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Stevige vaste planten 
uit Noord Amerika Tekst en foto’s : Julia Voskuil

Het meest zuidelijke deel van de Nederlandse provincie Zeeland heet Zeeuws Vlaanderen. 
Sinds 1814. Toen kende koning Willem I de toenmalige Staat-Vlaanderen toe aan Nederland. 

De regio heeft door verbondenheid met zuiderbuur België een uniek cultuurhistorisch karakter. 
Hier zijn Frans en Franny Geijsels geboren en getogen en eind jaren negentig 

besloten ze er een vaste plantenkwekerij te beginnen, ‘In goede aarde’. 
“De klei en wind zijn factoren om rekening mee te houden, maar daar staan vruchtbare grond 

en een wijds landschap tegenover. Vanwege de wind telen we veel stevige soorten, 
planten waar je bij wijze van spreken je fiets tegenaan kunt zetten”, zegt Frans 

en voegt de daad bij het woord bij een groep rijkbloeiende Vernonia.

“Vernonia crinita is één van de soorten die de basis vormen 
van ons sortiment, merendeels planten met een Noord 
Amerikaanse herkomst en diep wortelend. Behalve Vernonia 
kun je denken aan geslachten zoals Aster en Kalimeris, 
Veronicastrum, Helenium, Baptisia en Helianthus. In de borders 
van onze tuin vormen ze de ruggengraat van de beplanting, 
samen met enkele siergrassen waaronder Panicum en 
Andropogon. Ook Eupatorium is stevig en stoer al groeien de 
wortels oppervlakkiger. Ons uitgangspunt is dat planten 
zoveel mogelijk op eigen benen moeten kunnen staan, zonder 
steunmateriaal. Daarover geven wij klanten graag praktische 
informatie zoals het verschil in groeikracht van bepaalde 

    Foto’s
1  Stevige planten! Vernonia crinita ‘Elephant’, een lage 
    eigen selectie
2  Aster ‘Treffpunkt’ is een nieuwkomer die rijk bloeit. Vormt  
    een stevige plant, goed polvormend, circa 100 cm
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soorten en cultivars. De toepassingsmogelijkheden hangen 
daar nauw mee samen. Neem Panicum virgatum, een mooi 
siergras waarvan de eigenschappen per cultivar verschillen. 
‘Red Cloud’ is mooi, maar valt om en is om die reden uit 
ons sortiment verdwenen. ‘Shenandoah’ daarentegen is een 
aanrader. Groeit goed maar niet te sterk en valt niet om. Aan 
zulke informatie hebben tuinliefhebbers iets.”

