
 Kwekers

Paeonia 

Voor een plant die slechts enkele weken 
bloeit, is Paeonia buitengewoon geliefd 
en opvallend bekend. Wereldwijd hou-
den kwekers zich met pioenrozen bezig. 
Inmiddels is er keuze uit duizenden verschil-
lende pioenen en nog altijd groeit het aan-
tal cultivars en hybriden.

Een kwekerij die zich geheel richt op in pot 
gekweekte pioenen voor de particuliere 
markt is ‘t Houten Huis in Zaltbommel. 
In totaal worden er circa 450 verschillende 
Paeonia aangeboden. Hiervan zijn er onge-
veer 350 kruidachtig, terwijl de overige 100 
tot de zogenaamde boompioenen behoren. 
Jaarlijks heeft het bedrijf in de maand mei 
speciale aandacht voor pioenrozen tijdens 
de ‘pioenrozendagen’. Houten Huis-kwe-
ker Ben van der Veen is gepassioneerd van 
pioen en zoekt voordurend naar nieuwe 
Paeonia. „Daarvoor moet ik wel de grens 
over. Vooral vanuit de Verenigde Staten, 
Nieuw-Zeeland en Australië komen steeds 
meer nieuwe pioenrozen. Ook door te zoe-
ken in diverse Europese landen probeer ik 
mijn sortiment uit te breiden.’’

Van der Veen maakt bij kruidachtige pi-
oenen een onderscheid tussen het geringe 
aantal soorten en de grote groep van hy-
briden en cultivars die afstammen van P. 
lactiflora. Meestal hebben de botanische 
soorten enkelvoudige bloemen, een vroege 
bloei en een bescheiden kleurenspectrum. 
Ze zijn volgens Van der Veen echte liefheb-
bersplanten waarvan P. mlokosewitschii 
en P. tenuifolia twee veelgevraagde planten 
zijn. P. mlokosewitschii valt op met zijn 
grijsblauwe blad en heldergele bloemen, 
terwijl de kracht bij P. tenuifolia in het fijne 
en donker uitlopende loof en de enkelvou-
dige, geurende bloemen zit. „Voor de echte 
pioenliefhebber zijn de soorten onmisbaar 
omdat deze veelal als eerste bloeien en 
daardoor de bloeiperiode van het geslacht 
behoorlijk vervroegen.’’

‘Ouderwetse’ pioenen herontdekt
De grootste groep tuinpioenen stamt echter 
af van de uit China afkomstige P. lactiflora. 
Deze soort kent vele honderden cultivars 
en door hem met andere soorten te krui-
sen, is ook het aantal hybriden sterk toe-
genomen. Mensen hebben de ‘ouderwetse’ 
pioenen volgens Van der Veen herontdekt. 
Vooral naar de minder bekende kleuren en 
de bijzondere bloemvormen is meer vraag. 
„Zo is P. ’Coral Charm’ geliefd om zijn 
abrikooskleurige bloemen en ’Chocolate 
Soldier’ om zijn donkere, bruinrode bloem-
kleur. Ook de bladkleur speelt steeds vaker 
een belangrijke rol bij de consument. De pi-
oenen met donkere bloemen hebben vaak 
donker blad, dat als een extra sierwaarde 
geldt’’, stipt Van der Veen aan. 

Op het gebied van nieuwe bloemvormen 
is volgens Van der Veen de groep ‘cactus-
pioenen’ een opvallende nieuwkomer: „De 

talrijke, smalle bloemblaad-
jes staan dicht bijeen en 
zijn soms sterk gekruld. Er 
valt te discussiëren over de 
vraag of ze mooi zijn,  maar 
ze vallen zeker op binnen 
het totale sortiment.’’

Voor de toekomst gaat 
Van der Veens aandacht uit 
naar de zogenaamde Itoh-
hybriden. Deze kruisings-
vorm tussen de kruidachtige 
P. lactiflora en de houtige P. 
suffruticosa levert rijkbloei-
ende hybriden met halfge-
vulde, warmgele bloemen 
op. Verder valt het fijne blad 
op, dat in de herfst fraai 
verkleurt. Oorspronkelijk 
stamt deze groep pioenen 
uit Japan; inmiddels hebben 
ook Amerikaanse kwekers 
zich op deze groep gestort. 
Van der Veen: „Onlangs 
kreeg de variëteit ’Garden 
Treasure’ een hoge onder-
scheiding en ik verwacht daarom voor deze 
pioengroep in de toekomst veel aandacht. 
Momenteel zijn de planten overigens nog 
erg schaars en kostbaar.’’

