
Heeft u behoefte aan deskundig advies op tuingebied? 
Dan zijn deze dagen net iets voor u. Ons team zit 
helemaal klaar om alle vragen te beantwoorden. Alle 
aspecten van de tuin kunnen wat ons betreft aan bod 
komen. Van advies over een betere tuinindeling, tot een 
gerichte plantlijst voor een bloemenpluktuin. Van een 
suggestie voor een goede wintergroene haag tot een 
idee voor een balkonbeplanting. We werken volgens 
een simpel systeem: u krijgt een halfuur gericht advies 
en betaalt ons daarvoor 50 euro, maar aan het eind 
krijgt u een tegoedbon ter waarde van 50 euro die u 
kunt besteden in onze plantenwinkel. Om een zo 
goed mogelijk advies te kunnen geven is het fijn als u 
goed voorbereid naar ons toe komt. We zijn blij met 
vragenlijstjes, plattegronden, foto’s en wilde ideeën. Een 
afspraak maken is wel noodzakelijk! U kunt inschrijven 
via onze website www.esveld.nl

Een kleinschalige, maar gezellige plantenbeurs in het 
bekende Arboretum Belmonte in Wageningen, boven 
op de berg. Wij zullen een vrolijke voorjaarsselectie 
meenemen. Voor de tuinliefhebbers een charmante 
beurs op een prachtige locatie.

Voor de eerste maal in Nederland, na een lange historie 
in Gent. Samen met de kwekerij van mijn plantenvriend 
Mark Bulk en het hoveniersbedrijf van Rob Blom, 
verzorgen we een inzending tijdens deze bloemen- en 
plantententoonstelling. We hebben al heel veel voorpret 
gehad tijdens de planning, het ontwerp van de stand en 
het uitzoeken van de plantjes. Ons enthousiasme voor 
planten en onze inzet om die planten op een interessante 
manier in een tuinontwerp te gebruiken, proberen we in 
de inzending te laten zien.

In samenwerking met de sortimentstuin Harry van de 
Laar en VVV Boskoop organiseren we voor de eerste 
maal de Boskoopse Plantendag. De ondertitel van de 
dag is ‘de Levende Tuin’. Het draait om vergroenen 

van de leefomgeving, planten gebruiken om een 
prettig leefklimaat te scheppen, tegen de verstening. Als 
iets ons op het lijf is geschreven, dan dit wel. Tijdens 
deze dag zijn er niet alleen rondleidingen over de 
kwekerij, maar ook rondvaarten vanaf ons bedrijf. Op 
de sortimentstuin is bovendien een leuke plantenmarkt 
waar we als deelnemer aan deze tuin vanzelfsprekend 
niet ontbreken. De kwekerij en de sortimentstuin zijn 
allebei gelegen aan het Rijneveld, wat onze activiteiten 
super gemakkelijk te combineren maakt.

Engelse sferen heersen er tijdens de Internationale kwekerij-
dagen Bingerden. Misschien komt dat wel omdat deze 
dagen helemaal in het teken van de planten staan. Niet te 
veel toeters en bellen, maar plantjes, plantjes en nog eens 
plantjes. En lekker eten natuurlijk … Wij komen hier als 
kweker graag. De gezelligheid, het ontmoeten van al die 
plantenvrienden, de gelijkgestemde zielen. Voor ons iedere 
keer weer een paar inspirerende dagen.

In Boskoop vindt ieder jaar de vakbeurs Plantarium 
plaats, met op de zaterdag de consumentendag. Graag 
nodigen wij u uit om deze dag ook lekker te komen 
buitenspelen bij ons op de kwekerij. Vanzelfsprekend 
vindt u de overgrote meerderheid van al die planten die 
op de vakbeurs worden geshowd gewoon ook bij ons. 
Maar nog veel meer dan dat. De hortensiacollectie staat 
prachtig in bloei, de verse oogst Clematis is net binnen, 
kortom het is echt een zomerfeestje.

Deze tweede Plantendag heeft als thema ‘de Eetbare 
Tuin’. Ook deze dag organiseren we in samenwerking 
met de sortimentstuin Harry van de Laar en ook verzorgt 
VVV Boskoop weer rondvaarten vanaf onze kwekerij. 
Heel leuk om de Boskoopse kwekerijen eens vanaf het 
water te zien. De Eetbare Tuin is een thema dat wij 
graag opnemen in ons programma. Al jaren zijn we 
gefascineerd door de planten die balanceren op de grens 
van sier en lekker. Daar hebben we dan ook een prachtige 
collectie van in huis. Maar bovendien organiseren 
onze vrienden uit Zuid-Frankrijk deze dag bij ons hun 
jaarlijkse wijnproeverij met de lekkerste wijnen uit de 
Madiran. Een klein en relatief onbekend wijngebiedje, 
maar er komen goed betaalbare toppers vandaan. 
Vergeet natuurlijk niet ook naar de sortimentstuin te 
gaan die even verderop aan het Rijneveld gelegen is. 
Ook daar wordt op allerlei manier invulling gegeven aan 
het thema van de dag. Het belooft een smakelijke dag 
te worden.

