
al snel werden kuipplanten mijn passie.
Op het tuincentrum waar ik werkzaam
was,ontwikkelde ik het initiatief voor een
jaarlijkse kuipplantenshow.En ik regelde
dat klanten in onze kas hun kuipplanten
konden overwinteren.Het kon niet anders
dan dat ik uiteindelijk bij Jacques Klerx
ging werken.Een paar jaar geleden ben ik
hier in dienst gekomen en nu Jacques het
wat rustiger aan wil gaan doen,neem ik
het stokje van hem over.’’
Het gesprek met Brands vindt plaats in het

buitengedeelte van de kwekerij.Zijn stoel
staat onder de bladeren van een paar hoge
palmen die het zonlicht filteren.Op de
achtergrond versterken grote bananen-
planten het tropische decor.Brands is hier

in zijn element: ,,Al die kuipplanten geven
me elke dag het gevoel alsof ik hier op
vakantie ben!’’ Een gevoel dat nog eens 
versterkt wordt door de unieke ligging van
de kwekerij aan de rand van natuurgebied
De Grote Peel. ,,Wanneer mensen tijdens
de open dagen van ver komen,geef ik ze
ook altijd de tip om ’s ochtends eerst De
Grote Peel in te trekken om daarna bij 
ons met een kopje koffie in de hand de
kwekerij te bewonderen.’’
De ligging van de kwekerij, in de stilte van
de ongerepte natuur,beïnvloedt ook de
manier van kweken van Brands. ,,We 
werken hier zo biologisch mogelijk. Je
kunt naar mijn mening hier aan de rand
van zo’n natuurgebied niets doen met 
chemische bestrijdingsmiddelen.Dat past
niet. Eventuele bedreigers als rupsen,
luizen en larven worden hier bestreden
door roodborstjes,pimpelmeesjes en
kwikstaarten.Zelfs de in Nederland bijna
uitgestorven huismus is hier een veel
geziene gast.Ook salamanders,kikkers en
padden doen mee als het gaat om het
bestrijden van rondzwervende insecten.’’

Zoeken via internet

De overname van de kwekerij door Brands
heeft de toekomstvisie van het bedrijf 
nauwelijks veranderd. ,,Nog altijd blijven
we zoeken naar nieuwe planten.Daar zijn
we dagelijks mee bezig.Via planthunters
laten we van alles richting Nederland
komen;daar gaan we mee experimenteren.
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iet elke tropische plant weet zich
in ons wispelturige klimaat
staande te houden en de specifieke

kennis over de opkweek ervan ontbreekt
vaak nog.Het kweken van exotische 
planten is daarom pionierswerk. Jacques
Klerx van kuipplantenkwekerij Klerx
Exoten kwam min of meer toevallig in de
wereld van de kuipplanten terecht.Begin
jaren ’80 besloot hij tot het opzetten van
een plantenkwekerij waarbij het accent
eerst nog voornamelijk op begonia en
cyclamen lag.Dat waren voor die tijd 
populaire kamerplanten.Toen bleek dat de
markt voor deze twee planten verzadigd
was, richtte Klerx zich op minder bekende
botanische soorten van onder andere
begonia en fuchsia.De onbekendheid van
deze planten bracht met zich mee dat hij
gedwongen werd erop uit te trekken.
Zijn zoektochten naar nieuw sortiment
brachten hem naar verschillende landen
in het warme zuiden.En omdat Jacques
Klerx niet alleen een gepassioneerd 
plantenliefhebber is maar ook over een
grote dosis nieuwsgierigheid beschikt,
keerde hij van elke reis terug met diverse
onbekende planten.

Drie onbekende planten

Van een van zijn eerste reizen nam Klerx
drie voor hem nog onbekende planten
mee naar Nederland:Anisodontea,Lantana
en Solanum. Ze waren hem opgevallen 
vanwege hun rijke bloei en het leken hem