Nauwelijks problemen met Botrytis 
of aaltjes 

Op de kwekerij van vof W. Schenk uit An-
dijk staan planten van P. lactiflora twee jaar 
in de grond alvorens ze worden gerooid en 
gedeeld. De ervaring van Gert-Wim Schenk 
is dat er nauwelijks problemen met Botrytis 
of aaltjes zijn, als om de vier jaar van per-
ceel gewisseld wordt. 

De wortelstokken worden geselecteerd 
in twee maten; 2/3 (2 tot 3 neuzen) en 3/5 
(3 tot 5 neuzen). Het bedrijf levert de wor-
telstokken in maat 3/5 richting bloemkwe-
kers. Vooral het sortiment pioenen voor 
de snij is de laatste jaren enorm uitgebreid. 
Steeds vaker ligt de nadruk op cultivars met 
grote bloemknoppen en dus ook grotere 
bloemen. Ook de kleuren zijn diverser dan 
vroeger. „Was het eerst voornamelijk rood, 
roze en wit, nu zijn ook zalmoranje en geel 
geliefde kleuren’’, aldus Schenk. 

De maat 2/3 wordt in turfmolm verpakt 
in een plastic zak en voorzien van een foto-
etiket. Dit artikel gaat via de handel de hele 
wereld over. „De vernieuwing van het sor-
timent zoals je die bij de planten voor de 
snij ziet, zie ik bij de groep voor de handel 

nog niet zo snel gebeuren. Daarvoor zijn ze 
voorlopig nog te duur’’, schat Schenk in. 

Reclame bij het grote publiek
Een kwekerij die naast pioenen voor de 
bloemkwekers eveneens pioenen voor de 
handel kweekt, is Warmerdam Paeonia 
uit Oude Wetering. In het tweede najaar 
worden de planten gerooid. Het leverbare 
materiaal wordt als tweejarige wortelstok 
verhandeld en het restant dient weer als 
plantgoed. De wortelstokken gaan zowel 
richting exporteurs als naar gespecialiseer-
de kwekers die het materiaal oppotten voor 
doorkweek. 

Ruud Warmerdam heeft zich inmiddels 
gespecialiseerd in Paeonia. Omdat hij 
steeds vaker bestellingen kreeg voor kleine 
aantallen pioen, en steeds vaker werd be-
naderd door particulieren, is hij zich meer 
op deze specialistische handel gaan richten. 
„Inmiddels is het zo dat de particulier ons 
zoekt en wij hem. Dat doen we door op ver-
schillende manieren bij het grote publiek re-
clame te maken voor Paeonia. Daar wordt 
wat mij betreft door het vak veel te weinig 
aan gedaan. Dit voorjaar presenteren we 
bijvoorbeeld tijdens de pioenrozendagen 
in De Tuinen van Appeltern 35 bloeiende 
Paeonia. Op deze manier, maar ook via 
een uitgebreide website en bijvoorbeeld via 
onze najaarsmarkt, proberen we het grote 
publiek te bereiken.’’ Het grote publiek be-

reiken via tuincentra of hoveniers vindt hij 
geen optie: „Bij tuincentra is de omloop-
snelheid van de planten zó belangrijk, dat 
daar alleen het gangbare sortiment te vin-
den is. Vanwege de relatief hoge kosten van 
bijzondere pioenen kiest ook een hovenier 
eerder voor dat gangbare sortiment.’’ 

Warmerdam vermeerdert momenteel 80 
verschillende Paeonia, in aantallen van 20 
stuks tot 10.000 stuks. Naast de vele culti-
vars uit de Lactiflora-groep kweekt hij ook 
verschillende soorten. Daarnaast kweekt 
hij een aantal hybriden die ontstaan zijn 
uit kruisingen tussen P. lactiflora en P. pe-
regrina of P. officinalis. „Vooral de spre-
kende kleuren worden gevraagd; ik merk 
dat het de verkoop stimuleert als een plant 
voorzien is van een duidelijk foto-etiket.’’ 
Populair bij Warmerdam zijn P. ’Buckeye 
Belle’ (halfgevulde, chocoladerode bloe-
men, heldergele meeldraden) en de rode 
’Red Charm’ die gevulde bloemen heeft. 
De vraag naar geel is groeiende, maar die 
planten zijn vooralsnog duur. Warmer-
dam: „Dan kom je uit bij de Itoh-hybriden 
die een kruidachtige groeiwijze hebben, 
maar de compacte en stevige uitstraling 
van een boompioen.’’ Daarvan kweekt het 
Weteringse bedrijf onder andere ’Shining 
Light’, ’Garden Treasure’ en ’Bartzella’. 
„Hopelijk zakt de prijs van deze planten in 
de toekomst, zodat ze bereikbaar worden 
voor het grote publiek’’, besluit Warmer-
dam. 
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Gewas
Vaste planten

