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Het Oosten
zaterdag 11 mei 2019, van 10.00 – 16.30 uur.
Maar liefst 7 rotstuinen zijn in deze regio te bezoeken! Twee daarvan liggen in de polder. We 
beginnen de beschrijvingen bij de rotstuin van Johan van den Akker in Ens, en zakken dan iets 
naar beneden. Maar je kunt ook in Gorssel beginnen en dan verder, net wat je wilt.

1  Johan van den Akker 
Sportweg 71, 8307 AN Ens
De tuin heeft een oppervlakte van ongeveer 
400 m2 en is opgebouwd met zwerfkeien en 
halve stoeptegels. Met deze tegels is o.a. een 
fraaie muur gebouwd waarachter een verhoogd 
bed schuilgaat. Het geheel heeft een noord- en 
zuidkant dus zon- en schaduwminnende planten 
vinden hier hun plekje. We zien onder meer 
Ramonda’s, Haberlea’s, Pleiones en diverse 
varentjes. Bovenop het verhoogde bed zijn 
veel bollen ingeplant en rotsplanten die 
goed tegen zon en warmte kunnen. Door 
de tuin heen zijn er nog meer hoogteverschillen 
te vinden, ook gebouwd met tegels en zwerfkeien. 
De andere helft van de tuin bestaat uit planten voor 
meer zure grond en schaduw. Hier zijn vooral Rhodo-
dendrons en Ericaceeën te vinden. Er is een vijver, er groeien Cypripediums en leuk om te zien 
is een kleine kweekruimte met een verzameling bollen. Johan hoopt deze dag veel mensen te 
mogen begroeten en van alles te vertellen over zijn rotstuinpassie.

2  Gert Hoek
De Oxer 3, 8252 HA Dronten
Een kleinere tuin, maar een 
prachtig strak gelijnde rotstuin. 
Bijna een architectonisch 
voorbeeld hoe je met ruimte 
en objecten kunt omgaan in 
een tuin met de gemiddelde 
afmetingen zoals we die kennen 
in Nederland. Er is hier veel 
te zien! Een mooie met lava 
opgebouwde voortuin waarin 
veel planten staan die van zon 
houden. Achter het huis staan 
veel bakken, troggen en potten 
waarin een schat aan bloei-
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ende planten te bewonderen valt. Gert is iemand die dol is op ‘rariteiten’ op het rotsplanten 
gebied en dit is ook te zien in zijn kasje. Een bijzondere verzameling van zeldzame en moeilijke 
planten en bollen vinden we hier. Langs het gazon is de tuin omlijnd met meer rotstuin en wat 
troggen. Een verhoogd bed met tufsteen en ook hier weer een schat aan alpiene planten. En 
niet te vergeten een peatbed met veel bijzonder spul! Achter in de tuin vinden we nog bakken 
waar Gert zijn planten opkweekt. Op het dak van de garage (!) zijn nog honderden rotsplanten 
te vinden die proiteren van de vrije luchtcirculatie. Een juweeltje van een rotstuin met een en-
thousiaste eigenaar die niet gauw uitgepraat raakt over zijn passie en die sinds kort voorzitter 
is van onze vereniging.

3  Zwanny en Freek Blokzijl
Woestijnenweg 34, 8026 PJ Zwolle (Wijthmen)
Als je uit de polder richting Zwolle gaat en je 
bereikt de Woestijnenweg waar de kwekerij en 
rotstuinen van Zwanny en Freek Blokzijl te vinden 
zijn, kom je allesbehalve in een woestijn terecht! 
Een paradijsje, dat is het met recht te noemen. 
Een oase van rust met alpiene planten, wat wil 
een mens nog meer? Hier grote met maan-, 
lava- en tufsteen opgebouwde voorbeeldtuinen 
en een leuke tuin rondom het woonhuis. En 
natuurlijk de kwekerij waarin je lekker relaxed 
tussen een wereld van rotsplanten en miniconi-
feertjes kunt struinen. Zwanny en Freek 
ontvangen je graag deze dag!

