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DE GROENE STROOM 
Een tuin staat nooit stil. De cyclus van de 

seizoenen zorgt voor een natuurlijke golfbewe-
ging van groeien, bloeien, afsterven en rusten. 
Daarbovenop is er die mysterieuze invloed op 
de beplanting van de zich opstapelende jaren, 
waardoor de tuin als geheel zich steeds verder 
ontwikkelt. Dat geeft de tuinier steeds nieuwe 
energie: groene stroom om te werken en tus-
sendoor ook vooral te kijken naar wat er alle-
maal gebeurt. Je probeert ongewenste ontwik-

kelingen vóór te zijn, wat helaas niet altijd lukt, 
maar dat wordt helemaal goedgemaakt door de 
ontelbare cadeautjes die je niet had verwacht. 
De kleine vreugden van een verdwaalde zaai-
ling, een tweede bloei of een prachtige kleu-

rencombinatie maken je dag al helemaal goed. 
Is de tuin niet de bron van groene energie die 

ons, tuiniers, ook tot bloei brengt?

Op stap
Het elders opdoen van frisse ideeën geeft ook een kick, 
vooral samen met andere tuinenthousiasten. Daarvoor 
bedachten we een paar plannen. Om te beginnen biedt 
PlantenTuin Esveld dit jaar complete groepsarrangemen-
ten aan, in samenwerking met de Stichting Rondvaarten 
en Promotie Boskoop en Dufais Catering en Events/Flora 
Boskoop. Op de rol staat een rondvaart tussen de Boskoopse 
kwekerijen, een lekkere lunch, borrel of buffet op de boot, 
in het Floragebouw of in de kas bij Esveld en uiteraard een 
inspirerende rondleiding bij ons over de kwekerij. Een leuk 
en stiekem ook leerzaam groen dagje uit voor groepen tot 
50 personen. Personeelsuitjes, een familiedag, tuinclub of 
afdelingsdag, het kan allemaal. De hele dag gaat er een gids 
mee naar de verschillende locaties. Een groene golf door 
Boskoop! Meer info op www.esveld.nl en www.dufais.nl.

Ons tweede voorstel is: een bijzonder dagje uit in Boskoop.
Natuurlijk, u kunt gewoon naar Boskoop komen en zelf 
uw weg zoeken door ons kwekersdorp. Maar om u te 
helpen hebben we de website www.dagjeboskoop.nl in 
de lucht gezet. Als kwekerij willen we vanzelfsprekend 
zélf ook een leuk onderdeel zijn van het Dagje Boskoop. 
Voor groepen is er ook in dit verband gelegenheid om 
te lunchen bij ons in de kas of in ons esdoornpark.  
Reserveer via www.esveld.nl > contact > bezoek ons bedrijf.

Onze derde tip is het project De Pakfiets, waar wij ook in 
meedoen. Kom naar Boskoop om met een groep een dagje 
te fietsen door het Groene Hart. Langs de route verzamel 
je groene producten bij de deelnemende kwekers. Bij elk 
bedrijf ligt er een presentje klaar. De hele dag heb je een gids 
mee, die goed bekend is met de kwekers en de prachtige 
omgeving. Ook hierover staat de informatie op onze website.
U ziet: wij zetten de bloemetjes graag buiten. Doet u mee?

Camellia
Noem het mijn ongedurige geest, noem het de honger 
naar nieuw, het maakt me niet uit. Steeds weer word ik 
gegrepen door een nieuwe groep planten die dan mijn vol-
ledige aandacht krijgt. De oude liefdes gaan niet verloren, 
maar nieuwe liefdes voegen zich erbij. De herfstbloeiende 
Camellia is zo’n nieuwe liefde. Ze bloeit en geurt in een tijd 
van het jaar dat er niets meer bloeit in de tuin, vol van een 
gratie die in de traditionele Camellia minder te vinden is. 
Fascinerende planten, die Camellia sasanqua’s. Zoals dat dan 
gaat bij Esveld groeit er al gauw een hele collectie Camellia 
en gaan we ze natuurlijk ook kweken. 
Ik voel ook al een hernieuwde belangstelling voor Rhodo-
dendrons opkomen. Ze zijn lang weggezet als ‘ouderwets’, 
maar hervinden nu hun plek in de moderne tuin. Winter-
groen, maar ook bladverliezend, als dwergjes of bijna kleine 
bomen, met geurende bloemen in heldere kleuren of juist 
ton-sur-ton: het is er allemaal.

PlantenTuin ESVELD 
Rijneveld 72, 2771 XS Boskoop  
tel. 0172 21 32 89  
fax 0172 21 57 14
e-mail: info@esveld.nl 
www.esveld.nl

Route
Vanuit elke richting: de N 207 naar 
Boskoop.
Rijd de N 207 tot de afslag Boskoop-
Noordoost. Direct na de rotonde 
afslaan naar rechts = de ventweg op. 
U rijdt nu parallel aan de N 207, in 
zuidelijke richting. Rijd door tot aan de 
T-kruising bij het viaduct en sla linksaf. 
Dit is het Rijneveld. Esveld ligt na 800 
m aan de linkerzijde. (witte banner!).

Let op: wegwerkzaamheden! 
Het Rijneveld is ook in 2012 nog in reconstructie. Dat geeft veel 
overlast bij deze smalle, door sloten omgeven weg, maar de kwekerij 
blijft steeds bereikbaar. Bij de afslag van de rotonde plaatsen wij steeds 

een bord met het actuele route-advies.
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G.’Rozanne’

C.sasanqua ‘Rainbow’

NIEUW in 2012
Facebook en Twitter 
Tja, we willen mee met onze tijd en dus gaan we ook groene 
golven produceren via de sociale media! Via Facebook pro-
beren wij een kring van groene vrienden bij elkaar te bren-
gen. Dat kan uitgroeien tot een netwerk van specialistische 
professionals en liefhebbers, die elkaar inspireren. En wie 
weet, gaan we elkaar in de toekomst ontmoeten, bij ons op 
de kwekerij bijvoorbeeld. Laat zien wie u bent....
Cor van Gelderen studeert zich inmiddels suf in ‘Twitteren 
voor dummies’. Hij is van plan om indrukken van zijn speu-
rend groen-oog en zijn immer draaiend groen-brein door te 
geven aan medeverslaafden. Doet u ook mee? Meld u dan 
aan door het icoontje op onze site aan te tikken.

e-Nieuwsbrief Esveld
De digitale nieuwsbrief voor al onze klanten en belangstellende tuinliefheb-
bers verscheen in 2011 zesmaal. Het volgende nummer gaat eind janu-
ari de lucht in. Wilt u de e-nieuwsbrief ontvangen? Stuur ons een e-mail  
(info@esveld.nl), met in de onderwerpregel in het venster de woorden 
‘nieuwe abonnee e-Nieuwsbrief’.

