
G R O E I & B L O E I – A U G U S T U S – 2 0 1 458

Ontwerpen 
MET PLANTEN

DE RODE PIMPERNEL
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Kwekerij 
In het Drentse Roden, 

onder de rook van de stad 
Groningen, ligt een mooie, 
kleine kwekerij: De Rode 
Pimpernel. De eigenaren 
Joukje Schaap en Jeroen 

Franssens verkopen een breed 
assortiment vaste planten, 

dat elk jaar een stukje groeit. 

1 I Een mooie kleurencombinatie van vaste planten: vooraan 
v.l.n.r. Gypsophila ’Rosenschleier’, Salvia ’Ostfriesland’, Salvia 

’Hot Lips’; in het midden Geranium ’Azure Rush’ (links), 
Anthemis ’Sauce Hollandaise’ (rechts); achteraan v.l.n.r. 

Salvia ’Caradonna’, Deschampsia ’Goldschleier’, Centaurea 
’Caramia’, Lythrum ’Dropmore Purple’, Monarda ’Beauty of 

Cobham’.  2 I Zonnehoed en kogeldistels.
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igenaren Jeroen Franssens en Joukje Schaap 
stoppen veel tijd en liefde in hun kleine kwekerij. 
Naast zogenaamde liefhebbersplanten, die wat 
meer eisen stellen of wat minder gangbaar zijn, 

kweken ze ook de ’gewone’ planten, zolang ze maar goed 
toepasbaar, sterk en langbloeiend zijn. 
”We willen graag service bieden door de klant goed te 
informeren, bijvoorbeeld over mooie plantcombinaties of 
de juiste standplaats”, zegt Joukje. ”Veel van onze klanten 
gaan liever naar een gepassioneerde en vakkundige kweker 
dan naar een tuincentrum. Ze willen graag geadviseerd 
worden, ze houden van het persoonlijke contact.”
Door haar werk als tuinontwerper kan Joukje goed 
aangeven welke planten mooi met elkaar combineren. Haar 
ontwerpstijl is vooral gericht op weelderig beplante tuinen, 
zoals cottage gardens en weeftuinen à la Piet Oudolf. Een 
goede plantenkennis is hierbij onmisbaar, dan komt het 
hebben van een eigen kwekerij goed uit. ”Het is belangrijk 
dat je alle aspecten van een plant goed in je hoofd hebt, 
zoals bloeitijd, kleur, hoogte en standplaats.”

Perfecte plek
De kwekerij staat op een perfecte plek, met uitzicht over 
de weilanden. Het natte, achterste deel van het perceel is 
bewust een beetje ’losgelaten’. Hier mag de natuur zijn  
gang gaan, er groeien brandnetels voor de vlinders en het 
zevenblad tiert er welig. ”Achter op de kwekerij is het heel 
rustig. Daar kun je genieten van het uitzicht, van de grote 
pimpernellen die er groeien, van de kievieten die er nestelen. 
Ook komen er regelmatig reeën op bezoek, die zijn dol op 
de pimpernellen.”
De pimpernel (Sanguisorba), waar de kwekerij naar genoemd 
is, is een van de specialiteiten. ”Wij hebben er een aantal 
van. Ze zijn niet allemaal rood, sommige zijn roze en 
andere wit. Ook qua hoogte variëren de planten, de kleinste 
wordt nog geen 40 cm hoog, de grootste bijna 2 m. Maar 
ze hebben met elkaar gemeen dat ze allemaal van vochtige 

Rechts I Over-
zicht van de  
kwekerij met 
rechts de  
moerbedden. 

Onder I Het 
verkoopkraampje 
met het informatie-
huisje. 

Uiterst onder I 
Mooie combinatie 
van Cimicifuga 
(Actaea) met daar-
achter dahlia’s en 
de roze wolken 
van Thalictrum 
’Splendide’.
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grond houden.” De wetenschappelijke naam Sanguisorba 
betekent ’bloedkruid’ en is afgeleid van het Latijnse sanguis 
(bloed) en sorbere (slurpen). Waarschijnlijk werd de plant 
ooit zo genoemd omdat de grote pimpernel in vroeger tijden 
bekend stond om zijn wond stelpende eigenschappen.
Grote pimpernellen zijn uitermate geschikt voor weelderige 
plantenborders. Ze combineren heel goed met herfstbloeiers 
als asters en anemonen en natuurlijk siergrassen. Door hun 
structuur en lange bloei hebben ze een geweldige sierwaarde 
in de tuin. ”Pimpernellen drogen leuk op en zien er daardoor 
in de winter ook nog goed uit. Zeker als er op de uitgebloeide 
aren wat rijp of sneeuw zit.”
Een andere plant waar Joukje erg van houdt, is Baptisia australis, 
in het Nederlands indigo lupine genoemd. Deze ’chique’  
lupine is met zijn blauwpaarse bloemen een prachtige eye-
catcher in de tuin. ”Dit is echt een hele mooie plant. Hij heeft 
fraai blauwgroen loof, dat tot diep in de herfst mooi blijft 
en dan ook nog een gelige herfstkleur krijgt. En na de bloei  
komen er peulen aan. Nog niet zo lang geleden hebben we 
op de kwekerij een unieke bonte Baptisia ontdekt, die we de 
toepasselijke naam ’Bont en Blauw’ hebben gegeven. We zijn 
nu aan het kijken of deze variëteit geschikt is om in grotere 
aantallen op te kweken. Misschien lukt het volgend jaar al.”