Wegens overweldigend succes verlengd. Dat is dan toch 
de manier om te zeggen dat het echt heel leuk was en 
zeker voor herhaling vatbaar? We gaan natuurlijk nog 
meer plantenvrienden uitnodigen dan afgelopen jaar. 
Nieuw voor de kwekersdag zijn in ieder geval onze 
bonsai-vrienden van de vereniging Koya. Zij gaan bonsai-
maken demonstreren, knappen desgewenst uw wat 
verwaarloosde bonsai op, of maken van een ter plekke 
uitgezochte struik een beginnende bonsai. En als het 
meezit doen ze dat met een fatsoenlijke schaar van de 
Tuinheeren, die ook dit jaar voor het eerst deelneemt 
aan deze dag.

Op de kwekersdag is de top van de Nederlandse kwe-
kerswereld verzameld bij ons op de kwekerij. Al die 
gespecialiseerde kennis en vooral ook plantenliefde 
wordt rijkelijk over u uitgestort in de vorm van 
lezingen, workshops, demonstraties en vooral ook 
heel veel plantjes. De volledige lijst van deelnemers en 
het precieze lezingenprogramma publiceren we op de 
website en in onze e-nieuwsbrief.

In het najaar van 2013 namen we voor het eerst deel aan 
de Tuindagen van Beervelde en dat was juist de natste 
editie ooit. Met name op zondag was het schoolslag 
zwemmen in het overigens prachtige park. Maar dat 
neemt niet weg dat we het een groot succes vonden. 
Leuk en geïnteresseerd publiek dat zijn weg weet te 
vinden naar de meest vooraanstaande plantenbeurs van 
België. Wat een geweldige verzameling leuke collega’s. 
Wij wonnen overigens wel de prijs voor de beste nieuwe 
heester van Beervelde. Dus dat was een goed begin!

 

27 april Arboretum Belmonte, Wageningen
10.00 - 16.00 uur Tuinmarkt
vr 9 t/m zo 18 mei Floraliën Den Bosch
 Sierteelttentoonstelling / Vakdag / 
 Inspiratiebron
vr 20 t/m zo 22 juni Huis Bingerden (Angerlo)
10.00 - 18.00 uur Internationale Kwekerijdagen
vr 10 t/m zo 12 okt Beervelde (B)
10.00 - 17.00 Tuindagen

Cor van Gelderen geeft graag lezingen 
met plaatjes in het land of voor groepen 
bezoekers op de kwekerij. U kunt zelf 
uw onderwerp bepalen, maar Cor 
heeft de volgende thema’s vast in de 
aanbieding.

Lezingen over plantengeslachten:   
Acer 1: Japanse esdoorns in tuin en park   
Acer 2: Esdoorns uit de hele wereld   
Cornus: Kornoeljes   
Hydrangea: Groei, bloei en verzorging    
Ilex: Nee, niet alle hulsten prikken    
Rhododendron: Van mini tot maxi

Thematische plantenlezingen:  
Bomen voor de kleine tuin  
De Eetbare Tuin, mooi en lekker   
De Herfstkleurentuin  
De Schaduwtuin  
De Voorjaarstuin  
De Wintertuin   
Klimplanten    
Nederlandse Planten Collecties   
Tuinieren op de klei   
Tuinieren op zure grond

Landen: tuinen en hun tuinplanten:
Engelse tuinen
Franse tuinen
Japanse tuinen
Mediterrane tuinen

Op onze website vindt u de actuele agenda van onze 
lezingen in het land. Er is er altijd wel eentje bij u in 
de buurt. Maar we houden u ook graag op de hoogte 
in onze nieuwsbrief of via de Facebookpagina van 
PlantenTuin Esveld.

Het lijkt zo logisch: werken vanuit de eenvoudige gedachte 
dat als de planten het naar hun zin hebben in de tuin, ze 
er ook als vanzelfsprekend fleurig bijstaan. Toch kennen 
we de slechte voorbeelden allemaal. Wegkwijnende 
planten op het noorden terwijl ze echte zonaanbidders 
zijn, Rhododendrons die staan te verpieteren in de klei, de 
Clematis die al voor de derde maal wordt aangeplant maar 
het weer niet doet. Met een goed beplantingsadvies is veel 
van deze treurigheid te voorkomen. 
Een goede tuin bestaat echter niet alleen maar uit een 
leuke beplanting, hoe belangrijk die ook is. De functionele 
indeling, de technische uitvoering, het in een praktische 
vorm samenbrengen van de tuinwensen in een ontwerp. 
Dit alles maakt een goede tuin. En ook daarin kunnen wij 
u helpen. Wat voor ons dagelijks werk is, komt immers 
voor de gemiddelde tuinier maar zelden voor. Zo vaak 
bent u niet in de gelegenheid om een tuin vanaf niets te 
bedenken of om een bestaande indeling rigoureus op de 
schop te nemen. Dus mag u van ons verwachten dat we 
er, door onze ervaring, net iets beter in zijn om een goed 
doordacht en evenwichtig tuinplan te maken.
De nieuwe website www.ontwerp.esveld.nl is vanaf begin 
2014 in de lucht en bevat alle informatie over ons advies- 
en ontwerpwerk. Ook kunt u zich daar aanmelden voor 
halfuursadvies of deelname aan de schetsontwerpdagen in 
februari.