Paeonia tenuifolia

Liefhebbers waarderen de botanische soort Paeonia tenuifolia om zijn 
donkere loof en geurende bloemen. De
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▲

Paeonia ’Jan van Leeuwen’ behoort tot de Lactiflora-cultivars, die het al jaren goed doen 
bij consument én hovenier.

P. ’Jan van Leeuwen’
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Vanaf februari tot ver in de zomer wordt 
P. lactiflora dagelijks verhandeld bij Bloe-
menveiling Aalsmeer. De planten staan in 
potmaat 16-17 en gaan voornamelijk rich-
ting tuincentra en export. Meestal worden 
de planten gemengd per kar verhandeld, 
waarbij elke plant in de regel voorzien is 
van een foto-etiket. „De cultivar ’Sarah 
Bernard’ wordt geregeld per hele kar aan-
geleverd. Dat is duidelijk een van de meest 
geliefde pioenrozen. Soms worden ook 
minder bekende cultivars op naam en per 
kar verhandeld’’, aldus veilingmeester 
Martijn van Schie. Binnen de groep boom-
pioenen ziet Van Schie de laatste jaren een 
behoorlijke uitbreiding van het sortiment, 
maar bij de kruidachtige pioenen is dat vol-
gens hem niet het geval. 

De ervaring van Luc Klinkhamer van CNB 
in Lisse is dat Paeonia voor kwekers nog al-
tijd een goede investering is: „De teelt van 
Paeonia is specialistisch handwerk en de 
plant zal daarom nooit goedkoop worden. 
Ondanks dat zie je het areaal toch groeien.’’ 
Vooral de afgelopen jaren is er weer een 
groeiende belangstelling voor het product 
en daarmee ook voor het aantal nieuwe 
cultivars en hybriden, merkt Klinkhamer. 
„De laatste tijd is er veel vraag naar recente 
Lactiflora-cultivars als ’Coral Charm’, 
’Coral Eye’ en ’Coral Springs’. Deze zoge-
naamde Coral-pioenen hebben goed ge-
vulde bloemen in tinten als zalmoranje en 
abrikoos. Ook geelbloeiende pioenen zijn 
geliefd zoals bijvoorbeeld de Lactiflora-
cultivar ’Gold Mine’’’, vertelt Klinkhamer. 
De prijzen van deze planten zijn hoog, 
maar vooral vanuit Amerikaanse postor-
derbedrijven blijft de vraag naar bijzon-
dere pioenen groeien. „De vernieuwing bij  
Paeonia zet door, maar gaat langzamer dan 
bij de meeste andere vaste planten, omdat 
pioenen nu eenmaal langzaam groeien. Wat 
dat betreft zijn de recente ontwikkelingen 
met weefselkweek bij pioenrozen veelbelo-
vend’’, aldus Klinkhamer.   

Jaarrond in P11
Naast een kwekerij van vaste planten heeft 
Geert Meijer uit Heiloo ook een tuincen-
trum met planten voor de particuliere ver-
koop. Op de sortimentslijst staan vier Lac-
tiflora-cultivars: ’Duchesse de Nemours’, 
’Jan van Leeuwen’, ’Karl Rosenfield’ en 
’Sarah Bernardt’. „Dat zijn al jaren de 
meest gangbare soorten die het bekendst 
zijn bij zowel consument als hovenier. We 
verkopen ze jaarrond in P11’’, zegt Meijer. 
Soms komen particulieren naar Meijer met 
een bestellijst waarop minder bekende cul-
tivars staan. „Vaak vinden ze die namen 

in tuinbladen of boeken. We proberen die 
minder bekende pioenen altijd erbij te zoe-
ken. Daarvoor hebben we een uitgebreid 
netwerk door heel Nederland. Vooral in 
het najaar zijn de meeste cultivars goed te 
vinden aangezien de teelt van veel pioenen 
voornamelijk in de vollegrond gebeurt. 
Omdat die planten bijna niet in pot worden 
gezet, kan het zoeken aan het einde van het 
voorjaar een stuk lastiger zijn.’’ 

