GROEN HELLEBORUS

Troetelkinderen
van de kweker
Bijna nergens in Europa wordt Helleborus orientalis
hybride met de hand bestoven. Uitzondering is
bio-kwekerij De Hessenhof in Ede, van Hans en
Miranda Kramer. Bij hen is elke zaailing uniek, kleurrijk
en sterk. En ze krijgen alle tijd om zich te ontwikkelen.
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Met een pincet wordt
heel voorzichtig
een meeldraad geplukt
voor de bestuiving

Z

e pakken vandaag. De temperatuur is boven
de tien graden”, glimlacht Miranda Kramer.
Voor haar neus staan in de kas tientallen varianten van Helleborus orientalis hybride. Van bijna
zwart waaiert het naar paarsrood, roze, abrikoos,
felgeel en zuiver wit, afgewisseld met speelse varianten als geel met paarse spikkels, abrikoos met
paarse aders en wit met paarse randjes. Het zijn
stuk voor stuk moederplanten van De Hessenhof,
de bio-kwekerij van Miranda en haar man Hans.
Voorzichtig plukt Miranda met een stomp pincet
een meeldraadje uit het hart van een paarsrode
bloem. Het frêle, geelkleurig sliertje neemt ze mee
naar de bloem van een andere plant, ook diep
paarsrood. Zachtjes strijkt ze met de verdikte
bovenkant, de helmknop, over de stempel. We
zien hoe kleine, gele korreltjes op de stempel blijven plakken. Ze ‘pakken’, inderdaad. “Magisch,
zo’n bevruchting”, fluistert Miranda, alsof ze bang
is dat haar adem de stuifmeelkorrels wegblaast.
Voor het eindresultaat moeten we over drie jaar
terugkomen. Eerst dient het zaad te rijpen, daarna
te ontkiemen en van kiemplant tot zaailing uit te
groeien. Waarna Miranda hem verspeent en vervolgens oppot. Pas dan bekent Helleborus orientalis hybride kleur en ziet zij of de bloemen dieper,
sprankelender en mooier paarsrood zijn dan die
van de ouderplanten.

Spectaculaire bloemmotieven
De Hessenhof aan de rand van Ede is een begrip,
zeker onder Helleborus-liefhebbers. Als een van
de weinige kwekerijen in Europa startten de
Kramers begin jaren negentig met het bestuiven
van Helleborus orientalis. Door de mooiste kleuren en kleurcombinaties te veredelen, ontstaat
een ongekend assortiment. Onder de ruim dertig
variëteiten bevinden zich ook verschillende bloemensoorten. In de kas zien we groot-, enkel- en
dubbelbloemig. Zelfs de wat zeldzamere variant,
die met drie bloemkransen, is van de partij. Het
derde bladkransje bestaat uit nectariën – de klierharen van een plant waarin nectar wordt uitgescheiden – die zich als een soort franjes hebben
ontwikkeld en de bloem een anemoonachtige

uitstraling geven. Miranda noemt het ‘toevalstreffers’. “Het blijft een speling van de natuur. Het
kruisen ervan geeft vaker niet dan wel planten
met zo’n bloem. Spectaculaire bloemmotieven
zoals gekleurde aders, randjes en spikkels zijn
beter te sturen”, aldus Miranda. “Op zeker moment
kregen we een bloedlijn met geel blad en paarse
spikkels, ook wel ‘freckles’ genoemd. Sommige
bloemen waren zo intens gespikkeld dat ze vlekken vertoonden. Door die met elkaar te kruisen,
lukte het om een gele bloem met een paars, stervormig patroon rond het hart te krijgen.”

Helleborus-mania
In de jaren negentig organiseerde De Hessenhof
hun eerste Helleborusdag, een primeur voor ons
land. “Collega’s snapten niet wat we aan het doen
waren. De eerste keer ontvingen we zo’n tachtig
bezoekers. Een paar jaar later zaten we op drieduizend. Toen liep het een beetje uit de hand”,
grinnikt Hans. “Met als gevolg dat veel kwekers en >
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De Hessenhof is pionier als het gaat om
het bestuiven van Helleborus orientalis
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Helleborus orientalis hybride
‘Grootbloemig Rood’
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Alle afgebeelde Helleborussen behoren tot
de Helleborus orientalis hybride. Ze worden
gespecificeerd door de kleurgroep, die
benoemen we hier alleen.
1. ‘Roze Gespikkeld’. Dit is, wat op de
kwekerij een ‘afvaller’ wordt genoemd.
De kleur is niet helder genoeg.
2. Een uitgebloeide ‘Abrikoos Gespikkeld’
3. De moederplanten zijn een kostbaar
goed op de kwekerij; alle Helleborussoorten stammen hiervan af.
4. ‘Driedubbel Leiblauw’
5. ‘Driedubbel Wit Gespikkeld’
6. ‘Lichtgeel’
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7. Een uitgebloeide Helleborus
verkleurt naar groen, de oorspronkelijke
kleur is niet meer te zien.
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Helleborus orientalis hybride
‘Geel gespikkeld’

