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zianskya met witte bloemen en Clarkia pulchella ’Snowflake’. 
Favoriete soorten van Joke en Esther zijn onder andere 
Silene coeli-rosa, Nicotiana en Eschscholzia, maar ook vaste 
planten als Dierama en bijzondere salvia’s. 
Met de planten die kwekerij De Werkplaats aanbiedt, 
zijn aparte combinaties te maken voor potten en bakken,  
borders en perken. Esther: ”Een sprekende combinatie 
vormen bijvoorbeeld Nicotiana ’Black Knight’, Salvia viridis 
’Blue Denim’ en de klimmende Dolichos lablab.” 

Tweejarigen en knollen
Bij tuincentra of kwekerijen worden helaas zelden twee-
jarigen aangeboden. Tweejarigen zijn planten die in het 
voorjaar of in de zomer worden gezaaid en pas in het jaar 
daarop gaan bloeien. Esther: ”Het is bijvoorbeeld jammer 
dat de muurbloem (Erysimum cheiri) zo weinig wordt 
gebruikt. Deze heerlijk geurende, tweejarige plant is er in 
allerlei kleuren en staat erg mooi tussen bloeiende bloem-
bollen. Ook Erysimum ’Bowles Mauve’ vind ik prachtig. Dit 
is een zeer lange bloeier, die het ook goed doet in een pot. 
Mijn favoriete tweejarige is engelwortel, Angelica gigas. Wer-
kelijk een prachtige plant, ook als snijbloem in een vaas.”
Ook tussen de bollen en knollen zitten planten die de 
eigenaressen van de kwekerij onweerstaanbaar vinden. ”Zo 
hebben we bijvoorbeeld de zogenaamde ’open’ dahlia’s 
ontdekt”, vertelt Esther enthousiast. ”Dit zijn enkelbloe-

et sortiment van kwekerij De Werkplaats is 
bijzonder te noemen: zeventig verschillende 
eenjarigen en ruim 175 vaste planten, aan-
gevuld met tweejarigen, kuipplanten, grassen 
en bollen. Het zijn allemaal soorten die Joke 

en Esther zelf graag in hun tuin kweken vanwege de mooie 
bloemen en de lange bloei. Soms gaat het ook om de geur 
of om wintergroen blad. Esther: ”Dat de planten niet overal 
verkrijgbaar zijn is ook een pré, want je wilt toch niet 
dezelfde petunia’s en pelargoniums die het hele dorp 
heeft?” Opvallend zijn bijvoorbeeld de zachtroze bloemen 
van Ageratum houstonianum ’Old Grey’, de onbekende Zalu-

Esther Schonenberg en Joke Durieux kweken kleinschalig 
en op natuurvriendelijke wijze alleen planten die echt 

hun hart hebben gestolen. De planten op hun kwekerij 
De Werkplaats zijn dan ook allesbehalve doorsnee. 

KweKerij De werKplaats in voorhout

Boven I Esther 
Schonenberg. 

Rechts I Ageratum 
houstonianum 
’Old Grey’ laat 
zich gemakkelijk 
combineren. 

”wE kwEkEn wat wE lEuk vIndEn”
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1 I Het hemel-
roosje (Silene 
coeli-rosa) heeft 
dunne stengels 
met vrij grote 
bloemen.

2 I Het verspenen 
van kiemplantjes 
is een tijdrovende
bezigheid.

3 I de vrij onbe-
kende eenjarige 
Clarkia pulchella 
’Snowflake’ bloeit 
zeer rijk met 
sierlijk ingesneden 
bloemen. 

mige dahlia’s die nog vrij dicht bij de wilde soorten staan. 
Juist die vinden wij erg mooi uitkomen in de border.” 

