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Liefde voor vaste planten
Wat een woonwinkel is voor je huis, is een kwekerij voor je tuin. Wonen&Co
gaat deze zomer in de serie Groene Wereld shoppen bij de ’groene winkels’ van
het Noorden. Deze week: De Rode Pimpernel in Roden.
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OO
ok de reeën zijn er gek
op: de rode pimpernel
waarnaar Joukje
Schaap en Jeroen Frans-
sens hun kwekerij heb-

ben genoemd. Ze leerden elkaar al
in de jaren tachtig van de vorige
eeuw kennen op de tuinbouw-
school in Frederiksoord, werden
partners, en begonnen in 1984 sa-
men een kwekerij.

Na wat verhuizingen zitten ze
nu alweer jaren aan de rand van
Roden, met een langwerpig stuk
land van 1,2 hectare, overgaand in
een natuurgebiedje, vandaar de
knabbelende reeën. Gelukkig
groeit de pimpernel daar ook in
het wild, zodat de handelsvoor-
raad grotendeels intact blijft.

De Rode Pimpernel is een speci-
fieke vaste-plantenkwekerij zon-
der tierlantijnen en poespas: geen
tuinaccessoires, geen potten, geen
fratsen. Wél: met passie en liefde
gekweekte vaste planten, gestekt
van sterke moederplanten uit de
volle grond: stevig, kleurrijk, goed
bloeiend, ongevoelig voor ziektes.

Advies en inspiratie leveren ze
er ook nog gratis bij. Wie meer wil,
kan Joukje Schaap ook inschakelen
voor een tuinontwerp, eventueel
inclusief aanleg en onderhoud. In
de loop der tijd heeft ze in heel
Noord-Nederland zeker tweehon-
derd tuinen aangelegd.

,,Die combinatie van tuinont-
werp en vasteplantenkwekerij
werkt prima", vertelt ze. ,,Het voor-
deel is dat we al heel lang met de-
zelfde vaste planten werken. We
weten wat ze doen, hoe en wan-
neer ze bloeien, waar ze het beste
kunnen staan. Want dat is voor
veel mensen juist zo moeilijk: hoe
kies je leuke combinaties, hoe
weet je wat bij wat past? Het hangt
ook echt van heel veel dingen af:
de vorm, de kleur, de bloeitijd, zon
of schaduw, de grondsoort. Er is
heel veel om rekening mee te hou-
den."

,,Veel mensen hebben een tuin
die in één keer bloeit en daarna
niet meer, omdat ze in het voor-
jaar één keer naar het tuincentrum
zijn gegaan en daar alleen maar de
toen bloeiende planten hebben ge-
kocht. Tja. Terwijl je, vooral met
siergrassen erbij, echt het hele jaar

door kleur en bloeiende planten in
je tuin kunt hebben.’’

,,Juist die afwisseling vind ik zelf
altijd zo spannend. Kijk, met een
conifeer gebeurt het hele jaar
niets, dus daar heb ik ook niks
mee. Die blijft gewoon groen, of
nog erger, blauw of geel. Dus die
gaan er bij mij altijd meteen als
eerste uit."

,,In mijn eigen ontwerpen pro-
beer ik een tuin zo mooi en onge-
kunsteld mogelijk te laten overko-
men. Borders met bloemen die
wat door elkaar verweven zijn, zo-
dat je een natuurlijk verloop tus-
sen de soorten krijgt. Mijn specia-
lisaties zijn de moderne tuin, met
een strakke vormgeving in combi-
natie met natuurlijk groeiende be-
planting en bijzondere planten, en
de romantische Engelse tuin, met
veel kleur en fleur het hele jaar
rond. Andere speciale tuinen die
we kunnen ontwerpen en aanleg-
gen zijn bijvoorbeeld vijvertuinen,
grassentuinen en schaduwtui-
nen."

,,Uitgangspunt bij mijn tuinont-
werpen is: weinig onderhoud. Met
een goed plan en goede vaste plan-
ten valt dat onderhoud best mee,

en hoeft dat helemaal geen be-
zwaar te zijn. De tuin moet ge-
woon dichtgroeien: waar je zwarte
grond ziet, komt onkruid, zo sim-
pel is het. Maar ja: tuinieren is ook
geduld hebben, dat wel."

Kwekerij De Rode Pimpernel, Hullenweg
16, Roden Open 1 april – 1 oktober, don-
derdag tot en met zaterdag van 9 tot 17
uur of op afspraak.

Origanum ’Kent Beauty’.

Echinacae ’Orange Passion’.

Amsonia ’Blue Eyes’.

Agapanthus ’Midnight Star’.

Dahlia ’Karma Choc’.

Joukje Schaap: ,,Met een conifeer gebeurt het hele jaar niks, die gaan er bij mij altijd uit.’’