Beschutting
Zoals in de provincie Zeeland gebruikelijk is, hebben 
Frans en Franny het perceel van een goede beschutting 
voorzien. “We hebben voor de windsingels zoveel mogelijk 
streekeigen heesters en kleine bomen gebruikt waaronder 
meidoorn (Crataegus), vlier (Sambucus) en lijsterbes (Sorbus), 
en voor diverse hagen veldesdoorn (Acer campestre). Met 
een dichte en gevarieerde omsluiting en een indeling van 
hagen, variërend van Taxus tot Ligustrum, moest het overal 
goed toeven worden voor mens en dier. Vooral in de tuin 
bij het huis hebben wij ook gezorgd voor diverse doorkijkjes 
naar het karakteristieke landschap. Zowel de kwekerij als 
het onderhoud van de tuin doen we met ons tweeën. Dat is 
stevig aanpoten, maar we genieten er ook erg van. Als we 
bezig zijn in onze tuin komen werk en ontspanning samen. 
Het is puur genieten te midden van de bloeiende borders en 
zingende vogels. In de tuin pronken onze volwassen planten 
en we ervaren hoe ze elkaars karakter kunnen versterken. 
Dieppaars naast zachtroze, grof blad naast planten met 
een fijne textuur. Het maken van beplantingsontwerpen 
is complex, maar als ze goed uitpakken is de voldoening 
dubbel zo groot. We inspireren en motiveren onze klanten 
graag en laten mogelijke combinaties zien in onze tuin. Die 
is vrij toegankelijk tijdens openingstijden, wat in de praktijk 
neerkomt op zeven maanden ‘open tuin’! Zodoende komen 
alleen planten in aanmerking die lang sierwaarde hebben 
en/of een lange bloeitijd, inclusief siergrassen. Tot november 
heeft de tuin veel moois te bieden. Bezoekers kunnen bij 
ons genieten van een feeërieke herfst.” Kwekerij en tuin 
zijn echter beperkt open, op vrijdag en zaterdag. Buiten die 
dagen maken Frans en Franny tijd vrij voor groepen, die een 
gastvrij te onthaal krijgen.
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Containerveld en 
moederplantenhoek
De verbinding tussen de tuin en het verkoopgedeelte 
wordt gemarkeerd door een groot overdekt prieel. Hier zijn 
voorzieningen ondergebracht zoals een koffieapparaat, een 
collectie tuinboeken, tuintijdschriften en de kassa. Bij slecht 
weer is het een aangename schuilplek met een mooi uitzicht 
op het containerveld en de bedden met moerplanten. 
“Verkoop is uitsluitend à contant. In die zin mogen klanten 
ons best ouderwets vinden, maar het sortiment is dat zeker 
niet. Traditioneel kweken is het leukst, maar bij uitzondering 
laten wij ook wel in-vitro geteeld uitgangsmateriaal toe als 
de planten goede eigenschappen blijken te hebben of een 
verbetering zijn. Wat ons aanspreekt kweek ik en dat kan 
bijvoorbeeld ook een winterharde boeren tuinchrysant zijn 
met mooie zalmkleurige bloemen (Dendranthema ‘Apricot’). 
Als zo’n historische schat op je pad komt, moet je die 
koesteren. De kleur past prima in eigentijdse borders en ook 
deze plant staat stevig op eigen benen. Heeft een struikachtig 
vorm, wordt 70 cm hoog en bloeit van juni tot in oktober. 
Wij hebben ook enkele eigen selecties, zoals Vernonia crinita 
‘Elephant’, en de zaailingaster ‘Mrs. Franny’.” 
Het containerveld ligt zeer beschut en wordt door een 
haag afgescheiden van de moederplantenhoek. Daar is een 
belangrijk deel van het sortiment uitgeplant. Veel tuinplanten 
worden op de voedzame Zeeuwse klei eens zo hoog als op 
zandgrond, maar daarbij zijn ze toch stevig. Klei warmt na 
de winter langzaam op en dat vertraagt aanvankelijk de 
groei.
Het kweekgedeelte bevindt zich op een nabij gelegen locatie 
en is voorzien van tunnelkassen en een schuur. Dit is vooral 
het domein van Frans. Hij heeft een tuinbouwopleiding, 
werkte in de bloemsierkunst en op een tuincentrum totdat 
hij met Franny de kwekerij opzette. “Ik laat het kweken 
en de sortimentskeus grotendeels aan Frans over en neem 
veel onderhoudswerk voor mijn rekening. Klanten kunnen 
bij mij terecht met al hun vragen over een gemotoriseerde 
heggenschaar, want ik snoei alle hagen. Het wekelijks 
aanvullen van het containerveld en het onderhoud van 
bordertuin doen we samen. Omdat alles bij elkaar veel werk 
vraagt, hebben we een beperkte openstelling.”

 

Grassen
Duidelijkheid verschaffen in het almaar groter wordende 
sortiment ziet Frans als een belangrijke functie van een vaste 
plantenkweker. “Van meet af aan hebben we ons sortiment 
beperkt willen houden tot circa 500 soorten en cultivars, ‘less 
is more’. We selecteren borderplanten op stevigheid en sterkte 
en ze mogen niet woekeren of zich lastig uitzaaien. Daardoor 
heb je minder werk aan een border en meer voldoening. De 
veldjes moederplanten dienen ondermeer voor selectie en 
de planten die er gunstig uitkomen gebruiken we in onze 
borders en voor beplantingsopdrachten. Eigenlijk zijn al 
onze borderplanten onderling goed combineerbaar. Door 
samenhang ontstaat een mooie, natuurlijke sfeer.” 
Over siergrassen steekt Frans graag de loftrompet. “Het heeft 
lang geduurd, maar met een groeiende waardering voor 
natuurlijk tuinieren werden ze onmisbaar. Hun uitstraling 
is uniek, siergrassen geven meerwaarde aan elke beplanting. 
Het blad geeft rust in uitbundige bordercomposities met 
bloeiende planten. In bloei vormen ze levendige accenten, 
altijd bewegend in de wind. Nadat ze in de herfst met 
vlammende kleuren afscheid hebben genomen, wacht nog 
een mooi wintersilhouet. Het beperkte aantal siergrassen 
dat wij voeren is duurzaam en onderhoudsvriendelijk, 
ze zijn van onbesproken gedrag. Notoire woekeraars en 
soorten met bedenkelijke winterhardheid zul je bij ons niet 
vinden. De vier belangrijkste geslachten in ons sortiment zijn 
Panicum, Schizachyrium, Andropogon en Sporobolus, maar we 
hebben ook een flinke collectie niet-Amerikaanse soorten 
zoals Miscanthus, Molinia en Pennisetum.”

