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e naam ‘In Goede Aarde’voor een
kwekerij lijkt een logische keuze.
Geen goede planten immers 

zonder goede aarde.Dat was volgens
Frans inderdaad een van de redenen om
voor deze naam te kiezen. ,,Ik hoopte ook
dat onze onderneming zou slagen oftewel
in goede aarde zou vallen.Maar het was
vooral onze buurman die me op het idee
van deze naam bracht.‘Da’s ier de beste
grond uut de wieë omtrek’,beweerde 
hij steeds wanneer hij in zijn eigen
groentetuintje aan het werk was.’’
Behalve vanwege de goede aarde lijkt de
plaats van de kwekerij ook gunstig omdat
hij gelegen is aan de Kapitalendam.Met
zo’n straatnaam wordt de indruk gewekt
op een van de belangrijkere plaatsen van
Biervliet te wonen. ,,Die vergissing wordt
vaker gemaakt’’, legt Frans glimlachend
uit. ,,Maar dat kapitaal heeft niets te
maken met de bewoners van deze dam!
Deze dam is rond de vijftiende eeuw 
aangelegd om overstromingen tegen te
houden en omdat de aanleg ervan zo 
kostbaar bleek,draagt hij al sinds het 
eerste jaar de naam Kapitalendam.’’

Planten via de post

Frans Geijsels is geboren en getogen in
Zeeuws-Vlaanderen.Zijn vader wakkerde
bij hem de interesse voor planten aan toen
deze als eerste van zijn dorp planten bij
Kwekerij Moerheim in Dedemsvaart
bestelde.Frans was amper 10 jaar oud
toen de postbode het eerste plantgoed aan
huis afleverde.Vader Geijsels combineerde
die vaste planten tot een echte border naar
Engels voorbeeld en bleef zich via allerlei
literatuur in zijn liefhebberij verdiepen.
Die liefde voor bloeiende planten gaf hij
aan zijn zoon Frans door. ,,Ik herinner 

me nog een vroege voorjaarsochtend 
toen ik samen met mijn vader in de tuin
ging kijken of de eerste knoppen van de
Centaurea al open waren.Maar ik herinner
me eveneens de reactie van de buren die
het ‘afwijkende’gedrag van mijn vader
met argusogen gadesloegen.
Dat bijzondere enthousiasme van mijn
vader heb ik min of meer vanzelfsprekend
van hem overgenomen en tot op de dag 
van vandaag ben ik nog besmet met zijn
‘tuinvirus’!’’
Nadat hij een brede tuinbouwopleiding
had gevolgd,begon Frans zijn loopbaan
als bloembinder.Zijn gevoel voor kleur en
het combineren daarmee ontwikkelde hij
in die periode. Steeds meer ging hij zich
ook met vormgeving bezighouden en 
de keus voor een schriftelijke cursus tuin-
architectuur leek voor de hand te liggen.
,,Het voordeel is dat ik mijn huidige
werkzaamheden op de kwekerij vanuit
diverse achtergronden kan benaderen.
Zo kan ik er het maximale uit halen.’’
Overigens is Frans na zijn opleidingen 
de kneepjes van het vak zelf verder gaan
ontdekken.Hij merkte dat hij door veel 
op pad te gaan het vak het beste onder de
knie kon krijgen en noemt zichzelf
daarom het schoolvoorbeeld van een
autodidact.

Kwekerij én tuin

Door reorganisaties in de bloemenwereld
ontstond voor Frans in de tweede helft 
van de jaren ’90 de mogelijkheid om van
zijn hobby zijn werk te maken.Hij hakte
resoluut de knoop door en stortte zich
vanaf die tijd geheel op het kweken van
planten. In het jaar 2000 ging de poort
van de kwekerij open en voordat Frans het
goed en wel in de gaten had,werden de
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Weelderige planten

InGoedeAarde
Bij het Zeeuwse Biervliet ligt kwekerij In Goede Aarde van Frans en Franny
Geijsels. Op de plek waar ooit de zee nog heer en meester was, bevindt 
zich nu een sprookjesachtige kwekerij omgeven door vlakke graan- en
aardappelvelden. De zo kenmerkende openheid van het Zeeuwse platte-
land staat daarbij in schril contrast met de aangename beslotenheid van 
de kwekerij met zijn voorbeeldtuinen. 
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Vernonia angustifolia x missurica

