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Marcel de Wagt en zijn ‘Kwekerij
van opvallende vaste planten’
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“Je bent gek als je er aan begint”, zeiden collega-kwekers tegen Marcel de
Wagt, toen hij zijn kwekerij begon. Een kleinschalige kwekerij met een nietalledaags assortiment is een kwetsbaar bedrijf. De ‘Kwekerij van opvallende
vaste planten’ bestaat dit jaar tien jaar en Marcel blikt terug.
thema
kwetsbaarheid

•

Onderscheid
Een kleinschalige kwekerij gezond houden is niet makkelijk. Niet zozeer door
concurrentie van grote tuincentra, want daarmee is het onderscheid duidelijk. “De gespecialiseerde kaasboer heeft een aanbod dat een bepaald publiek
trekt dat daar bewust voor kiest. Dat heb ik als kweker ook.” Niet alleen is
het assortiment bijzonder, Marcel geeft ook advies over de standplaats van
planten, grondsoort en mogelijke combinaties van planten.
“Grootschalige inkoop door tuincentra leidt misschien wel tot lagere prijzen,
maar er treedt ook verschraling op. Het assortiment wordt steeds kleiner. Van
veel goede tuinplanten wordt jammer genoeg geen gebruik gemaakt.”
De naam van zijn kwekerij wekt verwachtingen ten aanzien van het assortiment
en deze worden zeker waar gemaakt. Minder bekende Phloxen en Kniphofia’s,
en collecties Heuchera en Echinacea die een kritische blik hebben doorstaan.
De planten zitten allemaal in minimaal één-liter-potten en zijn goed
doorgeworteld. Ze zijn sterk en gezond en kunnen zonder speciale zorg de
tuin in. Veel mensen weten de weg naar zijn kwekerij te vinden en waarderen
het vakmanschap van de ambachtelijke kwekerij.
Bepaalde planten mag je niet zelf kweken omdat deze door kwekersrecht zijn
beschermd. Het kwekersrecht wordt wel eens beschouwd als één van de oorzaken van de verschraling, maar Marcel denkt daar anders over. Een gedeelte
van zijn assortiment bestaat uit planten die onder het kwekersrecht vallen.
Deze koopt hij in als klein plantje, om dat verder op te kweken. “Eigenlijk ben
ik dan geen kweker maar ‘opkweker’.” Hij denkt niet dat daardoor verschraling ontstaat, want er zijn nog steeds heel veel planten die een toegevoegde
waarde hebben en niet onder het kwekersrecht vallen.
Biologisch
Marcel werkt biologisch en dat brengt in sommige gevallen een extra risico
mee voor de plannen en planten: “Voor Beervelde had ik kisten vol met
prachtige chrysanten. Deze werden plotseling door een schimmel getroffen

Met de klok mee: Rijke bloei op de kwekerij hartje zomer.
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Het verkoopgedeelte van de kwekerij.
Marcel de Wagt: Vakmanschap op zijn ambachtelijke kwekerij.
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en daar was geen biologische remedie tegen.
Uiteindelijk heb ik alle planten moeten knippen.”
Toch geeft dit juist een aspect aan van een eigen
bedrijf dat hij waardeert: het zelf kunnen kiezen
van het pad dat je wilt bewandelen. Biologisch
werken komt voort uit een grondhouding. Respect
voor de natuur bepaalt de koers.
Eenmanszaak
Wat zijn bedrijf het meest kwetsbaar maakt, is het
feit dat het een eenmanszaak is. Weliswaar heeft
Marcel geregeld hulp, maar zijn bedrijf staat of
valt met zijn eigen inzet en aanwezigheid. Als hij
weg zou vallen door ziekte, ligt alles stil. “Van het
lichaam wordt veel gevraagd. Gezondheid is geen
vanzelfsprekend gegeven.”
Verschillende weersomstandigheden en fysieke
arbeid maken het beroep van kweker zwaar.
“Hadden ze gelijk toen ze zeiden dat ik gek was
om er aan te beginnen? Ja, dat hadden ze,” zegt
Marcel, “maar het zijn gegevenheden waar je
mee te maken hebt omdat je een bepaalde keuze
maakt”.
De verwondering is gebleven bij Marcel, elk jaar
opnieuw is het zaaien en het zien opkomen van
planten weer een bijzondere ervaring. “Het is fijn
om met je passie bezig te zijn. De keuze die ik
heb gemaakt, refereert aan een stroom in mij. Als
jongetje van tien was ik al bezig met het zaaien
van afrikaantjes. De fascinatie die ik toen had
voor het proces van kiemen en groeien, is er nog
steeds. De cyclus die zich elk jaar herhaalt, daar
krijg ik energie van.”
Kwekerij van opvallende vaste planten
Kleefseweg 13A, 6599 AA Ven-Zelderheide
Tel.: 0653 882 166, www.opvallendeplanten.nl

Dit jaar bestaat de kwekerij van Marcel de Wagt
tien jaar. In het kader van zijn jubileum organiseert
hij diverse activiteiten. Deze zijn te vinden op de
website.

