Festina Lente betekent ‘haast je langzaam’

en dat is precies wat de plantjes hier doen
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Rariteitenkabinet
Vraag jeugdvriendinnen Esther Schonenberg en Joke Durieux naar hun favoriete
planten en er volgt een lofzang op muurbloemen, nachtfloxen en bosliefjes.
De gezamenlijke passie voor rariteiten resulteerde in een kwekerij
mét pluk- en bezoektuin: Festina Lente tuin in Katwijk.
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Festina Lente betekent ‘haast je langzaam’. En dat is precies
wat de plantjes van deze liefhebberskwekerij annex bezoek- en
pluktuin doen. Ze worden niet geforceerd met kunst- en vliegwerk. Ze kunnen onder glas, schaduwdoek en in de volle zon
rustig opgroeien in hun eigen tempo. En dat zorgt – anders dan
bij veel bulkkwekers – voor een seizoensgebonden ‘oogst’.
“Ik herinner me nog onze allereerste tuinmarkt”, zegt Esther
Schonenberg. “Dat was in de lente op de Keukenhof. We
stonden daar met onder meer onze siertabak waarvan je nog
maar een paar blaadjes kon zien. De mensen vroegen of we sla
hadden meegenomen. Veel andere kwekers hadden hun
planten flink voorgetrokken, waardoor ze al in bloei waren. Wij
kiezen ervoor om de plantjes in alle rust te laten ontwikkelen.
Daar worden ze sterk en tevreden van, is onze ervaring.”

LILABLAUWE BLOEMETJES
Bij Esther en haar collega Joke Durieux zelf zit de vaart er flink
in. Buiten is de vorst amper uit de grond, maar in de kas loopt
de temperatuur dankzij de lentezon al lekker op. De vesten

gaan uit en de mouwen worden opgestroopt. Joke verhuist
met een trolley een grote kuipplant naar de stektafel. Hij heeft
fluweelzacht blad en opvallende lilablauwe bloemetjes. “Dit
is een Barlettina sordida. Leuke naam, hè? Hij klinkt als een
brommertje.” Ze knipt lange scheuten van de vorstgevoelige
plant in stukken, doopt deze in stekpoeder en geeft ze elk een
eigen potje met zaai- en stekgrond. Esther ontfermt zich
verderop over het zaaien van eenjarigen. “Niet omdat dat mij
beter afgaat hoor”, verklaart ze de taakverdeling, “maar ik ben
vorige maand gestart met zaaien en weet zo precies wat ik
allemaal al heb gedaan.”

GROEN WAASJE
De vloer van de kas is bezaaid met trays vol bakjes waaruit
kleine groene sprietjes steken. “Dat is het wonder van kiemen”,
zegt Esther. “Zodra we iets hebben gezaaid, hangen we elke
dag boven die bakken om te kijken of dat groene waasje al
verschijnt.” Het zaad voor de nieuwe kweek oogsten Esther en
Joke zelf. Naast de kwekerij richtten ze de afgelopen twee jaar
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‘We werken
steeds meer met
bollen en laten
zien hoe je ze
combineert’

een bezoektuin én pluktuin in. De vijfendertig riante borders
van de pluktuin zijn grotendeels gevuld met dahlia’s en
eenjarigen. Zodra de planten zaad zetten, zijn Esther en Joke
er als de kippen bij met hun envelopjes. “Het oogsten kost
ontzettend veel tijd, maar we zaaien hier zo veel, dat het de
moeite echt loont.” Stekken halen ze uit de bezoektuin, waar
een grote collectie opvallende vaste planten is verzameld.

