, gaat het hier om niets 
anders dan planten. Goede, stevige, bloed-
mooie planten. 

Hans en Miranda Kramer werken al vele ja-
ren samen om van deze van oudsher schrale, 
zanderige boerengrond, een unieke kwekerij 
te maken, en dat is gelukt. Een biologische 
kwekerij met een moeilijk te verwerven 
SKAL-certificaat vind je al niet snel. Bij kweke-
rij ‘De Hessenhof’ gaan ze nog verder dan dat. 
Zoals Hans het zelf zegt: “planten hebben hier 
de tijd.” De prachtige tuin op de kwekerij is 
in feite een ‘moederbed’. Het vormt de basis 
voor het gigantische assortiment. Van deze 
planten worden stekken genomen, zaad ver-
zameld, of ze worden gescheurd en verkocht. 
Er is niets op de kwekerij te vinden dat er niet 
vandaan komt. Alles groeit vervolgens rustig 
uit tot een gezonde plant met een stevig 
wortelgestel. De planten worden hier niet 
vertroeteld.

 

Zelfs tussen de verkoopbedden is het 
prachtig.
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Plofplanten
Ze groeien onder natuurlijke omstandigheden 
op, waardoor de kans dat ze goed aanslaan in 
jouw tuin vele malen groter is dan zogenaam-
de ‘plofplanten’. Vroeger noemde Hans en 
Miranda dit ook wel ‘turboplanten’. “Uiterlijk 
zien deze planten er fantastisch uit. Het 
innerlijk daarentegen, is erbarmelijk.” Hans 
legt uit dat veel planten in een lab opge-
kweekt worden, door middel van hormonen 
en suikers. Termen als ‘in vitro vermeerderen’ 
en ‘meristeem cultuur’ vallen. In feite komt 
het erop neer dat er in een zo kort mogelijke 
tijd, zoveel mogelijk planten op een betaal-
bare manier ontstaan. Is dit dan zo verkeerd? 
“Het probleem is dat dit soort planten geen 
basis hebben. Ze zijn opgekweekt in steriele 
turfgrond en slaan slecht aan in een gezonde 
tuingrond met een normaal bodemleven. Ze 
gedijen niet zonder het vele licht, water en 
warmte die ze gewend zijn.” 

Op De Hessenhof gaat dat anders. Als een 
plant niet verkocht is, wordt deze verpot en 
blijft rustig staan tot het volgende seizoen. 
Ze staan in weer en wind buiten, en daarbij 
is het assortiment zeer secuur geselecteerd 
op de goede eigenschappen van de plant. 
Iets te vaak meeldauw, niet stevig genoeg, of 

 Voor ieder
verdomhoekje in jouw tuin is 

hier een assortiment
planten te vinden. 

HELLEBORUSDAGEN
Een fantastisch evenement zijn de 
Helleborusdagen van Kwekerij ‘De Hes-
senhof’, die plaatsvinden in het vroege 
voorjaar. De data hangen af van het 
weer en worden op de website gepu-
bliceerd (www.hessenhof.nl). Het lijkt 
wat ver weg, maar het is zeker de moei-
te waard om in de gaten te houden! 

Aan inspiratie geen gebrek 
bij kwekerij de Hessenhof.

Biologische bladaarde wordt gebruikt 
voor alle planten op de kwekerij en 
verkocht aan klanten. Ideaal om toe te 
voegen bij nieuwe aanplant.
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net een iets betere soort ontdekt? Dan wordt 
een plant genadeloos de deur gewezen. Niet 
alleen weet je dus dat een plant door het 
gedegen opkweken goed zal aanslaan in je 
tuin, ook is deze scherp in de gaten gehouden 
in het ‘moederbed’. Misdragingen worden niet 
geaccepteerd. Een plant gekocht bij de De 
Hessenhof is dus vrijwel zeker een succes. 

Extreem weer
Het zal niemand ontgaan zijn, zeker onze 
lezers niet. Als tuiniers merken we als eerste 
de effecten van klimaatverandering. De 
extreme droogte van de afgelopen zomer is 
hier een voorbeeld van. Kon je vroeger nog, 
gewapend met een boek van Beth Chatto, en 
de gevleugelde woorden “right plant, right 
place” volstaan, tegenwoordig moet een 
plant een alleskunner zijn. Maanden geen 
regen en 38 graden, om vervolgens dezelfde 
millimeters aan regen te ontvangen in luttele 
uren, vaak gepaard met hagel en windstoten, 
is schijnbaar iets waar we aan zullen moeten 
wennen, en jouw planten dus ook!

