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Resultaat van succesvolle samenwerking tussen Kebra en Plantipp

Festuca ‘Sunrise’ en 
Miscanthus ‘Boucle’:  
visueel onderscheidend 
en hufterproof

Marc van Kesteren
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Een jaar of tien geleden startte de samen
werking tussen kwekerij Kebra en Plantipp. ‘Ik 
geloof dat we in contact kwamen via een bemid
delingsbureau. We pasten meteen bij elkaar. 
Plantipp heeft een goede afzet over de hele 
wereld en doet veel aan promotie, via alle  
kanalen’, vertelt Van Kesteren.

Aantrekkelijke nieuwigheden
‘Plantipp is heel actief, met een continue aan
voer van nieuwe artikelen. Ze beschikken over 
een sterk netwerk van veredelaars, die samen 
voor voldoende aanwas van nieuwe rassen  
zorgen. Daardoor blijven wij ook interessant 
voor onze afzetkanalen. Nieuwigheden houden 
de afzet levendig.’ Voor Van Kesteren zijn ook de 
eigenschappen van rassen belangrijk: ‘Plantipp 
is goed in planten die hufterproof zijn in de 
opkweek en ook bij de eindgebruiker. De nieuw
ste siergrasrassen die wij van Plantipp hebben, 
onderscheiden zich visueel van de bekende  
rassen en zijn daarom direct aantrekkelijk als 
nieuwigheid. Daarnaast is de gebruikswaarde 
goed. Ze zijn sterk en winterhard, vragen nauwe
lijks onderhoud en hebben bovendien geen last 
van plagen. Dat betekent dat we ze goed kwijt 
kunnen in de markt.’

‘De samenwerking met Plantipp werkt voor 
ons heel goed’, vervolgt Van Kesteren. ‘Plantipp 
heeft een kwalitatief goed en constant aanbod 
van nieuwigheden. Zij dragen rassen aan die 
wij testen op eigenschappen voor onze markt, 
zodat we de goede en bewezen hufterproof 
planten in ons programma kunnen opnemen. 
Het is belangrijk dat zo’n plant rendabel is. De 
promotie wordt door Plantipp gedaan, daar 
kijken wij niet naar om. Je komt Plantipp dan 
ook overal tegen: op beurzen, in bladen en op 
sociale media. Dat hoeven wij dan niet te doen; 
wij kweken en leveren de planten. Een prima 
taakverdeling voor beide partijen.’

Festuca ‘Sunrise’: alsof de opkomende  
zon erop schijnt
‘Festuca ‘Sunrise’ is een van onze aanwinsten 
die bij Plantipp vandaan komen en een mooi 

voorbeeld van onze samenwerking’, stelt Van 
Kesteren tevreden. ‘Dankzij de marktbewerking 
door Plantipp kunnen we deze plant afzetten 
in Nederland, maar ook wereldwijd, vooral in 
Azië en Europa. Voor de VS gelden restricties, 
waardoor export van siergrassen daarnaartoe 
niet mogelijk is. Plantipp lost dit op door samen 
te werken met Amerikaanse producenten voor 
uitgangsmateriaal. Festuca ‘Sunrise’ onderscheidt 
zich visueel door de kleur van de bloemen en 
bloemstelen; die doet denken aan het licht van 
de opkomende zon. Het is een siergras met veel 
toepassingsmogelijkheden dat weinig eisen stelt 
aan de groeiomstandigheden. Het vraagt eigen
lijk geen onderhoud. Ik heb zelf ook een aantal 
vierkante meters in de tuin. Omdat het er mooi 
uitziet, én omdat ik niet steeds water hoef te 
geven, want als ik uit mijn werk kom, heb ik  
minder animo om nog in de tuin te werken. 
Ze kunnen dienen als accent in de tuin, maar 
je kunt er ook een rijtje van maken als border
rand of lage heg. Ook als massabeplanting kun 
je ‘Sunrise’ toepassen. Omdat hij bovendien 
niet al te groot wordt, doet hij het goed in het 
openbaar groen, waar hij op allerlei manieren 
toegepast wordt. Hij is hufterproof genoeg om 
in de berm te worden aangeplant; je hoeft er 
niet steeds naar om te kijken.’

Festuca ‘Sunrise’ (‘Miedzianobrody’ PBR)  
EU 55021 in het kort
Het donkergroene blad kleurt in de late herfst 
en winter aan de bovenkant koperoranje. In 
de zomer hebben de bloemen en bloemstelen 
een helder oranjerode kleur. Dankzij het smalle 
blad heeft dit siergras een luchtige uitstraling. 
De vorm is compact en rond. Festuca ‘Sunrise’ is 
bladhoudend en winterhard tot 20 ºC.  
De plant wordt circa 25 centimeter breed en  
30 centimeter hoog, inclusief bloem ongeveer 
70 centimeter. ‘Sunrise’ doet het goed in pot  
op terras of balkon en ook als accentplant,  
massabeplanting en landschapsinrichting en  
in een stadstuin of rotstuin. ‘Sunrise’ is winnaar 
van de ISU Award 2018. De veredelaar is 
Gospodarstwo Ogrodnicze Szkółka Słowińscy  
in Polen.

