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in Hof te Dieren
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g&B | sortiment

Kwekerij
Verscholen achter de
hoge, oude muren van het
landgoed Hof te Dieren
ligt een groen paradijs.
Op deze historische plek
kweken Nicole Peters van
Neijenhof en Marcel Leroi
bijzondere planten voor
tuinliefhebbers.

Linkerpagina Boltonia asteroides.
Deze pagina Uiterst boven I Marcel Leroi.
Rechts I Vrijwilliger Saskia van Wijk.
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Boven I Alles ademt hier de sfeer van vroeger. Onder I Het streven is een grote diversiteit aan tuinplanten te laten zien.

Z

odra je via de poort in de muur
kwekerij Hof te Dieren binnenstapt, sta je te midden van minder
bekende tuinplanten. Kleine, fijne
planten als bergvenkel (Meum athamanticum), sierlijke exoten als roze engel-hengel
en forse borderplanten zoals Kitaibela.
De paden worden geflankeerd door goed

gevulde borders op kleur, zodat je als
bezoeker kunt zien hoe de planten uitgroeien
en waarmee je ze kunt combineren. Nicole
Peters van Nijenhof tuiniert hier samen met
haar man Marcel Leroi sinds 1999. Nicole:
”Op deze plek had oud-kweker en publicist
Romke van de Kaa tot 1989 zijn kwekerij.
Tien jaar later hebben wij het hier over-

genomen. We waren meteen verliefd op deze
bijzondere plek. Gelukkig krijgen we veel
hulp van vrijwilliger Saskia van Wijk, die de
tuin door en door kent. Dankzij haar kunnen
we in de zomer een weekje met vakantie.”
Het landgoed is van Koning-Stadhouder
Willem III geweest. Hier, in de beschutting
van de 2,75 meter hoge bakstenen muren
uit 1885, bevond zich oorspronkelijk de
moestuin. De tuinmannen kweekten fruit,
groente en bloemen voor de bewoners van
het landgoed. Die sfeer van vroeger proef je
nog steeds als je hier rondloopt.”

Grote diversiteit
Het sortiment vaste planten bij tuincentra
wordt helaas steeds minder divers, je vindt
er maar een fractie van wat er te koop is.
Op de kwekerij van Nicole en Marcel wordt
er juist naar gestreefd een grote diversiteit
aan tuinplanten te laten zien. Je vindt
er veel vaste planten voor de zonnige
border, maar ook schaduwplanten en
bladplanten. Dertien soorten wolfsmelk,
elf prachtige oosterse papavers en zelfs
negentien verschillende floxen, in een voor
elke kleurencombinatie geschikte tint.
Daarnaast heeft de kwekerij een uitgebreid
assortiment siergrassen, rozen, clematissen,
heesters en klimplanten.
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1 I Nicole Peters van Neijenhof. 2 I Het schaduwlaantje. 3 I Crocosmia in de rode border. Onder I De muur is 2,75 m hoog.

Op de vraag wat Nicole’s favoriete planten
zijn, heeft ze geen pasklaar antwoord. ”Dat
is immers helemaal afhankelijk van de
manier waarop je een plant toepast. Voor
elke situatie heb ik weer andere favorieten.
Voor een zonnige plek, zoals hier in de
rode border, kies ik bijvoorbeeld wolfsmelk
Euphorbia ’Dixter’, Crocosmia ’Lucifer’ en een
roodbladige Berberis. In het voorjaar plant ik
er eenjarige Ricinus communis ’Gibsonii’ en
oost-indische kers bij. In ons schaduwlaantje
groeien weer heel andere planten: helleborus,
Smyrnium perfoliatum, mansoor (Asarum),
longkruid (Pulmonaria) en klaverzuring
(Oxalis acetosella). In de praktijk leer je vanzelf
wat wel en wat niet werkt. Experimenteren is
heel belangrijk bij tuinieren.”

pompoenen, tomaten, courgettes, augurken
en diverse andere groenten. De echte liefhebbers weten ons te vinden en komen in
mei de jonge planten halen.”
Voor de oude muren, in het verkoopdeel, is
een groot stuk gereserveerd om alle planten
overzichtelijk neer te zetten. Alles staat op
alfabet gerangschikt, keurig voorzien van

een naambordje. Er is ook een schaduwhal.
Wandelend langs de plantenkratten valt ons
oog op Dierama, een bolgewas uit ZuidAfrika met sierlijke, roze klokken aan lange,
overhangende stengels. De hoge muren geven
veel beschutting, wat het experimenteren met
exotische planten extra aantrekkelijk maakt.
”Onze kwekerij bestaat nu veertien jaar. 2

Groenten, kruiden en exoten
Nicole is al van jongs af bezig met planten.
”Die liefde heb ik van huis uit meegekregen.
Ik ben begonnen met het kweken van planten
die ik zelf leuk vind. In de loop der tijd
is het sortiment van de kwekerij gegroeid
tot wat het nu is. In het voorjaar hebben
we ook veel zelfgezaaide eenjarigen en
verschillende groenten en kruiden. Basilicum
vind ik fantastisch, we zaaien en stekken
meerdere variëteiten, zoals ’African Blue’,
’Minette’, ’Thai’ en ’Spicy Globe’. Daarnaast
G ROE I&BLOE I–aug ustus–2013
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20 onbekende

Boven I Zoon Jarno helpt in de moestuin.