Hoe pak je dit aan, zonder al te veel paniek 
en in papieren zakjes hyperventileren, terwijl 
jouw geliefde tuintje langzaam gefrituurd of 
verzopen wordt? “Kies de juiste plant”, is het 
zeer simpele devies van Hans. “Wij hebben 
een speciaal assortiment dat tegen hefti-
ge droogte kan. De ‘E-nummers’, noemen 
we die, naar de plek op de kwekerij waar 
ze staan.” Deze planten kunnen niet alleen 
de droogte aan, ook kunnen ze, als je goed 
drainage toevoegt, prima tegen de stormen 
die we vaker gaan zien. Zo is het toevoegen 
van compost, bladaarde, of bij hele stevige 
kleiachtige grond, grind, een ideale methode 
om van een plant een alleskunner te maken. 

Op de borden van De Hessenhof is te 
lezen dat planten niet zomaar op uiterlijkhe-
den geselecteerd en uitgezet zijn, maar op 
voorkeurslocatie in de tuin. Er zijn scha-
duwbedden, zonbedden, voor droge grond, 
voor vochtige grond – alles kan. Voor ieder 
verdomhoekje in jouw tuin is hier een assorti-
ment planten te vinden. 

De herfst als ideale 
tuinmoment
Veel mensen krijgen in de lente pas de 
kriebels om aan het planten te slaan. Eeuwig 
zonde, aangezien planten in de herfst heel 
veel voordelen heeft. Doordat de grond een 
ideale warme temperatuur heeft, slaan de 
wortels aan nog voordat het koud wordt. Dit 
betekent dat ze komend voorjaar al verras-
send volgroeid zijn. Ook kunnen ze op die 
manier veel beter tegen bijvoorbeeld de 
droogte van de afgelopen tijd. Plantjes die pas 
vanaf het voorjaar in de grond staan zijn nog 
afhankelijk van een klein wortelgestel. Gooi 
daar een paar weken geen water tegenaan en 
het is voorbij. 

Zo’n 95 procent van de planten kan goed in 
het najaar aangeplant worden. In de uit-
gebreide catalogus van De Hessenhof, dat 
langzaam een goed boek dreigt te worden 

 Allium ‘Millennium’ vormt een 
prachtige pol en bloeit vanaf juli. Dit is 
een echte bijenfavoriet.

Cimicifuga rubrifolia ‘Blickfang’ is één 
van de statigste Zilverkaarsen. De zeer 
lange, rechte, crèmewitte bloemen 
eisen de aandacht op in iedere border.
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door alle waardevolle tips en tricks die ze 
niet kunnen laten te delen, is precies te lezen 
welke planten je nu aanplant, welke in het 
voorjaar, en een eindeloze stroom aan waar-
devolle tuininformatie. Het loont dus echt 
de moeite om de mouwen op te stropen dit 
najaar en aan de slag te gaan. Aangezien het 
ook nog bollenseizoen is kan jouw tuin er in 
het voorjaar al ingrijpend veel mooier uitzien. 
Aan de slag! 

INFORMATIE: 
Adres: Kwekerij De Hessenhof , Hessen-
weg 41, 6718 TC Ede
Openingstijden 2018: donderdag t/m 
zaterdag van 9.00 - 17.00 uur.
Vanaf 1 maart tot 5 november.
De catalogus van De Hessenhof is te 
bestellen door € 7,00 over te maken op 
NL07 INGB 0005 1833 80 onder vermel-
ding van je adres.

Silphium mohrii heeft grote,  
gele bloemen die in juli beginnen 
te  bloeien tot de vorst, omdat 
de planten bovenin rijkelijk 
vertakken.

Vernonia arkansana is een prachtige 
hoge, stevige plant met grote schermen 
dieppurperen bloemen. Een echte 
blikvanger!

Aster ‘Pink Buttons’ heeft lichtroze 
bloemetjes met een donker hartje. 
Ideaal voor prachtige najaarsbloemen!
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