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Kweker Bert Griffioen geeft tekst en uitleg bij het vasteplantenpakket dat hij overhandigde aan vasteplantentop-winnaar Max Griebling.

Vasteplantentop-5: 
de prijs en de discussie
Eind 2012 hield TenL een vasteplantenverkiezing. Met zijn plaatsing van Persicaria 
amplexicaulis ’Speciosa’ op 1 won ontwerper Max Griebling de hoofdprijs, een vasteplan-
tenpakket. Onlangs kreeg hij dat overhandigd door kweker Bert Griffioen. Tijdens die ont-
moeting gaven de heren hun visie op het vasteplantensortiment en de winnende planten. 

Tekst en beeld Peter Bennink
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Bij elke wedstrijd horen winnaars en 
bij de vasteplantentop-5, die Tuin-

enLandschap vorig jaar organiseerde, 
zijn dat er zelfs twee! Op de eerste plaats 
natuurlijk alle eer voor Persicaria amplexi-
caulis ’Speciosa’. Met zijn mooie blad, 
betrouwbaarheid, eindeloze bloei en zijn 
weinig kritische houding ten opzichte 
van zijn standplaats een verdiende win-
naar, vinden kweker Bert Griffioen van 
Griffioen Wassenaar en ontwerper Max 
Griebling van Maxtuinen uit Amersfoort. 
Met de laatste hebben we de tweede 
winnaar van de vasteplantentop, want 
Griebling zat met zijn top-5 het dichtst 
bij de uiteindelijke rangorde.

Commentaar
Na de wedstrijd was er het nodige com-
mentaar op de winnende planten van 
de wedstrijd via de sociale media. Niet 
alleen de nummer 1 Persicaria amplexi-
caulis ’Speciosa’, maar ook de andere 
vier: Anemone x hybrida ’Honorine Jobert’, 
Geranium macrorrhizum ’Spessart’, Rud-
beckia fulgida ’Goldsturm’ en Echinacea 
purpurea zouden te weinig origineel zijn 
en allemaal behoren tot het geijkte stan-
daardsortiment dat al decennia gebruikt 
wordt. Dit commentaar wuiven Griebling 
en Griffioen echter weg. 
Griebling: „Het is logisch dat de beste 
planten uiteindelijk populair en bekend 
worden. Er zijn nu eenmaal ’gouwe ouwe’ 
planten die succesvol zijn gebleken en 
zich in de praktijk hebben bewezen. Deze 
groep planten is groot en er is volop keus 
in. Niet verwonderlijk dus dat hieruit de 
winnaars naar voren komen.”

Volgens Bert Griffioen is er van het 
meeste nieuwe vasteplantensortiment 
ook niet veel te verwachten: „Het groot-
ste deel van het nieuwe sortiment wordt 
veredeld voor de tuincentra. Daarvoor 
gelden hele andere regels. Het gaat er 
bijvoorbeeld om dat planten bij lage tem-
peratuur gekweekt kunnen worden, het 
eerste jaar al bloeien, een lage mestbe-
hoefte hebben en dat ze compact groeien 

zodat er veel op een Deense kar passen. 
Voor veel klanten van tuincentra zijn 
planten wegwerpartikelen die op zicht 
gekocht worden: die hoeven niet lang 
mee te gaan of betrouwbaar te zijn.”

Het zou volgens de kweker interes-
santer zijn voor de groene sector als 
veredelaars zich meer zouden bezighou-
den met het ontwikkelen van besten-
diger plantmateriaal zoals Heuchera die 
niet door taxuskever wordt opgegeten of 
slakkenvrije Hosta: „Het is toch vreemd 
dat er duizenden benaamde Hosta-culti-
vars zijn, die zich vaak alleen van elkaar 
onderscheiden doordat de één net een 
breder wit streepje langs het blad heeft 
dan de ander, maar dat ze nog steeds al-
lemaal door slakken worden opgegeten.” 

Superieur
Toch hebben zowel Griffioen als Grieb-
ling wel wat aan te merken op de top 5. 
Alhoewel de winnaars allemaal goede 
planten zijn, vindt Griffioen dat Geranium 
cantabrigiense ’Biokovo’ op een aantal 
punten superieur is aan de bekendere 
G. macrorrhizum ’Spessart’: Na de bloei 
krijg je in ’Spessart’ lelijke zaaddozen en 
na verloop van tijd vallen er vaak gaten 
in een vakbeplanting, G. cantabrigiense 
’Biokovo’ blijft veel beter gesloten, en is 
net zo wintergroen. 

Griebling heeft meer moeite met 
Echinacea purpurea: „Als ontwerper zie 
ik mijzelf als hoeder van het lange-
termijnbelang. Het is natuurlijk een 
schitterende plant, maar het is mijn taak 
om ervoor te zorgen dat als de hovenier 
weg is, de beplanting ook op de langere 
termijn mooi blijft. Dan moet ik er dus 
voor zorgen dat ik planten gebruik die 
niet na een paar jaar wegvallen, wat bij 
Echinacea vrijwel altijd het geval is.” 

„Veel hoveniers kijken er anders tegen-
aan”, gaat de ontwerper verder,  „voor 
hen is het juist interessant om een be-
planting aan te leggen die snel mooi oogt 
en na een paar jaar weer terug te komen 
voor renovatiewerk aan de beplanting.” 

Maar wat maakt een plant nou tot een 
echte topper? Griebling kijkt altijd in 
de eerste plaats naar het blad en in het 
verlengde daarvan naar hoe de plant er 
jaarrond uitziet. „De bloei duurt meestal 
hooguit 2-4 weken. Dat betekent dat je 
nog 48-50 weken over hebt, dan wil je er 
ook iets aan hebben.” 

Bert Griffioen gaat het er vooral om 
dat de plant een goede gebruikswaarde 
heeft voor het openbaar groen. „Wij zijn 
gespecialiseerd in vaste planten voor het 
openbaar groen. Om daarvoor geschikt te 
zijn moeten ze aan heel specifieke eisen 
voldoen. Ze moeten bijvoorbeeld in het 
voorjaar snel dichtgroeien zodat onkruid 
geen kans heeft. Nieuwe aanplant moet 
na vier maanden dicht staan: alleen dan 
hebben mensen er respect voor. Daar-
naast moeten de planten langlevend 
zijn, vaak hittebestendig en eventueel 
zouttolerant als ze langs een doorgaande 
weg staan. Subtiele uiterlijke verschillen 
tussen cultivars doen niet ter zake in het 
openbaar groen. Het gaat in de eerste 
plaats om de gebruikswaarde.” 

Het vasteplantenpakket
Het plantenpakket dat Griebling kreeg 
als prijs bestond overigens niet uit de 
winnende planten van de verkiezing. Van 
te voren had Griebling aan Griffioen een 
aantal situaties aangegeven waarvoor hij 
graag vaste planten wilde hebben: een 
rotstuin, een border en een groen dak, 
daarnaast liet hij zich graag verrassen 
met wat aanraders. De Wassenaarse kwe-
ker zocht vervolgens voor elke situatie 
geschikte planten uit, en overhandigde 
de winnaar er acht kratten vol van.  <

Max Griebling:  
’Blad en jaarrond 
aanblik belang-
rijker dan bloei’
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