‘Onze planten haasten
zich langzaam’
Bijna twintig jaar geleden zetten Esther Schonenberg en Joke Durieux de eerste,
voorzichtige schreden op voor hen nieuw terrein: het kweken van planten. In die
periode is kwekerij Festina Lente tuin in Katwijk uitgegroeid tot een begrip bij
liefhebbers. Hier staan planten die in de meeste tuincentra niet te vinden zijn.
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een potten, geen potgrond, maar alleen maar planten. Niet gelikt uitgestald op zacht zoevende roltafels, maar gewoon op de grond. Kopers komen uit
het hele land naar Festina Lente in Katwijk om hier
een keuze te maken uit de inmiddels ruim 1.500 verschillende eenjarigen, vaste planten, kuipplanten en bloembollen.
Bijna twintig jaar geleden was het maken van groene decoraties erg populair. De Katwijkse Esther Schonenberg had
haar baan in het personeelswerk vaarwel gezegd en startte
workshops waar ze uitlegde hoe je groendecoraties maakt.
Het werd een succes en Schonenberg vroeg haar vriendin
Joke Durieux om hulp. “Voor die workshops hadden we
planten nodig, maar wat wij zochten konden we niet vinden.
Wij wilden graag met bijzondere planten aan de slag. Dus
zijn we ze zelf maar gaan zaaien. Kwekersbloed hadden we
niet, maar enthousiast waren we wel. Niet alles lukte, maar
daar leerden we van. En zo ontdekten we dat we het kweken
eigenlijk veel leuker vonden dan het geven van workshops.
Kweken is leuk, maar opeens zit je wel met een grote hoeveelheid planten. Die moet je zien te verkopen. Daar ligt in
feite de basis voor wat nu Festina Lente is. We ontdekten dat
er in Nederland wel collega’s zijn die bijzondere vaste planten verkopen, maar die zijn niet in het westen van ons land
gevestigd. Met Festina Lente voorzien wij in die behoefte.”

Rollators doen dienst als handig voertuig om aangekochte planten te verzame-

SCHADUWPLANTEN
De keuze voor bijzondere planten hielden Schonenberg en
Durieux hoog in het vaandel. Voor hen betekent dat vooral
planten die ze zelf mooi vinden. “We zoeken naar planten
die een wat natuurlijker uitstraling hebben. In veel gevallen
kiezen wij voor planten die je in de meeste tuincentra niet
vindt, omdat de handel die niet levert. We oriënteren ons
bijvoorbeeld op de Tuindagen in Bingerden, waar we elk jaar
zelf ook met een stand staan. Daarnaast lezen we bladen en
onderhouden we contacten met collega’s. Helaas ontbreekt
het ons nog aan tijd om bij collega’s en op bijvoorbeeld de
Chelsea Flower Show te gaan kijken.”
Van 2004 tot 2010 bouwden ze hun kwekerij op in Voorhout
aan de Oude Herenweg bij dahliaveredelaar en -kweker René
Rotteveel. Het leverde mooie gesprekken op met Rotteveel
over de keuzes die hij als veredelaar maakt. “Wat wij prachtig vonden, stond bij hem in de hoek van de twijfelgevallen
en afvallers. In de dahliawereld zijn het mannen die de
inkoop van de export bepalen, terwijl het vaak vrouwen zijn
die de knollen in het tuincentrum kopen. Die houden vaak
van andere vormen en kleuren dan mannen. We hebben er
wel een voorliefde voor de dahlia aan overgehouden en verkopen een aantal selecties waar hij niet verder mee wilde.”
Bijzonder betekent voor Festina Lente ook dat planten langdurig bloeien. Daarnaast zijn relatief veel planten geschikt

Thalictrum ‘Splendide White’.

Sanguisorba obtusa.

Festina Lente tuin
In 2001 legden Esther Schonenberg en Joke Durieux de basis voor wat nu
kwekerij Festina Lente tuin is. Wat begon met het opkweken van eigen plantmateriaal voor workshops is uitgegroeid tot een kwekerij waar bijzondere
planten de leidraad vormen. Naast een breed sortiment voor de verkoop is er
ook een inspiratietuin en een pluktuin. De kwekerij is open van maart tot en
met oktober op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00-17.00 uur. Adres:
1e Mientlaan 13, 2223 LG Katwijk. Website: www.festinalentetuin.nl. Op de
website is een groot deel van het sortiment terug te vinden.
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In de opkweekkas worden nu alweer stekken gemaakt voor volgend jaar.

voor de schaduw. “Daar krijgen we vaak vragen over. Welke
planten kunnen we in de schaduw zetten? In een schaduwhal hebben we daar een flink sortiment voor samengesteld.”
De droogte van vorige zomer inspireerde de kwekers om het
sortiment nog eens door te nemen op dat aspect. Het leverde
een mooie en gevarieerde verzameling planten op. En dan
is er nog de vraag naar bijenplanten. “Eigenlijk een beetje
overbodige vraag, want de meeste planten die in de zomer
bloeien, zijn aantrekkelijk voor bijen.”
Er is nog een aspect waarin het bedrijf zich onderscheidt:
groeisnelheid. “Festina Lente betekent ‘haast u langzaam’.
Dat is wat wij onze planten laten doen. Onze planten haasten zich langzaam. Daardoor zijn ze minder vatbaar voor
ziekten en plagen.”
De keuze voor bijzondere planten betekent dat niet alles wat
ze willen verkopen, als jonge plant is aan te kopen. Daarom
wordt in de eigen kwekerij een flink deel van het sortiment
vermeerderd en opgekweekt.

INSPIRATIETUIN
In dit deel zijn vaste planten te vinden die geschikt zijn voor schaduwtuinen.

De inspiratietuin is aangelegd om bezoekers te laten zien hoe vaste planten, eenjarigen en bloembollen zich ontwikkelen, zodat kopers kunnen
zien wat het uiteindelijke resultaat wordt.
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In 2010 deed zich de mogelijkheid voor om terug te keren
naar waar het allemaal begon: Katwijk. Aan de 1e Mientlaan, langs de weg die naar de hangar leidt waar Soldaat
van Oranje al vele jaren een succes is, kwam grond te koop.
Daar werden kassen gebouwd en werd het bedrijf verder
uitgebouwd tot wat het nu is: een kwekerij voor bijzondere planten. Daar is het niet bij gebleven. Omdat Esther en
Joke merkten dat bezoekers ook graag wilden zien hoe de
aangekochte plant het op den duur in de tuin doet, werd in
2012 een sortimentstuin aangelegd. Daar doorheen dwalen
levert volop inspiratie op voor planten en plantcombinaties.
Het levert ook informatie op voor Schonenberg en Durieux.
“Kijk, daar hebben we een Asclepias geplant. Al snel bleek
dat hij gemakkelijk opkomt op andere plekken. Die moet je
dus bij voorkeur in een pot laten groeien, anders gaat hij je
hele tuin door.”
Ook is een pluktuin met voornamelijk eenjarigen aangelegd.
Bezoekers kunnen daar zelf hun zomerboeket samenstellen.
En voor die tuinliefhebber die meer wil dan alleen maar een
krat vol bijzondere planten, levert het bedrijf ook beplantingsadvies met een ontwerp. Zodat de bijzondere planten
ook de plaats krijgen waar ze het beste tot hun recht komen.
Want dat is uiteindelijk wat elke kweker wil en Esther Schonenberg en Joke Durieux zijn daar geen uitzondering op.

2 augustus 2019

2 augustus 2019
038-40 Festina.indd 40

26-07-19 13:32

