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‘Zomerbloemen brengen kleur in de tuin en op de vaas’
Tekst en foto’s: Cornéline Lanooy

Van het vroege voorjaar tot de late herfst staat kwekerij De Rode 
Pimpernel van Joukje Schaap en Jeroen Franssens in Roden in 
bloei. Ze kweken een bijzonder assortiment vaste planten dat elk 
seizoen wat te bieden heeft. ,,Wij houden van kleur in de tuin.’’

Tien jaar geleden begonnen Joukje 
Schaap (55) en haar partner Jeroen 

Franssens (53) een kwekerij in vaste planten 
in het Drentse Roden. Daarvoor zaten ze tien 
jaar in Zuidvelde en negen jaar in Friesland. 
Nu ligt hun kwekerij aan de rand van het 
dorp tegenover een nieuwbouwwijk. Bij aan-
vang moest er veel gebeuren: het weiland 
van in totaal 1,2 ha moest worden ontgon-
nen, gedraineerd en ingericht. Ze bouwden 
ook een (koude) kas voor de overwintering, 
vermeerdering en het stekken van planten. 
Zowel Joukje als Jeroen hadden al vroeg in-
teresse in ‘het groen’ en gingen daarom naar 
de tuinbouwschool in Frederiksoord. Jeroen 

specialiseerde zich in het kweken van vaste 
planten, Joukje is daarnaast ook werkzaam 
als tuinontwerpster. ,,We zijn, zoals men dat 
noemt, een fijnkweker.’’

Haar specialisme zijn Engelse cottage-
tuinen. ,,Ik hou enorm van kleurige bloemen 
in een tuin; vandaar ook onze interesse in 
vaste planten. Die bloeien prachtig van het 
voorjaar tot soms diep in de herfst. Onze 
vaste klanten weten inmiddels dat we erg 
van kleur houden, dus die komen daar 
speciaal voor. Mensen komen van heinde en 
ver naar onze kwekerij.’’ Vroeger leverde het 
bedrijf planten aan de veiling, maar dat was 
te veel werk, aldus Jeroen. Tegenwoordig 
vormen particulieren en een enkele hovenier 
de doelgroep. ,,Maar ook mensen uit het 
bloemenvak zijn hier van harte welkom’’, 
benadrukt hij, ,,al is het maar om ons mooie 
assortiment te zien en inspiratie op te doen.’’

Het assortiment van De Rode Pimpernel 
is volgens de eigenaren ‘bijzonder, visueel 
aantrekkelijk en kwalitatief goed’. ,,Vanaf 

het begin hebben we ons gespecialiseerd 
in aparte planten. Er zijn veel vasteplanten-
kwekers in Nederland, dus als je je wilt 
onderscheiden, moet je niet kweken wat een 
ander heeft.’’ De naam van de kwekerij was 
niet moeilijk te verzinnen. ,,De rode pimper-
nel - Sanguisorba - is een sterke plant met 
prachtige rode bloempjes; hij is niet dood te 
krijgen. Ik gebruik ‘m vaak in borders, omdat 
het een makkelijke weefplant is’’, legt Joukje 
uit. ,,In Roden heb je op plekken leem onder 
de teeltlaag en dat wordt erg nat in de win-
ter, maar daar kan de pimpernel wel tegen.’’

Inspiratie voor nieuwe planten halen 
Jeroen en Joukje uit verschillende bladen, 
zoals Engelse tuinmagazines, en op beurzen. 
Elk jaar bezoeken ze Plantarium in Boskoop 
en zelf staan ze op de Internationale Kwe-
kerijdagen Bingerden, waar ze hun ogen 
en oren ook goed openhouden. Jeroen 
schat dat ze een paar honderd verschillende 
planten hebben staan, de exacte hoeveel-
heid weet hij niet. ,,Het assortiment laten we 

nauwelijks groeien. Er komen wel nieuwe 
planten bij, maar er vallen er ook weer af. 
Onze groei zit in kwaliteit, niet in kwantiteit. 
We doen al het werk samen, dus het moet 
wel te behappen zijn.’’

Naar eigen zeggen onderscheidt de kwe-
kerij zich ook door het advies en de informa-
tie die klanten krijgen. ,,Wij geven eerlijke 
informatie over de standplaats, bloeiwijze 
en verzorging. De bloemen hebben zoveel 
meer sierwaarde dan alleen de kleur. Ook de 
vormen, vruchten en zaaddozen zijn vaak 
prachtig. Veel mensen weten dat niet. Onze 
informatie is wezenlijk anders dan in veel 
tuincentra die ik ken’’, zegt Jeroen. ,,Ze geven 
verkeerde informatie over bijvoorbeeld de 
standplaats. Grote tuincentra zijn fabrieken 
geworden; ze verkopen meer dode materia-
len dan planten.’’

Hard werken
Beiden beamen dat het hard werken is in 

de vasteplantenteelt, maar ze doen het met 

groot plezier. ,,Er is geen groter genoegen 
dan met je handen in de grond te werken 
en de planten te zien groeien en bloeien. Er 
is hier altijd werk te doen. In de winter is het 
wel iets rustiger, dan doen we naast het ver-
meerderen ook onder meer de boekhouding 
en de website. In het voorjaar potten we de 
stekken op, scheuren planten van de moer-
hoek en start de verkoop. We trekken geen 
enkele plant in bloei, zoals andere kwekers 
wel doen, maar laten de natuur haar gang 
gaan. In de zomer staat alles vol in bloei en 
wieden we onder meer het onkruid. En in het 
najaar gaan de planten die slecht tegen nat-
tigheid kunnen, de kas in. Vorst kunnen vaste 
planten beter verdragen dan regen.’’

Bestrijdingsmiddelen gebruiken de kwe-
kers niet. ,,Ons motto is: als het niet hoeft, 
niet doen! Het is gewoon hartstikke slecht, 
dus dan maar liever wat onkruid. Doordat we 
zoveel verschillende planten hebben staan, 
hebben we minder last van ziekten en pla-
gen. Bij een monocultuur is dat vaak anders.’’

Het zachte voorjaar heeft het bedrijf geen 
windeieren gelegd; de verkoop loopt goed. 
,,Voorgaande jaren waren minder. We mer-
ken nu dat mensen weer optimistischer zijn 
en in hun tuin willen investeren. Gelukkig 
maar’’, zegt Joukje. Populaire bloemen zijn 
momenteel de dahlia’s met donker blad en 
blauw-paarse zomerbloemen. ,,Die passen 
ook echt bij het zomerseizoen. Maar soms 
vind ik het dan juist leuk om er even een pep-
kleurtje als oranje of geel aan toe te voegen. 
Eigenlijk hebben alle seizoenen hier op de 
tuin hun eigen bijzondere kleuren.’’  

De Rode Pimpernel, Hullenweg 16, 9301 ZD Roden,  
(050) 501 93 19, www.rodepimpernel.nl

De kwekerij is verdeeld in twee delen. In het ene deel staan de planten in 
de volle grond (foto) en aan de overkant staan ze in pot.

De kwekerij oogt in de zomermaanden als één grote bloeiende border.

De kwekerij is vernoemd naar deze plant: de rode pimpernel (Sanguisorba).

Bij de ingang van de kwekerij worden bezoekers verwelkomd door een kleurrijke zee 
van bloemen. Hier staat ook de ‘kassa’.

Jeroen Franssens en Joukje Schaap.
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