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Na alles geleerd te hebben wat er op plantengebied te leren valt, 
verhuisde Els van Kooten naar de andere kant van het land en 
startte haar eigen kwekerij. ‘Het begin was niet makkelijk, maar 
ik kreeg van alle kanten hulp. Als ik thuis kwam stonden er 
weleens dozen met boodschappen bij de achterdeur.’
Tekst Fransje van Dorp  Beeld Jasker Kamp



en postzegeltuintje met weinig privacy, altijd 
parkeerproblemen en rumoerige feestvierders 
in het weekend. Op een gegeven moment was 
de maat vol. Els van Kooten pakte haar boeltje 
en verruilde haar Hilversumse woning voor een 
vrijstaand huis met 6.500 vierkante meter grond. 
In Roswinkel, een dorp ten noordoosten van 
Emmen. “Aanvankelijk kwam ik hier alleen in de 
weekenden, om te klussen. Dan zette ik mijn auto 

neer, deed de deur open en dacht: heerlijk, rust en ruimte.”
Maar ruimte betekent ook: wind. “Hoeveel mensen wonen hier 
niet op de wind? Ik dus ook. De voormalige bewoners hielden 
paarden, er  was hier alleen weiland. En een paardenbak. Ik moest 
het dus beschut zien te maken. Het eerste wat ik deed toen ik hier 
kwam, was een hulstheg planten.” Ze koos voor de stekelloze  
‘J.C. van Tol’. “Ik moet geen prikkers.”
Een ander verschil met haar vroegere stek was de temperatuur in de 
winter. “Omdat je hier tegen Duitsland aan zit, heb je toch meer een 
landklimaat. In de winter kan het behoorlijk koud zijn. Vriest het in 
het westen 10 graden, dan vriest het hier 14 graden. Het is wel gebeurd 
dat mijn photinia’s tot de grond toe afvroren. Nu verkoop ik ze alleen 
nog op bestelling. Omdat veel van mijn klanten ‘buiten’ wonen, 
verkoop ik eigenlijk alleen sterke en goed winterharde planten.” 

Natte grond
“Er zijn weinig vasteplantenkwekers die ook heesters verkopen, 
maar ik heb daar liefhebberij in”, zegt Els. “En dan vooral de meer 
bijzondere dingen.” Die trouwens ook heel ‘gewoon’ kunnen zijn. 
Zoals bijvoorbeeld gagel (Myrica gale), een inheemse struik met 
katjes in het voorjaar. “Het blad ruikt lekker. Vroeger, als je een 
bosje tulpen kocht, zat er altijd een takje gagel tussen. Dat zie je 
niet meer. En wie verkoopt ‘m nog?”
Gagel kan goed tegen natte grond. “Tuurlijk, we krijgen ander 
weer en zo, maar je houdt altijd kans op vorst en nattigheid in de 
winter.” 
Ook Cercidiphyllum en het krentenboompje zijn een goede keus 
als je op natte grond tuiniert. “Een vaste plant die goed tegen 
vocht kan is Darmera. Die staat hier voor de kas, in het natste 
stuk van de tuin. Daar staat ook een regenton, die leeg ik niet 
in de winter, dus die loopt over. Maar toch, zelfs als er nog ijs 
in de grond zit komt die Darmera weer op. Voor daglelies geldt 
hetzelfde. Ik heb weleens de hele winter een pol buiten laten 
liggen, maar hij liep gewoon weer uit.”

Dahliakelder
Perkplanten en eenjarigen zijn ook een liefde van Els. En dahlia’s. 
“Er zijn jaren geweest dat ik honderd verschillende soorten had. 
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Dahlia’s, ook een liefde van Els.

