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een vraaggesprek met Leo 

Steenbergen, vaste plantenkweker 

Willy Leuf gen 

it schept ge lijk een band: 
Leo Steenbergen, opr ichter. 
harde werker en 'goede ziel' 

van vaste plantenkweke rij De
 
Keltenhof in Bergharen (Gld.), blijkt
 
een leeftijd genoot te zijn. 50 in het
 
zieht...
 

Nieuwsgierig naar het leven
 
Het - bijna - ove rbekende verhaal: als
 
7-jarige had Leo al een tuintje van
 
vier m" ; zinnia's . asters, afrikaanrjes.
 
Netjes onde rhouden . verrijkt met
 
koeienme st.
 
Begin jaren '70 koos hij voor een
 
biologiestu die in Nijmegen. Aquatische
 
biologic , celbiologie , maar ook de
 
desrijd s haast weI vanzelfspreke nde
 
maatschappelijke betrokkenhei d: als
 
bijvak "Verandering sproeessen in de 3e
 
Wereld " ; hij verdiepte zich in de
 
energie problematiek, de rn ilieuver

vuiling en de economisehe redenen
 
hiervoor.
 
Wat de inheemse flora betreft bleef het
 
in deze periode bij de verplichte
 
basiscursus in her eerste srudiejaar.
 

Onderwijs
 
Maatschappel ijke betrokkenheid ,
 

respectvo l omgaan met de natuur en
 
met het milieu: met zulke idealistische
 
doelstellingen belandde je na je studie
 
toen al gauw in het onderwij s.
 
Leo begon zij n onderwijs carriere
 
tradition eel: bioJogieleraar op HAVoi
 
Atheneu m. De klassikale manier van
 
we rken, het con stanre orde hand haven
 
brak hem al gauw op. Hij zoeht en
 
yond binnen het VHBO (Voorbereidend
 
Hoger Beroeps Onderwijs) een beter
 
bij hem passende werkkring : toen al
 
werkte hij met modules, kleine. relarief
 
zelfstandige groepje s, begele iding in
 
' kleinschaligheid' . En hij kon part -rim e
 

werk en, net als zijn vrouw Ria, werk 

zaarn in de (wij k-)verpleging.
 
Tien jaar deed Leo dit werk (van 1979

1989). Eind jaren ' 80 hield hij het ech t
 
voor gezien. Reorg anisaties - het
 
VHBO dreigde te worden opgeheven 

en Leo werd gedwongen toch weer
 
klassika al binnen her MBOV anatomie

les en fysiologie te 'draaien. Na lang
 
' worstelen' raakte hij burned out.
 

Een nieuwe start
 
Achteraf gez ien niet zo verbazingwek

kend, zeg t hij zelf. Frustrerend onde r

wijs. maar ook de aankoop en het op 

knappen van een rnooie , maar verwaar
loosde boerderij in Bergharen (in 
1986), de geboorte en het gezamenlijk 
opvoeden van vier kindere n (geboren 
in ' 83, '85, ' 87 en J99 1)... 

Maar her opknappen van de boerder ij 
zorgde ook voor het gewe nste keer

punt. Zeven broers en zusters hadden er 
hun leven lang gewoond, de laatste was 
op 96-jarige leeftijd overleden en had 
per testament vastgesteld, dar de boer
derij per veilingbod moest worden ver
kocht. Leo en Ria wonnen de spa n
nende ' loterij '. 
En dan maar troep ruimen , nieuwe 
spouwmuren, vloeren, funderingen. 
In srandhouden war nog goed is, 
verantwoord verbouwen. Een lang
duri ge klus, die co nstant bleef door
gaan. Een grore boerderij , diro schuur, 
rieten daken... er blij ft werk. 
Zijn vader hielp hem bij her timm er
werk, maar veel werk deed hij aIleen. 
En parallel begonnnen Ria en Leo aan 
de voorzichtig e opbouw van de kweke
rij. Leo had al. eind jaren '7 0 een tuin 
met vijver en wilde planten - dus 
enige ervarin g. Een kenni s gaf hem 
wat adv ies bij het opzetten van een 
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bedrijf, en verder gebeurde alles op 
eigen houtje . Niem and zag zijn 
' onderneming ' - broodwinning uit het 
kweken van wilde inheemse planten te 
halen - eigenli j k zitten . De groei 
ge beurde langzaam . Met zade n van 
Cruydt-hoeck , planten van De Heliant 
en De Beemd (op een dag gek ocht ) 
ontwikkelden zij het eerste assorti 
ment: "Ruirn 100 soo rten wi Ide 
planten" stond op een dag, begin ja ren 

aanleg.
 