Tijdens de twee strenge winters die we in
die periode hebben gehad, zijn we wel wat
exotische planten kwijtgeraakt, maar over
het algemeen redden de minder winterharde soorten het hier aardig”, zegt Nicole.
”Maar ook in een gewone tuin, dus zonder
beschermende hoge muren, is het leuk om
te experimenteren met exotische planten. En
gaat het toch mis, dan kun je in het voorjaar
altijd weer een nieuwe plant aanschaffen.
Met eenjarigen doe je dat toch ook?”
Je komt hier natuurlijk voor de planten,
maar alleen al de locatie is bijzonder en een
bezoek meer dan waard. De paden voeren
je over de hele kwekerij, die slechts een deel
van de voormalige moestuin beslaat. Via het
klinkerpad langs de borders betreed je een
rond pleintje. Vanaf hier stap je via een cirkelvormige traptrede naar een lager niveau. De
sfeer doet denken aan de beroemde Engelse
tuin Great Dixter, waar precies zo’n trap te
zien is. Romke van de Kaa was hier in het
verleden chef-tuinman en is duidelijk geïnspireerd door de typische sfeer van Great Dixter.
Nicole: ”Veel van wat hier groeit, is nog
door Van de Kaa geplant. Heel mooi vind
ik bijvoorbeeld de blauweregen op stam
vlak bij de trap. Als je erlangs komt, loop
je onder de heerlijk geurende bloemtrossen door. Fantastisch.” Op een mooie
zomerdag is het hier echt genieten. Bijen en
vlinders vliegen af en aan, de meeste bloemen vinden ze heel aantrekkelijk. Bij het
toegangshek ligt een dahlia-border, achter
de heg is een charmant zitje waar je even
kunt uitrusten. In de zonovergoten borders
is er in augustus volop kleur van floxen, het
hoge koninginnenkruid (Eupatorium) en
vlinderstruiken. In de grote kas wordt van
alles gekweekt om het sortiment verder uit
te breiden. Het moet wel heel gek lopen, wil
je na een bezoek aan kwekerij Hof te Dieren
met lege handen naar huis gaan.
40
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Charmante locatie

1

Bij kwekerij Hof te Dieren vind je
naast vertrouwde planten ook een
groot aantal onbekende soorten.
We kozen er twintig en Nicole
vertelt erover:
1

Dierama pulcherrimum

(engel-hengel) Geweldig, als je deze plant
eenmaal gezien hebt wil je hem ook. Dierama
heeft knolachtige wortels en een unieke groeiwijze. De hangende, roze bloemen zitten aan
lange, aan het eind ver doorbuigende stengels. Het blad is heel smal, bijna grasachtig.

Helaas is Dierama matig winterhard, je moet
hem ’s winters wel beschermen.
Volle zon, hoogte: 100-130 cm, bloeitijd: 7-9.
2

Ocimum basilicum ’Spicy Globe’

Basilicum is mijn favoriete keukenkruid: de
plant ziet er leuk uit en geur en smaak zijn
fantastisch. ’Spicy Globe’ blijft compact, deze
variëteit zie je veel in blauwgeverfde potjes in
Griekenland. Voor de border is ’African Blue’
heel mooi. Dit is een vrij forse plant met opvallende bloemen en donker blad. Basilicum
houdt van de zon, maar heeft in tegenstelling
tot de meeste andere keukenkruiden wel veel
water nodig (zie ook pag. 10 van dit nummer).
Volle zon, hoogte: 20-40 cm, bloeitijd: 6-8.

ouderwetse paarse. Deze plant
heeft iets, hij is ook prachtig in
combinatie met siergrassen. De
bloemen zitten in een lange
smalle aar, die van bovenaf begint
te bloeien.
Volle zon/halfschaduw, hoogte: 75-100 cm,
bloeitijd: 6-9.
4

2

5
3

Geranium maculatum ’Espresso’

Een vrij vroeg bloeiende ooievaarsbek met
lichtviolette bloemen. Ik vind ’Espresso’
vooral mooi in wat grotere groepen. Boven
de koffiekleurige bladeren komen de lichte
bloemen prachtig uit. Het blad kleurt in de
herfst oranje. Een mooie accentplant!
Volle zon/halfschaduw, hoogte: 50-75 cm,
bloeitijd: 5-7.

