NEDERLANDSE PLANTEN COLLECTIES
WOUT KROM HOU T

Voor Potentilla moet je bij
Piet Kolster zijn, weten ze
in Boskoop
Hoe komt een serieuze boomkweker er op om Potentilla tot één van de belangrijkste
artikelen te maken in zijn sortiment. Eigenlijk mag je zo’n vraag niet aan iemand
stellen die zijn hele leven met dit plantengeslacht bezig is geweest. Toch heeft hij
zich er zo in verdiept dat hij tot expert in dit sortiment gerekend mag worden.

Met winterstekken van Potentilla fruticosa
(‘Maanelys’, ‘Klondike’) begon Piet al op 13jarige leeftijd zijn boomkwekersloopbaan. Op
de kwekerij van zijn vader stak hij wat stekken
in de grond die gemakkelijk aangroeiden. Dat
leverde toen een zakcentje op. Zo is de liefde
begonnen en altijd gebleven.
Van zijn 14e tot zijn 22ste werkte hij bij zijn
vader op het bedrijf. Hij leerde er het vak
van kweken en handelen. In 1970 begon hij
zelfstandig met een boomkwekerij, in 1973
stapte hij daartoe over naar de noordkant
van de Insteek waar hij nu nog gevestigd is.
Samen met zijn vrouw Marrie hebben ze tot
op de dag van vandaag deze kwekerij gerund
en altijd Potentilla gekweekt. Zoon Jos is in
zijn voetsporen getreden en heeft nu een
kwekerij aan de Omloop in Boskoop.
De familie Kolster, er zijn meer kwekers met
die naam en allemaal uit dezelfde familie, behoort tot de oudste boomkwekerijgeslachten
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in Boskoop. Via de vrouwelijke lijn, de oma
van Piet was een Verkade, loopt de geschiedenis terug tot de begintijd van Boskoop
en alles speelt zich af aan de oostkant van
de hefbrug.
Dat hij zich heeft gespecialiseerd in Potentilla en het cultivarsortiment zo goed kent,
heeft hij mede te danken aan de vraag van
KeesJan Kraan (toenmalig inkoper van Boot
& Co) in de 80er jaren om een vergelijkende
opplant te doen van alle Potentilla-cultivars
die toen in Boskoop werden gekweekt. Hij
had het sterke vermoeden dat het sortiment
helemaal door elkaar zat en vroeg hem om
dat eens uit te zoeken.
Piet vroeg aan alle kwekers die Potentilla
kweekten om vijf planten per cultivar en
plantte die bij elkaar op (zoals de KVBC
Keuringscommissie dit ook doet in de veldkeuringen). Dit heeft ertoe geleid dat het
sortiment nu prima op orde is en er geen
dubbele cultivars meer in omloop zijn. De

geselecteerde cultivars werden toen in een
sortimentshoek opgeplant en er werd steeds
bij verzameld zodat hij nu een sortiment
van 85 cultivars bij elkaar heeft. Een mooie
NPC-collectie!
Dit aantal verzamelde cultivars lijkt veel,
maar de internationale standaardcollectie
in Ierland (Ardgillan Demesne) bestaat uit
175 cultivars. Deze zijn ooit verzameld door
wijlen Will Simms, een bioloog uit zuidwest
Engeland. Piet is bij de selectie en correcte
naamgeving van deze collectie zeer nauw
betrokken geweest. Helaas is na het overlijden van de collectiehouder de aanplant
niet meer onderhouden en sterk verhout en
verrommeld.
Piet’s advies is om de planten iedere zeven
jaar te verversen omdat er onvermijdelijk
verhouting optreedt. De grote kwaliteit van
Potentilla fruticosa ligt in het feit dat ze
de gehele zomer bloeien met de top van de
bloei in de tweede helft van de zomer en
vaak doorbloeiend tot diep in het najaar.
Verder stellen ze weinig eisen aan de bodem
en de plantplaats. Veel laag groeiende typen
kunnen uitstekend als bodembedekker of aan
de rand van een sierborder worden gebruikt.
Potentilla is niet weg te denken uit het sortiment functionele planten voor het openbaar
groen. Daardoor zijn ze bij de gemeenten
geliefd in sierbeplantingen, waar kleur veel
toegevoegde waarde heeft.

