
Dag boom...
Bomen planten heeft  soms bomen kappen als resul-
taat, ook op de kwekerij. De meerstammige Ptero-
carya stenoptera ‘Fernleaf’ die al jaren mooi stond te 
wezen op ons verkooppleintje, is niet meer. Reden: de 
enorme wortelopdruk met gevaarlijk wiebelende tegels 
tot gevolg.  Zo doen we zelf ook nog iedere keer weer 
nieuwe ervaringen op. Onze voorbeeldborders zijn daar 
ook voor bedoeld: aan de bezoeker laten zien wat we 
hebben, en voor onszelf kriti sch blijven kijken of de plant 
wel aan de verwachti ngen voldoet. 

Sorti ment inbreiden of uitbreiden? 
Iedere winter komt er een moment dat we ons af moe-
ten vragen: met welke soorten gaan we wel, en met 
welke soorten gaan we niet verder? Waar was veel vraag 
naar, wat vinden we zelf een aanrader? Soms is dat een 
lasti ge afweging tussen rendement en passie voor een 
gewas. Neem nou Philadelphus, de boeren jasmijn. Een 
op het eerste gezicht misschien onopvallende, soms 
haast saaie heester, zo horen we vaak. Maar wie zich in 
de verborgen wereld van deze sti lle schone verdiept zal 
al snel ontdekken dat men goud in handen heeft .  Van 
heuse reus tot schatti  g struikje: het is zo’n veelzijdig en 
sterk soort! Toch maar blijven kweken dan? 
Toegeven, op een pot toont de plant misschien niet zo 
mooi, maar na aanplant in de tuin is daar niets meer van 
terug te zien. We geven ze nog een kans! Laat u ver-
rassen door ons assorti ment. Ondertussen breiden wij 
selecti ef uit door kriti sch afscheid te nemen...

Kwekerij Arborealis is een eigenti jdse, traditi onele plan-
tenkwekerij waar álles draait om het kweken van tu-
inplanten met een houtachti ge structuur, dus heesters 
en bomen. Er is een grote keuze aan minder bekende 
heesters met als specialiteit Hydrangea, Viburnum en 
eetbare houti ge gewassen.

Voorjaar!
...Het kostt e wat ti jd om tot het schrijven van deze 
nieuwsbrief te komen. Domweg omdat de stapel belan-
grijke vroege voorjaars-klusjes zo lang is. Enten, bestel-
lingen klaarmaken, voorjaars klaar maken van de con-
tainervelden en voorbeeldborders, plannen, klanten te 
woord staan; het vult onze dagen tot in de kleine uurtjes.

Winterdagen of voorjaarsdagen?
We hadden u wintertuin-dagen beloofd, ze zijn er niet ge-
komen. Die geplande wintertuindagen -  weet u nog, een 
dik pak sneeuw met daar boven bloeiende Hamamelis- 
en Corylopsis-takken?- zijn voordat we er erg in hadden 
langzaam overgegaan in de drukke voorjaarstuin-dagen… 
Niet dat er niets te zien was, of te ruiken. In tegendeel. 
Maar de winter kwam maar niet op gang en het voorjaar 
liet vervolgens niet lang op zich wachten. Nu zitt en we er 
weer middenin. De voorbeeldborders zijn ondertussen 
hard aan een voorjaarsbeurt toe: de eerste knoppen van 
Hydrangea laten zich al weer zien. 

Geurig
Degenen die facebook volgen zal het niet ontgaan zijn: 
de foto’s van de winterbloeiers die ook nog eens heerlijk 
geuren. Wie binnenkort op de kwekerij langskomt kan 
nog genieten van de heerlijkste geuren van Edgeworthia, 
Chimonanthus, Sarcococca, Lonicera en een laatste restje 
Hamamelis. Waarbij van de laatste soort de zacht oranje 
culti var ‘Aurora’ toch wel een topper is. Ondertussen 
maakt o.a. Choisya ternata zich klaar voor een volgende 
geurexplosie. Komt dat ruiken!

Met enige regelmaat verschijnt er een nieuwsbrief van de bevlogen kwekers Sietske Metz en 
Micha Wieland. Mis hem niet en stuur ‘m gerust door naar andere planten- en tuinliefhebbers!
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Handig om te weten:

Facebook!
Naast onze voedselbos website hebben we ook een face-
bookpagina die door iedereen te bekijken is.  Hier posten 
we regelmati g nieuws en wetenswaardigheden over het 
assorti ment.

Planten-cadeaubon
Op de kwekerij en via de website kun je voor ieder ge-
wenst bedrag een planten-cadeaubon kopen, te beste-
den op de kwekerij. Leuk om te geven, nog leuker om te 
krijgen! Te bestellen via www.arborealis.nl 

Planten per post
Ook gedurende de winter – vorstperioden uitgesloten-  
kunnen er per post bestellingen verzonden worden. Kijk 
op de website onder de menukoppen Bestellen/Planten 
per post.

De kwekerij bezoeken?

Openingsti jden
Vanaf 1 maart zijn we geopend op donderdag, vrij-
dag en zaterdag van 9:00 uur  tot 16.30 uur. 

Van 1 december tot 1 maart is kwekerij Arborealis 
gesloten; enkel op afspraak kunnen bestellingen 
opgehaald worden. 

Adres:
Dirk de Ruiterpad 2
8384 DD 
Wilhelminaoord
kwekerij@arborealis.nl 
www.arborealis.nl  

Arborealis publiceert zo´n vier keer per jaar een 
nieuwsbrief.

Wat kunt u verwachten?
Ondertussen is de winkel weer aardig vol aan het 
raken. Enthousiast worden allerlei nieuwigheden uitge-
probeerd. Allerlei Viburnums in knop en klassieke (of is 
het ti jdloze?) bladverliezende Rhododendrons maken 
zich op voor een volgend kleuren spektakel.  

Vergeet ook niet in onze eetbare hoek (‘Voedselbos’) 
te kijken. Ook hier zijn er heel wat nieuwigheden bijge-
komen. 

We zien u graag terug op de kwekerij. De koffi  e staat 
klaar.

Micha Wieland, Sietske Metz
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