    Foto’s
1  Historische curiositeit uit de streek, de boeren tuinchrysant  
    Dendranthema ‘Apricot’; winterhard en met een bruikbare 
    bloemkleur
2  Het containerveld wordt wekelijks aangevuld vanuit de 
    kwekerij en biedt de aanblik van een bloeiende border
3  Eind augustus bieden de bloeiende borders een rijke  
    aanblik, met in de hoofdrol v.l.n.r. Persicaria ‘Summer Dance’,  
    Panicum ‘Shenandoah’ en Eupatorium ‘Riesenschirm’
4  De moederplantenhoek met Aster ‘Deep Purple’, de zeer  
    hoge Eupatorium ‘Berggarten’ en Calamagrostis brachytricha,  
    een Aziatisch gras met luchtige pluimen
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IN GOEDE AARDE
Kwekerij, tuin met borders
Kapitalendam 7, NL-4522 PT  Biervliet (Sluis)
+31 (0)115 402 301
www.kwekerij-ingoedeaarde.nl
info@kwekerij-ingoede aarde.nl
Open: half maart – november
vrijdag: 9 uur – zonsondergang, zaterdag: 9 – 17 uur
extra openstellingen en catalogus 2015: zie website
(geen pinbetalingen)

‘BEST OF BOTH WORLDS’
Daarmee doelt Frans Geijsels op de 
schitterende karwijselie (Selinum 
tenuifolium of S. wallichianum) in 
combinatie met de siergrassen Sporobolus 
‘Cloud’ en Andropogon ‘Prairie Sommer’. 
Karwijselie heeft de Himalaya als 
herkomstgebied, de beide grassen Noord 
en Midden Amerika. “Wij hebben een zeer 
groeikrachtige kloon van Selinum, die 
zich in het tweede seizoen spectaculair 
ontwikkelde. Het is een plant voor zon of 
halfschaduw in vochthoudende, rijke grond. 
In onze borders staat hij op de juiste plek en 
heeft het er zichtbaar naar zijn zin.” 

Catalogus 2015
In de wintermaanden van 2015 heeft Frans een nieuwe 
catalogus samengesteld, die vanaf april beschikbaar is. Geen 
rechttoe, rechtaan informatie, maar beschrijvingen met een 
persoonlijke noot. Zoals een ode aan de Phlox die symbool 
staat voor de zomer rond de langste dag. ‘Zoet geurend en 
onmisbaar. Wat zijn wij er dol op, Franny en ik. Als de eerste 
bloemen van ‘Blue Evening’ of ‘Blue Paradise’ uit hun knoppen 
piepen, is dat voor ons een baken in het seizoen. Onze Phloxen 
hebben veel wild bloed, waardoor ze sterk zijn en een luchtige vorm. 
De bloemen zijn niet zo groot en vallen na regen af in plaats van aan 
elkaar te kleven. Phloxen verlangen humus, compost en voldoende 
water.’ Zoals veel soorten van de kwekerij is ook Phlox van 
Noord Amerikaanse origine. Dat het stevige en ook gezonde 
tuinplanten kunnen zijn, is te zien bij een rondgang langs 
de borders. Vergeet daarbij niet af en toe te genieten van de 
doorzichten! De rijke beplanting vormt een prachtig contrast 
met de rust van het omringende polderlandschap. o

ZONNEKRUID
“Heleniums horen thuis in Noord-Amerika 
en passen geweldig goed bij veel 
siergrassen. Op het moment dat de border 
een beetje over z’n hoogtepunt raakt, zijn 
daar hun prachtige warme kleuren. Bij 
overdadig bloeiende tuinvormen kan de 
bloeitijd worden gespreid door ze selectief 
terug te knippen, maar bij Helenium 
‘Meranti’ is dat niet nodig, de bloei is van 
nature goed gespreid en daardoor lang. 
Voor Helenium ‘Loisder Wieck’ hebben 
wij een zwak vanwege de opmerkelijke 
bloemvorm. Net een kindermolentje op het 
strand.”

GEEL
“Niet iedereen is gecharmeerd van geel, 
maar in niet te grote aantallen kunnen ze 
een gemengde border oplichten en voor 
een vrolijk accent zorgen. Zeker als ze laat 
bloeien is hier en daar een toets geel heel 
welkom.”

Rudbeckia subtomentosa ‘Henry Eilers’ is 
een wildvorm die is gevonden op de prairie. 
De gedeeltelijk omgekrulde bloemblaadjes 
maken de plant ‘luchtig’. Het is een 
laatbloeiende vorm van zonnehoed (juli-
oktober), die 100 à 120 cm hoog wordt en 
voorkeur heeft voor een zonnige plek

    Foto’s
1  Selinum tenuifolium en Aster ‘Septemberrubin’ (foto kwekerij)
2  Aster  ‘Deep Purple’, eigen selectie (foto kwekerij)
3  Phlox ‘Blue Evening’, helder van kleur overdag (foto kwekerij)
4  Franny Geijsels tussen de moederplanten van Vernonia  
    (rechts) en Molinia, half september
5  Frans Geijsels op de kwekerij bij moederplanten van 
    Andropogon ‘Prairie Sommer’, een stevig siergras met een 
    opgaande groei. De roze stengels vormen een mooie 
    combinatie met het grijsachtige blad. Heeft een fraaie 
    herfstkleur en een goed winterbeeld
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