Trompenburg Tuinen 
en Arboretum  Honingerdijk 86 (Beneden-), 3062 NX Rotterdam. 
  tel. 010 233 01 66. Entree: € 5,50  www.trompenburg.nl
Huis Bingerden  Bingerdenseweg 21, 6986 CE Angerlo. 
  tel. 0313 47 22 02. Entree: € 12. www.bingerden.com

Camellia jap.’Mathotiana’

Open: 9 jan t/m 21 dec

ma t/m vr 09.00-17.00u

za 09.00-16.00u
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H.macr.met Perovskia

Geranium, een ideale tuinplant
Als bejaarde achter de Geraniums, je hoopt altijd dat het je 
lot niet wordt, maar vrezen doe je het natuurlijk wel. Toch 
schuilt er iets oneerlijks in deze mijmering, namelijk dat 
het eigenlijk helemaal niet over Geraniums gaat. Die arme 
Geraniums, zo geassocieerd met eenzaamheid en ouderdom, 
zijn eigenlijk Pelargoniums. Geraniums daarentegen moet 
je juist in verband brengen met jeugd en vitaliteit! Want 
noem nog eens een vasteplant die zo sterk zijn mannetje 
staat in de tuin als de echte Geranium. Vooral G. ‘Rozanne’ 
blijft me verbazen. De bloei start in mei en gaat door tot 
eind oktober, begin november. Gezond, groeikrachtig en blij 
blauw. Drie planten zijn voldoende om een vierkante meter 
te vullen. Maar er zijn er zoveel meer: de subtiele bodem-
bedekker G. sanguineum var. striatum, of de hoge, vrolijk 
gekleurde G. psilostemon. Ze passen ook prima in natuurlijk 
ogende beplantingen. De optimale groeiomstandigheden 
verschillen. Selecteer op uw wensen met de zoekmachine 
planteneigenschappen op www.esveld.nl.

Hydrangea macrophylla 
combineren
Boerenhortensia’s zijn overbekende tuinplan-
ten, die in tuinen ook vaak in grote groepen 
staan. Zo’n toch wat stijve hortensiagroep kun 
je weer spanning geven in meerdere tijden van 
het jaar door er een gemengde border van te 
maken. Tussen de hortensia’s planten we een 
wintergroene bodembedekker, zoals Vinca 
minor ‘La Grave’, aangevuld met bijvoorbeeld 
lage narcisjes. Daarbij de niet-woekerende 
bamboe Fargesia ‘Jiu’, voor wintergroene, 
opgaande accenten. Alles wat elegantie en 
zwierigheid toevoegt, zoals hoge siergrassen, 
komt in aanmerking.

“Bes & Bol”, oktober 2011

INFOKRANT 2012



JAARPROGRAMMA THEMADAGEN 2012

Vr 28 en za 29 september
Bes & Bol 

Een themaweekend met als ondertitel ‘de eetbare tuin’. In 
2011 een absoluut succes, niet alleen vanwege de heerlijke 
geuren van de door Pip gebakken paddestoelen, ook door 
de supergezellige wijnproeverij met ongewone wijnen uit 
de Madiran, een wijngebied ten noorden van het hoogste 
deel van de Pyreneeën. Dat doen we dus weer! En daarnaast 
staan de nieuwe bloembollen en veel eetbare planten voor 
uw eigen tuin op u te wachten.

Za 6 oktober 
Kwekersdag

Nog een primeur in ons programma! Wij brengen onze 
relaties in kwekersland bij ons samen. Het zijn niet de 
minste specialisten die deze dag hun opwachting maken 
bij Esveld. Roger en Linda Bastin uit Zuid-Limburg in een 
wolkje van lavendelgeur. Marco Franssen als ongekroonde 
koning van de Hosta. De Batterijen, de fruitbomenspecialis-
ten uit de Betuwe. Mark Bulk, kweker van de zeldzaamste 
heesters van Nederland. Peter C. Nijssen, van oudsher een 
begrip in de bollenwereld. De Bierkreek, de enige echte 
eco-rozenkwekers uit Zeeuws Vlaanderen. Van Zoest, top-
per in Clematis en Het Grassenerf, uiteraard specialist in 
siergrassen. Allemaal geven ze hun eigen invulling aan de 
dag met lezingen en workshops, maar vooral door het met 
u delen van hun plantenliefde. Het lijkt ons bovendien 
reuze gezellig om deze bijzondere dag samen met onze 
plantenvrienden te vieren.

Za 13 en zo 14 oktober: 
Herfst Plantendagen 
Trompenburg

Trompenburg Tuinen en Arboretum in Rotterdam blijft 
voor Esveld een bijzondere plek. De geschiedenis van 
onze kwekerij en van het arboretum kent veel raakvlak-
ken. Daarom zijn we traditiegetrouw ook dit jaar met veel 
plezier aanwezig op deze herfstdagen. De herfstkleuren 
spatten weer van bomen en struiken en we laten u weer 
allerhande begerenswaardige gewassen zien, die meteen 
mee naar huis kunnen.

Vr 9 en za 10 maart 
Schetsontwerpen

Afgelopen jaar organiseerden we dit voor het eerst en 
het bleek direct een groot succes. U kunt op deze dagen 
een half uur spreektijd reserveren bij onze ontwerpers 
en beplantingsadviseurs om tuinwensen of -problemen te 
bespreken. De ervaring leert dat er direct ideeën en oplos-
singen bovenkomen, geïnspireerd door de frisse blik van de 
adviseurs. De kosten bedragen € 50 en de klant ontvangt 
een waardebon van ook weer € 50 voor aankopen op de 
kwekerij. Neem foto’s en zo mogelijk een plattegrond met 
maten mee! Reserveren via www.esveld.nl onder ‘Advies’ 
in de menubalk.

Vr 4 en za 5 mei 
Japandagen

Japan is de bron waaruit de Nederlandse kwekers het meest 
hebben geput. De lange gezamenlijke geschiedenis en de 
ontzettend rijke flora leverden ons onnoemelijk veel inte-
ressante tuinplanten. Camellia, esdoorn, sierkersen, Hosta, 
hortensia, noem ze maar op: allemaal Japans. Maar ook de 
Japanse tuinkunst en de bonsai-cultuur kunnen op onze 
warme genegenheid rekenen. Op de themadagen geven 
onze vrienden van de Bonsaivereniging workshops ‘bonsai 
maken’. Neem dus die gekke zaailing mee om hem in een 
artistiek keurslijf te persen en thuis de show te stelen!

Za 12 en zondag 13 mei 
Voorjaar Plantendagen 
Trompenburg

Esveld is weer present in het Rotterdamse arboretum en 
ook echt met Rhododendrons. We kweken immers bijna 
duizend verschillende soorten. De traditionele, wat som-
bere paarse bollen, zijn inmiddels rechts ingehaald door 
fascinerende soorten in elegante kleuren als zachtgeel en 
zalm. Wintergroen, maar ook bladverliezend, dwergjes of 
bijna kleine bomen, geurende bloemen in heldere kleuren 
of juist ton sur ton: het is er allemaal.

Vr 15 t/m zo 17 juni 
Internationale 
kwekerijdagen Bingerden

Esveld verdedigt op Bingerden de bekroning van beste 
inzending en de Persprijs. Dat schept verwachtingen en 
legt wat druk, maar daar worden we flink van. De fine fleur 
van de kwekerswereld verzamelt zich elk jaar in Bingerden, 
reuze gezellig voor ons en ook voor u. De ware planten-
liefhebbers kunnen in deze snoepwinkel hun geluk niet 
op en vertrekken altijd weer diep tevreden met de ultieme 
aanwinst op de arm.

Za 23 juni 
High tea uit de tuin

Dit is een nieuwtje, om te vieren dat we de ontvangstkas dit 
jaar in gebruik nemen. We bereiden een Afternoon Tea met 
planten uit eigen tuin. Dat wordt een creatieve inspanning, 
waarbij we ons culinair laten ondersteunen. Afhankelijk van 
het weer strijken we neer in de kas of buiten op het terras. 
Om een idee te hebben hoeveel we moeten bakken, is het 
belangrijk dat u van tevoren reserveert via www.esveld.nl, 
waar u ook extra informatie vindt.

Vr 24 en za 25 augustus 
Hortensia en Clematis

Op deze dagen zetten wij Hortensia en Clematis op de 
kwekerij in het zonnetje. De verse oogst Clematis, met 
altijd weer nieuwe soorten, is dan binnen. De jonge planten 
staan nu eenmalig in deze tijd in bloei, waardoor u bloemen 
en kleuren op een uniek moment kunt uitzoeken. Ook de 
Hortensiacollectie staat volop in bloei. In dit zelfde weekend 
is in Boskoop de jaarlijkse Plantarium-beurs, dus reden te 
over om een dagje naar Boskoop te komen.