4  Geert Borgonje
Het Erf 6, 8102 KD Raalte
Zak je van Zwolle nog een stukje naar beneden, dan kom je in het Sallandse dorp Raalte. Hier 
ligt de middelgrote rotstuin van Geert Borgonje. De voortuin op het noorden is een veentuin 
met gestapelde turfbroodjes en hierin staan zuur- en schaduwminnende planten. Primula’s, 
Rhododendrons, bolgewassen, orchideeën en noem maar op! Er zijn bijzondere planten in dit 

gedeelte te zien. Achter het huis ligt een grote 
tuin met behoorlijke hoogteverschillen, opge-
bouwd uit rode lavarots, breuksteen, ijzeroer-
steen en het grootste gedeelte met tufsteen, 
waaronder ook veel tufsteenbroodjes. We 
vinden een schat aan troggen door de hele 
rotstuin. Stukjes veentuin voor zuurminnende 
planten trekken de aandacht. In de tuin vin-
den veel in het voorjaar bloeiende botanische 
bolgewassen een plek. Tegen de zuidmuur 
van de garage hangt een gordijn van Tilland-
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sia’s die de muur bedekken, bijzonder om te zien! 
De hele rotstuin krijgt body door een grote collectie niet alledaagse heesters en coniferen.  
Een verdiept alpiene kasje met lastige rakkers is een pareltje in deze tuin. Een succulentenkas 
met veel cactussen en Mesembryanthemaceae zijn er te bewonderen zoals Lithops en  
Conophytum (zie ook FA 124 bladzijde 33). Deze bloeien in het najaar wanneer er in de rotstuin 
niet zoveel bloei is. Maria en Geert Borgonje ontvangen je graag en hopen op een mooie dag in 
hun ‘alpiene paradijsje’!

5  Bart Moerland
Bilderdijkstraat 129, 7442 VK Nijverdal
Van Raalte kun je nog een stukje naar beneden gaan en je 
komt dan in Nationaal Park Sallandse Heuvelrug bij Nijver-
dal. Hier ligt de bijzondere rotstuin van Bart Moerland. Aan 
de voorkant van het woonhuis ligt een crevice tuin pal op 
het zuiden. Een goed voorbeeld om te zien hoe je op zo’n 
warm en droog stuk grond toch met succes een lorerende 
rotstuin kunt aanleggen. De crevice is ingeplant met veel 
zonneaanbidders uit diverse continenten maar ook Semper-
vivum, silver Saxifraga’s en Porophyllums. Er is een nieuw 
stuk crevice gebouwd in het najaar van 2018, ingeplant met 
veel jong spul. Onder een grote boom vinden we een bol-
lenveldje met diverse voorjaarsbollen maar ook Fritillaria’s, 
irissen, Pulsatilla’s en grassoorten. Achter is de rotstuin voor 
90% opgebouwd uit tufsteen! Een verhoogd bed van greysto-
ne uit de Alpen contrasteert. De rotstuin heeft in 2017 en 2018 
een verjongingskuur ondergaan zowel wat beplanting als 
opbouw betreft. In dit tufsteenparadijsje vinden we meer dan 
1000 moederplanten uit de sectie Porophyllum en Ligulatae 

van de Alpigena Saxifraga kwekerij. Hier wordt de stek afgehaald. Ook aparte Sempervivums, 
zowel botanisch als cultivar, zijn hier te vinden. De tufsteentuin herbergt ook een bijzondere 
collectie miniconifeertjes waaronder veel hexenbe-
zems. Er is een kweekgedeelte, een kweekruimte met 
propagators en een werkruimte waarin gezien kan 
worden hoe er vermeerderd wordt. Enkele bakken, 
potten en trogjes met bijzondere planten zijn er ook 
te vinden. Voor vragen over alles wat rotsplanten be-
treft, ben je hier uiteraard ook aan het goede adres.