De kennis en de soortechtheid, samen met de
goede plantkwaliteit, hebben hun weerslag
in de handel van boomkwekerijproducten.
De verkopers in Boskoop weten het product
op waarde te schatten. Maar onderhand is
dat ook door heel Nederland aardig bekend.
En sinds een paar jaar komen er ook steeds
meer vragen over het sortiment en nieuwe
variëteiten vanuit het buitenland naar hem
toe.
Als je zoveel Potentilla-variatie op de kwekerij
hebt, dan ga je haast als vanzelf letten op
mutanten in groei en bloei. De laatste jaren
zijn enkele selecties op de markt gebracht,
na zorgvuldige en langdurige selectie. Bekend
zijn inmiddels ‘Red Lady’, ‘White Lady’ en
Piet Kolster in zijn Potentilla kwekerij
Foto: Wout Kromhout

In de teelt zijn bladluis en spint de belagers
van goede groei. Piet is zich daar terdege
van bewust en heeft daarvoor momenteel
een prachtig biologisch evenwicht op zijn
kwekerij. Aan de westkant, over de hele
lengte van de kwekerij, staat een elzenhaag
die als windbreker goede diensten bewijst.
Hij proﬁteert echter nog op een heel andere
wijze van deze haag. Roofmijten, lieveheersbeestjes en vogels zijn de goede vrienden in
het bestrijden van beide plagen. Er is een
natuurlijk evenwicht ontstaan waardoor er al
vijf jaar geen bestrijdingsmiddelen gebruikt
worden.
Arbor Vitae | 1-25 | 2014 27

‘Cream Lady’. Nieuw is ‘Orange Lady’ met een
komvormige bloem en een sterke oranje kleur
met een zweem roze en geel in de bloem. Het
is een gezonde, bossige plant met frisgroen
blad en hij heeft weinig last van spintaantasting. Deze komt komend jaar via Valkplant
‘VIP for plants’ op de markt.

Ondanks het feit dat Piet en Marrie allebei de
pensioengerechtigde leeftijd zijn gepasseerd,
blijven ze doorgaan met kweken omdat het
bloed toch kruipt waar het niet gaan kan. Het
houdt je ﬁt en actief, is hun slogan!

De grote kwaliteit van Potentilla fruticosa ligt in het feit dat ze de gehele zomer bloeien met de
top van de bloei in de tweede helft van de zomer en vaak doorbloeiend tot diep in het najaar.

Piet kweekt samen met Marrie naast Hydrangea en Cotinus, jaarlijks ongeveer 45 tot 50
verschillende Potentilla-cultivars in containers. Dit grote sortiment zal de komende
jaren zeker gaan afnemen, denkt Piet, omdat
de vraag zich toch tot een kleinere groep
hoogwaardige cultivars gaat beperken.

De NPC-collectie kunt u vinden op Insteek
42, 2771 AB te Boskoop. Het hele sortiment
is dit jaar ververst en op een andere plek op
de kwekerij opnieuw opgeplant. □

Gevraagd naar de top in het sortiment noemt
Piet zijn favorieten per kleur:
Wit: ‘White Lady’; Geel, kleinbloemig: ‘Golddrop’; Geel, grootbloemig: ‘Goldstar’; Rood:
‘Marion Red Robin’; Oranje: ‘Hopley’s Orange’;
Zalm: ‘Orange Lady’; Roze: ‘Pink Beauty’ LOVELY PINK.

Potentilla fruticosa ‘Limelight’
Foto: Wout Kromhout

28 Arbor Vitae | 1-25 | 2014

