
22 G R O E I & B L O E I – M E I – 2 0 1 5

In de Baron z’n 
Hof spelen zinnia’s 
een sleutelrol. Ooit 
was deze tuin bij 
Kasteel Geldrop 
een formele nuts-
tuin, nu zijn de 
borders gevuld met 
uitbundige planten-
combinaties. ”De 
natuur is mijn 
uitgangspunt,” 
zegt John School-
meesters, die de 
borders ontwierp.

EEN TUIN VOL     ZINNIA’S

anaf de zomer tot diep in de herfst is het in de 
tuin van kasteel Geldrop een feest van kleur. 
Tussen de natuurlijk ogende beplanting vallen 
de vrolijke kleuren van honderden zinnia’s 

op. ”Bezoekers verbazen zich over de verschillende tinten 
in één bloem”, zegt John Schoolmeesters, die de borders 
van de kasteeltuin ontwierp. ”Ze vragen me hoe ik dat doe, 
die diversiteit aan kleuren, maar de zinnia’s die ik gebruik 
hebben dat van zichzelf.”
Kasteel Geldrop wordt niet meer bewoond en is in handen 
van een stichting, die het kasteel beheert met hulp van 
betaalde medewerkers en vrijwilligers. Toen John School-
meesters en zijn vrouw Cill Neggers in 2002 de voormalige 
rentmeesterswoning op het landgoed betrokken, was de 
5000 vierkante meter grote tuin zwaar verwaarloosd. 
”Aanvankelijk wilden we er weer een traditionele tuin van 
maken”, vertelt John, ”met rozen in buxusvakken en zo. Dat 
was de wens van het stichtingsbestuur en ook voor mij, met 

25 jaar ervaring in de rozenveredeling, leek dat een 
logische keuze.

De eerste twee jaar na aanplant van de 
rozen ging het goed, maar om ziektes 
de baas te blijven moesten we gewasbe-
schermingsmiddelen gaan gebruiken. 

Dat was niet mogelijk, omdat 
hier bijenkorven staan. Boven-
dien wilden we het zelf ook 
niet. Daar kwam nog bij dat 
de verzorging van de tuin te 
arbeidsintensief werd, ook 

voor de vrijwilligers werd het te veel.” 
Een bezoek aan de door Piet Oudolf ontworpen tuin bij het 
Van Abbemuseum in Eindhoven, bracht John op een idee. 
”Dit wil ik ook”, dacht hij toen hij Oudolfs combinaties van 
vaste planten en grassen zag. 

Beperkt budget
Gaandeweg transformeerde John de tuin naar de huidige 
beplanting. ”Omdat we een beperkt budget hebben, moesten 
we in het begin vaak improviseren. Noodgedwongen 
gebruikten we veel ’krijgertjes’, vaak gemakkelijke groeiers 
en soms zelfs woekeraars. Bijzondere planten geven 
mensen niet zo snel weg.” 
Cill vult aan: ”Gelukkig zijn we nu zo ver dat dat we het 
ons kunnen veroorloven om kritisch te zijn en de borders 

Boven I Linten  
van zinnia’s, 
Persicaria en 
Agastache ’Blue 
Fortune’. 

Rechts I De 
Baron z’n Hof 
wordt omringd 
door een Engelse 
landschapstuin.

Onder I John 
Schoolmeesters 
en Cill Neggers.
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EEN TUIN VOL     ZINNIA’S

precies kunnen invullen naar Johns ontwerp.” 
”Het idee om zinnia’s te gaan toepassen was eigenlijk 
afkomstig van de vrijwilligers”, vervolgt John. ”Iedere  
woensdag  worden er boeketten geschikt voor de stijl-
kamers van het kasteel. Hiervoor gebruiken de vrijwilligers 
verse bloemen uit de tuin. Zinnia’s zijn sterk en in de vaas 
drogen ze mooi op. In de tuin houden ze ook lang een 
sterk silhouet, tot aan de eerste vorst. Ze vullen gaten in de 
border en met hun diversiteit aan kleuren vormen ze een 
prachtige verbinding met de vaste planten.” 
Van de vijfhonderd zinnia’s die John zaaide, kwam maar 
liefst 99% op. ”Een groot succes dus. Wij zaaien de planten 
voor in plastic bakjes met deksel van de Chinees, waar we 
gaatjes in prikken. Wordt het te warm, dan gaat het deksel 
er af. Bij ons staan ze in de kas, maar het kan ook op de 
vensterbank in huis. Af en toe bevochtigen we het zaaisel 
met een plantenspuit. Omdat de planten vanwege de kans 
op nachtvorst niet eerder dan half mei naar buiten kunnen, 
moet je niet te vroeg zaaien. Tussen eind april en juni kun 
je zinnia’s overigens ook in de volle grond zaaien, maar het 
voordeel van voorgekweekte plantjes is dat je ze gemak-
kelijker kunt uitzetten in de tuin. Andere eenjarigen die  
we zaaien, zijn Cosmos, Ageratum, Ammi majus, leeuwenbek 
(Antirrhinum) en Mina lobata. Die laatste is een leuke eenjarige 
klimmer met meerkleurige bloemen.”