Diverse tuinontwerpen

Boompje in de spotlights
Een tuin zonder boom is geen tuin. Zo hoorde ik het eens 
formuleren. Misschien wat kort door de bocht, maar toch. 
Bijna elke tuin kan wel een hoogtepunt gebruiken. Veel 
tuinen zijn echter geen uit de kluiten gegroeide parken, 
maar wat bescheidener van formaat. Dus moeten we wel 
voorzichtig zijn in de soortkeuze. Geen woudreus in een 
stadstuintje graag. Als kweker ben je dus ontzettend blij 
met prachtige kleine boompjes als de Styrax japonicus. 
En laat ik me daar nu net in de afgelopen tijd in verdiept 
hebben, de Styraxen. Voor het wetenschappelijke jaarblad 
Dendroflora heb ik, samen met Hans Janssen, een 
artikel geschreven over deze boeiende bomen. Nu is 
voor de tuin in Nederland Styrax japonicus de meest 
geëigende keuze. Er is een heel aantal cultivars die 
vooral verschillen in groeivorm. Van slanke boompjes tot 
elegante treurders. Maar wat ze allemaal gemeen hebben 
is de sierlijke zomerbloei. In juni is de Storaxboom getooid 
met een overvloed aan bloemetjes die nog het meest 
aan sneeuwklokjes doen 
denken. En mijn favoriet? 
Nu vooruit, dat is Styrax 
japonicus Peter Pan.

Styrax japonicus 
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JAARPROGRAMMA THEMADAGEN 2014 JAARPROGRAMMA THEMADAGEN 2014 ADVIES EN ONTWERP

VR 21 EN ZA 22 FEBRUARI
Schetsontwerpen

MA 9 JUNI (2e pinksterdag)
Boskoopse plantendag

VR 29 EN ZA 30 AUGUSTUS
Zomerdagen 

ZA 4 OKTOBER
Kwekersdag

ZO 27 APRIL
Belmonte op zijn best

VR 9 - ZO 18 MEI
Floraliën Den Bosch

VR 20 - Z0 22 JUNI
Kwekerijdagen Bingerden

ZA. 13 SEPTEMBER
Boskoopse Plantendag

VR 10 T/M ZO 12 OKTOBER
Tuindagen van Beervelde

Gert-Pieter Nijssen 
van bollenbedrijf 
P.C. Nijssen

Bonsaidemonstraties

Sortimentstuin Harry van de Laar

Wim Snoeijer van 
Clematiskwekerij 
van Zoest

BEURZEN EN TUINDAGEN 2014

LEZINGEN

Heeft u behoefte aan deskundig advies op tuingebied? 
Dan zijn deze dagen net iets voor u. Ons team zit 
helemaal klaar om alle vragen te beantwoorden. Alle 
aspecten van de tuin kunnen wat ons betreft aan bod 
komen. Van advies over een betere tuinindeling, tot een 
gerichte plantlijst voor een bloemenpluktuin. Van een 
suggestie voor een goede wintergroene haag tot een 
idee voor een balkonbeplanting. We werken volgens 
een simpel systeem: u krijgt een halfuur gericht advies 
en betaalt ons daarvoor 50 euro, maar aan het eind 
krijgt u een tegoedbon ter waarde van 50 euro die u 
kunt besteden in onze plantenwinkel. Om een zo 
goed mogelijk advies te kunnen geven is het fijn als u 
goed voorbereid naar ons toe komt. We zijn blij met 
vragenlijstjes, plattegronden, foto’s en wilde ideeën. Een 
afspraak maken is wel noodzakelijk! U kunt inschrijven 
via onze website www.esveld.nl

Een kleinschalige, maar gezellige plantenbeurs in het 
bekende Arboretum Belmonte in Wageningen, boven 
op de berg. Wij zullen een vrolijke voorjaarsselectie 
meenemen. Voor de tuinliefhebbers een charmante 
beurs op een prachtige locatie.

