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En ook: 50 Het tiny house van Groei & Bloei op de Floriade. 54 Kweker Eric 
Holterman noemen ze niet voor niets Meneer de Border. 60 Botanisch filosoof Norbert 
Peeters is gastcurator. 64 Het laatste stukje van de borderpuzzel. 68 Esther zaait tussen 
de tegels. 74 Klaver heeft heel veel fans, als Banksy van de tuin. 81 Bodembedekkers.

78
  ‘Watergeven is niet nodig  
                    en ze waaien niet om’

MONIQUE VAN HAASTER  
OVER CANNA’S
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Canna: 

Monique van Haaster woont tussen  
8 hectare met canna’s in alle soorten en  
maten. Dit zijn haar tips om ze zo goed  
mogelijk tot hun recht te laten komen.  
Haar top 4 kun je meteen bestellen!
tekst FRANSJE VAN DORP 

    ‘Exotisch en toch 
              makkelijk’

Ze vallen direct op. Niet alleen door hun 
hoogte, maar ook door het grote, tropisch 
aandoende blad. Dat kan frisgroen zijn, 
chocoladebruin of gestreept. En dan zijn er 
de bloemen, die in augustus uit de toppen 
van stevige stengels ontspruiten: oranje, 
rood, geel, gespikkeld … Nee, al doe je nog 
zo je best, het gaat je niet lukken om een 
Canna over het hoofd te zien. 
Monique van Haaster lukt het ook niet. Ze 
woont er middenin. Vanuit haar huis in 
De Zilk kijkt ze uit op maar liefst  
8 hectare met canna’s in verschillende 
hoogtes en kleuren. “Mijn man teelt ze. 
De canna’s die hier op het veld groeien, 
worden geëxporteerd naar alle delen 
van de wereld. Maar ik vind het leuk 

om canna’s ook dichter bij huis onder de 
aandacht te brengen. Er zijn namelijk 
best veel mensen die ze nog niet kennen 
of niet goed weten wat je er in de tuin 
mee kunt doen.” En dus zette ze haar 
eigen ‘handel’ op en vertelt graag aan 
geïnteresseerde bezoekers van de 
kwekerij hoe je canna’s moet verzorgen. 
Canna is een knolgewas. Je plant de 
dikke, knolvormige wortelstokken in 
april-mei in de (al wat opgewarmde) grond 
of in een pot. Erbovenop komt een laagje 
grond van twee keer de dikte van de knol.
“Eerder planten heeft geen zin”, zegt 
Monique. “Dan is het nog te koud en 
doe je er meer kwaad dan goed mee. 
Om vanaf augustus van de bloemen te 
kunnen genieten moeten ze beslist op een 
zonnige plek staan. En eventueel kun je 
ze nog wat koemestkorrels geven.”  
De lichte zandgrond op het bedrijf van de 
Van Haasters wordt onder andere verrijkt 

met gesteentemeel. “We zijn voortdurend 
aan het experimenteren hoe we de bodem 
beter kunnen krijgen, want de bodem is 
de basis van alles”, zegt Monique. “Zo ge-
bruiken we bijvoorbeeld wormencompost 
en dit jaar experimenteren we voor het 
eerst met bokashi.” 

Makkelijke plant
Canna’s mogen er dan exotisch uitzien, 
in de praktijk zijn het hele makkelijke 
planten. Ze worden vaak gebruikt voor 
het beplanten van rotondes, vertelt 
Monique. “Voor gemeentes is dit een 
perfecte keus want als de knollen 
eenmaal in de grond zitten, hoef je er 
niets meer aan te doen. Watergeven is niet 
nodig en ze waaien niet om.”
Ook vóór de bloei is de plant al 
aantrekkelijk. Het grote, brede blad heeft 
een mooie structuur en leent zich heel 
goed voor het creëren van contrasten. 
Monique legt uit dat je ook tussen Canna-
soorten onderling veel variatie ziet. “Je 
hebt grootbloemige canna’s die laag 
blijven, hoge soorten met kleine bloemen 
en er zijn ook variëteiten met bont blad.”
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B   llen bestellen!



ZELF KIJKEN
De kwekerij (www.vanhaastercanna.nl) is 
dagelijks te bezoeken van april tot oktober 
voor de verkoop van wortelstokken (deze 
kunnen ook worden opgestuurd). Vanaf juni 
kun je er terecht voor (bloeiende) canna’s in 
pot of een rondleiding. Graag van tevoren 
bellen (06-37216683) of mailen naar: 
info@vanhaastercanna.nl.
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Canna's 
bestellen
Speciaal voor lezers van Groei & Bloei 
selecteerde Monique vier Canna-
variëteiten die je deze maand bij ons  
kunt bestellen:

1. ‘City of Portland’ 
Een grootbloemig ras met rozerode 
bloemen. De plant wordt ongeveer 1 
meter hoog en heeft groen blad.
2. ‘Fiesta’ 
Groen blad met tweekleurige bloemen 
(geel met een rood hart). Wordt 
ongeveer 1 meter hoog.
3. ‘Ingeborg’ 
Zeer rijkbloeiende en door z’n hoogte 
(60 centimeter) ook heel geschikt voor 
in een pot. ‘Ingeborg’ bloeit niet alleen 
het eerste, maar ook het langst van alle 
soorten.
4. ‘Stuttgart’ 
Heeft witbont blad en een fijne 
oranjeroze bloem. Wordt ruim een meter 
hoog. Een plek in de halfschaduw is het 
beste, want bij te veel zon kan het wit in 
het blad bruin worden.

Wil je deze canna’s bestellen? Kijk op 
www.groei.nl/bollen-bestellen.

1 2 3 4

De bloei begint in augustus en gaat 
maandenlang door. En wat gebeurt er 
in de herfst, als het koud wordt? Moeten 
ze dan de grond uit? Monique: “Ik zeg 
altijd: laat ze lekker in de grond zitten 
en bedek de plant met z’n eigen blad. Op 
die manier kunnen ze een paar graden 
vorst hebben. Maar als er -10 °C wordt 
voorspeld, moet je ze eruit halen. Gewoon 
los neerleggen op een plek waar het 
tussen de 8 en 11 graden is.” 

 ‘City of Portland’ ‘Fiesta’ ‘Ingeborg’ ‘Stuttgart’
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