RUUD WARMERDAM

Op zoek naar
het
gevoel
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Kwekerij
1
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Pioenen zijn in
allerlei kleuren en
vormen vereeuwigd
op antiek aardewerk en schilderijen
uit de Gouden Eeuw. In mei en juni
zijn hun imposante bloemen echte
blikvangers in de tuin. Hester van
Gent ging op bezoek bij pioenkweker
Ruud Warmerdam. Hij vertelt wat
nieuw is en geeft gouden tips voor
jarenlang bloeiplezier. ”Naast die
paar pioenen die in de tuincentra
worden aangeboden, is er nog
een adembenemende wereld te
ontdekken.”

1 I Zoon Luke. 2 I ’Pioen ’Lavender Baby’.
3 I Pioen ’Coral Sunset’ in knop. 4 I Jonge scheuten in
het voorjaar. 5 I Paeonia tenuifolia ’Plena’.
6 I Ruud Warmerdam.
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aan kleuren en vormen een lust voor het oog. ”Nieuwe soorten wil ik eerst kunnen zien en voelen. Pas als ze werkelijk
iets toevoegen aan wat ik al heb, ga ik ermee verder.”
Toen Ruud het bedrijf vijftien jaar geleden van zijn vader
overnam, stonden er op de kwekerij zo’n vijftien cultivars,
waaronder de nog altijd populaire ’Shining Light’ en ’Red
Charm’. Nu zijn er bijna vijfhonderd verschillende pioenen
op zijn kwekerij te vinden. Daarvan zijn er een kleine
honderdvijftig te koop. Ook kweekt hij pioenFoto: M
ike
Bo
rozen als snijbloem. Ruud: ”Je kunt gerust
wl
er
stellen dat ik doorgeslagen ben in
Paeonia. Ik ben er helemaal mal van.
Ze hebben het hele tuinseizoen
wel wat: van de fascinerende
scheuten bij opkomst tot en
met de bladverkleuringen in
de herfst.”

Eigen familie
Boven I Kweker
Ruud tussen de
pioenen in de
showtuin.
Rechts I Paeonia
lactiflora ’Sarah
Bernhardt’ heeft
grote, gevulde
bloemen.
Onder I Paeonia
Foto: Garden World Images

macrophylla.

I

k tref Ruud Warmerdam
op zijn kwekerij in Oude
Wetering, tussen lange rijen
pioenen die in volle pracht
bloeien. Als ik dichterbij kom, zie ik
dat hij bezig is de bloemen stelselmatig
van de stelen af te snijden. ”Zo kunnen
de planten al hun energie in de ondergrondse
delen steken. En dat is weer nodig om een sterke plant
te krijgen, die in de tuin straks volop bloeit. Daar doe je het
tenslotte voor”, licht Ruud lachend toe.
Even verderop ligt de showtuin. Hier staan van elke soort
maar één of enkele planten. De enorme bloemen, die zich
hier wel voluit mogen ontwikkelen, zijn met hun veelheid

Paeonia heeft zijn eigen
familie: de Paeoniaceae, met
een onderverdeling in vasteplant-pioenen, boompioenen
en de zogenaamde intersectiehybriden (kruisingen tussen
vasteplant-pioenen en boompioenen). Warmerdam kweekt voornamelijk vasteplant-pioenen, die in het
najaar bovengronds afsterven. Dat laatste is
een belangrijk verschil met de boom-pioenen, die
houden in de winter hun houtige takken. Ze zijn echter niet
altijd bestand tegen vorst en erg gevoelig voor de schimmel
Botrytis. Ruud: ”Momenteel kweek ik geen boompioenen,
maar er zijn al een paar boompioenen die deze nadelen niet
zo sterk hebben. Mogelijk neem ik die in de toekomst wel
in mijn sortiment op.”
Van de intersectie-hybriden kweekt hij er momenteel zo’n 25
verschillende. Ze worden ook wel Itoh-hybriden genoemd,
naar de Japanner Dr. Toichi Itoh, die in 1948 de eerste
succesvolle kruising maakte. Itoh-hybriden hebben het
uiterlijk van een boompioen, maar gedragen zich als een
vaste plant; de meeste takken sterven in de winter bovengronds af. De populariteit van deze groep neemt toe, stelt
Warmerdam. ”Ze zijn winterhard en er zitten spectaculaire
exemplaren tussen, met bijna geheel gevulde bloemen in
allerlei kleurschakeringen. Toen ze hier in de jaren tachtig
van de vorige eeuw werden geïntroduceerd, waren ze
schreeuwend duur. Maar omdat ze door weefselkweek
vermeerderd kunnen worden, zijn ze steeds beter verkrijgbaar en worden ze ook goedkoper.”