Voor de eerste maal in Nederland, na een lange historie 
in Gent. Samen met de kwekerij van mijn plantenvriend 
Mark Bulk en het hoveniersbedrijf van Rob Blom, 
verzorgen we een inzending tijdens deze bloemen- en 
plantententoonstelling. We hebben al heel veel voorpret 
gehad tijdens de planning, het ontwerp van de stand en 
het uitzoeken van de plantjes. Ons enthousiasme voor 
planten en onze inzet om die planten op een interessante 
manier in een tuinontwerp te gebruiken, proberen we in 
de inzending te laten zien.

In samenwerking met de sortimentstuin Harry van de 
Laar en VVV Boskoop organiseren we voor de eerste 
maal de Boskoopse Plantendag. De ondertitel van de 
dag is ‘de Levende Tuin’. Het draait om vergroenen 

van de leefomgeving, planten gebruiken om een 
prettig leefklimaat te scheppen, tegen de verstening. Als 
iets ons op het lijf is geschreven, dan dit wel. Tijdens 
deze dag zijn er niet alleen rondleidingen over de 
kwekerij, maar ook rondvaarten vanaf ons bedrijf. Op 
de sortimentstuin is bovendien een leuke plantenmarkt 
waar we als deelnemer aan deze tuin vanzelfsprekend 
niet ontbreken. De kwekerij en de sortimentstuin zijn 
allebei gelegen aan het Rijneveld, wat onze activiteiten 
super gemakkelijk te combineren maakt.

Engelse sferen heersen er tijdens de Internationale kwekerij-
dagen Bingerden. Misschien komt dat wel omdat deze 
dagen helemaal in het teken van de planten staan. Niet te 
veel toeters en bellen, maar plantjes, plantjes en nog eens 
plantjes. En lekker eten natuurlijk … Wij komen hier als 
kweker graag. De gezelligheid, het ontmoeten van al die 
plantenvrienden, de gelijkgestemde zielen. Voor ons iedere 
keer weer een paar inspirerende dagen.

In Boskoop vindt ieder jaar de vakbeurs Plantarium 
plaats, met op de zaterdag de consumentendag. Graag 
nodigen wij u uit om deze dag ook lekker te komen 
buitenspelen bij ons op de kwekerij. Vanzelfsprekend 
vindt u de overgrote meerderheid van al die planten die 
op de vakbeurs worden geshowd gewoon ook bij ons. 
Maar nog veel meer dan dat. De hortensiacollectie staat 
prachtig in bloei, de verse oogst Clematis is net binnen, 
kortom het is echt een zomerfeestje.

Deze tweede Plantendag heeft als thema ‘de Eetbare 
Tuin’. Ook deze dag organiseren we in samenwerking 
met de sortimentstuin Harry van de Laar en ook verzorgt 
VVV Boskoop weer rondvaarten vanaf onze kwekerij. 
Heel leuk om de Boskoopse kwekerijen eens vanaf het 
water te zien. De Eetbare Tuin is een thema dat wij 
graag opnemen in ons programma. Al jaren zijn we 
gefascineerd door de planten die balanceren op de grens 
van sier en lekker. Daar hebben we dan ook een prachtige 
collectie van in huis. Maar bovendien organiseren 
onze vrienden uit Zuid-Frankrijk deze dag bij ons hun 
jaarlijkse wijnproeverij met de lekkerste wijnen uit de 
Madiran. Een klein en relatief onbekend wijngebiedje, 
maar er komen goed betaalbare toppers vandaan. 
Vergeet natuurlijk niet ook naar de sortimentstuin te 
gaan die even verderop aan het Rijneveld gelegen is. 
Ook daar wordt op allerlei manier invulling gegeven aan 
het thema van de dag. Het belooft een smakelijke dag 
te worden.

Wegens overweldigend succes verlengd. Dat is dan toch 
de manier om te zeggen dat het echt heel leuk was en 
zeker voor herhaling vatbaar? We gaan natuurlijk nog 
meer plantenvrienden uitnodigen dan afgelopen jaar. 
Nieuw voor de kwekersdag zijn in ieder geval onze 
bonsai-vrienden van de vereniging Koya. Zij gaan bonsai-
maken demonstreren, knappen desgewenst uw wat 
verwaarloosde bonsai op, of maken van een ter plekke 
uitgezochte struik een beginnende bonsai. En als het 
meezit doen ze dat met een fatsoenlijke schaar van de 
Tuinheeren, die ook dit jaar voor het eerst deelneemt 
aan deze dag.

Op de kwekersdag is de top van de Nederlandse kwe-
kerswereld verzameld bij ons op de kwekerij. Al die 
gespecialiseerde kennis en vooral ook plantenliefde 
wordt rijkelijk over u uitgestort in de vorm van 
lezingen, workshops, demonstraties en vooral ook 
heel veel plantjes. De volledige lijst van deelnemers en 
het precieze lezingenprogramma publiceren we op de 
website en in onze e-nieuwsbrief.

