Vurige
laatbloeiers

Ca n na’s

Een exotisch gezicht, bloemenvelden in warme
aardetinten in de nazomer. Minstens zo mooi
als de bollenvelden in april. Maak kennis
met een vrij onbekende plant, bloemriet.
DOOR MARIE TROMP FOTOGRAFIE TRUI HEINHUIS
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'Vanilla Cream'

‘Stuttgart’

Tropische verrassing langs de duinen
Vanaf augustus kleuren de velden in De Zilk in warme aardetinten. Rood, geel, oranje, zalm. Op
de zandgrond in de bollenstreek kweken Alfons en Monique van Haaster Canna’s of Indisch
bloemriet. Het familiebedrijf bestaat verder uit de twee broers van Alfons, die zich gespecialiseerd hebben in het kweken van verschillende soorten vaste planten. De kwekerij is in de
openlucht, de knollen van deze bloem groeien het beste in de volle grond.
Alfons komt uit een echte bloembollenkwekersfamilie. Tijdens zijn werk als verkoper bij een
bloembollenexporteur met vooral export naar de VS, miste hij het kweken. “De restpartijen
Canna’s plantte ik thuis uit. Benieuwd wat er uit de knollen zou groeien. Toen ontdekte ik de
schoonheid van de Canna. Het begint al bij het ontrollen van het blad, mooi zoals dat boven de
grond komt. Bij veel soorten is het gestreept of roodbruin, dat zie je haast bij geen andere plant .
Ze bloeien in de nazomer als de meeste planten zijn uitgebloeid.”
De hobby is overgegaan in een beroep dat hij al dertig jaar met veel passie uitvoert. Inmiddels kweekt
Alfons op acht hectare Canna’s in vele kleuren, hoogtes en bladkleuren. Hij mag zichzelf specialist
noemen, en is een van de twee kwekers in Nederland die het kweken in de vingers heeft.
Zijn knollen staan inmiddels overal uitgeplant; in Canada, China of laatst nog op een rotonde in
Dubai. Overal waar het warm en vochtig genoeg is, groeit en bloeit de Canna moeiteloos.
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Niet winterhard

dat de grond opgewarmd wordt door de zon. En dan

De Canna groeit van oorsprong in Midden-Amerika.

gaat het hard. Na een paar warme dagen in mei, zie

Ze houdt van warmte en een mals regenbuitje op

je ze uit de grond schieten.”

zijn tijd. Het tropische zie je terug in het grote blad,

Zelf vindt Alfons september de mooiste maand. “Het

dat lijkt op bananenblad, en de exotische bloemen.

werk zit er dan eigenlijk op. Het onkruid wieden is

De Canna groeit uit een knol en is, net als de dahlia,

achter de rug. Daar zijn we vooral in mei en juni

niet winterhard. Alfons snijdt elk jaar het loof van

druk mee, als de jonge planten net opkomen. Zodra

de planten en rooit in oktober en november de

het blad groot is, krijgt onkruid geen kans meer. In

knollen op. Hij sorteert ze en laat ze overwinteren in

september staan de Canna’s volop in bloei. De

grote houten kratten in een vorstvrije loods. Vanaf

percelen van mijn kwekerij liggen verspreid door

half april poot hij de knollen uit. Eerder planten

het dorp. Een fantastisch gezicht die gele, rode,

heeft weinig zin: “De knollen wachten tot zij voelen

oranje velden.”

Canna in alle kleuren en hoogtes,
september is genietmaand
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Nootachtige
zaden

‘Durban’

Kruisen en kiezen
In de negentiende eeuw was de Canna geliefd bij
buitenplaatsen, waar de rijken pronkten met deze exoot.
Moderne Canna’s passen bij iedereen. Er zijn zelfs
planten die niet hoger worden dan vijftig centimeter,
ideaal voor de kleinere tuinen. Monique selecteert en
kruist zelf ook nieuwe soorten. “Ik loop in de bloeitijd
dagelijks een rondje over ons proefveld met nieuwe
soorten. De zaden verzamel ik. Om ze te laten ontkiemen, ben ik nog wel even bezig. De zaden lijken op
noten, ze hebben een keiharde zaadhuid. Met een
schuurmachine slijp ik de buitenkant eraf, week de
zaden in water en dan zaai ik ze. Na een jaar of drie
bloeien de nieuwe soorten voor het eerst. Ik kijk vooral
hoe lang ze bloeien en of het een gezonde soort is, die
ook in een Hollandse zomer goed bloeit.”

‘Angelique’
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Canna’s in 9 stappen
1.

Geef de Canna een warme standplaats. Ze houdt niet van
zware, natte grond.

