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De Rode Pimpernel kweekt meer dan Sanguisorba
Tekst en foto’s: Cornéline Lanooy

De Rode Pimpernel in Roden kweekt een 
gespecialiseerd assortiment vaste planten. 
Kleur, vorm en bloeiwijze zijn belangrijke cri-
teria voor eigenaren Joukje Schaap en Jeroen 
Franssens. Anders dan de naam wellicht doet 
vermoeden, hebben de kwekers meer dan 
Sanguisorba op de tuin staan. Bloem en Blad 
toont een selectie zomerbloeiers, waarvan 
vele ook als snijbloem zeer geschikt zijn.

Thalictrum delavayi ‘Splendide’ is 
een van de favoriete bloemen van 
Joukje Schaap. De plant bloeit rijke-
lijk in de zomermaanden op lange 
stelen van ruim 1,50 m.

Campanula latifolia ‘Gloaming’ 
heet in het Nederlands breedbladig 
klokje. De bloemen, die zo’n 1,20 m 
hoog worden, zijn een van de favo-
rieten van Jeroen Franssens.

Anthemis tintoria ‘Sauce Hollan-
daise’ bloeit van juni tot en met 
september met witte bloemblaadjes 
rond een botergeel hart. De plant 
verdraagt een temperatuur tot -20˚C.

Astrantia major ‘Garnet’ is een vrij 
nieuwe cultivar die wat hoger wordt 
dan de gemiddelde Astrantia (zo’n  
50 cm). Hij is daardoor ook zeer 
geschikt als snijbloem.

Scabiosa columbaria ‘Butterfly Blue’ 
bloeit lang - van juni tot en met okto-
ber - met lilablauwe bloemen. Extra 
sierwaarde heeft de bloem doordat 
hij vlinders aantrekt.

Dahlia ‘David Howard’ bloeit met 
gevulde oranje bloemen die helder 
contrasteren met het donkere blad. 
De plant kan niet alleen in de volle 
grond, maar ook goed in pot.

Thalictrum flavum subsp. Glaucum 
bloeit van juli tot en met augustus 
met zachtgele bloemen. De stelen 
en bladeren van de plant verkleu-
ren tijdens de bloei van groen naar 
blauwgroen.

Centaurea ‘Pulchra Major’ heeft 
lilakleurige, kogelvormige bloemen. 
De bladeren voelen een beetje 
donzig aan.

Trifolium ochroleucum is ook als snij-
bloem zeer geschikt. De bloemvorm 
is bijzonder: dikke, crèmekleurige 
trossen boven op een stevige steel.

Echinacea ’Sundown’ heeft bloem-
blaadjes in een warmoranje tint 
rondom een vrij plat bruinrood hart. 
De plant bloeit van juni tot en met 
augustus.
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