SNOEPHARTJES
In de verkoopkas verderop is het resultaat van het eerste
zaai- en stekwerk al zichtbaar. Hier wordt vorstgevoelige eigen
kweek op voetstukken van oude veilingkratten gezet. De vorige
eigenaar van het terrein liet ze achter, tot genoegen van Esther
en Joke. Een muurbloem klimt al op naar het licht en laat zijn
eerste bloemen zien; een combinatie van abrikoosoranje,
fuchsia en zachtroze. “Mooi, hè”, zegt Joke. “Hier word ik zo
gelukkig van.” Verderop ontdekt Esther dat de eerste knoppen
van de Zaluzianskya ovata op springen staan. “Deze nachtflox
koesteren we echt. We hebben hem al vanaf het begin in ons
assortiment. Tegen de avond gaan de bloemen open en dan
verspreiden ze een heerlijke geur die lijkt op die van snoephartjes.” De kweeksters buigen zich over de plantjes; elk
opvallend detail wordt direct met elkaar gedeeld. “De liefde
voor planten zit echt diep”, zegt Esther. “We zien elkaar driehonderd dagen per jaar en het gaat nog steeds bijna altijd
alleen maar over plantjes. Je moet die passie ook wel voelen,
want het is echt hard werken.” Joke wijst op de primula’s, die
overal in de kas hun vrolijke gezichtjes laten zien. “Primula’s
zijn zo’n feest qua kleur en bloem! En je hebt er al heel vroeg
in het jaar in de tuin plezier van.”

ORIGINEEL ASSORTIMENT
De gezamenlijke passie voor eenjarigen groeide in 2001 uit tot
de start van een eigen kwekerij. Esther gaf in die tijd vanuit
liefhebberij workshops groendecoratie in een gehuurde kas.
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Jeugdvriendin Joke, al net zo behept met het plantenvirus,
sprong wel eens bij. De twee zochten stad en land af naar
originele bloemen en planten om te verwerken. Overal troffen
ze min of meer hetzelfde, saaie assortiment. “Vanuit die
behoefte zijn we maar zelf gaan zaaien. Vooral eenjarigen
vonden we leuk. Blauwe windes, maar ook leeuwenmuiltje,
bosliefje en Spilanthes. Van die gekke dingen die je bijna niet
meer zag.”
De Werkplaats, zoals de liefhebberskwekerij werd genoemd,
verhuisde drie keer naar een groter onderkomen. Drie jaar
geleden kocht Esther de voormalige snijbloemenkwekerij in
Katwijk aan. Op 5500 m² was er plaats genoeg om een langgekoesterde wens te vervullen: een eigen bezoekerstuin met
pluktuin. “Met de tuinen erbij werd het tijd voor een nieuwe,
overkoepelende naam: Festina Lente tuin”, legt Esther uit.
“Maar vaste klanten kennen ons nog als De Werkplaats.”

PARADEPAARDJES
Voor de verkoopkas maakten Esther en Joke presentatietafels
van veilingkratten. Hier staan elk seizoen alle paradepaardjes
van de kwekerij bij elkaar. Bloemvormen, bladkleuren en
planthoogtes zijn op speelse wijze gecombineerd. Zo kunnen
klanten inspiratie opdoen voor hun eigen borders. Maar wie
wil, kan ook een persoonlijk beplantingsadvies krijgen. “Alles
wat mooi is, wordt hier geparkeerd”, zegt Esther. “Momenteel
staat het hier en in de bezoekerstuin vol met bloembollen. We
zijn vooral dol op verwilderingsbolletjes. We houden er niet zo
van de bollen na de bloei weer uit te graven.” De lelieachtige
indianenbloem, Camassia cusickii, spant qua gemak de kroon.
“Die kan koud staan, maar ook warm, droog en nat.”
In de bezoekerstuin speelt het voorjaar zich laag bij de grond
af. Bolgewasjes als sneeuwroem, kievitsbloemen en blauwe
druifjes combineren mooi met vroegbloeiende vaste planten
als het anemoonachtige wildemanskruid en het helle groen
van Euphorbia. “We doen steeds meer met bollen en laten dan

Om bezoekers
te inspireren,
maakten
Esther en Joke
presentatietafels
van veilingkratten

vooral zien hoe je ze combineert. Veel mensen denken niet in
combinaties, is onze ervaring. En dat is ook lastig, helemaal in
het najaar als je met die droge bollen in je handen staat.”