6  Lucien Huisman
Willem Pijperstraat 2, 7425 HS Deventer
Naast de lijn Zwolle, Raalte, Nijverdal vinden we nog 
twee bijzondere rotstuinen die de ‘oostelijke groep’ 
completeren. In een nieuwbouwwijk van Deventer 
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vinden we de rotstuin van Lucien Huisman, alias ‘Bob de Bouwer’! Zijn imponerende tufmuur 
wordt gebruikt in lezingen en bij menig NRV-lid is zijn tufmuur bekend. Primula allionii gedijt 
hier prima.. Maar ook Jankaea heldreichii, Draba’s en Saxifraga’s maken indruk door loodrecht 
te bloeien en te groeien. De planten in deze tufmuur worden in de winter niet afgedekt en 
groeien hier zoals ze dat in de natuur ook doen. Er is een gemetselde grot waarin het ilter 
staat van de vijver en de rotstuin loopt door over deze grot tot een hoogte van wel 2 meter! 
Coniferen, heesters en troggen maken de tuin compleet. Vooral degene onder ons die wel eens 
willen weten hoe je zo’n tufsteenmuur maakt, zijn hier op het juiste adres. Lucien kan je de 
kneepjes van het ‘tufsteenvak’ vertellen!

7  Annie en Ap Peppelenbos
Acaciaplein 29, 7213 WL Gorssel
Niet ver van Deventer vinden we 
in het prachtige plaatsje Gorssel 
de zeer veelzijdige rotstuin van dit 
altijd enthousiaste echtpaar. In FA 
128, najaar 2018, bladzijde 28, staat 
een verslag van een bezoek dat één 
van de redactieleden bracht aan 
deze rotstuin. Een alpiene tuin met 
diverse vormen en variaties in op-
bouw. De diversiteit van een rotstuin 
naast de passie voor het kweken van 
rotsplanten is de grote motivatie van 
Annie en Ap. Deze rotstuin is een goed 
voorbeeld voor diegene die wil zien hoe 
rotsplanten kunnen worden toegepast 
op diverse manieren. Planten in troggen, in de rots-
tuin, bol en knol gewassen, planten in pot, noem maar op, van alles is er te vinden. De tuin is 
plateau gewijs opgebouwd en in en tussen de stenen vinden we diverse alpiene plantjes. Een 
veenbed, een tufwand, een moerasgedeelte met waterloop en bijbehorende planten….noem 
maar op…allemaal aanwezig. Op het terras vinden we negen mooie troggen die elk anders zijn 
ingeplant. 

Onlangs is de troggenverzameling uitgebreid met een mooi verweerde (korstmos) trog van 
maar liefst 120 cm bij 50 cm! Er is een heerlijk kweekgedeelte om eens goed in rond te struinen 
en te kijken. Ook vinden we hier een verzameling Rhodohypoxis en Hypoxis in pot en over deze 
planten kunnen Annie en Ap je van alles vertellen. In deze rotstuin doe je ongetwijfeld ideeën 
en inspiratie op. Met name nieuwe leden of geïnteresseerden kunnen hier hun hart ophalen. 
We kunnen nog wel veel meer vertellen over deze rotstuin, maar het is veel beter om zelf te 
komen kijken! Het is niet alleen een leerzame tuin maar het is er ook altijd gezellig! Annie en 
Ap beantwoorden vanzelfsprekend al je vragen en zien uit naar jouw bezoek!



Nederlandse Rotsplanten Vereniging

40

Het Zuiden
zaterdag 18 mei 2019, van 10.00 – 16.30 uur.
De A73 vormt het lint dat deze 4 rotstuinen verbindt. Of je nu beneden in Reuver begint of in 
Vierlingsbeek, een mooie rotstuindag gaat het zeker worden! Wij beginnen de beschrijving van 
boven naar beneden.

1  Els en Jos Cuijpers
Hulder 3A, 5821 AS Vierlingsbeek
Tussen de Peel en aan de rivier de Maas in de gemeente Boxmeer ligt Vierlingsbeek en dus ook 
de rotstuin van Jos Cuijpers. De grote tuin herbergt heel wat om van te genieten. In de stijlvolle 
voortuin vinden we voornamelijk bodembedekkende (rots)planten. Achter het huis is een rots-
tuin gemaakt van grote lavabrokken met daarin diverse soorten bekende en minder bekende 
rotsplanten. Veel Daphne’s en Gentianen zijn er te bewonderen waarvoor Jos een speciale 
liefde heeft. Een linke vijver met een turfborder laat weer een totaal ander aspect van onze 
liefhebberij zien. Ingeplant met soorten die een voorkeur hebben voor dergelijke omstandig-
heden. Rond het terras vinden we een keur aan mooie en bijzondere planten. Onlangs heeft 

Jos een tufsteenmuurtje opgebouwd 
tegen de zichtmuur van het alpiene 
kasje. Een mens moet immers bezig 
blijven! Door de hele tuin vinden 
we bomen, heesters in allerlei 
formaten en de meeste zeker niet 
alledaags! Jos heeft zoals bekend 
een grote voorliefde voor deze 
laatst genoemden. Een verras-
sende rotstuin en een man die vol 
enthousiasme al zijn kennis met 
iedereen wil delen. Een aanrader!

