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Gillenia: ’Heel elegante bloem’ 
Tekst: Carina Meertens, foto’s: Gerdien de Nooy

Door het koude weer is het seizoen vertraagd ten opzichte van 
voorgaande jaren. Nu is het zover. In week 23 begint Liesbeth 
Schellekens met het oogsten van de eerste Gillenia trifoliata.  
,,Een elegante bloem die maar kort beschikbaar is.’’

De biologische kwekerij Bisselingskaat 
in Wehl staat vol met Gillenia in de 

knop. ,,Zo’n 1.200 m2’’, zegt eigenares Lies-
beth Schellekens (54). ,,Ik scheur de planten 
regelmatig om ze in goede conditie te hou-
den. Tot nu toe gooi ik geen goede Gillenia-
planten weg, daar heb ik veel moeite mee. 
Daardoor breidt het aantal planten zich 
langzaam maar zeker uit.’’

Van gymjuf naar kweker
Schellekens rondde in 1980 haar opleiding 

tot lerares gymnastiek af. ,,Door de hoge 
werkloosheid in het onderwijs toen, vond ik 

geen vaste baan.’’ Ze werkte als secretaresse 
en volgde een avondopleiding tot hove-
nier. ,,Omdat planten mijn passie zijn. Dat 
heb ik van mijn ouders meegekregen. Mijn 
moeder is een groot bloemenliefhebster en 
mijn vader was een gepassioneerd tuinier. 
Hij kweekte en verzorgde de vele soorten 
planten waar mijn moeder de bloemen van 
plukte. Ze maakte prachtige boeketten.’’

In 1991 verhuisde Schellekens met haar 
man naar een oude boerderij in Wehl die 
de naam ’Bisselingskaat’ draagt. Daar ging 
ze verder met haar hoveniersbedrijf, totdat 
ze kinderen kreeg. ,,Het werk viel niet goed 
met mijn gezin te combineren en ik wilde 
mijn kinderen niet naar een crèche brengen.’’ 
Intussen had ze voor haar hoveniersbedrijf 
veel bloeiende planten op haar land staan, 
zoals Achillea, Monarda, Alchemilla, Nepeta, 
et cetera. ,,Een vriendin zei me dat ik die 
bloemen uit mijn tuin naar de bloemen- 
veiling kon brengen. Dat was een heel nieu-

we wereld voor mij. Ik wist niet eens dat er 
zoiets als een bloemenveiling was.’’ Ze belde 
de Veiling Oost-Nederland (VON) in Bemmel 
en kon daar haar zomerbloemen aanvoeren. 
Zo ontstond kwekerij Bisselingskaat.

Grassen en Gillenia
Al snel nam Schellekens grassen in het as-

sortiment op. ,,Die hebben het grote voor-
deel dat je ze in gronddoek kunt planten.  
Dat scheelt mij veel werk in onkruid wieden. 
Juist omdat ik alles alleen doe, let ik daar 
op.’’ De grassen die ze heeft, zijn onder meer 
Miscanthus, Calamagrostis en Panicum. 

Via Anja Oudolf, vrouw van tuinarchitect 
Piet Oudolf, en Dineke Logtenberg van kwe-
kerij De Boschhoeve kwam Schellekens de 
Gillenia op het spoor. Beiden attendeerden 
haar erop dat deze vaste plant geschikt is om 
van te snijden. 

In 1996 begon Schellekens met het aan-
bieden van Gillenia als snijbloem. In de jaren 

erna is Gillenia uitgegroeid tot een gewilde 
snijbloem die kort verkrijgbaar is, ongeveer 
drie tot vier weken. De eerste weken in vol-
ledige bloei, in de laatste weken hebben  
de takken bloemen en vruchtjes.

,,Het snijseizoen is door het koude voorjaar 
iets vertraagd. Een paar jaar geleden was het 
voorjaar erg warm en kon ik begin mei al snij-
den, rond Moederdag. Nu vragen bloemis-
ten er om hoorde ik via de groothandel. Een 
nadeel van de bloem is de rui’’, zegt Schel-
lekens. De bovenste bloemblaadjes vallen 
op den duur af. Mensen schrikken daarvan. 
Er blijven echter rode vruchtjes achter en er 
zijn veel bloemen aan de tak die nog in bloei 
komen. De takken worden steeds voller, heel 
mooi, het is een elegante bloem.’’ Kwekerij Bisselingskaat, Heikantseweg 10, 7031 HB Wehl, 

(06) 11 72 88 94.
De kwekerij heeft geen website maar is actief op sociale 
media. Op Twitter (bisbb), Facebook (Bisselingskaat 
Bloemen) en onder haar eigen naam Liesbeth Schellekens 
op Pinterest en LinkedIn.

Veld met Gillenia en grassen. De grassoorten worden 
vanaf augustus gesneden. 

Gillenia in bloei. Door het koude 
weer kwam het snijseizoen later 
op gang. De teelt van Gillenia is 

volledig biologisch. 

Gillenia trifoliata
De Gillenia is een vaste plant die bloeit vanaf 
begin juni. De Nederlandse naam is drie-
bladig braakwortelspirea. De plant hoort tot 
de familie van Rosaceae en telt veel fijne, 
witbloeiende bloempjes. Gillenia komt van 
oorsprong uit Noord-Amerika. 

Geoogste Gillenia in een emmer. 
In het seizoen levert Bisselings-

kaat drie keer in de week zo’n 
twee stapelwagens Gillenia 

aan op de bloemenveiling in 
Aalsmeer. Een klein deel wordt 

geveild op Plantion in Ede. 
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