‘Voor iedere hoek van de
tuin is er wel een geranium
te vinden, dat is het leuke.’
TIP VOOR
HERBLOEI
Wil je langer van de bloei van je
tuingeraniums genieten? Knip ze
dan eind juni - na de hoofdbloei
- flink terug. Geef ze wat mest
en voldoende water; de meeste
zullen dan een tweede keer in
bloei komen.
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Bij Landgoed De Briellaerd

GENIETEN VAN
GERANIUMS

Behalve tijdloze tuinkamers, thematuinen en voorbeeldborders
herbergt Landgoed De Briellaerd ook de Nederlandse
Plantencollectie Geraniums. Fokke Mulder van Hovenierscentrum
De Briellaerd beheert deze verzameling van ruim tweehonderd
verschillende tuingeraniums. In juni staan de meeste in bloei.
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Al 27 jaar is het hovenierscentrum gevestigd op deze
bijzondere plek aan de rand
van Barneveld. Van het
landgoed dat hier ooit
stond, was in die tijd niet
meer over dan wat oude
fundamenten. In het
weiland was nog af te
lezen waar voorheen
een gracht had gelegen. Dankzij de oude bomen
die indertijd zijn geplant en het rustieke
gebouw dat werd gebouwd - en waarin het
kantoor van het hoveniersbedrijf is gevestigd heeft het landgoed weer de klassieke sfeer van
weleer. Heerlijk om hier een wandeling te
maken langs de diverse voorbeeldtuinen. De
prairietuin, vormentuin, Engelse tuin, grijze
tuin, kloostertuin en de jubileumtuin - gevuld
met niet alledaagse bomen, heesters en vaste
planten - vormen een visitekaartje voor het
hovenierscentrum en zijn een lust voor het oog,
net zoals het gedeelte met de geraniumcollectie.
„Sinds zo’n vijf jaar beheren we deze collectie”,
vertelt Fokke, die als hovenier als ‘vliegende
keep’ bij De Briellaerd werkt en onder meer de
collectie onder zijn hoede heeft. „Bij kwekerij
Mensuma hadden ze een geraniumcollectie;
toen zij gingen emigreren besloten wij die over
te nemen, want we wilden al langere tijd een
plantencollectie beheren.”

de aanleg zijn tuingeraniums prima planten; ze
zijn op veel manieren toepasbaar. Daarnaast
trek je met zo’n collectie extra publiek.’’
Voor het beheren van een Nederlandse Plantencollectie moet je aan diverse eisen voldoen. ,,De
collectie moet toegankelijk zijn voor publiek, de
benaming moet erbij staan en deze moet uiteraard kloppen. En het moet een representatieve
collectie voor die soort zijn”, legt Fokke uit. „In
Nederland zijn zo’n zeshonderd geraniumsoorten en -cultivars te vinden en wij hebben er iets
meer dan tweehonderd hier op het landgoed
uitgeplant. Daarnaast moet de collectie ook
goed te onderhouden zijn.’’
Momenteel zijn er 95 Nederlandse Planten-

collecties, van Abelia tot Zanthoxylum, Ze worden
beheerd door gepassioneerde plantenliefhebbers, vaak kwekers maar ook particulieren.
Fokke: ,,Meestal is er maar één collectie per
soort. Maar soms komt het voor dat er van
dezelfde plantensoort twee collecties zijn. Één
op zandgrond en één op kleigrond bijvoorbeeld; dan kun je de verschillen in groei zien.”
Op 1 juni, als de meeste tuingeraniums in bloei
staan, vindt op het Landgoed voor de vierde
keer de Geraniumdag plaats. Een evenement dat
steeds meer bekendheid krijgt. Maar het begrip
Geraniumdag wekt ook nogal eens verwarring.
Fokke: „Veel mensen denken bij geranium aan
Pelargoniums, die rode en witte bloemen je in de

In deze roze voorbeeldborder is Geranium
psilostemon als weefplant toegepast.

Ruim 200 soorten en cultivars
Dat een hoveniersbedrijf een Plantencollectie
beheert, vindt Fokke heel logisch. ,,We zijn een
aanleg- en onderhoudsbedrijf met een tuinwinkel en een verkoopgedeelte met een ruim
sortiment planten; we hebben ruim 1500
soorten vaste planten, heesters en bomen,
gewoon alles wat je in tuinen kunt zetten. Voor
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KIEZEN MAAR!