LEZINGEN

Cor van Gelderen komt graag lezin-
gen met dia’s geven in het hele land. 
Een mooie gelegenheid om in uw 
eigen omgeving kennis te maken 
met wat Esveld u te bieden heeft. 
Wij bieden ter plekke geen planten 
te koop aan, maar alles waar u tijdens de lezing uw zinnen 
op zet, is snel en efficiënt te bestellen in onze webwinkel.
De plaatselijke afdelingen van Groei en Bloei organiseren 
de meeste lezingen. Toegangsprijs varieert per afdeling. 
Aanvang: 20.00u. Contactgegevens voor informatie kunt u 
vinden op www.groei.nl

De lezingenagenda zal in de loop van het jaar zeker groeien. 
In onze e-Nieuwsbrief vindt u steeds het actuele programma.

16 jan. Nieuw Vennep (Haarlemmermeer). 
Klimplanten.

17 jan. Zeist. Japanse tuinen.

9 feb. Nijkerk. De eetbare tuin.

13 feb. Den Haag. De wintergroene tuin.

16 feb. Roden. Hydrangea.

22 mrt. Enschede/Losser. Hydrangea.

13 apr. Kesteren. Planten voor de klei.

14 apr. Dronten. Japanse tuinen.

19 apr. Hoorn. Klimplanten.

18 sep. Roermond. Japanse tuinen.

10 okt. Alphen aan den Rijn. De eetbare tuin.

23 okt. Veendam. Hydrangea.

13 nov. Den Bosch. De wintertuin.

BEURZEN EN TUINDAGEN 2012
(zie ook de pagina adressen)

za en zo 12-13 mei Trompenburg Rotterdam

10.00 - 17.00u Voorjaar Plantendagen

vr 15 t/m zo 17 juni Bingerden Kwekerijdagen 
Angerden

10.00 - 18.00u

za en zo 13-14 okt Trompenburg Rotterdam

10 00 - 17.00u Herfst Plantendagen

Afgelopen jaar bleek voor ons het jaar van ontwerpen van privétuinen te zijn. Voor 
tientallen kleine en middelgrote tuinen maakten we een ontwerp en een beplantings-
plan. Dat is bijzonder leuk om te doen. Onze inzet is het ontwikkelen van het eigene 
van elke tuin, door de veelheid aan planten waarmee we kunnen en willen werken, 
in overeenstemming met de smaak en de wensen van de bewoners. Zo ontstonden 
stuk voor stuk tuinen waarin de liefde voor planten centraal staat, hoe verschillend 
ze voor het overige ook zijn.

Tuin in Bleiswijk
“Een moderne tuin met een vleugje Japan, een verrassende beplanting en een goede 
schuur”. Dat waren de belangrijkste wensen, die als uitgangspunt dienden voor dit 
ontwerp. Er ontstaat rust in de tuin door de schuur te verbinden met de ernaast 
gelegen pergola. De Japanse esdoorns, als dragende beplanting in de licht heuvelach-
tige structuur, zorgen voor veel kleur, zonder een onrustig eindbeeld te veroorzaken. 
Het natuurstenen pad door de esdoornvallei is licht gebogen om de natuurlijkheid 
van de vorm te benadrukken, in contrast met de strakke lijnen van de grote houten 
vlonder. De seizoenen spelen in deze tuin een grote rol, ook weer door de Japanse 
esdoorns, maar ook door de bloei van de Prunus yedoensis, de sierkers waaronder 
de Japanners hun kersenbloesemfeest vieren…

In 2012 gaan we enthousiast door met het adviseren van u als tuinier. De schetsont-
werpdagen in maart kunnen een leuke start zijn voor veranderingen die u al een tijdje 
wilde doorvoeren, maar waar het maar niet van kwam. Een frisse blik op de indeling 
van de tuin kan ook tot verassende resultaten leiden. Zelf ben je vaak zo gewend aan 
de situatie zoals die nu eenmaal is, dat je niet meer ziet hoe het beter kan.
U kunt ook een afspraak maken met onze ontwerpers en beplantingsadviseurs op een 
dag die u beter uitkomt. Hiervoor staat een aanvraagformulier op onze website, onder 
de menukop ‘Advies’. Een goed advies behoedt u voor allerlei onprettige missers, zoals 
bomen die uiteindelijk veel te groot worden en planten die verkommeren op de klei, 
omdat ze van zure grond houden. Schaduwplanten in volle zon, inferieure oude rassen 
die allang zijn ingehaald door wezenlijk betere selecties: wie heeft er nooit zo’n fout 
gemaakt? Advies begint al op onze website, via de zoekmachine op planteneigenschap-
pen. In deze immense database (ja, wij zijn er heel trots op!) kunt u de plant vinden 
die het beste bij uw tuinwensen past, door het volgen van het invulscherm.

JAARPROGRAMMA THEMADAGEN 2012

Azalea ”Sorpe”

ONTWERPEN EN ADVISEREN

Decaisnea fargesiï

Bleiswijk

Bleiswijk

Prijsuitreiking Bingerden 2011



JAARPROGRAMMA THEMADAGEN 2012

Vr 28 en za 29 september
Bes & Bol 

Een themaweekend met als ondertitel ‘de eetbare tuin’. In 
2011 een absoluut succes, niet alleen vanwege de heerlijke 
geuren van de door Pip gebakken paddestoelen, ook door 
de supergezellige wijnproeverij met ongewone wijnen uit 
de Madiran, een wijngebied ten noorden van het hoogste 
deel van de Pyreneeën. Dat doen we dus weer! En daarnaast 
staan de nieuwe bloembollen en veel eetbare planten voor 
uw eigen tuin op u te wachten.

Za 6 oktober 
Kwekersdag

Nog een primeur in ons programma! Wij brengen onze 
relaties in kwekersland bij ons samen. Het zijn niet de 
minste specialisten die deze dag hun opwachting maken 
bij Esveld. Roger en Linda Bastin uit Zuid-Limburg in een 
wolkje van lavendelgeur. Marco Franssen als ongekroonde 
koning van de Hosta. De Batterijen, de fruitbomenspecialis-
ten uit de Betuwe. Mark Bulk, kweker van de zeldzaamste 
heesters van Nederland. Peter C. Nijssen, van oudsher een 
begrip in de bollenwereld. De Bierkreek, de enige echte 
eco-rozenkwekers uit Zeeuws Vlaanderen. Van Zoest, top-
per in Clematis en Het Grassenerf, uiteraard specialist in 
siergrassen. Allemaal geven ze hun eigen invulling aan de 
dag met lezingen en workshops, maar vooral door het met 
u delen van hun plantenliefde. Het lijkt ons bovendien 
reuze gezellig om deze bijzondere dag samen met onze 
plantenvrienden te vieren.

Za 13 en zo 14 oktober: 
Herfst Plantendagen 
Trompenburg

Trompenburg Tuinen en Arboretum in Rotterdam blijft 
voor Esveld een bijzondere plek. De geschiedenis van 
onze kwekerij en van het arboretum kent veel raakvlak-
ken. Daarom zijn we traditiegetrouw ook dit jaar met veel 
plezier aanwezig op deze herfstdagen. De herfstkleuren 
spatten weer van bomen en struiken en we laten u weer 
allerhande begerenswaardige gewassen zien, die meteen 
mee naar huis kunnen.

