Grote rhodo's gekweekt op
Nederlands veen
Bij Rhododendrons van meer dan een meter wordt vooral
aan Duitsland gedacht. Maar ook in Nederlands worden
grote Rhododendrons gekweekt. Rhododendronkwekerij
Kerperien heeft er zijn specialiteit van gemaakt.
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van Drenthe staan in totaal acht soorten Rhododendron.
„Dat lijkt een beperkt aantal, maar de ervaring leert dat
men vooral om de vier tot vijf bekendste soorten vraagt.”
Kerperien maakte indertijd de keuze om ook drie minder
bekende soorten in zijn sortiment op te nemen; ’Cosmopolitan’, ’Marie Forte’ en ’Fastuosum Plenum’. „Maar
achteraf is er weinig vraag naar deze soorten. Zelfs als je
klanten op deze soorten wijst, kiezen ze vaak toch voor de
oude bekenden.”

Drents veen

Her en der kleurt een vlak helemaal roze. De rest van
de kwekerij is nog overwegend groen. ’Cosmopolitan’ is
onze vroegste bloeier. ’Cunningham's White’ volgt vlak
daarna”, vertelt Harry Kerperien. En inderdaad, dichter bij
de planten is het zichtbaar dat de knoppen van de witte
Rhododendron hun kleur ook al laten doorschemeren.
De Rhododendron's zijn dit jaar wat laat met hun bloei.
„Het is altijd weer afwachten. Door de kou van april is
alles wat later”, ervaart Patricia Kerperien. „Voordeel daarvan is dat de handel wel langer doorloopt”, vult Harry aan.
Dat de eerste nu gaan bloeien, wil overigens niet zeggen
dat daarmee de handel tot stilstand komt. „In tegendeel
zelfs, vaak zien we dat de handel eind april af begint te
lopen, maar zodra de bloei op de planten komt krijgt de
afzet altijd nog een korte opleving. Alsof mensen zich dan
plotseling weer realiseren dat Rhododendron toch echt
mooie planten zijn.”
Op de kwekerij in het uiterste zuidwestelijke puntje

Het laatste afgehaalde veenpak ligt achterop de kwekerij en dient als aanvulgrond voor de kwekerij.
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Kerperien begon in 1999 met het kweken van Rhododendron. Tot die tijd was het bedrijf een veenderij. „Zelf heb ik
een werktuigbouwopleiding gedaan en kweken is niet iets
wat ik zelf bedacht heb. Iemand wees mij er op dat onze
grond zeer geschikt was voor Rhododendrons. In eerste
instantie is het als neventak opgezet.”
Jaarlijks werd de kwekerij verder uitgebreid en na een
aantal jaren is besloten om helemaal te stoppen met de
veenderij en door te gaan als kwekerij. In 2011 liep de officiële vergunning voor het afvenen van de grond af. „We
kregen toen te horen dat er ook geen nieuwe vergunning
meer zou komen, omdat men inmiddels tot het besef is
gekomen dat als de grond wordt afgeveend, het ook niet
meer terug komt. Het laatste afgehaalde laag veenpak is
eigenlijk meer als buffer voor onze kwekerij voor later.”
Achterop de kwekerij ligt daardoor nu een grote berg
met veen. Het ligt te wachten om als aanvulgrond te dienen voor de kwekerij. „We hebben indertijd ook wel een
deel verkocht, maar nu houden we het vooral als eigen
buffer. We hoeven daardoor zelf geen veen van elders te
betrekken.”

Op de kwekerij staan 8 soorten Rhododdendron, waarvan ’Cosmopolitan’
als eerste bloeit

Heesters

Rhododendronkwekerij
Kerperien, Nieuw
Schoonebeek
Sortiment: Uitsluitend Rhododendron in 8 verschillende soorten.
De planten zijn beschikbaar vanaf
maat 40-50 tot meer dan 2 m. Het
bedrijf levert ook Rhododendrons
voor hagen of wolkenaanplant.
Afzet: De planten gaan naar collega-kwekers, exporteurs, hoveniers
en groenvoorzieners.
Oppervlakte: 8 ha vollegrond, een
containerveld van 400 m2 en een
tunnelkas voor stekmateriaal.
Personeel: Geen vast personeel,
in piekperiodes wordt gebruik gemaakt van uitzendkrachten en in
de zomer van scholieren
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De grootste maat Rhododendron van Kerperien zijn tussen de 2 en 2.50 meter

De kwekerij van Kerperien is overigens een van de weinige percelen in de omstreek die nog veen als grondsoort
heeft. In de hele omgeving is het veen afgegraven tot de
zandlaag. „Akkerbouwers hebben daar voordeel bij. Voor
ons is de veen juist van belang.” Doordat de omgeving afgeveend is, zal de kwekerij van Kerperien niet snel verder
uitbreiden. „Voor onze teelt is veen onmisbaar. Op zand
zou ik geen Rhododendron kunnen kweken in de maten
en kwaliteit die wij doen.”
Overigens heeft het veen ook nadelen: de draagkracht
van de grond is beperkt en veen blijft van nature lang
nat. „Onze eerste teeltadviseur raadde ons daarom aan,
om voor aanvang van de teelt het perceel te draineren.
Dat hebben we met het eerste perceel dan ook gedaan.”
Achteraf meent Kerperien dat het niet nodig was geweest.
Het tweede perceel is daarom niet gedraineerd. „Wel hebben we de grond laten bewerken. We hebben het zand dat
onder het veen ligt, door de veen laten werken. Hierdoor
is er een veenzandmengsel ontstaan. De grond is daardoor iets draagkrachtiger.”

Grote maten
De kwekerij bestaat inmiddels 16 jaar en op de kwekerij
is zichtbaar waar de eerste Rhododendrons zijn geplant.

Enkele van de oude planten staan nog en zijn inmiddels
tussen de 2-2,5 meter hoog en breed. „Wij leveren Rhododendron vanaf maat 40-50, maar onze specialisme zijn de
grote maten.”
De grote planten zijn niet verplant. Volgens Kerperien is
dat ook niet nodig. „Op veen maken de planten van nature
een goede, compacte wortelkluit. We hoeven ook niet te
gazen na het rooien.”
Stek wordt ingekocht en doorgekweekt in P11 tot geschikt plantgoed. Daarna gaan de planten de vollegrond
in en worden geplant op 60x60. Na drie jaar worden de
eerste leverbare planten, maat 40-50 gerooid. Dit gebeurt
verspreid over het veld. Een deel blijft staan om door te
groeien. „Door gespreid te rooien, ontstaat er voor de
overblijvers weer ruimte om verder te groeien. Dit systeem wordt doorgezet tot er uiteindelijk enkele grote
overblijven en verplanten is dan niet nodig.”
Wat wel noodzakelijk is, meent Kerperien, is knippen.
„Heel veel knippen, dat zorgt er namelijk uiteindelijk door
dat we goed vertakte volle planten hebben, ongeacht de
maat. Dat is uiteindelijk de kwaliteit die we willen leveren. Het is wel grappig dat in Nederland dan vaak gelijk
gedacht wordt dat het planten uit Duitsland zijn. Wat ze
herkennen is dat het op veen gekweekte planten zijn,
maar dat kan dus ook op Nederlands veen.” <
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