In het najaar van 2013 namen we voor het eerst deel aan 
de Tuindagen van Beervelde en dat was juist de natste 
editie ooit. Met name op zondag was het schoolslag 
zwemmen in het overigens prachtige park. Maar dat 
neemt niet weg dat we het een groot succes vonden. 
Leuk en geïnteresseerd publiek dat zijn weg weet te 
vinden naar de meest vooraanstaande plantenbeurs van 
België. Wat een geweldige verzameling leuke collega’s. 
Wij wonnen overigens wel de prijs voor de beste nieuwe 
heester van Beervelde. Dus dat was een goed begin!

 

27 april Arboretum Belmonte, Wageningen
10.00 - 16.00 uur Tuinmarkt
vr 9 t/m zo 18 mei Floraliën Den Bosch
 Sierteelttentoonstelling / Vakdag / 
 Inspiratiebron
vr 20 t/m zo 22 juni Huis Bingerden (Angerlo)
10.00 - 18.00 uur Internationale Kwekerijdagen
vr 10 t/m zo 12 okt Beervelde (B)
10.00 - 17.00 Tuindagen

Cor van Gelderen geeft graag lezingen 
met plaatjes in het land of voor groepen 
bezoekers op de kwekerij. U kunt zelf 
uw onderwerp bepalen, maar Cor 
heeft de volgende thema’s vast in de 
aanbieding.

Lezingen over plantengeslachten:   
Acer 1: Japanse esdoorns in tuin en park   
Acer 2: Esdoorns uit de hele wereld   
Cornus: Kornoeljes   
Hydrangea: Groei, bloei en verzorging    
Ilex: Nee, niet alle hulsten prikken    
Rhododendron: Van mini tot maxi

Thematische plantenlezingen:  
Bomen voor de kleine tuin  
De Eetbare Tuin, mooi en lekker   
De Herfstkleurentuin  
De Schaduwtuin  
De Voorjaarstuin  
De Wintertuin   
Klimplanten    
Nederlandse Planten Collecties   
Tuinieren op de klei   
Tuinieren op zure grond

Landen: tuinen en hun tuinplanten:
Engelse tuinen
Franse tuinen
Japanse tuinen
Mediterrane tuinen

Op onze website vindt u de actuele agenda van onze 
lezingen in het land. Er is er altijd wel eentje bij u in 
de buurt. Maar we houden u ook graag op de hoogte 
in onze nieuwsbrief of via de Facebookpagina van 
PlantenTuin Esveld.

Het lijkt zo logisch: werken vanuit de eenvoudige gedachte 
dat als de planten het naar hun zin hebben in de tuin, ze 
er ook als vanzelfsprekend fleurig bijstaan. Toch kennen 
we de slechte voorbeelden allemaal. Wegkwijnende 
planten op het noorden terwijl ze echte zonaanbidders 
zijn, Rhododendrons die staan te verpieteren in de klei, de 
Clematis die al voor de derde maal wordt aangeplant maar 
het weer niet doet. Met een goed beplantingsadvies is veel 
van deze treurigheid te voorkomen. 
Een goede tuin bestaat echter niet alleen maar uit een 
leuke beplanting, hoe belangrijk die ook is. De functionele 
indeling, de technische uitvoering, het in een praktische 
vorm samenbrengen van de tuinwensen in een ontwerp. 
Dit alles maakt een goede tuin. En ook daarin kunnen wij 
u helpen. Wat voor ons dagelijks werk is, komt immers 
voor de gemiddelde tuinier maar zelden voor. Zo vaak 
bent u niet in de gelegenheid om een tuin vanaf niets te 
bedenken of om een bestaande indeling rigoureus op de 
schop te nemen. Dus mag u van ons verwachten dat we 
er, door onze ervaring, net iets beter in zijn om een goed 
doordacht en evenwichtig tuinplan te maken.
De nieuwe website www.ontwerp.esveld.nl is vanaf begin 
2014 in de lucht en bevat alle informatie over ons advies- 
en ontwerpwerk. Ook kunt u zich daar aanmelden voor 
halfuursadvies of deelname aan de schetsontwerpdagen in 
februari.

Diverse tuinontwerpen

Boompje in de spotlights
Een tuin zonder boom is geen tuin. Zo hoorde ik het eens 
formuleren. Misschien wat kort door de bocht, maar toch. 
Bijna elke tuin kan wel een hoogtepunt gebruiken. Veel 
tuinen zijn echter geen uit de kluiten gegroeide parken, 
maar wat bescheidener van formaat. Dus moeten we wel 
voorzichtig zijn in de soortkeuze. Geen woudreus in een 
stadstuintje graag. Als kweker ben je dus ontzettend blij 
met prachtige kleine boompjes als de Styrax japonicus. 
En laat ik me daar nu net in de afgelopen tijd in verdiept 
hebben, de Styraxen. Voor het wetenschappelijke jaarblad 
Dendroflora heb ik, samen met Hans Janssen, een 
artikel geschreven over deze boeiende bomen. Nu is 
voor de tuin in Nederland Styrax japonicus de meest 
geëigende keuze. Er is een heel aantal cultivars die 
vooral verschillen in groeivorm. Van slanke boompjes tot 
elegante treurders. Maar wat ze allemaal gemeen hebben 
is de sierlijke zomerbloei. In juni is de Storaxboom getooid 
met een overvloed aan bloemetjes die nog het meest 
aan sneeuwklokjes doen 
denken. En mijn favoriet? 
Nu vooruit, dat is Styrax 
japonicus Peter Pan.

