- kwekerijdag -

Met de klok mee: 1: Mooie borders, bij de entree van de kwekerij en de schuur. 2: Henk Jacobs bij Helenium ‘Little Orange’ (2007), een eigen
selectie met een warme kleur die geen steun behoeft. 3: Een afwijkende bloem bij ‘Little Orange’, ook leuk. 4: De karakteristieke bloemvorm van
zonnekruid (Helenium ‘Little Orange’). 5: Privétuin achter het huis, schaduw maar kleurrijk. 6: Presentatie Helenium, bloemvariatie met cultivar
naam. 7: Dori werkt graag in de schuur: zaaien, oppotten, stekken, scheuren… 8: Containerveld met schaduwhal.

Vasteplantenkwekerij Jacobs, Oost-Groningen

Focus op Helenium en siergrassen
Deelnemers aan de NTs-kwekerijdag hebben op die zonovergoten 22 augustus kunnen genieten van de uitbundig bloeiende vaste
planten van kwekerij Jacobs. Henk en Dori groeiden allebei op met liefde voor de natuur, en ze waren dolgelukkig toen ze in 1987
in Vriescheloo een huis vonden met een hectare grond.
Tekst en fotografie: Julia Voskuil

Vol energie gingen ze aan de slag met de woning en de vochtige veengrond. “We legden een moestuin
aan en een grote natuurvijver, waarvan de uitgegraven grond rondom geschikt werd gemaakt voor borders. Zo ontstonden verschillende groeiomstandigheden. Met het verzamelen en selecteren van tuinplanten nam onze hobby steeds serieuzere vormen aan. In 2001 waagden wij de stap en presenteerden
onze vasteplantenkwekerij. In combinatie met de opengestelde tuin kregen we daar al snel een volledige
dagtaak aan.”
Het is hun lust en hun leven, buiten zijn en werken met planten: zaaien, stekken, scheuren en verzorgen.
“Wij zijn er alle dagen mee bezig en vinden het heerlijk. Van het hele perceel nemen de borders tweederde
in beslag. Ze zijn ingericht met onze moerplanten, een veelvoud van de circa 500 soorten en cultivars
in de verkoophoek. Siergrassen en zonnekruid (Helenium) zijn goed vertegenwoordigd, want wij maken
graag natuurlijke combinaties en daar lenen deze planten zich bij uitstek voor. Daarbij valt de hoofdbloei
goeddeels samen, in augustus en september, te beginnen met de Heleniums.”

Collectiehouder Helenium
Van het een komt het ander en sinds 9 september
2007 is kwekerij Jacobs officieel collectiehouder
van Helenium in Nederland, een van de geslachten die de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen onder haar hoede heeft. Het bracht
hen in contact met telers en veredelaars van dit
geslacht.
Duitsland heeft met de prachtige introducties
van Karl Foerster in Potsdam (1874-1970) een
naam hoog te houden. Kwekersechtpaar Peter
en Bärbel zur Linden uit Linne treden later met
veel mooie cultivars in diens voetsporen. In
Nederland zorgen Inez en Frans Arnold van de
voormalige ‘Arnoldshof’ te Wijchen met een aantal
invoeringen voor een vernieuwde belangstelling
en kweker Brian Kabbes uit Suameer komt ook
met een paar fraaie introducties.
In Tuinen Mien Ruys te Dedemsvaart had
voormalig tuinvrouw Beatrice Krehl een
imposante Helenium-verzameling en mede via de
Engelse Helenium-collectiehouder Martin HughJones groeide de collectie bij Jacobs uit tot meer
dan 120 cultivars!
Henk en Dori genieten van contacten met
mensen die dezelfde interesse en passie
hebben, vakmensen en tuinliefhebbers. “Nieuwe
introducties brengen beweging in het sortiment,
wat niet wegneemt dat een cultivar als ‘Moerheim
Beauty’ uit 1930 van Bonne Ruys nog steeds
waardevol is.” Intussen heeft Jacobs ook eigen
selecties benaamd zoals ‘Beatrice’ (2005), ‘Little
Orange’ (2007), ‘Mien Ruys’ (2007, een zaailing
uit Tuinen Mien Ruys), ‘Red Velvet’ (2007) en
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‘Firecrest’ (2012). Ze onderscheiden zich door
hun eigenschappen en kregen een naam. De
planten worden gescheurd om een partij op te
kweken. Dat Heleniums uit zaad niet soortecht
terugkomen, is interessant voor een kweker die
geïnteresseerd is in nieuwigheden. Toevalstreffers
met goede kwaliteiten noemt Henk ‘geschenken
van de tuin’. Ook een enkele afwijkende bloem
weet hij te waarderen.
Schaduwtuin
Bezoekers komen binnen tussen prachtige borders
en mogen overal ronddwalen, ook in de tuin achter
het huis. In tegenstelling tot de zonnige bordertuin
is hier veel schaduw, maar de plantengroei is er niet
minder uitbundig om. Koele kleuren overheersen
er, van metershoge Thalictrum, Veronicastrum en
Sanguisorba tot heerlijk geurende Phlox in tere
tinten. Ook hier zijn de slingerende paden bedekt
met materiaal dat in het voorjaar uit de borders
wordt geknipt. “Dat gaat een seizoen mee, precies
lang genoeg”, zegt Henk. Tussen het klanten
helpen door, is Dori bezig in de schuur. “Er is altijd
wel wat te zaaien, te stekken of te scheuren.” Als
de Heleniums bloeien, laat een uitstalling in flesjes
de grote bloemvariatie zien, compleet met naam.
Een mooie en gezellige kwekerij, waar je zeker voor
Heleniums aan het goede adres bent.
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