Zelf zaaien
Omdat Esther en Joke alle eenjarige planten op de kwekerij 
zelf opkweken, hebben ze natuurlijk de nodige ervaring. 
Esther: ”Mijn belangrijkste tip voor het zelf zaaien van 
eenjarigen is: begin niet te vroeg. Zaai je in bakjes die in de 
vensterbank staan, dan is de temperatuur meestal vrij hoog. 
Binnen de kortste tijd staan de plantjes boven de grond. 
Ze kunnen echter nog niet naar buiten, want daar is het te 
koud. Je zit dan met hoog opschietende, slappe zaailingen 
waar je straks weinig mee kunt. Eind maart-begin april 
zaaien is voor de meeste soorten vroeg genoeg.” 
De meeste tuinliefhebbers zaaien veel te dik. ”Het is be-
langrijk om dun te zaaien, dat maakt het verspenen veel 
makkelijker. In de ruime kas staan veel kunststof trays, vol 
met piepkleine zaailingen. In de tray zitten kleine ’pluggen’, 
waarin maar weinig ruimte is voor aarde. Zo ontstaat 

Nachtflox (Zaluzianskya capensis) is een eenjarige zomerbloeier die 
’s avonds een heerlijke geur verspreidt. Een fantastische plant in de 
buurt van het avondterras. 

KweKerij De werKplaats 
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”wE kwEkEn wat  wE lEuk vIndEn”
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Dit kost veel tijd, maar je wordt beloond met stevige, goed 
bloeiende planten”, aldus Joke. Vanaf ongeveer half mei 
blijven de planten buiten. In de kas staat ook een groot 
aantal potten met al wat grotere zaailingen, afgestrooid met 
witte korreltjes. Dit zijn tweejarigen. ”Die zaaien we in het 
najaar, zoals die leuke muurbloemen. Voor planten die lang 
in een potje moeten blijven staan, gebruiken we perlite. Dit 
zijn kleine, witte korrels die goed water vasthouden, het is 
vulcanisch materiaal. We dekken er de potgrond mee af om 
de vorming van mos en algen te voorkomen. Voor een extra 
luchtig grondmengsel, bijvoorbeeld voor stekken, kun je 
perlite ook door de grond mengen.” 

Delen of scheuren
Vaste planten worden bij kwekerij De Werkplaats vermeer-
derd door delen of scheuren. Esther: ”Dat kun je in het 
voor- of najaar doen en het gaat als volgt: je haalt de plant 
uit de grond of de pot en deelt de wortels voorzichtig met de 
hand in verschillende delen. Bij een dikke, vaste wortelkluit 
kun je ook een tuinmes gebruiken. Plant de afzonderlijke 
delen opnieuw in potten (in verse potgrond) of in de 

er een compact wortel-
kluitje, dat gemakkelijk 
verder te verwerken is. 
”We vullen de tray’s met 
stekgrond en zaaien zo 
dun mogelijk. Zodra 
de zaailingen twee paar 
blaadjes hebben, worden 
ze verspeend in potjes.” 

Zaailingen 
opkweken

Uiteindelijk gaan de 
jonge planten naar buiten, waar ze in potten of in de 
border worden uitgeplant. ”Bij het verder opkweken is het 
erg belangrijk de planten geleidelijk te laten afharden. De 
zaailingen moeten langzaam wennen aan de buitentem-
peratuur. Vaak houdt dat in dat ze overdag buiten staan 
en aan het eind van de dag weer binnen worden gehaald. 

1 I Bij Nicotiana 
’Black knight’ zijn 
de bloemblaadjes 
alleen aan de 
binnenzijde don-
kerpaars getint.
2 I Salvia viridis 
’Blue denim’. door 
de donkere kleur 
van de schut-
blaadjes blijft de 
bloeiwijze erg 
lang mooi.
3 I Dolichos lablab 
is een klimplant 
met roze vlinder-
bloempjes, later 
verschijnen op-
vallende, donker-
paarse peulen.
4 I de zaailingen 
moeten eerst 
wennen aan de 
buitenlucht voordat 
ze in de volle 
grond kunnen.
5 I Erysimum 
’Bowles Mauve’ 
heeft wintergroen 
blad in een grijs-
groene tint, de 
mooie, paars-
violette bloemen 
verschijnen de hele 
zomer door.