Styrax japonicus 
Peter Pan

JAARPROGRAMMA THEMADAGEN 2014 JAARPROGRAMMA THEMADAGEN 2014 ADVIES EN ONTWERP

VR 21 EN ZA 22 FEBRUARI
Schetsontwerpen

MA 9 JUNI (2e pinksterdag)
Boskoopse plantendag

VR 29 EN ZA 30 AUGUSTUS
Zomerdagen 

ZA 4 OKTOBER
Kwekersdag

ZO 27 APRIL
Belmonte op zijn best

VR 9 - ZO 18 MEI
Floraliën Den Bosch

VR 20 - Z0 22 JUNI
Kwekerijdagen Bingerden

ZA. 13 SEPTEMBER
Boskoopse Plantendag

VR 10 T/M ZO 12 OKTOBER
Tuindagen van Beervelde

Gert-Pieter Nijssen 
van bollenbedrijf 
P.C. Nijssen

Bonsaidemonstraties

Sortimentstuin Harry van de Laar

Wim Snoeijer van 
Clematiskwekerij 
van Zoest

BEURZEN EN TUINDAGEN 2014

LEZINGEN

Heeft u behoefte aan deskundig advies op tuingebied? 
Dan zijn deze dagen net iets voor u. Ons team zit 
helemaal klaar om alle vragen te beantwoorden. Alle 
aspecten van de tuin kunnen wat ons betreft aan bod 
komen. Van advies over een betere tuinindeling, tot een 
gerichte plantlijst voor een bloemenpluktuin. Van een 
suggestie voor een goede wintergroene haag tot een 
idee voor een balkonbeplanting. We werken volgens 
een simpel systeem: u krijgt een halfuur gericht advies 
en betaalt ons daarvoor 50 euro, maar aan het eind 
krijgt u een tegoedbon ter waarde van 50 euro die u 
kunt besteden in onze plantenwinkel. Om een zo 
goed mogelijk advies te kunnen geven is het fijn als u 
goed voorbereid naar ons toe komt. We zijn blij met 
vragenlijstjes, plattegronden, foto’s en wilde ideeën. Een 
afspraak maken is wel noodzakelijk! U kunt inschrijven 
via onze website www.esveld.nl

Een kleinschalige, maar gezellige plantenbeurs in het 
bekende Arboretum Belmonte in Wageningen, boven 
op de berg. Wij zullen een vrolijke voorjaarsselectie 
meenemen. Voor de tuinliefhebbers een charmante 
beurs op een prachtige locatie.

Voor de eerste maal in Nederland, na een lange historie 
in Gent. Samen met de kwekerij van mijn plantenvriend 
Mark Bulk en het hoveniersbedrijf van Rob Blom, 
verzorgen we een inzending tijdens deze bloemen- en 
plantententoonstelling. We hebben al heel veel voorpret 
gehad tijdens de planning, het ontwerp van de stand en 
het uitzoeken van de plantjes. Ons enthousiasme voor 
planten en onze inzet om die planten op een interessante 
manier in een tuinontwerp te gebruiken, proberen we in 
de inzending te laten zien.

In samenwerking met de sortimentstuin Harry van de 
Laar en VVV Boskoop organiseren we voor de eerste 
maal de Boskoopse Plantendag. De ondertitel van de 
dag is ‘de Levende Tuin’. Het draait om vergroenen 

van de leefomgeving, planten gebruiken om een 
prettig leefklimaat te scheppen, tegen de verstening. Als 
iets ons op het lijf is geschreven, dan dit wel. Tijdens 
deze dag zijn er niet alleen rondleidingen over de 
kwekerij, maar ook rondvaarten vanaf ons bedrijf. Op 
de sortimentstuin is bovendien een leuke plantenmarkt 
waar we als deelnemer aan deze tuin vanzelfsprekend 
niet ontbreken. De kwekerij en de sortimentstuin zijn 
allebei gelegen aan het Rijneveld, wat onze activiteiten 
super gemakkelijk te combineren maakt.

