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NEDERLANDSE PLANTEN COLLECTIES
GERT FORTGENS

NPC Collectiehoudersdag bij 
Wim Kleijburg te Rockanje
Voor de collecties Actaea, Aralia, Convallaria, Epimedium, Sambucus, Sanguisorba, 

Tiarella, Veronicastrum én Zanthoxylum (en voor nog veel meer mooie planten) moet 

u naar Rockanje!

Op 10 juni 2015 verzamelden zo’n twintigtal 
NPC collectiehouders zich in de loods bij Wim 
Kleiburg. Na een kort welkomstwoord waarbij 
werd benadrukt dat het meer een collectieS-
houderdag was dan een collectiehouderS-dag 
door het grote aantal opgenomen collecties, 
was er tijd op het programma voor een kort 
vergaderdeel.

Deze jaarlijks gehouden dag, op steeds een 
andere locatie, is voor de NPC een belangrijk 
bindmiddel. De vernieuwde website is be-
langrijk, maar de sociale contacten op deze 

Collectiehoudersdag bij Wim Kleijburg; de groep bewon-

dert ook Geranium.
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dag worden zeer gewaardeerd. Verder werd 
o.a. besproken het bezoeken van collecties 
in den lande door (oud-)collectiehouders en 
mogelijke ontwikkelingen in het verder naar 
buiten treden van de NPC. Vervolgens was 
het woord aan de gastheer.
Al sinds zijn jonge jaren is Wim Kleijburg 
een enthousiaste plantenverzamelaar. Hij 
is nu vierenveertig en sinds zijn veertiende 
spaart hij planten. Op het voormalige fruit-
teeltbedrijf van zijn vader heeft hij eerst in 
een klein hoekje van de tuin bij het huis zijn 

eerste planten aangeplant en geleidelijk aan 
is het gehele bedrijf onder de handen van Wim 
tot een zeer fraai aangelegde tuin met een 
grote collectie uiteenlopende vaste planten, 
struiken en bomen omgevormd. Wim kon ons 
meedelen dat hij zo’n 5.500 verschillende 
planten heeft staan. Hij doet het onderhoud 
helemaal zelf in de uren die hij overheeft 
naast zijn baan als hovenier. Veel bewonde-
ring oogstte zijn opmerking dat hij jaarlijks in 
de winterperiode ruim tweehonderd uur bezig 
is met het omspitten van de borders. Op de 
zanderige bodem kan hij zo goed het onkruid 
de baas blijven en, zo zegt Wim, door rond de 
planten te spitten kan hij in één bewerking 
de pollen in toom houden door het weghalen 
van de uitlopers. Alle planten hebben een 
etiketje met daarop de naam (weliswaar zijn 
sommige in een vrij klein lettertje geprint). 
In de meeste gevallen dat er gevraagd werd 
naar een naam kon Wim die zo geven. In de 
gevallen dat hij twijfelde, zocht hij de naam 
op door het raadplegen van zijn bestanden 
via de mobiele telefoon. Zeer efficiënt. 
Vóór de lunch (zelf meegebracht) is een deel 
van de tuin bezocht en na de lunch was er nog 
meer dan voldoende om te bewonderen. Niet 
alleen de aangemelde collecties kregen aan-
dacht, maar ook heel veel andere individuele 
planten en ook de grote collectie Hosta (zo’n 
1200 verschillende) werden onderworpen 
aan een nadere blik. De collectie vlieren in 

volle bloei was ook een ontdekking. Door de 
aanwezige plantenkenners nog nooit eerder 
geziene selecties oogsten veel jaloerse blik-
ken. De keuringscommissie van de KVBC is al 
met Wim in overleg over het opzetten van 
een keuring Sambucus. Daarbij gaat het ook 
om de selecties voor de vrucht. Momenteel 
een aspect dat erg in de belangstelling staat. 
Omdat er zeer veel selecties zijn, wordt er 
met Wim’s kennis een selectie vooraf gemaakt 
welke Sambucus in de keuring zullen worden 
opgenomen. 

Na de rondleiding uitte iedereen zijn bewon-
dering voor de fantastische collectie die, 
prachtig vormgegeven, is aangeplant met 
veel kennis van zaken en veel liefde voor 
planten. □

‘De collectie vlieren in volle bloei was ook een ontdek-

king’. (Sambucus nigra ‘Long Tooth’, één van de vlieren 

in de collectie)
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Door de aanwezige plantenkenners nog nooit eerder geziene selecties oogsten veel jaloerse blikken.