Joukje en Jeroen kweken ook veel planten op in grote potten. 
”Die zijn weliswaar wat duurder, maar ze kunnen heel goed 
van pas komen. Tussen andere hoge, volgroeide planten slaan 
ze gemakkelijk aan en de slakken eten ze ook niet zo snel op. 
Als er in een volgroeide border een plant is uitgevallen, kun 
je dat goed opvangen met een in grote pot gekweekte plant. 
Eén zo’n grote ziet er veel beter uit dan een paar kleintjes. 
Dan valt het veel minder op dat er iets is vervangen.” 
Elk jaar heeft De Rode Pimpernel een aantal showborders 
waarin al hun planten staan. Er is een weefborder, een 
kleurige oranje/rode/gele border en een onderhoudsarme 
border. ”Zo krijg je een goed beeld van welke planten 
geschikt zijn en op welke manier je ze mooi met elkaar kunt 
combineren.”

WEETJE
Veel mensen kennen het verhaal wel van De Rode 
Pimpernel. Dit boek uit 1903 van Barones Emma 
Orczy gaat over een gemaskerde held, die tijdens de 
Franse Revolutie mensen van de guillotine redt door 
ze naar Engeland over te varen. De held dankt zijn 
naam aan de kleine, rode bloem die hij onder zijn 
brieven tekent. Maar op het Britse vaste land is dat 
een heel andere bloem dan in Nederland, daar wordt 
met ’The Scarlet Pimpernel’ namelijk rode guichelheil 
of Anagallis arvensis bedoeld. Handig om te weten als 
je op tuinenreis in Engeland bent …

Inzet I De strakke 
bakken zijn gevuld 
met Deschampsia. 

Links I Een ont-
werp van Joukje 
Schaap.

2

Linksboven I 
Achter op de 
kwekerij staat een 
’zwevend’ huisje, 
dat vroeger een 
boomhut was.
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FAVORIETEN 
VAN DE KWEKER

Sanguisorba hakunasensis is 
afkomstig uit Korea en heeft slanke, 

hangende aren. De bloemkleur is oudroze, 
de hoogte 80 cm. Bloeitijd: juni-augustus. 
Niet erg snel groeiend en daarom ook goed 
bruikbaar in een kleinere tuin. De cultivar 

’Lilac Squirrel’ (bloei in juni-juli) heeft dikke, 
donkerroze aren op stevige stelen. Joukje 
combineert deze pimpernel graag met 
Thalictrum delavayi ’Splendide’ (links op de 
foto), met zijn wolken lilaroze bloemen. 

Sanguisorba tenuifolia ’Alba’ is 
een sierlijke, ijle plant, met witte, 

hangende aren. Hoogte 180 cm. Bloeit 
van juli t/m september. Heel mooi te  
gebruiken in een border met siergrassen.

Sanguisorba officinalis ’Dancing 
Red’ wordt ongeveer 80 cm hoog 

en bloeit in de nazomer met donkerrode 
bolletjes. Deze nieuwe, laatbloeiende en 
stevige cultivar kun je door z’n relatief 
geringe hoogte op een andere manier 
toepassen dan de hoge pimpernellen. 

Sanguisorba officinalis ’Long 
Tall Red’ heeft smalle, langgerekte 

bloeiwijzen. De hoogte van deze cultivar 
is 70-80 cm. De plant bloeit van juli t/m 
september. Soms kun je zelfs in oktober 
nog genieten van de donkerrode aartjes.  

Filipendula ’Kahome’ heeft 
heldergroen blad en bloeit in juli 

en augustus met rozerode, wat pluizig 
aandoende bloemschermen. Deze plant 
is goed bestand tegen nattigheid (ook in 
de winter), maar doet het ook op drogere 
grond. Hij blijft wat lager dan de andere 
moerasspirea’s.

TIPS VAN DE KWEKER
• Ken je grond. De ene plant houdt 
van vochtige grond, de andere juist 
van droge. Sommige planten groeien 
goed op de klei, andere geven de 
voorkeur aan zandgrond. De ene 
plant houdt van kalk, de andere wil 
beslist zure grond. Voor een goede 
groei van de planten is het dus  
handig om te weten op welke  
grondsoort je tuiniert.

• Plant in september vaste planten in 
plaats van in maart/april. De bodem 
is nog lekker warm en er is voldoende 
tijd voor de plant om goed te wortelen 
voordat de winter invalt.

• Knip kortlevende vaste planten als 
Gaura en Origanum al af voordat ze 
zijn uitgebloeid, dan hebben ze meer 
kracht om de winter te doorstaan. 
Dat valt sommige tuiniers vast 
zwaar, maar is wel de beste manier 
om er volgend jaar ook weer plezier 
van te hebben.