Nu heb ik in totaal nog zo’n 500 planten. Dat vind ik wel genoeg, 
dahlia’s zijn arbeidsintensief. De knollen laat ik overwinteren 
in een kelder, die hebben kennissen voor mij gemaakt, van 
tweedehands bouwmateriaal. Het is er koel en altijd vorstvrij. Op 
het dak liggen plaggen, er is licht en ik kan er in staan.” 
De interesse in planten is er altijd geweest. “Op m’n vierde jaar 
had ik al een tuintje, later liep ik met zelf gezaaide plantjes langs 
de deuren. Direct na de basisschool stroomde ik door naar de 
tuinbouwschool. Je kunt makkelijk mavo of havo gaan doen, 
zeiden ze tegen me. Dan kun je daarna alsnog groen onderwijs 
volgen. Maar dat wilde ik niet.”
Op zaterdagen werkte ze in een bloemenzaak en later in een 
tuincentrum. “Toen besloot ik alsnog de hoveniersopleiding te 
gaan doen.” Ze deed ervaring op bij verschillende bedrijven en 
in 1995 kon ze aan de slag bij Krijn Spaan, een bekende kweker 
in Kortenhoef, vlak bij de Loosdrechtse Plassen. “Daar heb ik tot 
2008 gewerkt en ontzettend veel geleerd. Ik maakte kennis met het 
kwekersvak, leerde bijzondere vaste planten en eenjarigen kennen. 
Met die laatste legde ik ieder jaar een showtuin aan. Het was een 
bijzondere tijd in Kortenhoef, ik heb er veel aan te danken.”

Voedselbank
Els vermeerdert haar vaste planten voor een groot deel zelf. u 

Hond Tillie houdt alles goed in de gaten.



Ze pot ze op in potten van 11 x 11 centimeter, een maatje groter dan 
de gebruikelijke p9-potjes. “Dat scheelt met watergeven, maar je 
krijgt ook gewoon meer plant. En als de plant iets groter is, doe ik 
hem al gauw over in een 2 liter pot. Je moet een beetje schappelijk 
zijn en de mensen moeten wel met een plánt naar huis gaan. Ze 
zeggen wel eens tegen me: je bent eigenlijk iets te goed. Maar ik ben 
zelf heel veel geholpen. Ik kwam hier in 2007, en in 2008 begon de 
crisis. Dat merkte ik niet meteen, maar na verloop van tijd kochten 
de mensen nauwelijks nog wat. En in het begin had ik ook nog 
niet veel klanten voor tuinonderhoud - dat doe ik er ook bij. Het 
gebeurde weleens dat ik naar de voedselbank moest voor eten. Veel 
mensen boden hulp aan, ook in de tuin. En soms stonden er dozen 
met boodschappen bij de achterdeur als ik thuiskwam.”

Een schop
Na het voltooien van de hoveniersopleiding volgde ze nog een 
cursus Ontwerpen en Beplantingsleer Kleinschalig Groen, in 
Boskoop. “Maar fulltime ontwerpen is niets voor mij. Ik heb het 
geduld niet en als het dan ook nog lekker weer is, wil ik naar 
buiten. Wat ik wel graag doe is mensen advies geven en ter plekke 
een beplantingsplan uitzetten. De meest gemaakte fout bij het 
kopen van planten is dat mensen naar de verkeerde winkel gaan. 
Bij een tuincentrum krijg je geen advies. Ze vragen nergens naar, 

terwijl het bijvoorbeeld heel belangrijk is op wat voor bodem 
je tuiniert. Of je op zandgrond, veen of klei zit, kun je nog wel 
opzoeken. Maar vaak speelt er meer in een tuin. Ik zeg wel eens: 
als ik van een meter hoog een schop in de grond laat vallen, zie ik 
al zo’n beetje wat er aan de hand is. De mensen hebben die feeling 
niet. Dat geeft ook niks, maar vraag wel om advies. Soms kan je 
met een paar kleine veranderingen in een tuin al heel veel doen.”