De voordelen blijken sindsdien twee


ledig: Karin kan laten zien, welke
 
tuinen ze ontwerp t, Leo kan ook
 
groeiende en bloe iende kwekerij

soort-en in natuurl ijk verband laten
 
z ren. 

Toen kwam en ook wij 'om de hoek 
kijken': wij ver huisden destijds van 
Oost-Groningen naar het Land van 

of te laten groeien. Kijk eens om je 
heen, antw oordt Leo op onze vragende 
blikken. Overal steeds meer grind
tegeJs, bestrating, potcultuur, en steeds 
meer grote, goedkope tuincentra in de 
streek . 
Maar hij is te vreden ove r zij n bekend
heid ("Ook al kan ik de p.r. niet zo 
goed bespelen"), de vaste, serieu ze 
kJanten, en dan voora l de samen
werking met een aantal Wilde Weelde

'90 op een eenvoudig bord hoveniers uit de wijde 
langs de Wijkses traa t in reg io. Dit zorg t voor een 
Bergharen. De Keltenhof veilig inkomen. Hiertoe 
was als kwekerij ge boren. dragen ondertus sen ook bij : 
Leo vertelt over de trots die de uitbreiding van het 
je dan voelt , maa r ook hoe assorti ment in de richting 
lang het duurt voo rda t je van bijpassende niet 
enigszins substantie le in inheem se, gec ultiveerde 
komsten verdient. Ge lukk ig soor ten, waaronder ook 
verdie nde Ria toen (en nu steeds meer oude rassen 
nog) een veilig inkomen roze n en clematissen ; de 
incl. verzekeringen in de verkoop van het assorti
wijkverpleging. ment autoc htone struiken 
En Leo kon toen nog 5 jaar en bomen van "Brennen" ; 
lang van z' n wachtge ld een groeiende kring van 
regelin g gebruikmaken... vas te klan ten voor ver
En dat was nodig ook . Elk wilder ingsbollen (hij ver
jaar voorzi chti g een kleine, stuurt tegenwoordi g l500 
nieuwe investering: kratten , lijsten); de verkoop van 
om duizenden potje s ma k afra steringen, duurzaam 
kelijker te vervoeren , een tuinrneubi lair, hoog
berege nings insta llatie (Leo waardige vijve rfolie, een 
zit op arme zandg rond) , klein assortiment biolo
professionele fo ro's bij de gische meststoffen, degelij k 
planten soorten etc ., maar gereedsc hap , zaad e.d. 
ook het boerenerf ges taag 
opknappen. En natuurlijk de Afwisselend werk het 
zorg voor het gezin met vier hele jaar door 
opgroeiende kinderen. Ove r In de winter legt Leo soms 
doorzettingsvermogen nog we i ee ns voor en met 
ges pro ken. Kar in Kro l tuinen aa n. 
In het begin dac ht Leo nog Var enh oek op de KeItenhof Foto: Marianne van Lier Zwaar werk, da t wel . Maar 
aan meer ont werp- cg.
 
aanlegwerk in de wintermaanden. Hij
 
volgde een cur sus, probeerde het een
 
en ander, maar het werk werd te ver 

snipperd, te dru k.
 

Voorbeeldtuinen 
En toen kwarn Kar in Krol, tuinont
werpster uit Den Bosch op een da g op 
de fiets langs. De plek beviel , het 
klikte en ze besloten samen op ruim 
de helft van het ter rein om de boer
der ij heen (2700 m' in tot aal , 1000 
voor de kwekerij ) voor beeldtuinen aan 
te leggen . In 1993 en '94 volgd e de 

Maas en Waal, en De Keltenhof was al 
ga uw gevonden. Hier koc hten we 
uiteraard ook veel planten voor de 
aanleg van de Oase-tuin. 
En Leo was ook bij de ' protofase van 
Wilde Weelde betrokke n. Later miste 
hij daar de tijd en energ ie voor, maar 
wie weet ... 