Vr 9 en za 10 maart 
Schetsontwerpen

Afgelopen jaar organiseerden we dit voor het eerst en 
het bleek direct een groot succes. U kunt op deze dagen 
een half uur spreektijd reserveren bij onze ontwerpers 
en beplantingsadviseurs om tuinwensen of -problemen te 
bespreken. De ervaring leert dat er direct ideeën en oplos-
singen bovenkomen, geïnspireerd door de frisse blik van de 
adviseurs. De kosten bedragen € 50 en de klant ontvangt 
een waardebon van ook weer € 50 voor aankopen op de 
kwekerij. Neem foto’s en zo mogelijk een plattegrond met 
maten mee! Reserveren via www.esveld.nl onder ‘Advies’ 
in de menubalk.

Vr 4 en za 5 mei 
Japandagen

Japan is de bron waaruit de Nederlandse kwekers het meest 
hebben geput. De lange gezamenlijke geschiedenis en de 
ontzettend rijke flora leverden ons onnoemelijk veel inte-
ressante tuinplanten. Camellia, esdoorn, sierkersen, Hosta, 
hortensia, noem ze maar op: allemaal Japans. Maar ook de 
Japanse tuinkunst en de bonsai-cultuur kunnen op onze 
warme genegenheid rekenen. Op de themadagen geven 
onze vrienden van de Bonsaivereniging workshops ‘bonsai 
maken’. Neem dus die gekke zaailing mee om hem in een 
artistiek keurslijf te persen en thuis de show te stelen!

Za 12 en zondag 13 mei 
Voorjaar Plantendagen 
Trompenburg

Esveld is weer present in het Rotterdamse arboretum en 
ook echt met Rhododendrons. We kweken immers bijna 
duizend verschillende soorten. De traditionele, wat som-
bere paarse bollen, zijn inmiddels rechts ingehaald door 
fascinerende soorten in elegante kleuren als zachtgeel en 
zalm. Wintergroen, maar ook bladverliezend, dwergjes of 
bijna kleine bomen, geurende bloemen in heldere kleuren 
of juist ton sur ton: het is er allemaal.

Vr 15 t/m zo 17 juni 
Internationale 
kwekerijdagen Bingerden

Esveld verdedigt op Bingerden de bekroning van beste 
inzending en de Persprijs. Dat schept verwachtingen en 
legt wat druk, maar daar worden we flink van. De fine fleur 
van de kwekerswereld verzamelt zich elk jaar in Bingerden, 
reuze gezellig voor ons en ook voor u. De ware planten-
liefhebbers kunnen in deze snoepwinkel hun geluk niet 
op en vertrekken altijd weer diep tevreden met de ultieme 
aanwinst op de arm.

Za 23 juni 
High tea uit de tuin

Dit is een nieuwtje, om te vieren dat we de ontvangstkas dit 
jaar in gebruik nemen. We bereiden een Afternoon Tea met 
planten uit eigen tuin. Dat wordt een creatieve inspanning, 
waarbij we ons culinair laten ondersteunen. Afhankelijk van 
het weer strijken we neer in de kas of buiten op het terras. 
Om een idee te hebben hoeveel we moeten bakken, is het 
belangrijk dat u van tevoren reserveert via www.esveld.nl, 
waar u ook extra informatie vindt.

Vr 24 en za 25 augustus 
Hortensia en Clematis

Op deze dagen zetten wij Hortensia en Clematis op de 
kwekerij in het zonnetje. De verse oogst Clematis, met 
altijd weer nieuwe soorten, is dan binnen. De jonge planten 
staan nu eenmalig in deze tijd in bloei, waardoor u bloemen 
en kleuren op een uniek moment kunt uitzoeken. Ook de 
Hortensiacollectie staat volop in bloei. In dit zelfde weekend 
is in Boskoop de jaarlijkse Plantarium-beurs, dus reden te 
over om een dagje naar Boskoop te komen.

LEZINGEN

Cor van Gelderen komt graag lezin-
gen met dia’s geven in het hele land. 
Een mooie gelegenheid om in uw 
eigen omgeving kennis te maken 
met wat Esveld u te bieden heeft. 
Wij bieden ter plekke geen planten 
te koop aan, maar alles waar u tijdens de lezing uw zinnen 
op zet, is snel en efficiënt te bestellen in onze webwinkel.
De plaatselijke afdelingen van Groei en Bloei organiseren 
de meeste lezingen. Toegangsprijs varieert per afdeling. 
Aanvang: 20.00u. Contactgegevens voor informatie kunt u 
vinden op www.groei.nl

De lezingenagenda zal in de loop van het jaar zeker groeien. 
In onze e-Nieuwsbrief vindt u steeds het actuele programma.

16 jan. Nieuw Vennep (Haarlemmermeer). 
Klimplanten.

17 jan. Zeist. Japanse tuinen.

9 feb. Nijkerk. De eetbare tuin.

13 feb. Den Haag. De wintergroene tuin.

16 feb. Roden. Hydrangea.

22 mrt. Enschede/Losser. Hydrangea.

13 apr. Kesteren. Planten voor de klei.

14 apr. Dronten. Japanse tuinen.

19 apr. Hoorn. Klimplanten.

18 sep. Roermond. Japanse tuinen.

10 okt. Alphen aan den Rijn. De eetbare tuin.

23 okt. Veendam. Hydrangea.

13 nov. Den Bosch. De wintertuin.

BEURZEN EN TUINDAGEN 2012
(zie ook de pagina adressen)

za en zo 12-13 mei Trompenburg Rotterdam

10.00 - 17.00u Voorjaar Plantendagen

vr 15 t/m zo 17 juni Bingerden Kwekerijdagen 
Angerden

10.00 - 18.00u

za en zo 13-14 okt Trompenburg Rotterdam

10 00 - 17.00u Herfst Plantendagen

Afgelopen jaar bleek voor ons het jaar van ontwerpen van privétuinen te zijn. Voor 
tientallen kleine en middelgrote tuinen maakten we een ontwerp en een beplantings-
plan. Dat is bijzonder leuk om te doen. Onze inzet is het ontwikkelen van het eigene 
van elke tuin, door de veelheid aan planten waarmee we kunnen en willen werken, 
in overeenstemming met de smaak en de wensen van de bewoners. Zo ontstonden 
stuk voor stuk tuinen waarin de liefde voor planten centraal staat, hoe verschillend 
ze voor het overige ook zijn.

Tuin in Bleiswijk
“Een moderne tuin met een vleugje Japan, een verrassende beplanting en een goede 
schuur”. Dat waren de belangrijkste wensen, die als uitgangspunt dienden voor dit 
ontwerp. Er ontstaat rust in de tuin door de schuur te verbinden met de ernaast 
gelegen pergola. De Japanse esdoorns, als dragende beplanting in de licht heuvelach-
tige structuur, zorgen voor veel kleur, zonder een onrustig eindbeeld te veroorzaken. 
Het natuurstenen pad door de esdoornvallei is licht gebogen om de natuurlijkheid 
van de vorm te benadrukken, in contrast met de strakke lijnen van de grote houten 
vlonder. De seizoenen spelen in deze tuin een grote rol, ook weer door de Japanse 
esdoorns, maar ook door de bloei van de Prunus yedoensis, de sierkers waaronder 
de Japanners hun kersenbloesemfeest vieren…

In 2012 gaan we enthousiast door met het adviseren van u als tuinier. De schetsont-
werpdagen in maart kunnen een leuke start zijn voor veranderingen die u al een tijdje 
wilde doorvoeren, maar waar het maar niet van kwam. Een frisse blik op de indeling 
van de tuin kan ook tot verassende resultaten leiden. Zelf ben je vaak zo gewend aan 
de situatie zoals die nu eenmaal is, dat je niet meer ziet hoe het beter kan.
U kunt ook een afspraak maken met onze ontwerpers en beplantingsadviseurs op een 
dag die u beter uitkomt. Hiervoor staat een aanvraagformulier op onze website, onder 
de menukop ‘Advies’. Een goed advies behoedt u voor allerlei onprettige missers, zoals 
bomen die uiteindelijk veel te groot worden en planten die verkommeren op de klei, 
omdat ze van zure grond houden. Schaduwplanten in volle zon, inferieure oude rassen 
die allang zijn ingehaald door wezenlijk betere selecties: wie heeft er nooit zo’n fout 
gemaakt? Advies begint al op onze website, via de zoekmachine op planteneigenschap-
pen. In deze immense database (ja, wij zijn er heel trots op!) kunt u de plant vinden 
die het beste bij uw tuinwensen past, door het volgen van het invulscherm.