Engelse sferen heersen er tijdens de Internationale kwekerij-
dagen Bingerden. Misschien komt dat wel omdat deze 
dagen helemaal in het teken van de planten staan. Niet te 
veel toeters en bellen, maar plantjes, plantjes en nog eens 
plantjes. En lekker eten natuurlijk … Wij komen hier als 
kweker graag. De gezelligheid, het ontmoeten van al die 
plantenvrienden, de gelijkgestemde zielen. Voor ons iedere 
keer weer een paar inspirerende dagen.

In Boskoop vindt ieder jaar de vakbeurs Plantarium 
plaats, met op de zaterdag de consumentendag. Graag 
nodigen wij u uit om deze dag ook lekker te komen 
buitenspelen bij ons op de kwekerij. Vanzelfsprekend 
vindt u de overgrote meerderheid van al die planten die 
op de vakbeurs worden geshowd gewoon ook bij ons. 
Maar nog veel meer dan dat. De hortensiacollectie staat 
prachtig in bloei, de verse oogst Clematis is net binnen, 
kortom het is echt een zomerfeestje.

Deze tweede Plantendag heeft als thema ‘de Eetbare 
Tuin’. Ook deze dag organiseren we in samenwerking 
met de sortimentstuin Harry van de Laar en ook verzorgt 
VVV Boskoop weer rondvaarten vanaf onze kwekerij. 
Heel leuk om de Boskoopse kwekerijen eens vanaf het 
water te zien. De Eetbare Tuin is een thema dat wij 
graag opnemen in ons programma. Al jaren zijn we 
gefascineerd door de planten die balanceren op de grens 
van sier en lekker. Daar hebben we dan ook een prachtige 
collectie van in huis. Maar bovendien organiseren 
onze vrienden uit Zuid-Frankrijk deze dag bij ons hun 
jaarlijkse wijnproeverij met de lekkerste wijnen uit de 
Madiran. Een klein en relatief onbekend wijngebiedje, 
maar er komen goed betaalbare toppers vandaan. 
Vergeet natuurlijk niet ook naar de sortimentstuin te 
gaan die even verderop aan het Rijneveld gelegen is. 
Ook daar wordt op allerlei manier invulling gegeven aan 
het thema van de dag. Het belooft een smakelijke dag 
te worden.

Wegens overweldigend succes verlengd. Dat is dan toch 
de manier om te zeggen dat het echt heel leuk was en 
zeker voor herhaling vatbaar? We gaan natuurlijk nog 
meer plantenvrienden uitnodigen dan afgelopen jaar. 
Nieuw voor de kwekersdag zijn in ieder geval onze 
bonsai-vrienden van de vereniging Koya. Zij gaan bonsai-
maken demonstreren, knappen desgewenst uw wat 
verwaarloosde bonsai op, of maken van een ter plekke 
uitgezochte struik een beginnende bonsai. En als het 
meezit doen ze dat met een fatsoenlijke schaar van de 
Tuinheeren, die ook dit jaar voor het eerst deelneemt 
aan deze dag.

Op de kwekersdag is de top van de Nederlandse kwe-
kerswereld verzameld bij ons op de kwekerij. Al die 
gespecialiseerde kennis en vooral ook plantenliefde 
wordt rijkelijk over u uitgestort in de vorm van 
lezingen, workshops, demonstraties en vooral ook 
heel veel plantjes. De volledige lijst van deelnemers en 
het precieze lezingenprogramma publiceren we op de 
website en in onze e-nieuwsbrief.

In het najaar van 2013 namen we voor het eerst deel aan 
de Tuindagen van Beervelde en dat was juist de natste 
editie ooit. Met name op zondag was het schoolslag 
zwemmen in het overigens prachtige park. Maar dat 
neemt niet weg dat we het een groot succes vonden. 
Leuk en geïnteresseerd publiek dat zijn weg weet te 
vinden naar de meest vooraanstaande plantenbeurs van 
België. Wat een geweldige verzameling leuke collega’s. 
Wij wonnen overigens wel de prijs voor de beste nieuwe 
heester van Beervelde. Dus dat was een goed begin!

 

27 april Arboretum Belmonte, Wageningen
10.00 - 16.00 uur Tuinmarkt
vr 9 t/m zo 18 mei Floraliën Den Bosch
 Sierteelttentoonstelling / Vakdag / 
 Inspiratiebron
vr 20 t/m zo 22 juni Huis Bingerden (Angerlo)
10.00 - 18.00 uur Internationale Kwekerijdagen
vr 10 t/m zo 12 okt Beervelde (B)
10.00 - 17.00 Tuindagen

Cor van Gelderen geeft graag lezingen 
met plaatjes in het land of voor groepen 
bezoekers op de kwekerij. U kunt zelf 
uw onderwerp bepalen, maar Cor 
heeft de volgende thema’s vast in de 
aanbieding.

