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Erwin Maaijen van Boomkwekerij A & E Maaijen 
in Boskoop wil Fagus graag in de schijnwerpers 
zetten. ‘Bepaalde soorten hebben de laatste 
jaren te maken met een krimpend assortiment. 
Daarom zijn we constant op zoek naar nieuwe 
soorten, om de keus te verbreden.’

Deze constatering komt niet uit de lucht  
vallen, want Maaijen heeft veel ervaring met de 
kweek van Fagus (beuk). ‘Wij hebben een breed 
assortiment langjarige teelten van beuken.  
We leveren er 19.000 per jaar af, zoals Fagus  
sylvatica ‘Aspleniifolia’. Momenteel hebben  
we ruim twintig Fagus-soorten, van een- tot 
drie jarigen, van klein tot groot. Niet alleen in  
de volle grond, maar deels ook in de pot.  
Zo onderscheiden we ons met een grote en 
bijzondere voorraad beuken. De vermeerdering 
van Fagus is dan ook een van onze speer-
punten. Hiermee zijn we een prominente  
partij in die markt.’

Vermeerdering minder populair
De Boskoopse kweker ervaart dat de vermeer-

dering van beuken momenteel in populariteit 
afneemt. ‘De vermeerdering is nogal arbeids-
intensief, vooral van de grotere maten. Het 
doorkweken ervan vergt twee tot drie jaar en 
brengt een berg werk met zich mee. Ik heb het 
idee dat de jongere generatie kwekers daar 
geen zin meer in heeft.’

Terwijl het aanbod van beuken daalt, blijft de 
vraag onverminderd behoorlijk hoog. ‘Klanten 
kunnen steeds moeilijker aan beuken komen. 
We zijn nu zelfs actief in de contractkweek, om 
een bepaalde voorraad veilig te stellen voor 
de klant.’ Volgens Maaijen heeft de beuk een 
inmiddels achterhaald imago. ‘De boom zou 
heel groot worden en alleen in royale tuinen 
passen, maar dat is niet zo. We hebben meer-
dere kleinere treursoorten die geschikt zijn voor 
de wat bescheidenere tuin. Deze vallen op door 
hun diep ingesneden blad. Bij een beuk denkt 
men doorgaans meteen aan de rondeblad- 
variant, maar er zijn echt meer types verkrijg-
baar.’

Recentste ‘groeibriljant’: Fagus sylvatica ‘Midnight Feather’

Het imago van de beuk (Fagus) heeft een 

upgrade nodig, stelt kweker Erwin Maaijen. 

Volgens de heersende gedachte zou de boom 

te groot zijn voor de kleinere tuin en alleen 

een rond blad hebben. Niets is echter minder 

waar. Als je er moeite voor doet, kun je de 

beuk in alle soorten en maten krijgen. Maaijen 

maakt zich er sterk voor om bepaalde vaak 

prachtige, kleurrijke beukenvarianten voor het 

voetlicht te brengen en de beschikbaarheid te 

verbreden. Fagus sylvatica ‘Midnight Feather’ 

is momenteel de groeibriljant in het beuken

aanbod van Maaijen.
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Erwin Maaijen zet nieuwe, 
onbekende varianten van 
beuk op de kaart

Het blad van Fagus sylvatica ‘Midnight Feather’ is diep ingesneden 

en heeft de vorm van een veer.
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Bijzondere beuken
De gedreven Maaijen stipt graag een aantal 
highlights aan uit zijn beukenaanbod. ‘Fagus 
sylvatica ‘Rohan Weeping’ is een gewilde soort. 
Dit is een vrij langzaam groeiende boom met 
een treurende kroonvorm. Jonge exemplaren 
groeien nog slank hangend, maar op latere 
leeftijd wordt de kroon breder door de meer 
afstaande takken. De tandbladige dwergbeuk 
wordt vaak gebruikt op stam.’

Een andere mooie beukensoort is Fagus sylva-
tica ‘Swat Magret’. ‘Dit is een imposante rode 

beuk met groot blad van wel 20 cm, die een 
bolvormige brede kroon krijgt. Dat blad is heel 
bijzonder en is niet te vergelijken met dat van 
andere soorten. De diep donkerrode tot zwarte 
bladeren zijn ovaalvormig met een golvende 
bladrand. Deze beuk kan tot een grote hoogte 
reiken en wel 20 tot 25 m groot worden.’

