
Cathy Portier:

“Rotsplanten hebben vaak ten onrech-
te de reputatie dat ze moeilijk te hou-
den zijn”, zegt Cathy Portier. “Als je 
zorgt voor goed gedraineerde grond 
waar flink wat steengruis onder ge-
mengd is, en vooral in de winter vocht 
vermijdt, zal je niet al te veel proble-
men hebben. Sommige mensen menen 
ook dat een hoop stenen hetzelfde is als 
een rotstuin, maar dat klopt natuurlijk 
niet. Zelfs alpenplanten hebben aarde 
nodig, al is het niet veel.”
Deze kwekerij is in volle evolutie. In 
het najaar wordt een modern kweek-
bed aangelegd met een automatisch 
gietsysteem met hergebruik van 
het gietwater. “Nu zijn we in de 
zomer soms tot tien uur ’s avonds 
bezig met gieten. Dat zal met het nieuwe 
systeem een stuk minder zijn. Bovendien 
beginnen we in het najaar ook met een 
meer uitgebreide website met informa-
tie over de planten en een webwinkel. 
We zijn de enige professionele alpen-
plantenkwekerij in Vlaanderen en als 
ze via de webwinkel kunnen kopen, 
hoeven de mensen niet meer zo ver te 
rijden naar de kwekerij.”
Ook het plantenassortiment wordt 
geleidelijk uitgebreid. “We hebben rots-
planten uit de hele wereld, lage heesters 
en coniferen die in de rotstuin kunnen 
worden toegepast en bijzondere kleine 
vaste planten en we zijn op zoek naar 
meer najaarsbloeiende bollen. Omdat 
het klimaat wat zachter wordt, nemen 
we ook planten die niet zo winterhard 
zijn, zoals Delosperma.”
Binnenkort begint het sneeuwklokjes-
seizoen in de kwekerij. Cathy en haar 
man Jan zijn allebei Galanthusfanaten, 
en ze hebben nu meer dan tweehonderd 
soorten. “De herfstbloeiers komen bin-
nenkort al open, en de laatste bloeien 
binnen zes maanden. Wij hebben een 
half jaar lang bloeiende sneeuwklok-
jes.”

Als puber hielp ze haar vader 
al in de kwekerij, en drie jaar 
geleden heeft Cathy Portier 
de zaak overgenomen. In haar 
kwekerij vind je niet uitslui-
tend alpenplanten (meestal 
rotsplanten genoemd) maar 
ook lage heesters en bijzon-
dere vaste planten die in en 
om de rotstuin kunnen wor-
den toegepast.
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2. Erodium carvifolium.

4. Primula auricula ’Sandhills’ 
(nog niet te koop).

1.  Cathy Portier tussen 
de alpenplantjes

3. Petrophytum caespitosum.

Voor een groot deel van de gewassen is de herfst de ideale 
periode om te planten. Daarom zijn er in september en 

oktober ook een hele reeks plantenbeurzen. Om u te helpen 
interessante tuinplanten te kiezen, geven we de komende 

weken op de tuinpagina’s van het Magazine telkens 
een portret van een gespecialiseerde plantenkwekerij.

Physoplexis comosa
Duivelsklauw wordt deze gekuifde rapun-
zel ook wel eens genoemd, misschien van-
wege de lichtjes duistere uitstraling van de 
spectaculaire bloempjes. Die staan op een 
5 cm lang steeltje en zijn uivormig. Onder-
aan zijn ze lila en de kleur wordt donker-
paars naar de uitgerokken punt toe. Physo-
plexis is een vrij moeilijke plant. Hij groeit 
bijvoorbeeld in de spleten van tufsteen en 
de wortel kan tot 3 meter lang worden.

Amaryllis belladonna
Deze plant behoort wel tot dezelfde fami-
lie van Hippeastrum, die vaak ten onrech-
te Amaryllis wordt genoemd, maar verder 
zijn er geen overeenkomsten. A. belladon-
na heeft grond nodig die goed draineert en 
mag in de winter zeker niet vochtig staan. 
Het blad sterft vroeg af en pas dan, in de 
nazomer, verschijnen de rozewitte bloemen 
op een naakte stengel. Elke stengel kan ver-
scheidene belladonnalelies hebben.

Coronilla valentina ssp ’glauca’
Dit is een goed winterhard struikje dat heel 
interessant is voor de tuin omdat het de 
hele winter bloeit. De eerste gele bloemen 
openen in september en de laatste in april. 
Ze geuren heerlijk. De bladeren zijn glan-
zend blauwgroen. Het struikje wordt ook 
kroonkruid genoemd en wordt nauwelijks 
een meter hoog. Coronilla doet het perfect 
op een vrij droge standplaats.

Graag hier soort formatje van maken en dat dan 
ook in de bieb leeg opslaan aub. Telkens met dat 
inleidend blokje bovenaan, titel met wat groter 
naam van de kwekerij (in dit geval Sanguisorba) 
en fotooke met specialiteit in buurt van de kop.

* kadertje met drie markante planten met foto

* paar losse foto’s,waarvan foto met kweker erop 

alpenplanten
Markante planten

Naam: Alpenplantenkwekerij
Cathy Portier, Margaretha 
van Vlaanderenstraat 27, 
Sint-Kruis Brugge

Specialiteit: rotsplanten,
speciale vaste planten, bijzon-
dere bollen en knollen, laagblij-
vende heesters en coniferen

Info: www.alpenplanten.be,
050-37.00.03

Beurzen in het najaar: Vorden-
stein Schoten (7/9), opendeur 
op de kwekerij in het kader van 
Op de siertoer (14/9), Clema-
tiskwekerij Böttcher Anzegem 
(21/9), Celles, La Feuillerie 
(27 en 28 september), Plan-
tendag Arboretum Kalmthout 
(5/10), Tuindagen Beervelde 
(10, 11 en 12/10); op 14 februari 
2009 werkt Cathy Portier mee 
aan het Galanthusgala in het 
Arboretum Kalmthout
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2. Petrophytum caespitosum.

1. Erodium carvifolium.

3. Primula auricula ’Sandhills’ 
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