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Kwekerij 
In de catalogus van de Boskoopse 

kwekerij Rein en Mark Bulk 
staan ruim zevenduizend 

 verschillende planten. Een groot 
deel daarvan kweken ze zelf. 

Daarbij gaat het niet om 
 grote hoeveelheden, maar 

om het bijzondere sortiment. 
”We proberen planten te kweken 

die anderen niet hebben.” 

 

Foto: Floralook/ Emiel van de Berg

Foto: Ellen Grootes

Foto: Ellen Grootes
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1 I Mark kweekt voornamelijk heesters, 
waaronder deze Australische Kunzea.  

2 I Vader Rein Bulk aan het werk op de kwekerij.  
3 I Magnolia ’Leda’.

sortiment 
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an de oprit van de kwekerij Rein en Mark 
Bulk is weinig bijzonders te zien. links 
groeien enkele grote berken, rechts wat 
heesters, waarvan Rhododendron ’Ostara’  

met z’n zuurstokroze bloemen in het voorjaar alle 
aandacht opeist. Maar als je doorloopt naar het kleine, 
geteerde loodsje, straalt de authentieke sfeer van een 
Boskoopse kwekerij je tegemoet. Hier bevindt zich ook 
het ’werkhok’, waar op een werkblad bij het raam  de 
stekken en enten worden gemaakt. ernaast staat een kleine 
kas, die onderdak biedt aan bakken 
met stekken om te bewortelen. 
De andere kant van het terrein wordt 
gedomineerd door een nieuwe, grote 
loods (met kantine en het kantoor 
van Mark), waar de orders worden 
verzorgd en de postpakketten ingepakt. 
Het belangrijkste ligt echter achter 
deze gebouwen: de kwekerij. 
Dat de kwekerij Rein en Mark Bulk 
geen gewone kwekerij is, wordt al snel 
duidelijk. er is bijvoorbeeld maar een 
relatief klein gedeelte ingericht voor 
de teelt van planten in pot. ”Daar ont-
kwamen we niet aan”, zegt Mark. ”Tegenwoordig wordt 
nu eenmaal het merendeel van de planten in plastic  
potten gekweekt. Omdat we ook planten in- en verkopen 
is het noodzakelijk daarop ingericht te zijn, in ieder geval 
op kleine schaal. Daarnaast heeft het kweken in potten 
als voordeel dat je ook een aantal minder winterharde 
en moeilijk verplantbare planten kunt kweken. een plant 
in pot laat zich nu eenmaal gemakkelijker in een kas of  
tunnel zetten, dan een plant die in de vollegrond staat. 
Ook hebben we een aantal klimplanten in pot staan. 
Dit is praktischer dan ze in de volle grond te kweken. 
Maar we proberen een traditionele kwekerij te zijn en 

te blijven, met liefde voor het boomkwekersvak en het 
prachtige sortiment. en ik denk dat ons dat goed lukt.”

Toegevoegde waarde
Wat ook opvalt als je over de kwekerij loopt, is de enorme 
hoeveelheid etiketten (in Boskoop worden ze nog altijd 
’naamhouten’ genoemd). Soms staat bij een etiket maar 
één plant. ”Bij ons gaat het niet om de hoeveelheden. We  
proberen planten te kweken die anderen niet hebben”,  
aldus Mark. Daarvoor moet je naast professioneel kweker 

ook liefhebber zijn. Het grote sortiment 
van de kwekerij wordt vanuit de hele 
wereld verzameld, een groot netwerk is 
hierbij onontbeerlijk. 
Regelmatig reist Mark naar tuinen 
en bevriende kwekers in binnen- en 
buitenland om naar planten te kijken 
en waar mogelijk aan te schaffen om 
in het eigen sortiment op te nemen. 
liefde voor planten is niet aan grenzen 
gebonden. Van Zeeland tot in nieuw-
Zeeland wordt gecorrespondeerd over 
oude en nieuwe cultivars, sierwaarde, 
goede en foutieve plantnamen en de 

mogelijkheden om planten in bepaalde klimaten te  
kunnen kweken. Mark: ”Op deze wijze proberen we 
steeds over de nieuwste soorten en cultivars te beschikken. 
en dan heb ik het niet over de grote commerciële intro-
ducties die in tuincentrumketens en de verschillende 
tuinprogramma’s te zien zijn, maar juist over de planten 
die op het eerste gezicht geen bestsellers lijken, maar toch 
de moeite waard zijn om in tuinen te gebruiken. Soms 
hebben deze planten echt een toegevoegde waarde. er 
zijn echter ook planten bij die geen specifieke sierwaarde 
hebben en maar in detail afwijken van andere soorten of 
cultivars. Die zijn dan ’of botanical interest only’. Maar 

1 I Rhododen-
dron ’Ostara’.
2 I Cornus (op de 
foto C. officinalis 
’Robin’s Pride’) 
is goed vertegen-
woordigd.
3 I Daphne meze-
reum ’Rubra’.

4 I Carpenteria 
californica is 
vorstgevoelig.

1 2 3

4

Foto: Ellen GrootesFoto: Plant & Pictures Foto: Ellen Grootes
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ook hier hebben we een klantenkring voor.” 
Al van jongs af aan wilde Mark de kwekerij van zijn 
vader Rein overnemen. na de tuinbouwschool deed hij 
ervaring op bij boomkwekerijen in Australië, Canada 
en Schotland. Terug in Boskoop ging hij op het bedrijf 
van zijn vader werken. Hoewel Mark inmiddels eigenaar 
is van de kwekerij, blijft de naam Rein en Mark Bulk. 
”Al was het alleen maar vanuit nostalgisch oogpunt.” 
in principe runnen ze de kwekerij met z’n drieën. Maar 
behalve Mark, zijn broer Rein en een medewerker, is ook 
vader Rein nog regelmatig in het ’werkhok’ te vinden om 
stek te maken of te enten. 
Mark kweekt voornamelijk heesters. Het sortiment 
vaste planten en coniferen op deze Boskoopse kwekerij 
is klein. De klanten wonen overal ter wereld - dus ook 
in warmere gebieden. ”Maar ze moeten hier natuurlijk 
wel kunnen overwinteren tijdens de teelt. Hoewel we 
over een kleine kas en een plastic tunnelkas beschikken 
die we vorstvrij kunnen houden, beperken we ons toch 
zoveel mogelijk tot planten uit de gematigde zones van 
het noordelijk en zuidelijk halfrond.” 