De diversiteit in het Fagus-assortiment is dus 
enorm, stelt Maaijen. ‘Ik mag ook niet vergeten 
Fagus sylvatica ‘Mercedes’ te noemen. Dit is een 
heel kleine en compacte dwergbeuk. ‘Mercedes’ 
is in België ontdekt. De beuk groeit gestaag en 

bereikt uiteindelijk een hoogte van circa 250 
cm. Fagus sylvatica ‘Mercedes’ is goed te her-
kennen aan het zeer smalle lancetvormige blad 
en kan toegepast worden als solitairplant in 
een kleine tuin. Hij is bossig en vertakt goed.  
Je hebt er weinig snoeiwerk aan. ‘Mercedes’ 
doet meer denken aan een Japanse Acer dan 
aan een beuk.’

Orders tot 2024
Fagus sylvatica ‘Aurea Pendula’ is ook een 
opvallende verschijning in de beukenwereld. 
Maaijen: ‘Het is een grote, sierlijke boom met 
golvend opgaande hoofdtakken, waaraan de 
zijtakken loodrecht naar beneden hangen. 
Uiteindelijk reiken de zijtakken tot aan de 
grond. De ovale tot eivormige bladeren lopen 
schitterend goudgeel uit en kleuren in de 
zomer meer geelgroen. Het blad is enigszins 
gevoelig voor zonnebrand. In de herfst kleuren 
ze bruinig geel. ‘Aurea Pendula’ is net even 
anders.’

Voor al deze beukensoorten geldt dat ze moei-
lijk verkrijgbaar zijn. ‘Als ik een partij bomen 
opzet, is die eigenlijk al weg voordat hij goed 
en wel op de markt is gebracht. Er wordt steeds 
vaker ruimschoots van tevoren besteld. Ik heb 
zelfs al orders lopen tot 2024. Klanten willen 
graag zekerheid en willen niet misgrijpen. Het 
betreft veelal een bepaalde doorteelt. Zo had-
den we laatst een treursoort van Fagus sylvatica 
‘Purpurea Pendula’ met stammen van 120 cm 
tot 2 m en een mooie kroon. Daar hebben we 
er in een mum van tijd 1500 van verkocht.’

ACTUEEL
5 min. leestijd

Boomkwekerij A & E Maaijen
De constante zoektocht naar nieuwe,  
uit zonderlijke soorten zit diep in het DNA 
van Boomkwekerij A & E Maaijen. Samen met 
vader Arie kweekt Erwin Maaijen al jaren  
bijzondere en vergeten soorten, die opnieuw 
bij het grote publiek onder de aandacht 
worden gebracht. Maaijen kiest ervoor om de 
bomen zoveel mogelijk biologisch te kweken. 
De ziekte bestrijding wordt daarom praktisch  
alleen aan de natuurlijke vijanden van de 
ziekte verwekkers overgelaten. Maaijen  
gebruikt uitsluitend natuurlijke bestrijdings-
middelen en verdrijvers.

De omzet van de kwekerij komt voor een groot 
deel uit de export naar landen als Duitsland,  
Denemarken, Polen, Frankrijk, België en Tsjechië.

Erwin Maaijen is altijd op zoek naar het onbekende.

Fagus sylvatica 
‘Midnight Feather’ 
bleek uiteindelijk 
totaal anders te 
zijn dan andere 
beukensoorten
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ACTUEEL

‘Midnight Feather’
Maar de recentste ‘groeibriljant’ is Fagus sylvatica 
‘Midnight Feather’. ‘Deze soort is gevonden door 
de hobbykwekers Peter en Rianne Verschuuren’, 
vertelt Maaijen. ‘Zij zochten een vermeerderaar 
en stonden op GrootGroenPlus, waar wij met 
hen in contact kwamen. We zagen er wel wat in 
en hebben ‘Midnight Feather’ vervolgens meer 
dan acht jaar lang getest. We hebben de beuk 
vernieuwd en uitgezocht of er geen gelijkende 
soort was. Hij bleek uiteindelijk totaal anders te 
zijn dan andere beukensoorten. Daarom  
hebben we ‘Midnight Feather’ aangeboden 
ter keuring. Met succes, want de nieuwe Fagus 
werd bekroond met de zilveren KVBC-award.  
We waren daar ontzettend blij mee. De  
keuringscommissie zei er onder meer dit over: 

