Het Liefje van

Henrik Rietberg

en zijn kleine zusje

Mooie meisjes
In de kwekersrechtelijk beschermde
lijn die de naam ‘Beauty Ladies’ heeft
gekregen, zijn door intensieve veredeling
al vijfentwintig nieuwe variëteiten op de
markt gebracht. Stuk voor stuk blinken
ze uit door een opvallende bloemkleur.
Allemaal zijn ze voorzien van een mooie
meisjesnaam die goed in het gehoor ligt.
Jaarlijks vinden 20 miljoen heideplanten
Femke is b
est wel trot
via de veiling hun weg naar tuincentra
s!
en verre buitenlanden. Maar ook in een
commerciële kweker schuilt een warm hart! Uit een groep van
40.000 zaailingen (kruisingen tussen een paarse knopbloeier
en een witte enkelbloeier) selecteerde Henrik in 2006 een
mooie dieppaarse heideplant. De plant werd uitgebreid
getest, waarna er Europees kwekersrecht voor aangevraagd
kon worden. Dit jaar gaat de plant in productie en kan hij
toegevoegd worden aan de familie van ‘Beauty Ladies’ onder
de naam van, jawel, Henriks jongste zusje Femke, een mooie
lady in de dop!
Calluna’s zijn zeer geschikt voor schalen en bakken, juist
in de tijd dat de eenjarige zomerbloeiers het voor gezien
gaan houden. Maar ook in de tuin is het een gezonde en
winterharde plant. Of Femke later, net als haar grote broer, in
het bedrijf gaat werken? Ze zit in groep 8 van de basisschool,
is in haar vrije tijd wel veel op de kwekerij te vinden,
maar twijfelt nog. Het onderwijs lijkt haar ook wel wat.
Of misschien de wijde wereld in, net als haar plantaardige
naamgenoot. De tijd zal het leren.

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’.

Struikheide Calluna vulgaris ‘Femke’
* Najaars- en winterbloeier
* Knopbloeier; de bloemknop blijft gesloten
* Kleur: donkerpaars
* Hoogte: 30 cm
* Winterhard
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Een kleine twee hectare groot was het stuk grond in
Oldebroek waarop grootvader Henk Hoekert in 1975 een
kwekerij en tuincentrum begon. Vooral de boomkwekerij
groeide snel, waardoor het bedrijf zo’n tien jaar later
verhuisde naar Wezep. Daar wordt nu gewerkt op maar
liefst zeventien hectare grond. Onder de fulltime krachten
is de familie goed vertegenwoordigd. Ook Henrik Rietberg
(22), kleinzoon van de oprichter, heeft een plek gevonden
binnen het bedrijf. Hij houdt zich als veredelaar bezig met de
vernieuwing van struikheide (Calluna vulgaris), sinds 1998
een belangrijk (export)product van het bedrijf, ondergebracht
in dochteronderneming Eden’s Creations.

De heideplanten zijn verkrijgbaar bij tuincentra.
Voor meer informatie: Kwekerij Hoekert, Wezep,
www.hoekert.nl, www.edens-creations.com
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