Gestage groei 
We praten ove r de ges tage groe i van 
de kwekerij . Die ze tte doo r tot de 
topj aren 1997- ' 98, sindsdien is het 
moeilij ker de inkomsten te stabiliseren 

hij kiest aileen voor na
tuurlijke tuinen. En het werk op de 
kwekerij gaat het heJe jaar door: hop , 
mierik e.d. scheur je al in de winter. 
In maart begint dan wee r het zaaien 
(in se ptember al zaa ien gee ft, zonder 
kas, tevee l verlies ove r de winter 
heen) en worden de planten voor de 
verkoop klaargezet. Gevoelige planten 
blij ven nog even onder de folietunne l 
of in de schuur. Vocht is oo k een groo t 
risico : rottin g, schimme l. Veel heem- . 
planten kunn en gelukk ig buiten 
blijven staan. 
"Hoe kom je aan de nodige kenni s?" 
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Kerkuil op de Kelt enhof 

vragen we hem tussendoor. Lang niet 
alles kun je immers uit de lite ratuur 
leren. Bij het Voorlichtin gscentrum in 
Boskoop werd Leo we i wat wijze r, 
maar verder is veeI werk ' va lle n en 
opstaan", experirne nteren, het spreiden 
van risico's. 
Het voorj aar is ook de tij d van bordjes 
en foto 's aanvullen of verv angen. En 
ja , wiede n gaar eigenlijk, zeker in 
slappe winters. co ntinu door. 
In maart komt zo langzaamaan ook de 
verkoop op gang, in apr il beginn en de 
markte n. Het blijft zoeken naar ge 
sch ikte mar kten ... 
En die markten lopen door tot jul i, 
met een incidente le uitschieter in 
se ptember. Nooit meer dan 2 a3 per 
maand. Anders lijdt het overige werk 
er teveel onder. 

De kwekerij is eigen lijk he t hele jaar 
opengeste ld. De bo llenverkoop loopt 
doo r tot in december. Maar het liefst 
ziet Leo de klanten geconcentr eerd op 
don derdag tim zaterdag op de kwe 
ker ij verschij nen. Of na afsp raak . 
Zeker als her om rondleidingen van 
groepen gaat. 

Wat ook continu als werk. doo rloop t: 
scheuren en dan oppotten van planten, 
oppotten van zaai lingen tot sep tember 
(later teveel uitval), In november is 
het vooral zaak voor de nodige win ter
beschermin g zorg te dragen . En na
tuu rlijk blij ft er prak tisch altijd be
heerswerk in de voorbee ldtuinen . Nu 
is Leo b.v. bezig met nieuwe hout
schors - i.p.v. snipperpaden. Veel 

Fot o: Leo Steenb ergen 

plan ten vragen tussendoor om bij

bernesting (organisch). Gelukkig doe t
 
Ria de cultuurtuinen binnen de voor

beeldtuine n, ande rs was er voor Leo
 
ec ht geen tij d meer over voor ont


spanning in de vorrn van regelmatig
 
badrni ntonnen en hardlopen cq . voor
 
de meest nodige soc iale co ntacten.
 

Ach. sorns droomt Leo van meer
 
inkomsten voor war hulpkrachten ,
 
maar hij vindt oo k vee l van het zg.
 
simpele wer k pretti g, medit atief. En
 
hij gen iet nog steed s van de planten,
 
de vogels en insecten, verte lt ove r de
 
jonge gierzwaluw en die proberen uit
 
te vliege n.
 
Laat terecht met trots de fotos van
 
(jonge) kerk uilen op z' n er f zien.
 

Da t maakt vee l goed, cornpenseert de 
ontb rekende tijd ' voor jezelf", her 
meer kennis opdoen over planren
gerneenschappen, een intern et-site 
' bouwe ri' ... 
Na ons gesprek wande lt Leo nog met 
Marianne tot de schemering doo r onze 
tuin. Even onbekomrnerd in 
ande rmans tuin naar je 'e igen plante n 
kijken. 

Wie weet Leo, gaat je doc hter toch 

biologie studeren (er is vast wei ee n 
universiteit waa r je niet in dieren hoeft 
te snijden l) , en is er over enige tijd 
hul p en ee n rweede ge neratie "Vaste 
Pla ntenkwekerij De Keltenhof ' l 

De Keltellhoj
 
Natu urlijke vaste plantenkwe kerij,
 
Wijks esrraat 25, 6617 BX Bergharen,
 
rel.lfax 04 87-532 176
 

Openstelling:
 
do. rim t aterdag 9.00 - 17.00 uu r of
 
na afspraak .
 

Soortenlijst:
 
Sto rr 3 Euro op giro 6572426 t.n. v.
 
Leo Steenbergen, Berg/w ren en u
 
ontvangt de uitgebreide soortenlijst
 
van De Keltenhof. van af septem ber
 
kun t u kostenloos de prij s- en
 
bes tellijst voor verwilde riugs bollen
 
aanvragen.
 

Sfeervo l hoekje op de kweker ij Foto: Marianne van Lier 
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