1 Geranium wlassovianum - mooi blad,
rode herfstkleur * bloei: juli-september *
hoogte: 40 cm
2 Geranium ’Patricia’ - rijke bloei * bloei:
juni-augustus * hoogte: 50 cm
3 Geranium nodosum - verdraagt schaduw
* bloei: juni-juli * hoogte: 50 cm
4 Geranium renardii ’Philippe Vapelle’ mooi viltig blad * bloei: mei-juli *
hoogte: 40 cm
5 Geranium ’Spinners’ - fijn ingesneden
blad * bloei: juni-augustus * hoogte: 40 cm
6 Geranium sanguineum ’Album’ - voor
zon of halfschaduw * bloei: juni-augustus *
hoogte: 40 cm
7 Geranium ’Johnson’s Blue’ - fel blauwe
bloemen * bloei: juni-juli * hoogte: 50 cm
8 Geranium sanguineum ’Max Frei’ - klein
blad * bloei: mei -juli * hoogte: 20 cm
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Bij Landgoed De Briellaerd
zomer veel in bakken ziet staan en die een wat
stoffig imago hebben. Onze collectie bestaat
echter uit tuingeraniums en dat is even wat
anders.” Deze vaste planten vragen weinig
onderhoud en je hebt er jarenlang plezier van.
Daarnaast is het een heel veelzijdige plantengroep. „Voor iedere hoek van de tuin is er wel
een geranium te vinden, dat is het leuke. Op
een moeilijke plek onder bomen groeit zelfs
Geranium macrorrhizum, een sterke bodembedekker met witte, roze of karmijnrode bloemen.
En als je de bloemen van tuingeraniums van
dichtbij bekijkt dan zijn ze prachtig, vaak
hebben ze ook van die adertjes’’, vertelt
Fokke enthousiast.
Gemeenteplantsoen
Wie de geraniumcollectie bezoekt, zal verrast
zijn door de variatie in bloemtinten. Van roze en
paars tot blauw, karmijnrood en wit. Als je het
een beetje uitkient, kun je volgens Fokke
het hele seizoen bloeiende tuingeraniums in je
border hebben. ,,Het begint al in april met
Geranium phaeum, deze zaait zich trouwens goed
uit. En Geranium Rozanne die je tegenwoordig
overal ziet, bloeit tot ver in oktober, tot de vorst.
Een ideale plant, want hij bedekt de bodem,
bloeit lang door en kan in potten. Dat geldt ook
voor Dreamland, net zo één maar dan in roze.”
Geranium Rozanne mag dan een echte aanrader
zijn, toch is het niet een van zijn persoonlijke
favorieten. „Ik heb hem zelf niet in mijn tuin,
want ik zie hem al genoeg in het gemeenteplantsoen. Dan heb ik toch liever andere soorten.” Tot Fokkes favorieten behoren onder meer
Geranium phaeum ’Samobor’ vanwege ‘de mooie
bladtekening en leuke bloemetjes’, Geranium
nodosum, een natuurlijk ogende, sterke soort die
goed doorbloeit, en Geranium sanguineum ’Elke’
met een bijzondere roze met witte bloemkleur.
De collectiebeheerder weet precies welke
tuingeranium je het beste waar kunt planten:
,,Geranium sanguineum, Geranium macrorrhizum of
Geranium x cantabrigiense verdragen goed droge
grond. Op een plek in de schaduw kun je
Geranium nodosum of Geranium phaeum planten, als de
grond tenminste een beetje vochtig is. Op een
zonnige, wat vochtige plek doen eigenlijk alle
geraniums het goed, behalve Geranium
cinereum, die is meer geschikt voor een rotstuin.’’
Voor advies over deze veelzijdige planten ben je
bij Fokke aan het juiste adres, dat is duidelijk!
„Hoewel de meeste geraniums in juni bloeien,
is het interessant om de collectie bij ons op
verschillende tijden te bekijken”, adviseert hij.
„Sommige bloeien iets later of hebben een
mooie herfstkleur, zoals Geranium wlassovianum.
Deze wordt aan het eind van het seizoen een
beetje rood, net zoals cantabrigiense-soortjes.’’

GERANIUMDAG

Hovenierscentrum De Briellaerd
Plantagelaan 20
3772 MB Barneveld
www.briellaerd.nl

Voor de geraniums is er een
aparte verkoophoek.
Door het enorme aanbod is
het wel moeilijk kiezen!

De meeste soorten en cultivars
trekken veel bijen.
Tijdens de Geraniumdag staan
her en der vrolijke boeketjes met
- uiteraard - geraniums.

‘Als je de bloemen van
tuingeraniums van
dichtbij bekijkt dan zijn
ze prachtig, vaak hebben
ze ook van die adertjes.’

De Geraniumdag is op 1 juni van 9-17 uur; de
Nederlandse G
 eranium Vereniging is aanwezig.
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