JAARPROGRAMMA THEMADAGEN 2012

Azalea ”Sorpe”

ONTWERPEN EN ADVISEREN

Decaisnea fargesiï

Bleiswijk

Bleiswijk

Prijsuitreiking Bingerden 2011
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Vr 28 en za 29 september
Bes & Bol 

Een themaweekend met als ondertitel ‘de eetbare tuin’. In 
2011 een absoluut succes, niet alleen vanwege de heerlijke 
geuren van de door Pip gebakken paddestoelen, ook door 
de supergezellige wijnproeverij met ongewone wijnen uit 
de Madiran, een wijngebied ten noorden van het hoogste 
deel van de Pyreneeën. Dat doen we dus weer! En daarnaast 
staan de nieuwe bloembollen en veel eetbare planten voor 
uw eigen tuin op u te wachten.

Za 6 oktober 
Kwekersdag

Nog een primeur in ons programma! Wij brengen onze 
relaties in kwekersland bij ons samen. Het zijn niet de 
minste specialisten die deze dag hun opwachting maken 
bij Esveld. Roger en Linda Bastin uit Zuid-Limburg in een 
wolkje van lavendelgeur. Marco Franssen als ongekroonde 
koning van de Hosta. De Batterijen, de fruitbomenspecialis-
ten uit de Betuwe. Mark Bulk, kweker van de zeldzaamste 
heesters van Nederland. Peter C. Nijssen, van oudsher een 
begrip in de bollenwereld. De Bierkreek, de enige echte 
eco-rozenkwekers uit Zeeuws Vlaanderen. Van Zoest, top-
per in Clematis en Het Grassenerf, uiteraard specialist in 
siergrassen. Allemaal geven ze hun eigen invulling aan de 
dag met lezingen en workshops, maar vooral door het met 
u delen van hun plantenliefde. Het lijkt ons bovendien 
reuze gezellig om deze bijzondere dag samen met onze 
plantenvrienden te vieren.

Za 13 en zo 14 oktober: 
Herfst Plantendagen 
Trompenburg

Trompenburg Tuinen en Arboretum in Rotterdam blijft 
voor Esveld een bijzondere plek. De geschiedenis van 
onze kwekerij en van het arboretum kent veel raakvlak-
ken. Daarom zijn we traditiegetrouw ook dit jaar met veel 
plezier aanwezig op deze herfstdagen. De herfstkleuren 
spatten weer van bomen en struiken en we laten u weer 
allerhande begerenswaardige gewassen zien, die meteen 
mee naar huis kunnen.

Vr 9 en za 10 maart 
Schetsontwerpen

Afgelopen jaar organiseerden we dit voor het eerst en 
het bleek direct een groot succes. U kunt op deze dagen 
een half uur spreektijd reserveren bij onze ontwerpers 
en beplantingsadviseurs om tuinwensen of -problemen te 
bespreken. De ervaring leert dat er direct ideeën en oplos-
singen bovenkomen, geïnspireerd door de frisse blik van de 
adviseurs. De kosten bedragen € 50 en de klant ontvangt 
een waardebon van ook weer € 50 voor aankopen op de 
kwekerij. Neem foto’s en zo mogelijk een plattegrond met 
maten mee! Reserveren via www.esveld.nl onder ‘Advies’ 
in de menubalk.

Vr 4 en za 5 mei 
Japandagen

Japan is de bron waaruit de Nederlandse kwekers het meest 
hebben geput. De lange gezamenlijke geschiedenis en de 
ontzettend rijke flora leverden ons onnoemelijk veel inte-
ressante tuinplanten. Camellia, esdoorn, sierkersen, Hosta, 
hortensia, noem ze maar op: allemaal Japans. Maar ook de 
Japanse tuinkunst en de bonsai-cultuur kunnen op onze 
warme genegenheid rekenen. Op de themadagen geven 
onze vrienden van de Bonsaivereniging workshops ‘bonsai 
maken’. Neem dus die gekke zaailing mee om hem in een 
artistiek keurslijf te persen en thuis de show te stelen!

Za 12 en zondag 13 mei 
Voorjaar Plantendagen 
Trompenburg

Esveld is weer present in het Rotterdamse arboretum en 
ook echt met Rhododendrons. We kweken immers bijna 
duizend verschillende soorten. De traditionele, wat som-
bere paarse bollen, zijn inmiddels rechts ingehaald door 
fascinerende soorten in elegante kleuren als zachtgeel en 
zalm. Wintergroen, maar ook bladverliezend, dwergjes of 
bijna kleine bomen, geurende bloemen in heldere kleuren 
of juist ton sur ton: het is er allemaal.

Vr 15 t/m zo 17 juni 
Internationale 
kwekerijdagen Bingerden

Esveld verdedigt op Bingerden de bekroning van beste 
inzending en de Persprijs. Dat schept verwachtingen en 
legt wat druk, maar daar worden we flink van. De fine fleur 
van de kwekerswereld verzamelt zich elk jaar in Bingerden, 
reuze gezellig voor ons en ook voor u. De ware planten-
liefhebbers kunnen in deze snoepwinkel hun geluk niet 
op en vertrekken altijd weer diep tevreden met de ultieme 
aanwinst op de arm.

Za 23 juni 
High tea uit de tuin

Dit is een nieuwtje, om te vieren dat we de ontvangstkas dit 
jaar in gebruik nemen. We bereiden een Afternoon Tea met 
planten uit eigen tuin. Dat wordt een creatieve inspanning, 
waarbij we ons culinair laten ondersteunen. Afhankelijk van 
het weer strijken we neer in de kas of buiten op het terras. 
Om een idee te hebben hoeveel we moeten bakken, is het 
belangrijk dat u van tevoren reserveert via www.esveld.nl, 
waar u ook extra informatie vindt.

Vr 24 en za 25 augustus 
Hortensia en Clematis

Op deze dagen zetten wij Hortensia en Clematis op de 
kwekerij in het zonnetje. De verse oogst Clematis, met 
altijd weer nieuwe soorten, is dan binnen. De jonge planten 
staan nu eenmalig in deze tijd in bloei, waardoor u bloemen 
en kleuren op een uniek moment kunt uitzoeken. Ook de 
Hortensiacollectie staat volop in bloei. In dit zelfde weekend 
is in Boskoop de jaarlijkse Plantarium-beurs, dus reden te 
over om een dagje naar Boskoop te komen.

LEZINGEN

Cor van Gelderen komt graag lezin-
gen met dia’s geven in het hele land. 
Een mooie gelegenheid om in uw 
eigen omgeving kennis te maken 
met wat Esveld u te bieden heeft. 
Wij bieden ter plekke geen planten 
te koop aan, maar alles waar u tijdens de lezing uw zinnen 
op zet, is snel en efficiënt te bestellen in onze webwinkel.
De plaatselijke afdelingen van Groei en Bloei organiseren 
de meeste lezingen. Toegangsprijs varieert per afdeling. 
Aanvang: 20.00u. Contactgegevens voor informatie kunt u 
vinden op www.groei.nl

De lezingenagenda zal in de loop van het jaar zeker groeien. 
In onze e-Nieuwsbrief vindt u steeds het actuele programma.

