DE KWEKER

Kom je bij een rozenkweker, dan verwacht je dat het over rozen gaat. Maar Hans
van Hage van De Bierkreek vertelt een ander verhaal. Over de roos én de luis,
over de functie van ‘onkruid’ en over sterke, biologisch gekweekte planten.
‘De bladluis is de basis. Als je die weghaalt, stort het hele bouwwerk in elkaar.’
Tekst Fransje van Dorp Beeld Sandra Verkic
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ls kind wilde hij archeoloog worden, vertelt Hans in
het met rozenboeken volgestouwde kantoortje op de
kwekerij. “Of boswachter. Allebei vrijwel onmogelijk
natuurlijk.” Toch kwam hij, na heel veel solliciteren,
uiteindelijk terecht in het boswachtersvak. In Zeeuws-Vlaanderen.
“Ja, het klopt dat het hier vlak en open is, maar Zeeuws-Vlaanderen
heeft óók zo’n 5.000 hectare bijzondere natuur, waarvan ongeveer
de helft bos.” En de andere helft? “Zilte graslanden, kreken,
schorren, slikken … En vergeet de dijken niet: die hebben vaak een
heel bijzondere flora.”
Bijna twintig jaar heeft hij het gedaan: boswachter zijn. “Op een
keer zaten mijn vrouw en ik met twee goede vrienden in een
Belgische kroeg: Eric, landbouwer, diens vrouw Geertje, planoloog,
mijn vrouw Marianne, ecoloog, en ikzelf: een boswachter die is
opgegroeid in de omgeving van het Limburgse rozendorp Lottum.
We waren alle vier behoorlijk lam. ‘Met je handen werken, dat
is pas mooi’, riep een van ons. ‘Zelf iets kweken zou leuk zijn’,
mijmerde mijn vrouw. ‘Ik ben gek op rozen’, zei Geertje. ‘En als
je nou een stukje grond van mij neemt?’, opperde Eric. ‘Vlak bij
de kreek is de grond niet zo zwaar.’ Op de achterkant van een
bierviltje begon hij te schetsen. Voor we thuis waren hadden we
het plan voor de kwekerij al zo’n beetje rond. Binnen enkele dagen
bestelden we 10.000 onderstammen. Een jaar later gingen die de
grond in.” Dat was in 1999.

Kip-ei
Aanvankelijk teelde het viertal op de traditionele manier, maar al
snel ontstond het plan om biologisch te gaan kweken. “Waarom
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moet je eigenlijk spuiten?, vroegen we aan kwekers. ‘Omdat
ze anders ziek worden.’ Waarom pakken we dan geen gezonde
soorten? ‘Omdat de markt niet om gezonde soorten vraagt.’ Een
kip-ei-kwestie dus. We besloten het anders te gaan doen.”
Dat betekende pionieren. “Op de hele wereld waren er twee gecertificeerde biologische rozenkwekers en een daarvan, dat waren wij.”
Intussen was ook de gangbare teelt al bezig met niet - of in ieder
geval minder - spuiten. “Daar hadden wij natuurlijk steun aan,
maar het blijft een zoektocht. Op een gegeven moment kweekten
we ook heel zeldzame dingen. We waren een van de kleinste
kwekerijen, maar wereldwijd hadden we het grootste sortiment op
het veld staan: zo’n 2.500 soorten. Vanuit Chili tot Japan werden
er rozen besteld. Dat klinkt fantastisch en dat was het ook, maar
economisch bleek het niet handig.”

Biologisch evenwicht
Vandaag de dag heeft De Bierkreek ‘nog maar’ 500 soorten.
Daarvan worden steeds opnieuw de gezondste uitgekozen. Dat
is, zegt Hans, een continu proces. “Op dit moment hebben we
bijvoorbeeld twee roodbloeiende theehybriden die niet optimaal
zijn. Het zijn wel de beste die er zijn. Maar zodra er een betere
komt, gaan die er dus uit.”
Twee dagen in de week, op vrijdag en zaterdag, kunnen particulieren
op de kwekerij terecht. Een kleinere selectie van de allersterkste rozen
is verkrijgbaar via andere verkooppunten. Dat laatste is soms minder
makkelijk dan het lijkt, vertelt Hans. Een biologisch gekweekte roos
is een roos met een verhaal en dat verhaal moet door elk schakeltje
in de keten worden gekend en doorgegeven. u

HANS VAN HAGE
Levering voor een van de
vele verkooppunten.

Apple Jack, een
kerngezonde roos en
zeer geliefd bij bijen.

Bottels van Rosa canina ‘Kiese’.
Aparte, kruidige smaak!
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Op zoek naar ‘Reine
des Violettes’.