het ging om valse meeldauw, de nachtmerrie van
elke kweker. De hardnekkige schimmel vernietigde het levenswerk van de Kramers. “In een mum
van tijd verloren we driekwart van de moederplanten. Ik heb er slapeloze nachten van gehad”,
zucht Hans, terugdenkend aan het debacle. “In
die periode gingen we bovendien officieel over op
biologisch kweken – we deden dat al lang, maar
niet volgens de SKAL-norm. Gif spuiten is nooit
een optie geweest, maar op dat moment helemaal
niet. Daar sta je dan, met de handen op de rug
gebonden.” Hij weet ook wel waardoor de ellende
ontstond. “De bekende valkuil: te intensief kruisen
met onder andere de geel met paars gespikkelde
bloemen zorgde voor inteelt. De planten werden
vatbaar voor ziektes.” Het fenomeen deed zich
overigens bij heel veel kwekers voor. Maar een
groot aantal beteugelde de schimmel met chemische bestrijdingsmiddelen.

Bezoek De Hessenhof

Stuifmeel uit het wild

> tuincentra Helleborus orientalis hybride, de kleur-

rijkste onder de Helleborus-varianten, zijn gaan
verkopen.” De kweekmethode van veel kwekers,
toen en nog steeds, wijkt af van de werkwijze op De
Hessenhof. Vanuit economisch oogpunt wordt
vooral gekozen voor weefselkweek, waarbij een
Helleborus wordt gekloond. Dat gebeurt in een
lab, vaak in het buitenland. De planten worden er
binnen anderhalf jaar klaargestoomd. “Plofplanten”, noemt Hans ze smalend. Het is duidelijk niet
zijn voorkeur. “Ze houden het een jaar of drie uit
en gaan dan dood. Bij ons is elke zaailing uniek,
een individu. Wij verwennen ze niet, geven ze de
tijd. Ze zijn qua uiterlijk wellicht iets minder perfect, maar staan twintig tot dertig jaar in je tuin.”

Nachtmerrie van elke kweker
In 2006, net na het hoogtepunt van een Helleborus-mania, voelden Hans en Miranda dat er iets
niet klopte in de kas. De ene na de andere moederplant legde het loodje. Onderzoek wees uit dat
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Het werd in die jaren stil in de Helleborus-kas van
De Hessenhof. De Helleborusdagen gingen niet
door, de verkoop viel stil. Aan stoppen heeft Hans
nooit gedacht, zegt hij. “We hadden nog de overgebleven moederplanten, die waren resistent. We
moesten iets verzinnen om het genenmateriaal uit
te breiden.” Hans en Miranda besloten naar Bosnië
en de Kaukasus af te reizen. Daar groeien respectievelijk Helleborus torquatus en orientalis in het
wild. Tijdens voettochten verzamelden ze het stuifmeel van allerlei varianten. Terug in Ede vleiden ze
de ‘wilde’ korrels op de stempels van hun moederplanten. “We hebben daardoor supersterke planten gekregen. Stap voor stap lukte het om de kleuren van weleer op te bouwen. Eigenlijk zijn we nu
exact terug op het punt van vijftien jaar geleden.”
De cirkel is rond. De Helleborus is wederom een
zeer populaire tuinplant en op de Helleborusdagen van De Hessenhof loopt het storm. Volgens
Hans is er eigenlijk maar één verschil: “Ik zie de
afgelopen jaren een enorme toename van nieuwe,
jonge, enthousiaste tuinliefhebbers. Kennelijk
spreekt onze biologische en een tikkeltje eigenzinnige aanpak hen aan.”

De bio-kwekerij van Hans en Miranda Kramer
bezit een indrukwekkend assortiment met drieduizend verschillende (sier)planten. Ze worden
allemaal vermeerderd en opgekweekt in eigen
huis. Dat is een zeldzaamheid in kwekersland.
Specialiteiten zijn onder andere winterharde
varen, schaduwplanten als bosanemoon en
leverbloempjes en aster, Salvia, siergrassen,
geranium, Baptisia, struikclematis, vetkruid en
natuurlijk Helleborus orientalis hybride. Elk jaar
worden er speciale Helleborusdagen gehouden
op de kwekerij. Ook zijn er andere activiteiten
zoals lezingen, cursussen en rondleidingen.
Kijk voor meer informatie op hessenhof.nl.
Adres: De Hessenhof, Hessenweg 41, Ede,
0318 617334.

Kijk op seasons.nl/helleborusdagen voor
de data van de Helleborusdagen in 2018