16 jan. Nieuw Vennep (Haarlemmermeer). 
Klimplanten.

17 jan. Zeist. Japanse tuinen.

9 feb. Nijkerk. De eetbare tuin.

13 feb. Den Haag. De wintergroene tuin.

16 feb. Roden. Hydrangea.

22 mrt. Enschede/Losser. Hydrangea.

13 apr. Kesteren. Planten voor de klei.

14 apr. Dronten. Japanse tuinen.

19 apr. Hoorn. Klimplanten.

18 sep. Roermond. Japanse tuinen.

10 okt. Alphen aan den Rijn. De eetbare tuin.

23 okt. Veendam. Hydrangea.

13 nov. Den Bosch. De wintertuin.

BEURZEN EN TUINDAGEN 2012
(zie ook de pagina adressen)

za en zo 12-13 mei Trompenburg Rotterdam

10.00 - 17.00u Voorjaar Plantendagen

vr 15 t/m zo 17 juni Bingerden Kwekerijdagen 
Angerden

10.00 - 18.00u

za en zo 13-14 okt Trompenburg Rotterdam

10 00 - 17.00u Herfst Plantendagen

Afgelopen jaar bleek voor ons het jaar van ontwerpen van privétuinen te zijn. Voor 
tientallen kleine en middelgrote tuinen maakten we een ontwerp en een beplantings-
plan. Dat is bijzonder leuk om te doen. Onze inzet is het ontwikkelen van het eigene 
van elke tuin, door de veelheid aan planten waarmee we kunnen en willen werken, 
in overeenstemming met de smaak en de wensen van de bewoners. Zo ontstonden 
stuk voor stuk tuinen waarin de liefde voor planten centraal staat, hoe verschillend 
ze voor het overige ook zijn.

Tuin in Bleiswijk
“Een moderne tuin met een vleugje Japan, een verrassende beplanting en een goede 
schuur”. Dat waren de belangrijkste wensen, die als uitgangspunt dienden voor dit 
ontwerp. Er ontstaat rust in de tuin door de schuur te verbinden met de ernaast 
gelegen pergola. De Japanse esdoorns, als dragende beplanting in de licht heuvelach-
tige structuur, zorgen voor veel kleur, zonder een onrustig eindbeeld te veroorzaken. 
Het natuurstenen pad door de esdoornvallei is licht gebogen om de natuurlijkheid 
van de vorm te benadrukken, in contrast met de strakke lijnen van de grote houten 
vlonder. De seizoenen spelen in deze tuin een grote rol, ook weer door de Japanse 
esdoorns, maar ook door de bloei van de Prunus yedoensis, de sierkers waaronder 
de Japanners hun kersenbloesemfeest vieren…

In 2012 gaan we enthousiast door met het adviseren van u als tuinier. De schetsont-
werpdagen in maart kunnen een leuke start zijn voor veranderingen die u al een tijdje 
wilde doorvoeren, maar waar het maar niet van kwam. Een frisse blik op de indeling 
van de tuin kan ook tot verassende resultaten leiden. Zelf ben je vaak zo gewend aan 
de situatie zoals die nu eenmaal is, dat je niet meer ziet hoe het beter kan.
U kunt ook een afspraak maken met onze ontwerpers en beplantingsadviseurs op een 
dag die u beter uitkomt. Hiervoor staat een aanvraagformulier op onze website, onder 
de menukop ‘Advies’. Een goed advies behoedt u voor allerlei onprettige missers, zoals 
bomen die uiteindelijk veel te groot worden en planten die verkommeren op de klei, 
omdat ze van zure grond houden. Schaduwplanten in volle zon, inferieure oude rassen 
die allang zijn ingehaald door wezenlijk betere selecties: wie heeft er nooit zo’n fout 
gemaakt? Advies begint al op onze website, via de zoekmachine op planteneigenschap-
pen. In deze immense database (ja, wij zijn er heel trots op!) kunt u de plant vinden 
die het beste bij uw tuinwensen past, door het volgen van het invulscherm.
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 Boskoop - Holland

   PLANTENTUIN

Jaarprogramma • Lezingen • Adressen

DE GROENE STROOM 
Een tuin staat nooit stil. De cyclus van de 

seizoenen zorgt voor een natuurlijke golfbewe-
ging van groeien, bloeien, afsterven en rusten. 
Daarbovenop is er die mysterieuze invloed op 
de beplanting van de zich opstapelende jaren, 
waardoor de tuin als geheel zich steeds verder 
ontwikkelt. Dat geeft de tuinier steeds nieuwe 
energie: groene stroom om te werken en tus-
sendoor ook vooral te kijken naar wat er alle-
maal gebeurt. Je probeert ongewenste ontwik-

kelingen vóór te zijn, wat helaas niet altijd lukt, 
maar dat wordt helemaal goedgemaakt door de 
ontelbare cadeautjes die je niet had verwacht. 
De kleine vreugden van een verdwaalde zaai-
ling, een tweede bloei of een prachtige kleu-

rencombinatie maken je dag al helemaal goed. 
Is de tuin niet de bron van groene energie die 

ons, tuiniers, ook tot bloei brengt?

Op stap
Het elders opdoen van frisse ideeën geeft ook een kick, 
vooral samen met andere tuinenthousiasten. Daarvoor 
bedachten we een paar plannen. Om te beginnen biedt 
PlantenTuin Esveld dit jaar complete groepsarrangemen-
ten aan, in samenwerking met de Stichting Rondvaarten 
en Promotie Boskoop en Dufais Catering en Events/Flora 
Boskoop. Op de rol staat een rondvaart tussen de Boskoopse 
kwekerijen, een lekkere lunch, borrel of buffet op de boot, 
in het Floragebouw of in de kas bij Esveld en uiteraard een 
inspirerende rondleiding bij ons over de kwekerij. Een leuk 
en stiekem ook leerzaam groen dagje uit voor groepen tot 
50 personen. Personeelsuitjes, een familiedag, tuinclub of 
afdelingsdag, het kan allemaal. De hele dag gaat er een gids 
mee naar de verschillende locaties. Een groene golf door 
Boskoop! Meer info op www.esveld.nl en www.dufais.nl.

Ons tweede voorstel is: een bijzonder dagje uit in Boskoop.
Natuurlijk, u kunt gewoon naar Boskoop komen en zelf 
uw weg zoeken door ons kwekersdorp. Maar om u te 
helpen hebben we de website www.dagjeboskoop.nl in 
de lucht gezet. Als kwekerij willen we vanzelfsprekend 
zélf ook een leuk onderdeel zijn van het Dagje Boskoop. 
Voor groepen is er ook in dit verband gelegenheid om 
te lunchen bij ons in de kas of in ons esdoornpark.  
Reserveer via www.esveld.nl > contact > bezoek ons bedrijf.

Onze derde tip is het project De Pakfiets, waar wij ook in 
meedoen. Kom naar Boskoop om met een groep een dagje 
te fietsen door het Groene Hart. Langs de route verzamel 
je groene producten bij de deelnemende kwekers. Bij elk 
bedrijf ligt er een presentje klaar. De hele dag heb je een gids 
mee, die goed bekend is met de kwekers en de prachtige 
omgeving. Ook hierover staat de informatie op onze website.
U ziet: wij zetten de bloemetjes graag buiten. Doet u mee?