Momenteel heeft Meijer een aantal ver-
schillende pioenen in 30cm-pot in de ver-
koop staan. Deze ingekochte planten staan 
in plastic, terracottakleurige siercontainers, 
hebben ruim bloemknop en zijn voorzien 
van een duidelijk foto-etiket met alle beno-
digde plantinformatie. Enkele cultivarna-
men zijn ’Bowl of Beauty’, ’Mme Emile Dé-
batène’, ’Kansas’ en ’Immaculée’. Meijer: 
„Deze planten gaan als zoete broodjes over 
de toonbank. Het is een visueel aantrek-
kelijk product dat veel als cadeauartikel 
wordt aangekocht. Ondanks het prijsver-
schil gaan ze sneller weg dan de pioenen in 
P11.’’

Geduld
Voor pioenrozen is geduld nodig en dat 
is de reden dat hovenier Robert Graat uit 
St. Hubert de planten weinig toepast. Hij 
plant pioenen alleen aan als de klant daar 
specifiek om vraagt en dat gebeurt slechts 
sporadisch. „Je moet een jaar of vier wach-
ten voordat pioenrozen goed gaan bloeien 
en tegen die tijd is de klant de plant meestal 
al weer beu. Soms, wanneer een klant de 
pioenroos goed kent, wordt er specifiek 
om gevraagd. Dan verwerk ik hem in het 
beplantingsschema. Meestal combineer ik 
pioenen dan met andere, bloeiende vaste 
planten in de bloemenborder.’’ 

De keuze van Graat valt daarbij al gauw 
op het standaardsortiment omdat dat mak-

kelijk verkrijgbaar is. De planten worden 
aangeschaft in P9 of P11. Natuurlijk is er 
voor ongeduldige klanten de mogelijkheid 
om voor zwaardere planten in een groter 
potmaat te kiezen. „Wanneer ik ze dat 
voorstel, merk ik echter dat de prijs vaak 
doorslaggevend is. Zeker in deze tijd valt 
de keus dan toch op de lichtere en daarom 
goedkopere exemplaren’’, licht Graat toe.

Tuinontwerpster Corrie Jansen van tuin-
ontwerp- en adviesbureau Van Binnen Uit 
in Middelburg gebruikt Paeonia slechts 
sporadisch. „Vaak vind ik de bloemen te 
groot en te gecultiveerd en de kleuren te 
opvallend. In mijn beplantingsschema’s 
gebruik ik liever meer bescheiden planten 
met een natuurlijke uitstraling.’’ De enkele 
keer dat Jansen een pioenroos gebruikt, 
kiest zij voor de witte, enkele bloem van de 
Lactiflora-cultivar ’Jan van Leeuwen’. Zij 
benadrukt dat de goede verkrijgbaarheid 
ook een belangrijke reden voor deze keuze 
is. Indien het aanbod van enkelbloemige 
pioenrozen groter zou zijn, zou Jansen 
daar zeker meer gebruik van maken. Haar 
voorkeur gaat uit naar de soorten, omdat 
die bloemen en bloemkleuren hebben die 
meer bescheiden zijn dan die van de vele 
Lactiflora-cultivars.

In een beplantingsschema zet Jansen de 
planten liefst in kleine groepen en op vol-
doende afstand van elkaar, zodat ze zich 
goed kunnen ontwikkelen. „Rondom 
Paeonia gebruik ik altijd laatbloeiende 
buurplanten. Deze trekken de aandacht 
wanneer de pioen is uitgebloeid en er dan 
niet meer mooi uitziet. De korte bloei bij 
pioenroos vind ik een groot nadeel. Je moet 
echt zorgen dat je thuis bent als hij bloeit, 
anders moet je weer een jaar wachten!’’ ■

Emiel van den Berg

Van den Berg is freelance journalist voor De Boomkwekerij, 
boomkwekerij@hortipoint.nl
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Bij kwekerij en tuincentrum Meijer in Heiloo gaat ’Bowl of Beauty’ grif van 
de hand als luxe, visueel aantrekkelijk product.

P. ’Bowl of Beauty’