De bestellingen staan klaar
om te worden afgehaald.

Zitten er wat bladluizen op de struik? Hoera! Want een luis
trekt lieveheersbeestjes en sluipwespen aan. En die heb je hard
nodig: zonder deze insecten krijg je immers nooit een biologisch
evenwicht in je tuin. Daarom, wijst Hans, worden de rozen op de
kwekerij omringd door stukjes ruigte. De insecten die daar leven
hebben een functie, ze maken deel uit van het geheel.

Weinig turf
Het is heet op het erf. De potten met rozen staan onder een sproeier.
De druppelinstallatie hapert. Althans, Hans is aan het uitzoeken hoe
het computerprogramma precies werkt dat de installatie aanstuurt.
“Ik mis hem nog elke dag”, zegt hij, doelend op het plotselinge
overlijden van zijn compagnon en beste vriend Eric, inmiddels
ruim een jaar geleden. “Hij was de technicus van ons vieren. Het
opvullen van de leegte die hij heeft achtergelaten, valt ons zwaar.”
Waarin verschilt een biologisch gekweekte roos precies van een
traditioneel gekweekte soort? “Uiteraard mogen er geen chemische
bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. De potgrond mag geen
schimmelwerende middelen bevatten en kunstmest en chemicaliën
zijn natuurlijk ook taboe. Het zou mooi zijn als de potgrond
helemaal turfvrij zou kunnen zijn. Zover is het nog niet. Maar
de potgrond die we gebruiken bevat minder dan 40 procent turf.
Daarmee zitten we ruimschoots onder de biologische norm.”

Rozen en bijen
Behalve rozen verkoopt kwekerij De Bierkreek ook meststoffen.
‘Mest op maat’, afgestemd op het seizoen én op de grondsoort, die
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immers niet in alle tuinen hetzelfde is. En, niet te vergeten, nestkastjes voor insecten. Hans is bezig met het ontwikkelen van een
nieuw type. “Die bijenhotels, die je vroeg in het voorjaar ophangt,
zijn natuurlijk leuk, maar bijen en rozen hebben niet zoveel aan
elkaar. Ja, een behangersbij wil wel eens rozenblaadjes gebruiken
om te behangen. En sommige bijen willen wel eens nectar of
pollen verzamelen van rozen. Maar een sluipwesp voegt voor
een roos veel meer toe. Want díe bestrijdt luizen en vraatzuchtige
rupsen. Ik heb gemerkt dat als je die bijenkastjes iets later ophangt,
de kans groot is dat je meer sluip- en metselwespen lokt.”
Metselbijen en -wespen hebben het moeilijk, vervolgt Hans. Vaak
kunnen ze slecht aan de leem of klei komen die ze nodig hebben
voor het ‘dichtmetselen’ van hun broedcellen. Dus heeft Hans een
kastje bedacht waar al een beetje leem in zit.
“Wat ik ook belangrijk vind, is dat je kunt zien wat die beestjes
doen. Een houtblok waarin je de juiste gaatjes boort werkt perfect,
maar je ziet niets. Het leuke van ons nieuwe nestkastje is dat je het
kunt openmaken.”

Franse veldwesp
Echte wespen zijn ook goede helpers, vervolgt Hans. “Vergeet niet
dat die heel veel insecten eten. Alleen op het laatst, als de larven zijn
uitgevlogen, worden ze lastig. Wat ze in die periode nodig hebben is
rottend fruit, een pruimenboom of zo. Maar in welke tuinen vind je
nog rottend fruit? Dus komen ze op je croissantje zitten.”
Er klinkt vertedering in z’n stem als hij vertelt over het nestje van de
Franse veldwesp dat-ie vond achter een klepje op de trekker.

HANS VAN HAGE

De Bierkreek heeft ook een bijzonder assortiment stamrozen.

“De veldwesp eet rupsen en is zó nuttig. Daar zou ik mee willen
gaan imkeren.” Maar de basis, benadrukt Hans, is de bladluis.
“Als je díe weghaalt, of het nou door schadelijk of onschadelijk gif
is, met je vingers of een waterstraal, dan stort het hele systeem in
elkaar. Zonder bladluis krijg je last van trips en spint en komen er
veel meer bladluizen terug.”

Geertje met een bestelling klimrozen,
vergezeld door Bob en Miëtte.