Eyecatcher
Het is avond geworden. De planten in de moederbedden koesteren 
zich in de lage nazomerzon. In een van de koude bakken staat 
een geweldige eyecatcher: Phlox paniculata ‘Nirvana’, zo’n 130 
centimeter hoog en rijkbloeiend met witlila bloemhoofden. Tussen 
de langgerekte koude bakken en het beton, ooit bedoeld als vloer 
voor de paardenstal, heeft zich van alles uitgezaaid. Els wijst op 
de spontaan opgekomen kaardebollen (“als ik die meeneem naar 
een beurs ben ik ze zo kwijt”), varkenskervel en wilgenroosjes. 
“Daarvan laat ik er ook altijd flink wat staan, dat is goed voor de 
bijen.” 
In Hilversum zat ze bij de roeivereniging. “Zo mooi, het 
Hilversumse kanaal door en dan naar de Kortenhoefse Plassen en 
Loosdrecht ...” Het is het enige wat ze nog iedere dag mist. Maar 
voor de rest? “Nee, ik heb altijd geweten wat ik wilde.” u
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Heesters, vaste planten en tender perennials op het pottenpleintje. Mooie combinatie van kaardebol en venkel.



ELS VAN KOOTEN

'DE MENSEN MOETEN 
WEL MET EEN PLÁNT 
NAAR HUIS GAAN'
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CERATOSTIGMA 
WILLMOTTIANUM

‘Ondergewaardeerd heestertje tot maximaal 
1 m hoog, met leuke, lichtblauwe bloemen 

in de nazomer. Voor een zonnige, droge 
plek.’

COTINUS COGGYGRIA 
‘YOUNG LADY’

‘De groene variant van de bekende ‘Royal 
Purple’, de donkerbladige pruikenboom. 
Wordt maximaal 2 meter hoog en heeft 
veel meer lichtroze ‘pruiken’ dan ‘Royal 

Purple’. Vooral met regen of dauw zijn ze 
schitterend bewaasd.’

PENNISETUM ORIENTALE 
‘KARLEY ROSE’

‘Mooie variëteit van het 
lampenpoetsergras. De bloei is, vanaf 

juli, bruinroze. En niet onbelangrijk: goed 
winterhard.’

ASTER LATERIFLORUS 
‘CHLOE’

‘Veel kleine bloemetjes met een bruinrood 
hartje van september tot november. Hoogte 

60-70 cm. Geen last van omvallen, deze 
aster staat als een huis.’

HEMEROCALLIS 
‘LEMON BELLS’

‘Deze daglelie is goudgeel van kleur met 
een bruine achterzijde. De bloei valt in juli- 

augustus en houdt lang aan.’

POTENTILLA NEPALENSIS 
‘MISS WILLMOTT’

‘Deze ganzerik met mooie roze bloemen 
maakt een frêle indruk en kan als lage 

weefplant worden gebruikt. Hij wordt zo’n 
40 centimeter hoog en bloeit van juni tot 

augustus.’

ZELF KIJKEN
Kwekerij De Elzenhof, Verbindingskanaal Nz 115, Roswinkel.

Open: vrij en za van 9-17 uur. Van 1 juni tot 30 september ook do. middag en avond geopend. 
Tel. 0591-353578/0610811772. Els geeft ook lezingen. www.kwekerijelzenhof.nl. 

EXOCHORDA MACRANTHA 
‘THE BRIDE’

‘De parelstruik bloeit zuiverwit in april-mei. 
Kan ook zeer zonnig en droog staan, de leuke 

zaaddozen zijn een toegift.’

SANGUISORBA HAKUSA-
NENSIS ‘LILAC SQUIRREL’ 

‘Een opvallende en afwijkende sanguisorba. 
Vanaf juli vormen zich lange, donkerroze 

bloemaren boven blauwgroen blad. Je vindt 
hem mooi of niet, het is een uitgesproken 

plant. Heeft wel enige steun nodig.’

CEPHALARIA RADIATA
‘Veel mooier en subtieler dan de bekende  

C. gigantea. Rijke bloei met veel 
roomkleurige bloemhoofdjes en mooi 

ingesneden blad. Hoogte circa 150 
centimeter.’
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