Liefje van de kweker

Kweker
Brian Kabbes
tekst en fotografie Cora Westerink, met dank aan Brian Kabbes

”Ik ben een kweker in hart en nieren, maar geen tuinman.” Daarom
is een relatief klein gedeelte van de leefplek van Brian Kabbes (43)
en zijn vrouw Simone in gebruik voor de kwekerij. De rest van de
3,5 ha Friese zandgrond wordt deels bijgehouden door varkens en
schapen, elk op hun eigen manier. Een ander deel is in gebruik als
maaiweide; prachtig in alle seizoenen, maar vooral in juni, als de
wilde orchideeën bloeien.
Simone voelt wél voor tuinieren en daardoor vormen ze een prima
duo met een gezamenlijke passie voor planten die ‘allround’
presteren. Daarmee bedoelt Brian planten die het zonder ‘gepamper’
goed en overal doen. Kweken in de geest van Ernst Pagels, een van
de grootste kwekers die Duitsland heeft gekend.
Zo’n ‘allrounder’ is ook Achillea ‘Hannelore Pahl’, het liefje van
Brian, ontstaan door hybriden van A. millefolium en A. filipendulina
te selecteren en opnieuw te kruisen. Brian noemt de bloemkleur
abrikoosgeel, maar dat is een omschrijving bij gebrek aan beter. Een
bijzondere kleur is het zeker! De plant zaait niet uit, woekert niet.
“Mijn moeder had al heel jong belangstelling voor planten. En
vooral voor duizendblad. Daarom was het voor ons vanzelfsprekend
dat deze mooie Achillea haar naam kreeg.”

‘Mijn moeder
vond het zelf
te veel eer’

Maar dat is niet de enige reden. Moeder was ook een stimulerende
factor bij het ontstaan van de kwekerij. “Ze wilde altijd alles
mogelijk maken voor een ander. We zijn op het erf van mijn
ouders begonnen en later, op de huidige locatie, heeft ze ons de
eerste jaren financieel ondersteund, zodat we onze droom konden
realiseren.” Zelf vond Hannelore het te veel eer dat er een plant
naar haar werd genoemd. “Ze paste wel eens op de kwekerij en
vond het dan gênant als ze een ‘Hannelore Pahl’ moest verkopen.”
Zijn moeder leeft niet meer; ze is tachtig geworden. Daarom
poseert Brian voor de foto met Strobbie. En dus misschien toch
een beetje met moeder, want zij had ook een Strobbie, al generaties
lang de naam van alle foxhondjes in de familie Kabbes.

Achillea
‘Hannelore Pahl’
Als een kweker na jaren van
selectie een mooie nieuwe
variëteit vindt, geeft hij die
de naam van iemand die een
bijzonder plaatsje in zijn
hart heeft. Tuin&Co gaat op
zoek naar deze ‘liefjes van
de kweker’.
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Achillea ‘Hannelore Pahl’
* 80 cm hoog
* Bloeitijd juni - september
* Standplaats zon
* Abrikoosgeel

Kwekerij Kabbes is genomineerd voor de Tuin&Co Tuinawards
2010 met dropplant Agastache ‘Kolibri’
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