Camellia
Noem het mijn ongedurige geest, noem het de honger 
naar nieuw, het maakt me niet uit. Steeds weer word ik 
gegrepen door een nieuwe groep planten die dan mijn vol-
ledige aandacht krijgt. De oude liefdes gaan niet verloren, 
maar nieuwe liefdes voegen zich erbij. De herfstbloeiende 
Camellia is zo’n nieuwe liefde. Ze bloeit en geurt in een tijd 
van het jaar dat er niets meer bloeit in de tuin, vol van een 
gratie die in de traditionele Camellia minder te vinden is. 
Fascinerende planten, die Camellia sasanqua’s. Zoals dat dan 
gaat bij Esveld groeit er al gauw een hele collectie Camellia 
en gaan we ze natuurlijk ook kweken. 
Ik voel ook al een hernieuwde belangstelling voor Rhodo-
dendrons opkomen. Ze zijn lang weggezet als ‘ouderwets’, 
maar hervinden nu hun plek in de moderne tuin. Winter-
groen, maar ook bladverliezend, als dwergjes of bijna kleine 
bomen, met geurende bloemen in heldere kleuren of juist 
ton-sur-ton: het is er allemaal.

PlantenTuin ESVELD 
Rijneveld 72, 2771 XS Boskoop  
tel. 0172 21 32 89  
fax 0172 21 57 14
e-mail: info@esveld.nl 
www.esveld.nl

Route
Vanuit elke richting: de N 207 naar 
Boskoop.
Rijd de N 207 tot de afslag Boskoop-
Noordoost. Direct na de rotonde 
afslaan naar rechts = de ventweg op. 
U rijdt nu parallel aan de N 207, in 
zuidelijke richting. Rijd door tot aan de 
T-kruising bij het viaduct en sla linksaf. 
Dit is het Rijneveld. Esveld ligt na 800 
m aan de linkerzijde. (witte banner!).

Let op: wegwerkzaamheden! 
Het Rijneveld is ook in 2012 nog in reconstructie. Dat geeft veel 
overlast bij deze smalle, door sloten omgeven weg, maar de kwekerij 
blijft steeds bereikbaar. Bij de afslag van de rotonde plaatsen wij steeds 

een bord met het actuele route-advies.

NIEUWE FASCINATIES
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G.’Rozanne’

C.sasanqua ‘Rainbow’

NIEUW in 2012
Facebook en Twitter 
Tja, we willen mee met onze tijd en dus gaan we ook groene 
golven produceren via de sociale media! Via Facebook pro-
beren wij een kring van groene vrienden bij elkaar te bren-
gen. Dat kan uitgroeien tot een netwerk van specialistische 
professionals en liefhebbers, die elkaar inspireren. En wie 
weet, gaan we elkaar in de toekomst ontmoeten, bij ons op 
de kwekerij bijvoorbeeld. Laat zien wie u bent....
Cor van Gelderen studeert zich inmiddels suf in ‘Twitteren 
voor dummies’. Hij is van plan om indrukken van zijn speu-
rend groen-oog en zijn immer draaiend groen-brein door te 
geven aan medeverslaafden. Doet u ook mee? Meld u dan 
aan door het icoontje op onze site aan te tikken.

e-Nieuwsbrief Esveld
De digitale nieuwsbrief voor al onze klanten en belangstellende tuinliefheb-
bers verscheen in 2011 zesmaal. Het volgende nummer gaat eind janu-
ari de lucht in. Wilt u de e-nieuwsbrief ontvangen? Stuur ons een e-mail  
(info@esveld.nl), met in de onderwerpregel in het venster de woorden 
‘nieuwe abonnee e-Nieuwsbrief’.

Trompenburg Tuinen 
en Arboretum  Honingerdijk 86 (Beneden-), 3062 NX Rotterdam. 
  tel. 010 233 01 66. Entree: € 5,50  www.trompenburg.nl
Huis Bingerden  Bingerdenseweg 21, 6986 CE Angerlo. 
  tel. 0313 47 22 02. Entree: € 12. www.bingerden.com

Camellia jap.’Mathotiana’
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H.macr.met Perovskia

Geranium, een ideale tuinplant
Als bejaarde achter de Geraniums, je hoopt altijd dat het je 
lot niet wordt, maar vrezen doe je het natuurlijk wel. Toch 
schuilt er iets oneerlijks in deze mijmering, namelijk dat 
het eigenlijk helemaal niet over Geraniums gaat. Die arme 
Geraniums, zo geassocieerd met eenzaamheid en ouderdom, 
zijn eigenlijk Pelargoniums. Geraniums daarentegen moet 
je juist in verband brengen met jeugd en vitaliteit! Want 
noem nog eens een vasteplant die zo sterk zijn mannetje 
staat in de tuin als de echte Geranium. Vooral G. ‘Rozanne’ 
blijft me verbazen. De bloei start in mei en gaat door tot 
eind oktober, begin november. Gezond, groeikrachtig en blij 
blauw. Drie planten zijn voldoende om een vierkante meter 
te vullen. Maar er zijn er zoveel meer: de subtiele bodem-
bedekker G. sanguineum var. striatum, of de hoge, vrolijk 
gekleurde G. psilostemon. Ze passen ook prima in natuurlijk 
ogende beplantingen. De optimale groeiomstandigheden 
verschillen. Selecteer op uw wensen met de zoekmachine 
planteneigenschappen op www.esveld.nl.

Hydrangea macrophylla 
combineren
Boerenhortensia’s zijn overbekende tuinplan-
ten, die in tuinen ook vaak in grote groepen 
staan. Zo’n toch wat stijve hortensiagroep kun 
je weer spanning geven in meerdere tijden van 
het jaar door er een gemengde border van te 
maken. Tussen de hortensia’s planten we een 
wintergroene bodembedekker, zoals Vinca 
minor ‘La Grave’, aangevuld met bijvoorbeeld 
lage narcisjes. Daarbij de niet-woekerende 
bamboe Fargesia ‘Jiu’, voor wintergroene, 
opgaande accenten. Alles wat elegantie en 
zwierigheid toevoegt, zoals hoge siergrassen, 
komt in aanmerking.

“Bes & Bol”, oktober 2011

INFOKRANT 2012



 Boskoop - Holland

   PLANTENTUIN

Jaarprogramma • Lezingen • Adressen

DE GROENE STROOM 
Een tuin staat nooit stil. De cyclus van de 

seizoenen zorgt voor een natuurlijke golfbewe-
ging van groeien, bloeien, afsterven en rusten. 
Daarbovenop is er die mysterieuze invloed op 
de beplanting van de zich opstapelende jaren, 
waardoor de tuin als geheel zich steeds verder 
ontwikkelt. Dat geeft de tuinier steeds nieuwe 
energie: groene stroom om te werken en tus-
sendoor ook vooral te kijken naar wat er alle-
maal gebeurt. Je probeert ongewenste ontwik-

kelingen vóór te zijn, wat helaas niet altijd lukt, 
maar dat wordt helemaal goedgemaakt door de 
ontelbare cadeautjes die je niet had verwacht. 
De kleine vreugden van een verdwaalde zaai-
ling, een tweede bloei of een prachtige kleu-

rencombinatie maken je dag al helemaal goed. 
Is de tuin niet de bron van groene energie die 

ons, tuiniers, ook tot bloei brengt?

Op stap
Het elders opdoen van frisse ideeën geeft ook een kick, 
vooral samen met andere tuinenthousiasten. Daarvoor 
bedachten we een paar plannen. Om te beginnen biedt 
PlantenTuin Esveld dit jaar complete groepsarrangemen-
ten aan, in samenwerking met de Stichting Rondvaarten 
en Promotie Boskoop en Dufais Catering en Events/Flora 
Boskoop. Op de rol staat een rondvaart tussen de Boskoopse 
kwekerijen, een lekkere lunch, borrel of buffet op de boot, 
in het Floragebouw of in de kas bij Esveld en uiteraard een 
inspirerende rondleiding bij ons over de kwekerij. Een leuk 
en stiekem ook leerzaam groen dagje uit voor groepen tot 
50 personen. Personeelsuitjes, een familiedag, tuinclub of 
afdelingsdag, het kan allemaal. De hele dag gaat er een gids 
mee naar de verschillende locaties. Een groene golf door 
Boskoop! Meer info op www.esveld.nl en www.dufais.nl.