Focus op compact
De gedreven kweker importeert zelf veelbelovende, nieuwe
soorten van collega-kwekers over de hele wereld. Hij heeft
geen vaste criteria waaraan een goede pioenroos moet
voldoen. ”Het gaat erom dat ik het wauw-gevoel krijg,
bijvoorbeeld door een bijzondere combinatie van bloemen bladkleur of door een andere combinatie van eigenschappen die je niet zo vaak ziet. Zo kan ik bijvoorbeeld
enthousiast worden van een pioen met dubbele, witte
bloemen die vroeg bloeit. Omdat ik geen onbekende ben
in de pioenenwereld, wordt mij ook weleens een nog
onbekende zaailing toegespeeld om uit te proberen.”
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Boven I De
weelde van een
grote groep
bloeiende
pioenen.

1 I Rijpe zaden.
2 I Veelbelovende,
1

jonge scheuten.
3 I Dochter Nikita.

2
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Ruud veredelt zelf ook. Daarbij verenigt hij het beste van
twee kruisingsouders, bijvoorbeeld het mooie blad van
Paeonia macrophylla met de enorme, gevulde bloemen
van Paeonia lactiflora. Voor het veredelen van Paeonia
moet je een lange adem hebben: ”Het duurt vier tot zes
jaar voor een zaailing bloeit en vervolgens heb je nog
een paar jaar nodig voor een gedegen evaluatie. Al met al
duurt het zo’n tien jaar voordat je een nieuwe pioen kunt
gaan vermeerderen.”
De oudere pioenen, zoals Paeonia lactiflora ’Karl Rosenfield’,
worden 80-90 centimeter hoog en zijn geschikt voor een
plaats meer achter in de border. ”Bij de nieuwe pioenen ben
ik meer gefocust op compacte planten, die maximaal 2

3

2
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Links I Paeonia
lactiflora ’Karl
Rosenfield’.

Onder I Pioenen
hebben dikke,
vlezige wortels.

Linksonder I

Foto: GAP Photos

Hogere cultivars
hebben een
steuntje nodig.

50 centimeter hoog worden en geen ondersteuning nodig
hebben. Elk jaar voeg ik een aantal compactere pioenen van
andere veredelaars toe aan mijn sortiment. Hun bloemen
zijn even spectaculair, maar in de border kun je ze meer

vooraan zetten”, zegt Ruud. ”Een pioen is een echte bijzonderheid onder de vaste planten. In feite koop je een erfstuk
dat jarenlang mee kan gaan. Ik ken voorbeelden van pioenen
van tachtig jaar oud die het nog steeds goed doen!”
2

TIPS VAN DE KWEKER

• Een van de belangrijkste sleutels voor succes is planten in het najaar. Dan zijn de
pioenen in rust en de grondtemperatuur is nog hoog genoeg voor de aanmaak van
nieuwe haarwortels.

• Om zeker te weten of de planten van je keuze ook beschikbaar zijn, is het aan te raden ze al
eerder te bestellen.

• Koop planten met kale wortels, die niet uitgedroogd zijn, er gezond uitzien en minimaal drie
neuzen hebben. Dan is de kans op bloei in het eerste jaar het grootst.

• Plant de pioen onmiddellijk na aanschaf of ontvangst. Kies een plek met minimaal zes uur zon per dag.
• Plant niet te dicht bij grotere struiken of bomen. Pioenen zijn concurrentiegevoelig en hebben per plant 0,751 vierkante meter ruimte nodig. Houd bij meerdere pioenen een onderlinge afstand aan van 80 centimeter.

• Plant niet te diep; de bovenste neuzen (groeiknoppen) moeten 2 tot 5 centimeter
(twee vingerdiktes) onder het grondoppervlak liggen.

• Alle grondsoorten zijn geschikt, mits goed gedraineerd. Pioenen houden niet van
natte voeten. Op nattere grond kun je ze eventueel in een verhoogd bed zetten.

• Geef het eerste jaar water. Wees voorzichtig met mest: een handje gedroogde koemestkorrels in het najaar (na het terugknippen van de plant) is meestal voldoende.

• Houd de omgeving van de planten vrij van onkruid.
• Sommige variëteiten vormen zijknopjes. Die kan je wegbreken om een grotere
hoofdbloem te krijgen, maar je kunt ze ook laten zitten voor een langere bloei.
Breek dan de hoofdknop weg als deze is uitgebloeid.

• Knip tussen half september en half oktober, als meer dan de helft van het groen
Foto: GAP Photos
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uit het blad is verdwenen, de stelen bij de grond af. Dit komt de bloei het jaar erop
ten goede.

FAVORIETEN VAN DE KWEKER
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Paeonia ’Wout’s White’ (intersectie- ’Old Faithful’ denken aan een roos. Deze bloemen op stevige stelen. De bloemen
1 hybride)
In 2006 vond de vader van prachtige plant heeft zeer dikke stelen en hebben een ongeëvenaarde champagnetint

Ruud, Wout Warmerdam, een witte mutant
tussen de planten van ’Shining Light’. Deze
laagblijvende pioen heeft spierwitte bloemen
en sierlijk donkergroen blad. Warm aanbevolen. Hoogte: 50 cm; bloei: begin juni.