Selinum tenuifolium

Frans kan als geen

ander zijn kennis op

een enthousiaste 

en eerlijke wijze 

overbrengen.
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eerste planten verkocht.Al snel besloot hij
naast de kwekerij een grote tuin aan te 
leggen.Het een kan volgens hem niet 
zonder het ander. ,,Min of meer van de
ene op de andere dag werkte ik de hele
week hier op de kwekerij, terwijl Franny
nog een drukke fulltime baan had,en was
ik eigenlijk ineens kweker én huisman
tegelijk.Hoewel bij dat laatste enkel mijn
kwaliteiten als kok goed tot hun recht 
zijn gekomen!’’
Inmiddels is ook zijn vrouw Franny,die
jarenlang in de kledingbranche werkte,
besmet met het tuinvirus en houdt zij
samen met Frans de tuin en de kwekerij
bij.Het sortiment dat In Goede Aarde
momenteel voert, is opgebouwd uit circa
450 verschillende planten,grotendeels
vaste planten,maar er bevinden zich ook
enkele (half)heesters tussen.Frans kweekt
alles zelf waardoor soortechtheid zoveel
mogelijk gegarandeerd is.

Kritisch met zijn sortiment

Bij het samenstellen van zijn sortiment is
Frans zeer kritisch.Vooral de degelijke
soorten en cultivars die hun sporen 
verdiend hebben,krijgen aandacht.Enkel
en alleen planten kweken omdat ze nieuw

zijn,doet hij niet. ,,Ze moeten zeker iets
toevoegen of een verbetering zijn.Het
gaat bij ons om de geschiktheid van de
plant en niet om de veelheid van soorten.’’
Door deze uitgangspunten is het sorti-
ment tamelijk stabiel en spelen kleur en
karakter van de plant een belangrijke rol.
,,Planten moeten goed met elkaar combi-
neren.Van mijn vader heb ik geleerd dat de
kracht van een border in het totaalbeeld
zit’’, aldus Frans.
Een van de belangrijke aandachtspunten is
winterhardheid. ,,Op een enkeling na is
alles bij ons uitstekend winterhard.Daar
moet ik wel bij aantekenen dat het klimaat
hier dicht bij de kust milder is dan land-
inwaarts.’’ Een lange bloeitijd is een
tweede vereiste.Hoe langer de planten
bloeien,hoe langer de border fraai blijft,
is daarbij zijn motto. ,,Graag gebruiken
we planten die ook voor en na de bloei
nog wat te bieden hebben.Het gebruik
van planten met deze eigenschap zorgt
voor een fraaie border van het vroege
voorjaar tot en met de late herfst.’’
Ongevoeligheid voor ziektes als meel-
dauw is een ander aandachtspunt.Zo
voert In Goede Aarde bij Phlox en Monarda
een sortiment dat op de Zeeuwse klei de

beste prestatie en gezondheid neerzet.
Verder worden ook planten die woekeren
of sterk zaaien zoveel mogelijk gemeden.
Volgens Frans een belangrijk punt bij
grassen. ,,Nog altijd is het zaaien of 
woekeren een veel gestelde vraag bij 
deze plantengroep.Daarom bestaat ons
grassensortiment voornamelijk uit pol-
vormende en niet of nauwelijks zaaiende
vormen.’’ Verder heeft In Goede Aarde veel
aandacht voor planten met verbeterde
eigenschappen. ,,De steriele Astrantia’s en
Geraniums zijn hier misschien wel de beste
voorbeelden van;ze bloeien veel langer
dan de fertiele vormen.Bij Sedum zijn we
geïnteresseerd in de nieuwe donker-
bladige vormen die veel meer sierwaarde
hebben dan die antieke cultivars met dat
fletse blad.’’
Tot slot  wordt ook gelet op de stevigheid
van de plant. ,,Zo staat Panicum virgatum
’Shenandoah’als een huis,dit in tegen-
stelling tot de vele omvallers binnen het
uitgebreide sortiment van dit vinger-
gras’’,besluit Frans zijn motivatie.