goede nieuwkomers in het Nederlandse
sortiment eenjarigen en kuipplanten.De
nieuwkomers bleken al snel een succes
waardoor zijn sortiment verschoof van
kamerplanten naar kuipplanten.
Klerx had de tijd mee:de economie begon
zich halverwege de jaren tachtig te her-
stellen,de belangstelling voor planten
steeg in een rap tempo en parallel daarmee
de vraag naar zijn inmiddels behoorlijk
uitgebreide aanbod.De successen volgden
elkaar op en jaarlijks werd het sortiment
uitgebreid. Inmiddels is Klerx Exoten een
van de grote kuipplantenkwekerijen in
Nederland en België. In het net onder
Nijmegen gelegen Malden is het gedeelte
van de kwekerij gevestigd waar het accent
voornamelijk op de vermeerdering ligt. In
het kwekerijgedeelte in het Brabantse
Neerkant worden de planten afgekweekt.
Daar staan de levensvatbare planten en
vindt de particuliere verkoop plaats.De
kwekerij in Neerkant is ook het decor 
van de open dagen die jaarlijks begin juni
plaatsvinden.

Nieuwe eigenaar

Sinds afgelopen winter is Albrecht Brands
eigenaar van Klerx Exoten.Brands is al zijn
hele leven werkzaam met planten. ,,Van
oorsprong ben ik bloemist en ik heb ook
vele jaren op een tuincentrum gewerkt.
Daar regelde ik de inkoop van planten en
zo kwam ik in contact met Jacques Klerx.
Vijftien jaar lang was ik klant van hem en
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Een reisje naar de tropen is voor steeds meer mensen een
droom die waarheid wordt. Vaak maakt dan ook de uitbundig
bloeiende flora van die streken rond de evenaar een diepe
indruk en ontstaat het verlangen om thuis de junglesfeer na 
te bootsen. Gelukkig kent Nederland enkele grote kwekerijen
van kuipplanten en wordt het aanbod van (sub)tropische 
planten steeds groter. Bloemen & Planten nam een kijkje bij
Klerx Exoten in het Brabantse Neerkant. 
TEKST EN FOTO’S: EMIEL VAN DEN BERG

Een kwekerij van
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Een wandeling
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van de kwekerij

is een echte

jungle-ervaring.

Cordyline indivisa is de perfecte solitairplant maar kan ook verwerkt worden in een

beschutte jungletuin.
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,,Al die kuipplanten geven 
me elke dag het gevoel alsof ik

hier  op vakantie ben!’’ 
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blauwe bloemen die op vlinders lijken.
Het bleek een makkelijk bloeiende plant
die ook op oude leeftijd nog veel bloemen
produceert.Ook de rijke bloei van
Thunbergia battiscombei stond garant voor
een succesvolle introductie.De laatste
jaren zijn de diverse Passiflora-cultivars 
met afwijkende kleuren, soms geurende
bloemen en een enkele keer eetbare
vruchten een echte trend.De tropisch
ogende passiebloem blijkt goed aan te
slaan bij het grote publiek.
Toch is gegarandeerde bloei volgens
Brand niet altijd de garantie voor een
goede verkoop. ,,Er zijn ook planten die
gebukt gaan onder hun oude imago.
Hibiscus rosa-sinensis bijvoorbeeld is van
oudsher een kamerplant en kan maar niet
onder dat imago uitkomen.Dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor de yucca waarvan
inmiddels diverse soorten beschikbaar
zijn die behoorlijk wat vorst kunnen 
verdagen.’’

Exotentuin

Brand ziet in de toekomst van de kuip-
planten wel veranderingen aankomen.
Onderhoudsarme planten,wintergroene
planten en solitairplanten zijn daarbij de
sleutelwoorden. ,,Je ziet de particuliere
tuin steeds soberder worden.Het accent
ligt op rustige beplanting met hier en daar
een karakteristieke solitair.We hebben
daarom een ‘nieuwe’groep kuipplanten
samengesteld die we onder de naam
Exoten onder de aandacht brengen.