2
18

Paeonia ’Old Faithful’ (vaste plant)
Als de knoppen zich openen doet
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prachtig groen, grof gevormd blad dat wijd
uitstaat. De meest opvallende rode pioen van
dit moment, met zijdeachtige, symmetrische
bloemen. Hoogte: 95 cm; bloei: begin juni.

en het knalgroene blad heeft sierlijke rondingen. Beperkt verkrijgbaar. Hoogte: 110 cm;
bloei: na half mei.

Paeonia ’Pastelegance’ (vaste plant)
3 Een
van de meest gewilde pioenen
met extreem grote, bijna geheel gevulde

plant) De talrijke bloemen van deze
pioen zijn prachtig zalmroze. Ze worden fier
overeind gehouden door sterke stelen met

4 Paeonia ’Etched Salmon’ (vaste
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Een
pioen
in bloei
is het
toppunt
van
weelde

5

6
10
prachtig groen en sierlijk gepunt blad, dat
zeer sterk is en tot laat in het najaar groen
blijft. Hoogte: 90 cm; bloei eind mei/begin juni.
’Bartzella’ (intersectiehybride) De beste gele intersectiehybride van dit moment. Door zijn enorme
groeikracht en grote hoeveelheid lichtgele
bloemen is ’Bartzella’ een struik waar je niet
omheen kunt. Steelt de show in iedere tuin.
Hoogte: 100 cm; bloei: begin juni.

5 Paeonia

Paeonia ’Claire de Lune’ (vaste
6 plant)
Een bijzondere plant, alleen

al vanwege het verhaal van de veredelaar
(White/USA, 1954) dat ’Claire de Lune’ het
unieke kruisingsresultaat is van meer dan
vierduizend bestuivingen! Bloeit al vroeg
met talrijke bloemen. Hoogte: 75 cm; bloei:
begin mei.
’Lois’ Choice’ (vaste plant)
7 Paeonia
’Lois’ Choice’ is iedere dag anders;

de gevulde bloemen doorlopen meerdere
fasen waarin ze naar allerlei tinten groen,
roze en geel kleuren. De plant blijft laag en
heeft prachtig groen gepunt blad. Hoogte:
70 cm; bloei: half mei.
’Dr. F.G. Brethour’ (vaste
8 Paeonia
plant) De beste dubbele witte pioen.

De grote bloemen zijn kraakhelder wit
en ruiken heerlijk. De sterke, donkerrode
stelen met keihard groen blad maken het
beeld compleet. Hoogte: 85 cm; bloei: begin
juni.
Paeonia ’Candy Stripe’ (vaste plant)
9 De
naam van deze bijzondere en

populaire tweekleurige pioen verwijst
naar het speelse rood en wit, waardoor de
bloemblaadjes iets weg hebben van snoepgoed. Hoogte: 90 cm; bloei: half juni.

10 Paeonia ’Coral

Sunset’ (vaste
plant) Een stevige
pioen met zeer grote,
halfgevulde bloemen. De bloemknop
is intens roze en de
bloem zelf kleurt achtereenvolgens oranje, crème
en wit, waardoor je in één plant
al deze schakeringen kunt aantreffen.
Hoogte: 110 cm, bloei: na half mei.
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’Soft Salmon Saucer’ (vaste
11 Paeonia
plant) Toen Ruud deze cultivar voor

het eerst zag, was hij helemaal ’hoteldebotel’.
De enkele zachtroze tot zalmkleurige bloemen
hebben een opvallend hart met goudgele
meeldraden en lijken, zoals de naam al zegt,
op schoteltjes. Ze steken prachtig af tegen het
donkergroene blad. Kan wat steun gebruiken.
Hoogte: 85 cm; bloei na half mei.
’White Cap’ (vaste plant)
12 Paeonia
Een tweekleurige pioen met enorme

bloemen, waarin de bietenrode en crèmegele tot witte bloemblaadjes elkaar afwisselen. Iets van het bietenrood komt terug in
het donkergroene blad van deze oersterke
en heerlijk geurende pioen.
]
Hoogte: 90 cm; bloei: eind mei/begin juni.
Tekst Hester van Gent
Beeld Ruud Warmerdam e.a.
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KIJKEN, KIEZEN, KOPEN

De kwekerij van Ruud Warmerdam in Oude Wetering (ZH) is alleen voor groepen vanaf acht
personen op afspraak te bezoeken. Veel praktische informatie over pioenen, de catalogus
met foto’s en beschrijvingen van het sortiment vind je op de website www.paeoniapassion.
com. Je kunt tot 1 oktober planten bestellen. Op 28 mei 2016 is Ruud Warmerdam aanwezig
op de Bos & Burchtfair in Oostvoorne (ZH). Zie ook de Agenda op pag. 84.
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