Liatris spicata ’Foristan Weiss’

(prachtschaarde) Deze witte vorm van de
prachtschaarde vind ik veel sierlijker dan de

Baptisia leucantha

(witte indigolupine) Dit is een echte liefhebbersplant. Baptisia’s komen wat traag op gang,
maar ze gaan jaren mee. Er zijn tegenwoordig
heel veel mooie cultivars, bijvoorbeeld ’Purple
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Smoke’. Helaas
zijn de cultivars
vrij duur. Deze
gewone soort heeft
een normale prijs en
is eigenlijk net zo mooi,
met trossen vol witte bloemen
rondom donkere stelen. De plant groeit langzaam, je moet er dus wel geduld mee hebben.
Baptisia moet voldoende ruimte hebben om
zich goed te kunnen ontwikkelen.
Volle zon, hoogte: 125-150 cm, bloeitijd: 6-7.
6

Boltonia asteroides

Dit vind ik een ideale plant voor de pluktuin,
de kleine, witte bloemen in losse schermen
vullen elk boeket mooi op. Boltonia is heel
sterk, de bloei valt laat en de plant wordt
heel hoog, tot wel 175 cm. De variëteit
B. asteroides var. latisquama wordt nog hoger,
die haalt wel 2 m. B. asteroides ’Nana’ wordt
niet hoger dan 90 cm.
Volle zon/halfschaduw, hoogte: 150-175 cm,
bloeitijd: 8-9.
2

Nicole over de witte vorm van de prachtschaarde: ”Deze plant
heeft iets. Hij is ook prachtig in combinatie met siergrassen.”
3

4

5

Foto: MHGP/GWI
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7

Peucedanum verticillare

(varkenskervel) Dit vind ik een van de meest
indrukwekkende vaste planten, met groengele bloemen in schermen en later decoratieve
vruchtjes. De plant is mooi vanaf het moment
van uitlopen en blijft dat tot ver in de herfst.
Zeer geslaagd als solitair, of zet er een paar
achter in een grote border.
Volle zon/halfschaduw, hoogte: 175-200 cm,
bloeitijd: 7-8.
8

7

8

Tradescantia ’Concord Grape’

(eendagsbloem) Als je een eendagsbloem in
de tuin wilt, zou ik deze nemen. Zowel het
blauwgroene blad als de paarsviolette
bloemen zijn heel mooi. Elke bloem blijft
maar één dag open, maar de plant vormt
genoeg bloemknoppen om elke dag weer te
kunnen bloeien. Tradescantia houdt niet van te
droge grond en kan zich flink uitzaaien, maar
dat geldt niet voor ’Concord Grape’.
Halfschaduw, hoogte: 50-75 cm, bloeitijd: 6-9.
9

Patrinia gibbosa

(goudvaleriaan) Een goede combinatieplant, je kunt er mooie vormcontrasten
mee creëren. De kleine, goudgele bloemen
passen eigenlijk overal bij. Het handvormige
blad kleurt in de herfst geel of rood. Deze
sterke vaste plant is heel goed te gebruiken
in een natuurlijke tuin. Goudvaleriaan kun
je ook heel makkelijk zelf zaaien.
Volle zon/halfschaduw, hoogte: 50-75 cm,
bloeitijd: 5-7.
10

Campanula ’Sarastro’

(klokjesbloem) Vooral door de grote klokken in diepviolet is dit een van mijn favoriete
klokjesbloemen. Bovendien bloeit de plant
twee keer. Het is wel een forse groeier, die
zelfs een beetje kan woekeren. Zet hem bij
9

voorkeur tussen stevige planten.
Volle zon/halfschaduw, hoogte: 25-50 cm,
bloeitijd: 6-7.
11

Trifolium ochroleucon

(klaver) Misschien niet de allermooiste plant
die er bestaat, maar de leuke, zachtgele bloemen combineren goed met andere kleuren
in een border. Bovendien is deze klaver heel
makkelijk, hij doet het ook in moeilijke
hoekjes met slechte, zanderige grond. Verder
maakt hij nette pollen en woekert niet. Ook
10

mooi samen met siergrassen!
Volle zon, hoogte: 25-50 cm, bloeitijd: 6-7.
12

Thermopsis caroliniana

(vossenboon) Nu er weer meer vraag komt
naar warme kleuren staat Thermopsis opnieuw
in de belangstelling. Deze sterke, lupine-achtige
plant heeft prachtige, bijna lichtgevende, gele
bloemen. Na de bloei verschijnen de zilverig
behaarde peulen. Thermopsis houdt er niet van
om te worden verplant.
Volle zon, hoogte: 75-100 cm, bloeitijd: 6-7. 2
12