Vorstgevoelige planten
in de tunnel staan vorstgevoelige planten als Camellia, 
Carpenteria californica, Romneya coulteri en een aantal 
heesters uit Australië en nieuw-Zeeland, waaronder 
Kunzea en Leptospermum. Het grootste deel is echter 
winterhard, waarbij het zwaartepunt ligt bij geslachten 
als Cornus, Daphne, Fothergilla, Hydrangea (alles behalve 
H. macrophylla en H. serrata), Magnolia en verwanten, 
Mahonia en Stewartia. 
Op de kwekerij wordt geleefd met de seizoenen. Als in 
het vroege voorjaar de eerste heesters weer uitlopen, is 
de winterbloei van Hamamelis, Viburnum bodnantense, de 
zachtgele Chimonanthus praecox en de mysterieuze Garrya  
elliptica  alweer voorbij. Mark: ”in maart ben ik vrij intensief  

bezig met het sortiment Magnolia. logisch, want als de 
planten bloeien kun je goed de verschillen zien. in de 
herfst zijn het juist de planten met mooie vruchten of 
een herfstkleur die de aandacht opeisen. Maar niet alleen 
de grotere geslachten vragen tijd en aandacht. Het moei-
lijkste van een kwekerij als de onze is juist het bijhouden 
van de eenlingen. Ook planten waar we er maar één of 
enkele van hebben moeten worden vermeerderd. Onze 
catalogus omvat ruim zevenduizend verschillende planten 
en een groot gedeelte daarvan kweken we zelf.”
Uiteraard moet je hier een enorme sortimentskennis 
voor hebben. Mark doet daar bescheiden over: ”Ach, dat 
valt wel mee. We zien de planten het hele jaar en dan 
gaan bepaalde eigenschappen vanzelf opvallen. en dan 
bedoel ik niet alleen de uiterlijke kenmerken, maar 

5 I Magnolia 
’Eternal Flames’. 
6 + 7 I De kluit 
van planten die 
uit de volle grond 
komen, wordt 
bijeen gehouden 
door een gaaslap. 
Hiervoor gebruikt 
Mark Bulk nog 
echte jute en geen 
acrylgaas. Gaas 
van jute verteert 
na enige tijd 
vanzelf.  

Foto’s: Ellen Grootes

Foto: Plant and Pictures
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1 I Hydranga 
paniculata Early 
Sensation.

2 + 3 I Zenobia 
pulverulenta ’Blue 
Sky’ is een eigen 
vondst.

4 + 5 I Stachy- 
urus chinensis 
’Goldbeater’ 
is een van de 
cultivars die op 
de kwekerij zijn 
ontstaan.

ook teelttechnische zaken als vermeerdering, groei-
snelheid en eventuele beschadiging door (nacht)vorst.”

Eigen cultivars 
Op een kwekerij waar zoveel planten bij elkaar staan, is 
het niet verwonderlijk dat er regelmatig nieuwe cultivars 
worden gevonden. Bijvoorbeeld Hydrangea paniculata 
early Sensation (’Bulk’). ”Deze cultivar werd door mijn 
vader als zaailing gevonden en wijkt af door een meer 
gedrongen groei en een bloeitijd eerder in het seizoen. 
De uitgebloeide bloemen kleuren al diep purperrood 
als andere cultivars nog in bloei staan. Deze kleur houdt 
wekenlang aan.” 
een andere mooie eigen vondst is Zenobia pulverulenta 
’Blue Sky’. Dit is een bescheiden struikje tot circa 1 meter 
hoogte met helder grijsblauwe blaadjes. in mei en juni 
verschijnen de crèmewitte, urnvormige bloemen in 
dichte, hangende trossen. Ze steken mooi af tegen het 
blad. Deze plant werd als zaailing geselecteerd en wijkt 
af van de ’gewone’ Z. pulverulenta door de veel lichtere 
grijsblauwe bladeren.
”Ook Stachyurus chinensis ’Goldbeater’ werd door ons 
benaamd”, vertelt Mark. ”Zo’n tien jaar geleden vonden 
we een geelbladige mutatie in een andere cultivar. Die 
zijn we gaan vermeerderen en toen de plant stabiel bleek, 
hebben we hem benaamd en op de markt gebracht. 
Het leuke van deze Stachyurus is dat hij omstreeks eind 
februari-maart bloeit met trosjes zachtgele bloemen en 
in de zomer juist weer opvalt door het gele blad. Zo heb 
je lange tijd een beetje zon in de tuin.”
Wanneer je het erf weer afrijdt, langs de dan wat gewoontjes 
aandoende berken, bekruipt je het gevoel dat je eigenlijk 
nauwelijks iets van planten weet. en dat dit nog prettig is 
ook; dan heb je tenminste een reden om nog eens terug 
te gaan naar Rein en Mark Bulk.  ]

Tekst Ronald Houtman  
Beeld Kwekerij Bulk e.a.

REin & mARk Bulk
Rijneveld 115, 2771 XV Boskoop; www.bulk-boskoop.nl
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