Kenmerkend voor deze groep is het feit
dat ze groenblijvend zijn, redelijk wat
vorst kunnen verdragen en weinig 
onderhoud nodig hebben.’’De bloem
speelt bij deze groep een onbeduidende
rol maar het ‘tropengevoel’blijft zeker
bestaan.Planten die tot de groep exoten
behoren zijn onder andere Ficus carica
(vijg),Raphiolepis,Pittosporum,Olea europaea
(olijf),Laurus nobilis (laurier),Musa 
(banaan) en diverse soorten palmen.
Vol spanning kijkt Brand uit naar de 
opening van een tropische jungletuin in
Appeltern. ,,Het ontwerp is van de hand
van Olaf van Heusden en de planten
komen van onze kwekerij.Het uitgangs-
punt bij deze jungletuin is mensen te laten
zien dat een dergelijke tuin in Nederland
duidelijk tot de mogelijkheden behoort.
Vaak zijn de planten alleen als solitair
bekend maar vanaf eind juni is in
Appeltern goed te zien dat de hele tuin uit
exoten kan bestaan.Alles staat uitbundig
aangeplant om een echte junglesfeer na 
te bootsen.’’
De exotentuin kent een beplanting van
onder andere palmen,bananen,Albizia,
Ligustrum texanum,Arbutus,Ficus carica en
Trachelospermum. Er komen uitgebreide
informatieborden en tijdens de ‘Gekke
Planten Dagen’op 25 en 26 juni verzorgt
Brands er lezingen over kuipplanten
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We blijven een liefhebberskwekerij en
uiteraard gaan we daarom ook met moei-
lijke planten aan de slag.Die uitdagingen
gaan we bewust aan;niet voor niets staan
we al vele jaren bekend als specialist.’’
Voor het zoeken is ook internet inmiddels
een perfect medium gebleken.Het is voor
Brands een eenvoudige manier om in 
contact te komen met andere mensen om
zo ervaringen uit te wisselen.Ook via de
vele beurzen houdt hij contact met geest-
verwanten die steeds vaker op hun eigen
kwekerij worden bezocht.Door zijn vele
contacten in landen als Italië, Spanje,
Portugal, Frankrijk, Indonesië,China en
Chili is onderlinge uitwisseling van 
praktijkervaring aan de orde van de dag.
Maar Brands zoekt niet alleen naar 
planten,hij zoekt ook naar kennis.Want
veel vakkennis over kuipplanten is er 
nog niet in Nederland. ,,Daarom is de
opkweek van nieuwkomers vaak helemaal
experimenteel. Lever ik minder bekende
exoten aan klanten,dan hou ik ook altijd
nauw contact met die mensen.Van al mijn
klanten verneem ik graag hun ervaringen
met planten.Uiteindelijk ligt die praktijk-
ervaring aan de basis van een succesvolle
toekomst voor de plant.Overigens zijn
alle collega’s die hier werken bezeten van
kuipplanten dus ook dat is een bron van
informatie.’’

Succes niet verzekerd
De weg naar succes kan grillig verlopen.
Door af en toe te experimenteren,heeft
Brands inmiddels ervaringen opgedaan
met planten die onverwachts tegenvielen
of juist een schot in de roos bleken. ,,We
haalden ooit eens een grote partij
Bougainvillea uit Indonesië.Het was een
container vol prachtige planten; stuk voor
stuk veredelde planten op stam. In eerste
instantie zat de groei er goed in maar
plotsklaps viel de hele partij terug.
Waarschijnlijk is de klimaatovergang 
hiervan de oorzaak geweest.’’Ook waren
er ooit problemen met een grote partij
Senna corymbosa (Cassia corymbosa).Vol 
verwachting werd uit 2 kilo zaad een
grote partij zaailingen gekweekt. ,,We
waren er trots op want het was uniek om
circa 8000 planten op te kunnen kweken.
Alles groeide lekker maar tot in het vierde
jaar vertikten de planten het te bloeien.We
hebben met de bemesting geëxperimen-
teerd,er is op tijd opgepot en we hebben
van alles laten onderzoeken,maar het
mocht niet baten.De hele partij hebben
we moeten afvoeren.Bij pionieren horen
blijkbaar ook dit soort tegenvallers.’’
Aan de andere kant kent het bedrijf ook
onverwachte successen.Een topper 
werd de uit Zuid-Afrika afkomstige
Clerodendrum ugadense met zijn hemels-
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Klerx Exoten BV
Paalberg 3 

5758 SL Neerkant

Tel. 077-466 41 54

Internet: www.klerx.nl

Open Dagen: 4 t/m 12 juni

Opening Exoten-Tuin in Appeltern: 

25 en 26 juni 
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Voor Albrecht Brands is het voorjaar de drukste periode.Tussen de bestellingen door is er

de particuliere verkoop en zijn er open dagen.

Bij pionieren horen 
tegenvallers maar gelukkig 
ook onverwachte successen.
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