11
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13

14

”De heel fijne bloemtrossen van Filipendula ’Kahome’
met licht- en donkerroze door elkaar vind ik erg fraai”
13

Filipendula ’Kahome’

(moerasspirea) Die heel fijne bloemtrossen,
met dat licht- en donkerroze door elkaar vind
ik erg fraai. Bovendien bloeit deze moerasspirea erg rijk. Zoals de naam al doet vermoeden
houdt de plant van vochtige grond. Heel mooi
in een oeverbeplanting.
Volle zon/halfschaduw, hoogte: 25-50 cm,
bloeitijd: 6-8.
14

Scutellaria incana

(glidkruid) De grijzig violetblauwe bloemen
zijn prachtig, de zaden doen mij denken aan
ruggenwervels. Glidkruid blijft altijd mooi
15

Foto: MHGP/GWI
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rechtop staan, steun is dus niet nodig. Perfect
om de border in de nazomer kleur te geven.
Een langzame groeier, maar wel heel sterk.
Volle zon, hoogte: 50-75 cm, bloeitijd: 8-9
15

Kitaibela vitifolia

Deze malva-achtige plant zie je niet zo veel en
verdient veel meer bekendheid als borderplant. Hij is vrij fors en komt enigszins over als
een heester. Het is een perfecte vulplant in een
wat grotere border. Kitaibela heeft fraai blad en
de verfijnde, witte bloemen verschijnen tot ver
in september.
Volle zon, hoogte: 125-150 cm, bloeitijd: 7-9.
16

Foto: Visionspictures.com

16

Bergenia ’Eroica’

(schoenlappersplant) ’Eroica’ vind ik de beste
schoenlappersplant, zowel qua blad als bloemen. De bladeren zijn vrij klein en ze kleuren
in de herfst en winter opvallend donker paarsrood. De bloemen zijn felroze. ’Eroica’ is ook
redelijk ongevoelig voor vorst. Deze bergenia
bloeit soms wel drie keer in één seizoen.
Volle zon/halfschaduw, hoogte: 25-50 cm,
bloeitijd: 4-5 (+ nabloei).
17

Cenolophium denudatum

Cenolophium zie je nog vrij weinig. Het is
een soort witte kantbloem. De plant kan
17

wel een meter in doorsnede worden, maar
door z’n fijne, luchtige blad kun je hem toch
heel goed vooraan zetten. Cenolophium geeft
elke beplanting een luchtige toets. Hij staat
vooral mooi naast planten met groot blad.
Cenolophium is aantrekkelijk voor bijen.
Zie voor andere planten met witte schermbloemen pag. 25 van dit nummer.)
Volle zon/halfschaduw, hoogte: 60-80 cm,
bloeitijd: 7-8.

Potentilla nepalensis
’Ron McBeath’
18

(ganzerik) Bij deze ganzerik gaat het vooral
om de bijzondere kleur. De felroze bloempjes
vallen erg op, ze verschijnen tot in augustus.
Omdat ’Ron McBeath’ vrij laag blijft, is hij
ideaal om voor in de border te zetten. Een perfect kleuraccent te midden van warme tinten.
Volle zon, hoogte: 25-50 cm, bloeitijd: 6-8.

Kwekerij Hof te Dieren
Arnhemsestraatweg 14,
6953 AX Dieren. Tel. 0313-414211;
www.kwekerij-hoftedieren.nl.
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19

20

Sedum ’Red Cauli’

Deze Sedum-soort wordt niet zo hoog, maar
geeft wel veel kleureffect. De donker rozerode
bloempjes zitten in compacte schermen. Onmisbaar in een rode border en fijn voor bijen en
vlinders. De stengels van S. ’Red Cauli’ hangen
iets over. Behalve op een plek vooraan in de
border, staat deze sedum ook leuk in een pot.
Volle zon, hoogte: 30-40 cm, bloeitijd: 8-10.
20

Meum athamanticum

(bergvenkel) Deze kleine plant is echt voor de
liefhebber. Ik zag bergvenkel voor het eerst in
de borders van Romke van de Kaa. De plant
heeft asperge-achtig blad en fijne, witte bloemschermen. Niet zeer opvallend, wel mooi in
een wilde tuin of als vulplant in de border. Het
blad is overigens eetbaar.
]
Volle zon, hoogte: 30-40 cm, bloeitijd: 5-6.
Tekst Modeste Herwig
Beeld MHGP/Modeste Herwig/Tamara Witjes e.a.
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