Boerensloot
De tuin bij het kasteel, kortweg De Baron z’n Hof genoemd, 
heeft een rechthoekige vorm. Leifruit groeit langs de muren 
en in de oude, monumentale kassen worden druiven en 

tomaten gekweekt. Buxushagen zorgen voor structuur en 
tussen de vakken liggen graspaden. 
Als je ’de hof’ binnenkomt via theeschenkerij De Kasteel-
hoeve, sta je gelijk oog in oog met nauwelijks herkenbare, 
oude kweekbakken, die zijn gevuld met een wilde, gras-
achtige beplanting. De inspiratiebron hiervoor was de 
oever van een boerensloot. John: ”Ik laat me graag 
inspireren door de natuur en probeer planten bij elkaar te 
zoeken die hetzelfde effect sorteren. Uitgangspunt zijn de 
bloemvormen. Ik zoek naar combinaties van dezelfde vorm 
in verschillende kleuren of van verschillende vormen in 
dezelfde tinten. Alle planten moeten sterk zijn en rechtop 
blijven staan. Maar voor één plant maak ik een uitzon-

Boven I De be-
planting oogt heel 
natuurlijk.

Onder I Zinnia’s 
en lampen-
poetsergras. 2
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ZINNIA-ZAAITIPS VAN JOHN
Zinnia’s kun je op verschillende manieren zaaien. In een 
(koude) kas kan het al in maart. Vul potjes met zaai- en 

stekgrond en stop in ieder potje één zaadje. Bedek het zaad 
met 1 cm grond. Voorzichtig aandrukken en bevochtigen 

met een plantenspuit. Het zaad kiemt na een tot twee  
weken. Na een maand kunnen de zaailingen zo nodig  

worden overgezet in grotere potjes. Vanaf half mei, als er 
geen kans meer is op nachtvorst, mogen de zaailingen in 
de volle grond. Voor lage zinnia’s houd je een onderlinge 

afstand aan van ongeveer 10 cm, de hogere soorten zet je 
zo’n 25 cm uit elkaar. Van eind april tot en met juni kun je 

zinnia’s ook rechtstreeks in de volle grond zaaien. 
Zinnia’s die in deze periode worden gezaaid, 

bloeien van augustus tot en met oktober.
Kies een zonnige plek en maak de aarde goed los, tot 

minstens 30 cm diep. Verbeter de grond zo nodig met 
potgrond of wat compost. Wil je rechte rijtjes zaaien, span 
dan eerst een lijn en trek daarlangs een sleuf van ongeveer 
1 cm diep. Laat de zaadjes tussen duim en wijsvinger in de 

sleuf vallen. Bedek het zaad met 1 cm aarde en druk  
voorzichtig aan. Houd tussen de rijen een afstand aan van 
30 cm. Plaats aan het begin van de rij een steeketiket met 

de naam, en giet als de grond droog aanvoelt met een fijne 
broes. Dun na opkomst de zaailingen uit tot een onder- 

linge afstand van 10 tot 25 cm, afhankelijk van de soort. 
De zaailingen zijn vorstgevoelig, bij dreigende nachtvorst 

is het raadzaam ze te beschermen met vliesdoek. Wil je 
zinnia’s toevoegen aan een bestaande border, dan kun je 

ze het best eerst in potje opkweken en  
na half mei uitplanten. 