Vakkennis en humor

De kracht van kwekerij In Goede Aarde zit
in twee factoren.Ten eerste zijn de te koop
aangeboden planten in volwassen stadium
in de tuin te bezichtigen en ten tweede is
er de uitgebreide kennis van Frans zelf.
Daar komt als extra bij dat hij als geen
ander zijn kennis op een enthousiaste,
humoristische én eerlijke wijze weet over
te brengen.Wie niet meteen kans ziet de
kwekerij te bezoeken,kan de aangenaam
leesbare sortimentslijst van In Goede
Aarde aanvragen.Daarin valt te lezen hoe
de geraniummarkt van Terneuzen zijn
mening over Astilbe veranderde,wat de
‘plaatjesboeken’vergeten te vermelden 
bij Filipendula rubra ’Venusta Magnifica’,dat
de aren van Sanguisorba menziesii‘dames-
vingerdik’ zijn en welke Vernoniasoorten
stevig genoeg zijn om je fiets tegenaan te
zetten.Kortom,een kennismaking met In
Goede Aarde,op welke manier dan ook,
valt zonder twijfel in goede aarde! 
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Tuin en kwekerij 
In Goede Aarde

Frans en Franny Geijsels

Kapitalendam 7

4522 PT Biervliet

Tel. 0115-40 23 01

E-mail fransfran@wanadoo.nl

Catalogus verkrijgbaar op 

kwekerij voor € 3,50.

Openingstijden kwekerij en tuin: 

half maart-eind oktober op vrijdag 

van 13.00 tot zonsondergang en 

op zaterdag 9.00-17.00 uur 

Tuinclubs van harte welkom 

(op afspraak).

De vaste-plantenttooppvviijjff
van Frans Geijsels

1
PENNISETUM ALOPECUROIDES ’LITTLE BUNNY’

Een compacte cultivar van het lampenpoetsergras met schitterend donkergroen blad waarover

een bronzen gloed schijnt. Daarnaast vormt de plant in de nazomer talrijke kleine bloemaren. ’Little

Bunny’ houdt zowel in de zomer als in de winter een duidelijke vorm en is heel geschikt om rust te

scheppen in drukke borders.

2
PANICUM VIRGATUM ’SHENANDOAH’

Een nieuwe vlotgroeiende Panicum die veel eerder in het seizoen en veel intenser verkleurt dan

alle andere vormen. Uiteindelijk wordt zijn herfstkleur donker koperrood. Frans roemt de stevigheid

van de plant; na hevige najaarsregen blijft ’Shenandoah’ op de Zeeuwse klei nog stevig overeind 

terwijl vergelijkbare vormen dan al op één oor liggen. 

3
GERANIUM ’DILYS’

Een geranium die er in de border voor zorgt dat er tot ver in de herfst een zomergevoel aanwezig

blijft. Pas vanaf de nazomer verschijnt de grote overvloed aan pittig paars gekleurde bloemen. Zo 

kan ’Dilys’, samen met de talrijke vormen van aster en Sedum, voor de zo broodnodige kleur in de

herfstborder zorgen. 

4
EUPATORIUM MACULATUM ’RIESENSCHIRM’

De absolute blikvanger van de nazomer. Aan de dikke,donkere stengels verschijnen enorme 

purperroze schermen waarvan de bloemen zich vanaf eind augustus openen. De nectarrijke bloemen

bieden een dagelijks terugkerend culinair festijn voor alles wat zoemt en fladdert. Ook insecten horen

bij de tuin!

5
ECHINACEA PURPUREA ’PICA BELLA’

Een zonnehoed met niet te grove bloemen waarvan de smalle, vlakstaande bloemblaadjes een

pittig purperroze kleur hebben. Verfijnd en toch opvallend,maar niet onnatuurlijk,en buitengewoon

rijk bloeiend. Lokt in de tuin de meeste vlinders van alle zonnehoeden.

Tijdens het zoeken op de

kwekerij heeft Frans altijd

wel wat goede 

tips paraat.

Lamium orvala

Geranium sanguineum

var. striatum

Frans en Franny Geijsels

NL09 56 59 Aarde.qxp  14-11-2005  10:22  Pagina 58