Marc van Kesteren van kwekerij Kebra in Noordwijkerhout vertelt enthousiast over de parade

paardjes in zijn siergrassensortiment. Niet alleen de planten zelf zijn verantwoordelijk voor het  

succes, ook de samenwerking met royaltymanager Plantipp draagt daar meer dan een steentje  

aan bij.
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Kebra
Kwekerij Kebra in Noordwijkerhout is niet 
eenkennig als het gaat om de planten 
die er gekweekt worden. ‘We kweken een 
paar honderd verschillende rassen. Dat is 
voor een deel uitgangsmateriaal, en verder 
planten in pot en losse planten uit de volle 
grond.’ Klanten van Kebra zijn voor een 
deel kwekers die leveren aan tuincentra, 
dus voor de visuele markt. Verder heb
ben veel planten het openbaar groen als 
uiteindelijke bestemming. Ook gaat een 
flink aandeel naar de wereldwijde export, 
deels via exporteurs. Kebra heeft ongeveer 
1 hectare kas, met daarin een schaduwkas 
van 3000 vierkante meter voor het afhar
den, en nog 5 hectare open teelt. Kebra 
is een van de wereldwijde locaties waar 
potentiële nieuwigheden van Plantipp 
worden getest. Marc van Kesteren runt het 
bedrijf samen met zijn zoons Ralf en Lars.

Festuca ‘Sunrise’ met bijzondere bladkleuren
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Festuca ‘Sunrise’ met bijzondere bladkleuren

ACHTERGROND

Miscanthus ‘Boucle’: olifantsgras met 
spectaculair uiterlijk
‘Miscanthus sinensis ‘Boucle’ is visueel echt  
een bijzonderheid, waarmee Plantipp onze 
verwachtingen heeft overtroffen’, vervolgt Van 
Kesteren enthousiast. ‘Net als Festuca kweken wij 
deze sinds het najaar van 2021 en we zijn heel 
enthousiast over de resultaten. Als de bloem 
uitkomt, laat hij fluweelzachte, dichte bloem
pluimen zien in de vorm van een waaier met een 
gekartelde vorm. En dan is er nog de bijzondere 
donkerpaarse kleur. Ik denk dat je hem gerust 
spectaculair kunt noemen. Deze Miscanthus is 
een stuk groter dan de Festuca waar we het net 
over hadden. Eén plant kan zomaar een vier
kante meter in beslag nemen en hij wordt ook 
hoger dan een meter. Hij neemt wat meer ruimte 
in en is daarom minder in trek voor de openbare 
ruimte. Wel komt hij, ook door het opvallende 
uiterlijk, natuurlijk, goed tot zijn recht in bijna  
elk tuinontwerp.’

Miscanthus sinensis ‘Boucle’ PBR EU 57849 
in het kort
Miscanthus ‘Boucle’ is een olifantsgras dat als 
blikvanger past in allerlei thematuinen, zoals een 
jungletuin, prairietuin of Japanse watertuin, maar 
eigenlijk ook in andere tuinen. Het opvallende 
aan ‘Boucle’ is de manier waarop de bloem
pluimen opengaan. De donkere kastanjebruin 
paarse bloempluimen zorgen voor contrast met 
de donkergroene bladeren, die een witte streep 
en paarse punten hebben. Vanaf de herfst  
krijgen de pluimen hun zilverachtige tinten, die 
contrasteren met de oranje herfstkleur van het 
blad. ‘Boucle’ heeft een opgaande groeiwijze en 
wordt ongeveer 150 centimeter hoog bij een 
breedte van 100 centimeter. Hij is onderhouds
arm en kan in de border, als massabeplanting 
of als lage heg worden toegepast. Ook in pot 
op balkon of terras doet hij het goed. Hij is niet 
gevoelig voor ziekten en plagen en is winterhard 
tot 23 °C. Veredelaar van Miscanthus ‘Boucle’ is 
Artur Maj Gospodarstwo Rolne in Polen.

Nieuws in het verschiet
‘Zoals gezegd zijn we heel content met de 
samenwerking met Plantipp, ook omdat er altijd 
weer wat nieuws in het verschiet ligt’, zo sluit 
Van Kesteren af. ‘Op het moment hebben we 
bijvoorbeeld drie nieuwe Miscanthussoorten 
in het vizier die erg mooi zijn. Wij zijn er in elk 
geval weg van, maar onze klanten moeten nog 
even geduld hebben. We zijn nog druk bezig met 
de voorbereidingen voor de productie, terwijl 
Plantipp intussen de marketing en kwekers
rechtelijke bescherming op touw zet.’

Miscanthus ‘Boucle’ heeft een unieke bloeiwijze

‘Dan is er nog de bijzondere 
donkerpaarse kleur. Ik denk 
dat je hem gerust spectaculair 
kunt noemen’
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