GRASSEN UIT TANZANIA
Nieuwe aanwinsten halen Esther en Joke overal vandaan, uit
binnen- en buitenland. Catalogi, tuinboeken en websites
worden doorgespit en op vakanties gaan de envelopjes voor
zaad en flesjes voor stekjes altijd mee. Zo bracht Joke salvia’s
mee uit Amerika en wist Esther de hand te leggen op een
collectie bijzondere grassen uit Tanzania. Uit een zomerweitje
in Limburg pikte ze een zaadje van de lila Godetia, die nu tot
het vaste assortiment behoort. “Nieuwkomers moeten voldoen
aan een aantal criteria”, legt Joke uit. “We moeten ze mooi
vinden én ze moeten bijzonder zijn. Overleggen doen we
bijna nooit, vaak hebben we hetzelfde gevoel bij een plantje.”
Volgens Joke is de kleur vaak doorslaggevend. “In het begin
trokken we veel naar blauw en roze. Nu vallen we steeds vaker
voor rood en oranje. Onze klanten ook, merken we. Zeker met
gekke dahlia’s, zoals de brandweerrode ‘Bishop of Llandaff’.”
Ook klanten komen soms met fraaie nieuwe soorten aan. Zo is
Primula x bulleesiana een souvenir uit Engeland. Soms zijn de
spontane vondsten onbekend bij de kweeksters. En dan is het
zoeken naar de juiste wijze van vermeerderen. “Een kwestie
van kijken wat werkt”, zegt Esther. “Meestal beginnen we met
zaaien. Maar je komt ook wel eens een plant tegen die steriel
is, zoals een mooie valeriaan in ons assortiment. Stekken lukte
bij deze plant ook niet direct. Uiteindelijk hebben we stekken
genomen van de neuzen die uit de grond kwamen.”

WUIVENDE SOORTEN
Behalve een passie voor niet-alledaagse eenjarigen delen
Esther en Joke hun voorliefde voor hoge planten. IJle grassen,
dansende Alliums, ranke salvia’s en rariteiten zoals de siergember staan op het lijstje met favorieten. “Wuivende soorten
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vinden we prachtig. Af en toe moeten we elkaar eraan
herinneren dat we ook op de kleintjes blijven letten”, zegt
Esther met een lach. Ook dahlia’s zijn favoriet. Een groot
deel van de huidige collectie namen ze mee van hun vorige
adres, dat ze deelden met een dahliakweker. “Hij heeft ons heel
erg veel geleerd over het stekken en zaaien ervan”, zegt Joke.
“Nog elk jaar komt hij met stekjes van onze favoriete soorten.
Het grappige is dat we qua smaak helemaal niet op één lijn
zitten. Wij vallen voor de hoge, enkele soorten. Hij voor
de gedrongen planten met grote bloemen in felle kleuren.
En dat vinden wij niet zo erg. Want de dahlia’s die hij niet zo
mooi vindt, mogen wij vaak hebben.”
Tekst Mirjam Enzerink Fotografie Sietske de Vries

Kopen, zaaien en plukken
De Festina Lente tuin in Katwijk is geopend van 1 maart
tot en met half oktober op donderdag, vrijdag en zaterdag
van 10.00-17.00 uur. Vanaf mei kunt u al bloemen plukken
in de pluktuin, maar vanaf juli vindt u hier de meeste en
bijzonderste soorten. Esther Schonenberg en Joke Durieux
verzorgen informatieve themadagen met in het voorjaar
onder meer demonstraties zaaien en stekken. Ook kunt u
bij hen terecht voor beplantingsadviezen en -ontwerpen.
Festina Lente tuin, 1e Mientlaan 13, Katwijk, 06 24608005
www.festinalentetuin.nl (met webshop)

‘Nieuwkomers voldoen aan twee criteria:

ze moeten mooi én bijzonder zijn’
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