Dierama of hengel-engel
Dierama is een sierlijke, wintergroene plant met knol-
achtige wortels. Het is een familielid van de iris.  
Oorspronkelijk is de hengel-engel, zoals Dierama 
ook wel wordt genoemd, afkomstig uit Zuid-afrika. 
Dierama groeit graag op goede, niet te droge grond, 
die in de winter ook weer niet te nat mag zijn. Geef 
de plant een plek in de volle zon. Het duurt soms  
enkele jaren voor Dierama gaat bloeien, maar dan 
heb je ook echt iets bijzonders. de winterhardheid is 
niet geweldig. Op goed doorlatende grond verdraagt 
de plant -0 ºC. Zonodig afdekken dus, bijvoorbeeld 
met coniferentakken. 
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Dierama is een 
bijzondere plant, 

die wel wat 
geduld vraagt!
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Boven I Engel-
wortel (Ange-
lica gigas) is een 
forse plant met 
zeer donkerrode 
schermbloemen. 
Populair bij bijen!

1 I de bloemen 
van Penstemon 
’Rich Ruby’ zijn 
heel donkerrood. 

2 en 3 I Esther 
aan het werk in 
de kas: de com-
pacte plugjes met 
enkele zaailingen 
worden overgezet 
in grotere potjes.

1

2

3

naast zaaien 
en delen 

wordt er ook 
veel gestekt.
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Boven I Joke naast 
Asarina, een 
prachtige een-
jarige klimmer. 

1 I van een uitge-
lopen dahliaknol 
kun je gemakkelijk 
stekjes snijden.
2 I de onderkant 
van de stek wordt 
eerst in stekpoeder 
gedoopt.
3 I de potgrond 
wordt afgestrooid 
met een laagje 
perlite. 
4 I Dahlia ’Etheral’ 
is een sierlijke 
enkelbloemige 
dahlia.

Zelf kijken
Kwekerij "De Werkplaats" (06-2460 8005), Esther 
Schonenberg en Joke Durieux, 1e Mientlaan 13, 
Katwijk (ZH). Open van begin maart tot half 
oktober op donderdag, vrijdag en zaterdag van 
10.00-17.00 uur.
Kwekerij "De Werkplaats" heeft ook een Webshop 
en staat op verschillende tuinmarkten. Zie 
www.de-werkplaats.info.

volle grond. De meeste vaste planten zijn op deze manier 
heel goed te vermeerderen.”

Stekken
Naast zaaien en delen wordt er ook veel gestekt. ”We 
stekken van alles, zoals Geranium, Phlox, Penstemon en 
Salvia. De meeste stekken maken we in het voorjaar, 
maar ook september is een prima tijd, mits je over een 
vorstvrije kas beschikt waar de stekken kunnen over-
winteren. Het volgende voorjaar heb je alweer prachtige 
planten die rijk zullen bloeien.” In het verkoopgedeelte 
voor de kas staan veel kisten met dahliastekjes. Esther: 
”Dahlia’s zijn heel makkelijk te stekken. We planten de 
knollen al in maart en zetten ze vrij warm weg, zodat ze 
gaan uitlopen. De jonge scheuten stekken we in april, 
je hebt dan hetzelfde jaar al een bloeiende plant. De 
potjes worden gevuld met stekgrond, hierin maak je met 
je vinger een vrij ruim gat. Vul dit gat met scherp zand 
en steek hierin het stekje. Zo voorkom je dat de stengel 
gaat rotten. De jonge wortels groeien snel door het zand 
heen in de stekgrond, waar ze voldoende voedsel zullen 
vinden”, vertelt Esther. ”Je kunt dahlia’s ook zaaien, 
maar dan komen ze niet soortecht terug. Wel spannend 
natuurlijk om te kijken wat eruit komt, maar stekken 
is handiger. We proberen regelmatig iets nieuws, er is 
zoveel moois verkrijgbaar. Bovendien breiden we op 
deze manier ons sortiment steeds uit.”

tekst: modeste heRWig/ FotogRaFie: modeste heRWig e.a.

1 2 3

4