2  Mariet en Ger van den Beuken
Zegerstraat 7, 5961 XR Horst
Een andere aanrader – en goede wijn behoeft geen krans – is vanzelfsprekend de rotstuin met 
een grote alpiene kas van Mariet en Ger van den Beuken (grote foto). Een stukje zuidelijker aan 
de A73 vind je de afslag Horst. Ger is een van de ‘oudgedienden’ – met respect – en beschikt 
over een schat aan ervaring op kweekgebied. Maar ook zijn talloze reizen in de bergen en zijn 
vele artikelen hierover in diverse rotsplanten magazines maken hem tot een graag gezien 
man in ons wereldje. Tips, ideeën, raad, Ger is altijd bereid tot uitleg en een praatje over onze 
mooie hobby. Zeker voor mensen die nog nooit deze rotstuin hebben bezocht een uitgelezen 
kans. Maar ben je hier al eerder geweest?...geen nood, raar maar waar, elke keer is hier weer 
wat anders te ontdekken, te zien, te bespreken. De rotstuin is voor het grootste gedeelte 
opgebouwd uit tufsteen en herbergt een schat aan bijzondere alpiene planten. Mooi opge-
bouwde troggen completeren het geheel en ook hierin staat een schat aan rotsplanten. Echt 
super is natuurlijk de alpiene kas van Mariet en Ger. Heb je altijd al eens plannen gehad voor 
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de bouw van zo’n kas, groot of klein, dan is een bezoek aan Ger een must. En over de alpiene 
kas gesproken…een grote collectie Dionysia’s en andere rariteiten vinden we hier. Smullen 
geblazen! Naast de alpiene kas vinden we het kweekgedeelte met zes grote verhoogde bedden 
met daarin jong verkoopbaar plantmateriaal. Mariet en Ger heten je van harte welkom!

3  Jack van de Sterren
Industriestraat 70, 5953 LZ Reuver
Wel een stukje verder de A73 af, 
maar absoluut de moeite waard, 
vinden we de laatste twee rotstui-
nen van de Zuidelijke route. Een 
grote en een kleine rotstuin, we 
beginnen in de tuin van Jack. In 
FA 129 van dit voorjaar staat een 
artikel over deze rotstuin. Als 
je dit gelezen hebt of nog eens 
doorleest, kunnen we ons niet 
voorstellen dat iemand deze 
rotstuin niet eens met zijn eigen 
ogen zou willen bewonderen. 
Het is een werkelijk prachtige 
grote rotstuin, met ontelbare 
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planten, een schitterende vijver, troggen, bakken, objecten, noem maar op. Een grote kas met 
cactusachtigen en een kweekgedeelte om je hart aan op te halen. Gewoon gaan kijken is hier 
het motto! Jack kan je boeiend vertellen over zijn jarenlange rotsplantenpassie.

4  George Knoops
Kleistekerstraat 5, 5953 PA Reuver
Een paar straatjes verder en je bent in een totaal andere rotstuinwereld. Klein maar ijn is hier 
het motto. Ook deze rotstuin wordt beschreven in deze uitgave van het FA. Zeker de moeite 
waard is de passie van George voor vooral de Saxifraga familie. In de voortuin vinden we hier 
diverse steensoorten en een uitgelezen sortiment Saxifraga’s uit de Ligulatae en Porophyllum 
sectie. 

Achter het huis is een kweekkasje en een kweekruimte waar George de planten vermeerdert. 
Diverse bakken en troggen laten zijn passie voor de Saxifraga’s zien. Met name de moeilijkere 
soortjes vinden we hier in goede gezondheid. Ook leuk om te zien hoe je op een beperkte 
ruimte toch optimaal plezier kunt hebben in het rotsplantengebeuren.
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