“Omstreeks 2010 als zaailing gevonden; groei-
krachtig, uniforme groei en de stam dikt goed.” 
We grepen net naast goud, omdat ‘Midnight 
Feather’ volgens de jury niet geschikt was voor 
kleinere tuinen.’

Fagus sylvatica ‘Midnight Feather’ is een  
opgaande beuk, die een mooie doorgaande tak 
maakt en een mooie uitstaande punt vormt.  
De boom dikt goed op de stam, die zich eigen-
lijk zelf vormt. Het is een gezonde boom die uit-
stekend te gebruiken is voor de tuin, het open-
baar groen, als vakbeplanting of als boom langs 
de weg. Het is geen extreem brede groeier en 
door de slanke vorm heeft ‘Midnight Feather’ 
nagenoeg geen snoei nodig. Hij groeit gestaag 
door tot 6 m, waarna de snelheid eruit is.

Het blad van ‘Midnight Feather’ is diep inge-
sneden en heeft de vorm van een veer. Zodra 
deze beuk begint te groeien, loopt hij uit 
met dieprode bladeren die gedurende het 
groeiseizoen verkleuren naar zwart, de kleur 
van de nacht. ‘Vandaar de naam ‘Midnight 
Feather’. Deze mysterieuze kleur steekt heel 
mooi af in borders met planten met witte 
bloemen. ‘Midnight Feather’ stelt weinig eisen 
aan de grondsoort. De boom is winterhard. 
Temperaturen van -25°C zijn geen probleem. 
Bladverbranding komt nagenoeg niet voor.’

Alleenrecht
Maaijen constateert dat de unieke beuk in 
een mum van tijd veel interesse heeft gewekt 
en dat de bomen als warme broodjes over de 
toonbank gaan. ‘We hebben al partijen afgezet 
in verschillende Europese landen, onder meer 
Polen, en er zijn zo’n vijfhonderd stuks naar 
Amerika gegaan. Ik verwacht ook veel van de 
komende herfst. Ik hou bewust zo’n duizend 
planten achter om dan te kunnen leveren.  
Ik zoek ook constant samenwerking met laan-
boomkwekers.’

Boomkwekerij Maaijen is in Nederland de enige 
kweker van 'Midnight Feather'. Daarnaast heeft 
de kweker voor verschillende andere soorten 
het alleenrecht om ze te mogen kweken en  
vermeerderen. ‘Wij zijn altijd op zoek naar  
specialiteiten die andere boomkwekers niet 
kweken, bijvoorbeeld omdat ze lastig te ver-
meerderen zijn, vergeten zijn of omdat de markt 
beperkt is. We streven naar niet-standaard 
plantgoed en zijn continu aan het vernieuwen.’

A & E Maaijen mag dan ook gerust een unieke 
kwekerij genoemd worden. De producten die 
er geteeld worden, komen uit alle windstreken. 
‘We gaan er altijd van uit dat er een markt voor 
is. Ook creëren we vraag door veel promotie te 
maken, samen met Breederplants. Als iemand 
vraagt hoe hij een nieuwe, onbekende plant 
moet vermeerderen, kan hij doorgaans bij ons 
terecht. Wat afzet betreft richten we ons vooral 
op de Oost-Europese landen, maar we leveren 
zowel binnen als buiten Europa. De producten 
moeten aan twee voorwaarden voldoen:  
ze moeten goed winterhard zijn en weinig  
ziektegevoelig.’

Fagus sylvatica ‘Midnight Feather’ is een opgaande beuk, 

die een mooie doorgaande tak maakt.

‘De boom zou heel groot worden 
en alleen in royale tuinen passen, 
maar dat is niet zo’
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