Lezingen over plantengeslachten:   
Acer 1: Japanse esdoorns in tuin en park   
Acer 2: Esdoorns uit de hele wereld   
Cornus: Kornoeljes   
Hydrangea: Groei, bloei en verzorging    
Ilex: Nee, niet alle hulsten prikken    
Rhododendron: Van mini tot maxi

Thematische plantenlezingen:  
Bomen voor de kleine tuin  
De Eetbare Tuin, mooi en lekker   
De Herfstkleurentuin  
De Schaduwtuin  
De Voorjaarstuin  
De Wintertuin   
Klimplanten    
Nederlandse Planten Collecties   
Tuinieren op de klei   
Tuinieren op zure grond

Landen: tuinen en hun tuinplanten:
Engelse tuinen
Franse tuinen
Japanse tuinen
Mediterrane tuinen

Op onze website vindt u de actuele agenda van onze 
lezingen in het land. Er is er altijd wel eentje bij u in 
de buurt. Maar we houden u ook graag op de hoogte 
in onze nieuwsbrief of via de Facebookpagina van 
PlantenTuin Esveld.

Het lijkt zo logisch: werken vanuit de eenvoudige gedachte 
dat als de planten het naar hun zin hebben in de tuin, ze 
er ook als vanzelfsprekend fleurig bijstaan. Toch kennen 
we de slechte voorbeelden allemaal. Wegkwijnende 
planten op het noorden terwijl ze echte zonaanbidders 
zijn, Rhododendrons die staan te verpieteren in de klei, de 
Clematis die al voor de derde maal wordt aangeplant maar 
het weer niet doet. Met een goed beplantingsadvies is veel 
van deze treurigheid te voorkomen. 
Een goede tuin bestaat echter niet alleen maar uit een 
leuke beplanting, hoe belangrijk die ook is. De functionele 
indeling, de technische uitvoering, het in een praktische 
vorm samenbrengen van de tuinwensen in een ontwerp. 
Dit alles maakt een goede tuin. En ook daarin kunnen wij 
u helpen. Wat voor ons dagelijks werk is, komt immers 
voor de gemiddelde tuinier maar zelden voor. Zo vaak 
bent u niet in de gelegenheid om een tuin vanaf niets te 
bedenken of om een bestaande indeling rigoureus op de 
schop te nemen. Dus mag u van ons verwachten dat we 
er, door onze ervaring, net iets beter in zijn om een goed 
doordacht en evenwichtig tuinplan te maken.
De nieuwe website www.ontwerp.esveld.nl is vanaf begin 
2014 in de lucht en bevat alle informatie over ons advies- 
en ontwerpwerk. Ook kunt u zich daar aanmelden voor 
halfuursadvies of deelname aan de schetsontwerpdagen in 
februari.

Diverse tuinontwerpen

Boompje in de spotlights
Een tuin zonder boom is geen tuin. Zo hoorde ik het eens 
formuleren. Misschien wat kort door de bocht, maar toch. 
Bijna elke tuin kan wel een hoogtepunt gebruiken. Veel 
tuinen zijn echter geen uit de kluiten gegroeide parken, 
maar wat bescheidener van formaat. Dus moeten we wel 
voorzichtig zijn in de soortkeuze. Geen woudreus in een 
stadstuintje graag. Als kweker ben je dus ontzettend blij 
met prachtige kleine boompjes als de Styrax japonicus. 
En laat ik me daar nu net in de afgelopen tijd in verdiept 
hebben, de Styraxen. Voor het wetenschappelijke jaarblad 
Dendroflora heb ik, samen met Hans Janssen, een 
artikel geschreven over deze boeiende bomen. Nu is 
voor de tuin in Nederland Styrax japonicus de meest 
geëigende keuze. Er is een heel aantal cultivars die 
vooral verschillen in groeivorm. Van slanke boompjes tot 
elegante treurders. Maar wat ze allemaal gemeen hebben 
is de sierlijke zomerbloei. In juni is de Storaxboom getooid 
met een overvloed aan bloemetjes die nog het meest 
aan sneeuwklokjes doen 
denken. En mijn favoriet? 
Nu vooruit, dat is Styrax 
japonicus Peter Pan.

Styrax japonicus 
Peter Pan
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Kwekersdag

ZO 27 APRIL
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VR 9 - ZO 18 MEI
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Boskoopse Plantendag

VR 10 T/M ZO 12 OKTOBER
Tuindagen van Beervelde

Gert-Pieter Nijssen 
van bollenbedrijf 
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Sortimentstuin Harry van de Laar
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krijgt u een tegoedbon ter waarde van 50 euro die u 
kunt besteden in onze plantenwinkel. Om een zo 
goed mogelijk advies te kunnen geven is het fijn als u 
goed voorbereid naar ons toe komt. We zijn blij met 
vragenlijstjes, plattegronden, foto’s en wilde ideeën. Een 
afspraak maken is wel noodzakelijk! U kunt inschrijven 
via onze website www.esveld.nl
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gehad tijdens de planning, het ontwerp van de stand en 
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