
Balanceren 

Wie kent er niet dat elfje uit het sprookje? Ze leeft al dansend in het bos. En 

wat er ook gebeurt, ze komt altijd goed terecht.  

Zelf heb ik ook vaak het gevoel dat ik continu aan het balanceren ben op onze 

kwekerij. 

Welke planten hebben mijn klanten volgend jaar bijvoorbeeld nodig? Is de 

Hosta (hartlelie) nog in de mode, zijn de herfstanemonen goed verkocht in 

augustus –september? Blijft de lavendel goed lopen? Heeft Rob de Tuinman de 

Pulmonaria (longkruid) in zijn programma laten zien? En omdat de tuin 

tegenwoordig bijvriendelijk moet zijn, zullen ze dus de salvia (salie) wel willen 

kopen.  

Het zijn allemaal vragen waar wij al vroeg een antwoord op horen te hebben.  

We hebben ongeveer 250 soorten en variëteiten in ons assortiment. We maken 

keuzes welke soorten in dat assortiment blijven,welke er uit gaan en welke er 

in komen. We maken regelmatig mee dat de variëteit die we uit het 

assortiment gekieperd hebben, omdat er te weinig van verkocht werden, 

volgend jaar door onze klant gevraagd wordt.  

 

Hoeveel plannen kunnen we van elke variëteit verkopen? 

Dit varieert per variëteit van 1.000 stuks tot 200.000 stuks. Dit productiegetal 

wordt niet op één maar op meerdere jaren gebaseerd. Ook is het belangrijk te 

weten welke klant ze heeft gekocht: is het eenmalig of komt de klant er 

meerdere jaren voor terug? 

 

Welke bemesting moet ik op mijn veld toepassen om een optimale groei te 

krijgen?  

Laat ik drijfmest aanvoeren? In dat geval krijg ik er zelfs geld bij van mijn 

koeienbuurman. Of laat ik compost met biostimulatoren (natuurlijke 

groeibevorderaars) aanvoeren? Deze compost moet ik betalen. 



Kan ik de kunstmest in één gift strooien of moet ik dit vaker verdeeld doen over 

het groeiseizoen? Eenmalig kost het mij maar één keer arbeid. Verdeel ik het, 

dan kost het me minimaal 3 keer zoveel tijd. 

Onze planten kunnen ook ziektes krijgen zoals meeldauw (grijze vlekken op het 

blad) waardoor de plant veel minder groeit. We kunnen die met diverse 

middelen bestrijden. Welk middel nodig is, is afhankelijk van de werkingsduur 

van het middel, van de kosten en van hoe vaak ik het mag gebruiken om geen 

resistentie (ongevoeligheid) in de meeldauw te krijgen. 

 

Dansen 

Je ziet: ik ben als het elfje. Ik kweek zelfs elfenbloempjes (Epimedium), zoals je 

op de foto ziet. Allebei zijn we continu in beweging om in balans te blijven. Het 

elfje doet dat alleen dansend en geloof me: het is beter voor iedereen als ik 

niet dans ;-) 