1 I Combinatie 
met onder andere 
Monarda, Liatris 
en Sanguisorba.

2 I De buxus-
hagen brengen 
structuur aan 
in de tuin, maar 
helaas zijn ze 
aangetast door de 
buxusziekte. 

3 I De kogeldistel 
(Echinops ban-
naticus) vormt een 
mooi contrast met 
Persicaria. 
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dering: de kogeldistel. Die vorm is zo mooi, die kan ik niet 
missen. Dan maar wat vaker afknippen om hem stevig te 
houden.” Als John dat niet zelf doet, wordt het wel gedaan 
door de bloemschikkers.
John en Cill zijn bijna nooit alleen in de tuin. ”Op een 
mooie dag slenteren bezoekers door de tuin, nemen plaats 
onder de appelbomen om een boek te lezen of liggen 

languit in het gras.”
De groente- en fruitoogst wordt onder de vrijwilligers 
verdeeld. Cill: ”Soms ben ik thuis bezig, even geen tuin, 
maar als de bel gaat, doe ik toch open. Vaak is het een vrij-
williger die komt vragen of hij wat groente mag meenemen.”
Naast menselijke bezoekers, hebben ze in De Baron 

4 I Zinnia’s met 
heleniums.
5 I Het uitplanten 
van de zaailingen 
in de tuin.
6 I De zaden 
kiemen snel.

7 I De oude 
kweekbakken zijn 
gevuld met een 
wilde, grasachtige 
beplanting.
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ZAAD BESTELLEN?

Via G&B kun je nu zaad bestellen van verschillende zinnia’s: 

1 Zinnia elegans ’Envy’ (lichtgroene, halfgevulde bloemen, 60 cm hoog)
2 Zinnia elegans ’Button Box Mixture’ (kleinbloemig mengsel met bossige 
 groei, 35 cm hoog)
3 Zinnia elegans ’Oriole’ (goudoranje, gevulde bloemen, 90 cm hoog) 
4 Zinnia elegans ’Whirligig’ (mengsel, de punten van de bloemblaadjes 
 hebben een contrasterende kleur, 50 cm hoog)
5 Zinnia elegans ’Cactus Flowered Mix’ (dubbelbloemig mengsel met 
 omgeslagen bloemblaadjes, 90 cm hoog). 
6 Zinnia elegans ’Scarlet Flame’ (helderrode, gevulde bloemen, 90 cm hoog) 
7 Zinnia elegans ’Isabellina’ (crèmegele, gevulde bloemen, 90 cm hoog) 

De zaden kosten € 2,95 per zakje (inclusief verzendkosten). 
Maak het totale bedrag + verzendkosten over naar Speciale Zaden,
rekeningnummer NL32RABO0128086718. Vermeld behalve de gewenste 
zaadnummers ook het nummer van Groei & Bloei (5). Attentie: vermeld 
bij de bestelling altijd je huisnummer + postcode en stuur tegelijkertijd 
een mail naar zaaien@groei.nl, met vermelding van de bestelling,  
volledige naam en adres.
Meer zaden bestellen via Groei & Bloei? Ga naar www.groei.nl
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z’n Hof ook talloze vogels, 
vlinders, insecten, konijnen 
en muizen te gast. ”Soms 

hangt een veldmuisje 
in een stengel, kijkt je 

even aan en zakt dan 10 
centimeter, dat is alles”, 

zegt Cill.

Ontwerpen
In de winter is John bezig met ontwerpen. ”Een zo 
groen mogelijke, natuurlijke tuin, dat is mijn ideaal. Ik 
fotografeer heel veel, niet alleen om vast te leggen wat 
mooi is, maar ook om naar de bestaande combinaties 
te kijken en nieuwe te bedenken. Door het fotograferen 
ga je heel scherp kijken. Daarnaast schik ik in de zomer 
plantencombinaties in vazen, ik herschik ze, ontdek zo 
nieuwe mogelijkheden of zoek naar het beeld dat ik voor 
ogen heb. Ook een rij potten gevuld met vaste planten 
heeft die functie: kijken en combineren. Mijn borders 
lijken misschien ingewikkeld en onderhoudsintensief, 
maar, geloof me, dat zijn ze niet. Omdat ik ze zelf aanleg, 
onderhoud en twaalf maanden per jaar zie, doe ik veel 
kennis op over hoe de planten zich gedragen.” 

Tekst Ellen van der Peet 
Beeld John Schoolmeesters e.a.

ZELF KIJKEN De Baron z’n Hof  in Geldrop (NB) is dagelijks open tussen 9 en 17 uur en in het weekend vanaf 10 uur. Behalve de ommuurde 
hof is er een Engelse landschapstuin met eeuwenoude bomen en een kinderboerderij, met daarnaast een IVN-zintuigentuin. Het masterplan voor 
het totale terrein werd gemaakt door Bosch Slabbers tuin- en landschapsarchitecten. Op afspraak zijn groepsrondleidingen mogelijk. Het kasteel 
is op zondagen te bezoeken, ook vinden er regelmatig exposities plaats. Zie ook www.kasteelgeldrop.nl en www.schoolmeesters.com.
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