• Dek vorstgevoelige vaste planten 
af met het loof van een conifeer. Op 
die manier ben je én je saaie conifeer 
kwijt én je vaste planten komen goed 
de winter door.

Foto: GAP Photos
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Sanguisorba officinalis ’Lum’ is 
een lagere pimpernel met donkerrode 

bolletjes, die al in mei-juni bloeit. De hoogte 
is 80 cm. De bloei gaat door tot in augustus. 
Deze cultivar is gevonden op de kwekerij.

Dahlia ’Bishop of Auckland’ heeft 
donker blad en kleine, donkerrode 

bloemen. Hoogte 100 cm. Dahlia’s kunnen 
ook heel goed in een grote pot op het  
terras staan.

Persicaria ’Blackfield’ is de meest 
donkerrode persicaria. Deze cultivar 

blijft vrij laag (70 cm) en is daardoor ook 
geschikt voor kleinere tuinen. Bloeit van 
juli t/m oktober.

Boven I Vlnr.: Echinacea, Echinops ritro 
’Veitch’s Blue’ en Persicaria amplexicaulis 
’Orange Field’. 
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Foto: DesignOntwerp - Ton Kelderman

Foto: Ellen Grootes
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Baptisia australis is een sterke, 
langlevende plant, die wat doet 

denken aan een lupine. Alleen het eerste 
jaar moeten jonge planten bij strenge 
vorst worden afgedekt. In het begin groeit 
Baptisia langzaam. Geef de plant een plek 
in de volle zon. Hoogte 100 cm.

Meum athamanticum of berg-
venkel heeft prachtig, asperge-

achtig blad en bloeit met kleine, witte 
schermpjes. Voor een zonnige, droge plek. 
Hoogte 35 cm, bloeit in mei-juni.

Origanum ’Kent Beauty’, de hop-
origanum, is een schitterende plant 

met garnaalachtige bloeiwijzen met donker-
gekleurde schutbladen. Heel geschikt 
voor in een pot op het terras. Als je ’Kent 
Beauty’ na de bloei afknipt en wat voeding 
geeft, pakt hij de draad weer op en bloeit 
hij door tot begin oktober. Knip je hem dan 
nog een keer terug, dan komt deze  
mediterrane plant goed de winter door. 

Sorghastrum nutans ’Sioux 
Blue’, het ’indiangrass’, heeft  

metaalblauw blad. Daaruit komen  
lange, rechte stelen met roodbruine  
pluimen tevoorschijn, met opvallende, 
gele meeldraden. Zet dit gras liefst in 
arme grond en in de volle zon.  

Hoogte 160 cm, bloei: augustus t/m 
september.

Scabiosa columbaria ’Butterfly 
Blue’ bloeit van mei tot oktober 

met lilablauwe bloemen. Deze vlinder-
trekker laat zich goed combineren met 
roze- en lilabloeiende planten en is ook 
heel geschikt voor een pot. De plant (40 
cm) is wintergroen en houdt van volle zon.

Seseli montanum is een prachtige 
combinatieplant. De mooie bloem-

schermen zijn roze in knop en bloeien wit 
uit. Na de bloei, als de planten zaad zetten, 
geven ze nog een purperroze kleur. Bloeit 

Foto: Visionspictures.com
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van juni t/m augustus. Deze sterke plant 
met varenachtig blad wil graag een  
zonnige plek.

Het loof van Panicum virgatum 
’Shenandoa’ kleurt al in de zomer 

rood, om in de herfst helemaal wijnrood 
te worden. Dit sierlijke vingergras wordt 
90 cm hoog wordt en bloeit van augustus 
t/m oktober.

Veronicastrum ’Apollo’ is een 
hoge (150 cm), statige vaste plant, 

met opvallend dikke, blauwe bloeiaren. 
Voor een Veronicastrum begint deze  
cultivar vrij vroeg te bloeien (in juni). 

’Apollo’ wordt 150 cm hoog. De bloei gaat 
door tot in augustus. Geef de plant een 
plek in de zon of halfschaduw.

Phlox ’Utopia’ is een stevige, 
zachtroze flox. De bloemen  

verspreiden een heerlijke geur: zacht en 
kruidig tegelijk. Deze flox kan 1,5 m hoog 

worden en blijft mooi rechtop staan. Phlox 
’Utopia’ is een van de planten uit het Groei 
& Bloei 26 plantenplan (zie www.groei.nl 
en klik op ’Tuin’). Een flox wil graag goede, 
vochthoudende grond.

Tekst Almar Berends
Beeld Kwekerij De Rode Pimpernel e.a.

Foto: Midwest Groundcovers Display Gardens & Plant Trials Foto: Ellen Grootes

Foto: GAP Photos
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ZELF KIJKEN
Kwekerij De Rode Pimpernel, Hullenweg 16, 9301 ZD Roden 9 (Dr) 
Tel: 06-43800042 of 050-5019319; www.rodepimpernel.nl. Open do t/m za van 9 tot 17 u.
Een bezoek aan deze kwekerij laat zich goed combineren met een bezoek aan Lianne’s Siergrassen 
in De Wilp. Deze bekende kwekerij ligt maar 15 km verderop. Zie www.siergras.nl.
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