Ons tweede voorstel is: een bijzonder dagje uit in Boskoop.
Natuurlijk, u kunt gewoon naar Boskoop komen en zelf 
uw weg zoeken door ons kwekersdorp. Maar om u te 
helpen hebben we de website www.dagjeboskoop.nl in 
de lucht gezet. Als kwekerij willen we vanzelfsprekend 
zélf ook een leuk onderdeel zijn van het Dagje Boskoop. 
Voor groepen is er ook in dit verband gelegenheid om 
te lunchen bij ons in de kas of in ons esdoornpark.  
Reserveer via www.esveld.nl > contact > bezoek ons bedrijf.

Onze derde tip is het project De Pakfiets, waar wij ook in 
meedoen. Kom naar Boskoop om met een groep een dagje 
te fietsen door het Groene Hart. Langs de route verzamel 
je groene producten bij de deelnemende kwekers. Bij elk 
bedrijf ligt er een presentje klaar. De hele dag heb je een gids 
mee, die goed bekend is met de kwekers en de prachtige 
omgeving. Ook hierover staat de informatie op onze website.
U ziet: wij zetten de bloemetjes graag buiten. Doet u mee?

Camellia
Noem het mijn ongedurige geest, noem het de honger 
naar nieuw, het maakt me niet uit. Steeds weer word ik 
gegrepen door een nieuwe groep planten die dan mijn vol-
ledige aandacht krijgt. De oude liefdes gaan niet verloren, 
maar nieuwe liefdes voegen zich erbij. De herfstbloeiende 
Camellia is zo’n nieuwe liefde. Ze bloeit en geurt in een tijd 
van het jaar dat er niets meer bloeit in de tuin, vol van een 
gratie die in de traditionele Camellia minder te vinden is. 
Fascinerende planten, die Camellia sasanqua’s. Zoals dat dan 
gaat bij Esveld groeit er al gauw een hele collectie Camellia 
en gaan we ze natuurlijk ook kweken. 
Ik voel ook al een hernieuwde belangstelling voor Rhodo-
dendrons opkomen. Ze zijn lang weggezet als ‘ouderwets’, 
maar hervinden nu hun plek in de moderne tuin. Winter-
groen, maar ook bladverliezend, als dwergjes of bijna kleine 
bomen, met geurende bloemen in heldere kleuren of juist 
ton-sur-ton: het is er allemaal.

PlantenTuin ESVELD 
Rijneveld 72, 2771 XS Boskoop  
tel. 0172 21 32 89  
fax 0172 21 57 14
e-mail: info@esveld.nl 
www.esveld.nl

Route
Vanuit elke richting: de N 207 naar 
Boskoop.
Rijd de N 207 tot de afslag Boskoop-
Noordoost. Direct na de rotonde 
afslaan naar rechts = de ventweg op. 
U rijdt nu parallel aan de N 207, in 
zuidelijke richting. Rijd door tot aan de 
T-kruising bij het viaduct en sla linksaf. 
Dit is het Rijneveld. Esveld ligt na 800 
m aan de linkerzijde. (witte banner!).

Let op: wegwerkzaamheden! 
Het Rijneveld is ook in 2012 nog in reconstructie. Dat geeft veel 
overlast bij deze smalle, door sloten omgeven weg, maar de kwekerij 
blijft steeds bereikbaar. Bij de afslag van de rotonde plaatsen wij steeds 

een bord met het actuele route-advies.
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G.’Rozanne’

C.sasanqua ‘Rainbow’

NIEUW in 2012
Facebook en Twitter 
Tja, we willen mee met onze tijd en dus gaan we ook groene 
golven produceren via de sociale media! Via Facebook pro-
beren wij een kring van groene vrienden bij elkaar te bren-
gen. Dat kan uitgroeien tot een netwerk van specialistische 
professionals en liefhebbers, die elkaar inspireren. En wie 
weet, gaan we elkaar in de toekomst ontmoeten, bij ons op 
de kwekerij bijvoorbeeld. Laat zien wie u bent....
Cor van Gelderen studeert zich inmiddels suf in ‘Twitteren 
voor dummies’. Hij is van plan om indrukken van zijn speu-
rend groen-oog en zijn immer draaiend groen-brein door te 
geven aan medeverslaafden. Doet u ook mee? Meld u dan 
aan door het icoontje op onze site aan te tikken.

e-Nieuwsbrief Esveld
De digitale nieuwsbrief voor al onze klanten en belangstellende tuinliefheb-
bers verscheen in 2011 zesmaal. Het volgende nummer gaat eind janu-
ari de lucht in. Wilt u de e-nieuwsbrief ontvangen? Stuur ons een e-mail  
(info@esveld.nl), met in de onderwerpregel in het venster de woorden 
‘nieuwe abonnee e-Nieuwsbrief’.

Trompenburg Tuinen 
en Arboretum  Honingerdijk 86 (Beneden-), 3062 NX Rotterdam. 
  tel. 010 233 01 66. Entree: € 5,50  www.trompenburg.nl
Huis Bingerden  Bingerdenseweg 21, 6986 CE Angerlo. 
  tel. 0313 47 22 02. Entree: € 12. www.bingerden.com
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H.macr.met Perovskia

Geranium, een ideale tuinplant
Als bejaarde achter de Geraniums, je hoopt altijd dat het je 
lot niet wordt, maar vrezen doe je het natuurlijk wel. Toch 
schuilt er iets oneerlijks in deze mijmering, namelijk dat 
het eigenlijk helemaal niet over Geraniums gaat. Die arme 
Geraniums, zo geassocieerd met eenzaamheid en ouderdom, 
zijn eigenlijk Pelargoniums. Geraniums daarentegen moet 
je juist in verband brengen met jeugd en vitaliteit! Want 
noem nog eens een vasteplant die zo sterk zijn mannetje 
staat in de tuin als de echte Geranium. Vooral G. ‘Rozanne’ 
blijft me verbazen. De bloei start in mei en gaat door tot 
eind oktober, begin november. Gezond, groeikrachtig en blij 
blauw. Drie planten zijn voldoende om een vierkante meter 
te vullen. Maar er zijn er zoveel meer: de subtiele bodem-
bedekker G. sanguineum var. striatum, of de hoge, vrolijk 
gekleurde G. psilostemon. Ze passen ook prima in natuurlijk 
ogende beplantingen. De optimale groeiomstandigheden 
verschillen. Selecteer op uw wensen met de zoekmachine 
planteneigenschappen op www.esveld.nl.

Hydrangea macrophylla 
combineren
Boerenhortensia’s zijn overbekende tuinplan-
ten, die in tuinen ook vaak in grote groepen 
staan. Zo’n toch wat stijve hortensiagroep kun 
je weer spanning geven in meerdere tijden van 
het jaar door er een gemengde border van te 
maken. Tussen de hortensia’s planten we een 
wintergroene bodembedekker, zoals Vinca 
minor ‘La Grave’, aangevuld met bijvoorbeeld 
lage narcisjes. Daarbij de niet-woekerende 
bamboe Fargesia ‘Jiu’, voor wintergroene, 
opgaande accenten. Alles wat elegantie en 
zwierigheid toevoegt, zoals hoge siergrassen, 
komt in aanmerking.

“Bes & Bol”, oktober 2011
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