2. Kies een luwe plek, het grote blad kan scheuren in de wind.
3.

Kweek Canna’s in potten, als de grond in de tuin niet geschikt is.

4. Bedek de knollen met een paar centimeter grond. Ze staan
graag ondiep.
5. Maak het je makkelijk: graaf een Canna met pot en al in je tuin.
Haal de pot in het najaar uit de grond, knip het loof eraf en zet
de pot met knol en al in de schuur of garage. Vanaf maart weer
een beetje water geven en het genieten begint opnieuw.
6. Canna is mooi in combinatie met dahlia, Rudbeckia,
Echinacea, Ricinus, Crocosmia en Helenium.
7.

Knip uitgebloeide bloemen steeds weg en verleng zo de bloei.

8. Gebruik het blad en de bloemen in boeketten. Het gestreepte
blad is prachtig in de nazomerzon.
9.

Let op de plantplek, de hoogste Canna-soort groeit tot twee
meter hoog.

Planten en overwinteren
“Om de bloei iets te vervroegen, raad ik
altijd aan om de droge knollen op te
potten in maart. Maak de potgrond goed
nat, meteen na het planten. Zet ze op een
warme plek. In mei plant je de Canna’s
uit in de tuin. Ze bloeien in de nazomer.
Rooi de knollen op in oktober, snijd het
blad eraf en verwijder oude en beschadigde stukken. Om ze te overwinteren,
vul je een emmer of pot met potgrond en
verstop je de knollen hierin. In het
voorjaar schud je de emmer leeg, haal je
de knollen er weer uit en plant ze uit.”
Alfons experimenteert met het overwinteren in zijn eigen tuin, deze methode
werkt bij hem het beste. “Lage nieuwe
soorten kunnen overwinteren in de tuin
op een luwe plek uit de wind. Duw in het
najaar het loof naar beneden. Dek de
plant af met een flinke laag compost of
droog blad. Druk dit goed aan en trek er
eventueel een stuk plastic overheen.”
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Canna verlengt de zomer tot
een tropische nazomer

Voor Oosterse tuinen
Van Haaster is een van de weinige
cannakwekers in het land. In de bloeitijd
is het een komen en gaan van buitenlandse gasten, die de soorten op het land
komen uitzoeken. Zie je op Franse
rotondes of in bloemperken een Canna?
Tien tegen een dat hij uit De Zilk komt.
Ook Japan en China hebben interesse in
de Hollandse Canna’s. In de Tuinen van
Appeltern en Kasteeltuinen van Arcen
staan ze te pronken. “De Oosterse tuin in
Arcen kan niet zonder Canna’s. De warme
tinten passen perfect in een hot border.
Samen met bananenstruiken, Ricinus en
winterharde palmen geeft onze Canna de
tuin een Oosters tintje.”
Natuurlijk hebben Alfons en Monique hun
favorieten, ‘Wyoming’ bijvoorbeeld. En
natuurlijk de ‘Monique’, vernoemt naar
- inderdaad - Monique. Ook de vele
Futurity-soorten zijn toppers. Ze bloeien
probleemloos. Jongste zoon Mats heeft
zijn eigen cannakwekerijtje met een zelf
geselecteerd soort.

Eetbaar
Alle velden met Canna’s blijven bloeien,
vertelt Monique. “We kweken ze alleen
voor de knol, als snijbloem zijn ze niet
lang houdbaar. Ik pluk wel regelmatig
een bos voor binnen. Ze staan niet zo
heel lang, maar ik kan er zo nog beter
van genieten. Wist je trouwens dat de
plant eetbaar is? Op het grote blad
serveer ik hapjes bij een barbecue of
tuinfeest. En gestoomd of gegrilld blad
geeft een lichte citroensmaak aan
gerechten. De jonge scheuten zijn
gestoofd of gekookt te eten, net zoals de
knollen. Alleen moet je die lang koken
voor ze gaar zijn. Dan planten wij ze
liever uit, om volgend jaar weer van de
bloemen te genieten.”
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‘Picasso’

Bezoeken
In de nazomermaanden augustus, september en
oktober is de kwekerij te bezoeken én op zijn
mooist. Hét moment om je favoriete soort te
kiezen. De knollen zijn te koop via de website en
worden half maart uitgeleverd.
Kwekerij de Groeneweg, Zilkerbinnenweg 78A,
2191 AE De Zilk. www.vanhaastercanna.nl
Canna’s zijn ook te zien in de oosterse tuin in de
Kasteeltuinen Arcen, www.kasteeltuinen.nl en in
de Tuinen van Appeltern, www.appeltern.nl

Rijpe

xxx

zaden.

Fleur, Monique, Mats, Jelle en
Alfons van Haaster.
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