Proeven
We lopen naar het pottenveld. Daar staan ze, in grote groene (klimroos), oranje (bijzondere klimroos), blauwe (gewone struikroos)
en donkerrode (bijzondere struikroos) potten. Hans wijst naar de
bijzondere klimmers ‘Angel Falls’ en ‘Niagara Falls’. “In één seizoen
groeien die 5 meter naar links en 5 meter naar rechts.”
Hij laat me proeven van rozenblaadjes - dat kan bij biologische
rozen. “Al hun smaken zijn verschillend.” Ik zie kleuren die ik niet
eerder bij rozen heb gezien - zoals een “knettergezonde” roos met
mahoniekleurige bloemen - en maak kennis met de klimmende
Rugosa-roos ‘Himmelsstürmer’. “Zand, zout water, armoe, troep …
Deze roos kan alles hebben.” Hans wijst op ‘Georg Ruf’, die een
eindje verderop in de vollegrond staat. “Die vormt bottels met
cupmaat dubbel D, het zijn net kleine tomaten.”
Het spervuur houdt aan. Over de appeltjesgeur van de egelantier,
het parfum van Rosa primula en over nieuwe vondsten en cultivars.
Tenslotte houden we stil bij Rosa nutkaensis, ooit meegenomen van
een kanovakantie in Canada, lang, lang geleden. “Daar in de rimboe
hebben we een plantje uitgetrokken. Zie je die doorns? Die zitten in
paren. Twee aan twee. Elke Noord-Amerikaanse roos heeft dat.” u
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HANS’
FAVORIET
EN

‘Amaila Falls’
‘Spectaculaire, snel
groeiende roos.
Jaag hem in een
boom of laat hem
z’n gang gaan als
bodembedekker.
Vanaf juni grote
trossen met roze
bloemen en gele
meeldraden.
Soms een nabloei
in september en
mooie herfstkleuren
en bottels. Ideaal
voor insecten!’

Guirlande d’ Amour
‘Misschien wel de allerbeste klimmer. Heerlijk geurend,
kerngezond, bijna altijd bloeiend, mooie botteltjes,
sterk, perfect voor boogjes, pergola’s, schuttingen en
muurtjes. Goede plant voor bijen. Nadelen?
Euh … Wat zegt u? U houdt niet van wit? Nou moe!’

‘Espresso’
‘Nieuwkomer met
een fantastische
bloemkleur en
gezond, glanzend
blad. Wordt 60
tot 80 cm hoog
en houdt van
halfschaduw. Mooi
in een gemengde
border!’
‘Darlow’s Enigma’
‘Mike Darlow vond een
zaailing, stond voor een
raadsel, plantte hem
uit en … wat een roos!
Als grote heester, maar
ook als kleine klimmer,
fenomenaal geurend,
gezond, doorbloeiend,
schitterende botteltjes!
Een aanwinst.’
Audrey Wilcox
‘Een van de mooiste grootbloemige rozen. Die
kleurnuances van abrikoos naar geel tot roze
… En dan die geur! Heeft wat hulp nodig met
vertakken, dus goed en doordacht snoeien. Met
goede mest en verzorging een fantastische roos.’
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Indian Love Call
‘Een stekelloze struik met fantastische,
rozerode bloemen die zeer geliefd zijn bij
insecten. Heeft vaak een nabloei, fantastische
bottels en heerlijke herfstkleuren. Kan als
klimmer of als heester voor de grote tuin.’

Gebrüder Grimm
‘De nuances oranje en geel in deze bloemen zijn
lastig vast te leggen op een foto, maar wat een
roos! Sterk, kerngezond en prachtig blad. Breed
groeiend, je hebt snel wat. Heerlijk in combinatie
met oranje havikskruid en Pennisetum.’

Apple Jack
‘De Ierse rozenkweker
David Kenny kwam
met deze gezonde,
zachtgele roos. Door de
vele meeldraden uiterst
geliefd bij insecten. Niet
al te hoog, beresterk
en geschikt voor potten
en bakken. Bloeit
onvermoeid door. Als
je de laatste bloei laat
zitten krijg je ook nog
leuke bottels.’
Happy Dance
‘Vrolijke naam voor een vrolijke klimroos. De
ambergele bloemen verkleuren soms naar
roze, wat het geheel nog vrolijker maakt.
Gezond en niet al te hoog. In de juiste grond
en met de juiste bemesting een feestje.’

‘Brise Parfum’
‘Die zwoele geur op een
voorjaars-, zomer- of
septemberavond! Deze
gezonde, Italiaanse schone
is een van de weinige
ramblers die dóórbloeien
en dat maakt haar tot een
van de toppers uit ons
assortiment. Perfect voor
pergola’s.’ ]

ZELF KIJKEN

Rozenkwekerij de Bierkreek, Zevenhofstedenstraat 9, 4515 RK
IJzendijke (Zld). Voor verkooppunten elders in het land zie
www.bierkreek.nl. Rozen van De Bierkreek zijn ook online te koop.
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