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Phlox ‘Little Sara’
Zonnige, vochtige standplaats *
Hoogte: 60 tot 70 cm *
Bloeitijd: juni, juli en augustus *
Kleur: roze met donkerder hart *
Vaste plant *

Onder de rook van Zwolle, net buiten Dalfsen,
ligt de kwekerij van Coen Jansen. Een
delicatessenzaak, zo noemt hij zijn bedrijf,
want in het sortiment kom je bij voorkeur
vaste planten tegen die je bij een doorsnee
tuincentrum niet vindt. Al 25 jaar legt Coen (59)
zich toe op het kweken van planten die tegen
een stootje kunnen en bij de koper moeiteloos
verder groeien. Op kwaliteitsproducten dus. Dat
doet hij alleen; zijn vrouw Maartje (43) werkt
als goudsmid in Zwolle. Coens belangstelling op
plantengebied is
breed. Zo heeft
hij zich een tijdje
toegelegd op
het kweken van
Geraniums en is
hij nu in de ban
van Echinacea.
Maar door de jaren heen heeft de
veelzijdige Phlox zijn belangstelling steeds vast
weten te houden. Een aantal mooie zaailingen
werd al gauw voorzien van een naam, zoals
‘Utopia’ en ‘Casablanca’. Een lief kleintje bleef
Coen heel lang vermeerderen ‘onder nummer’.

Tot de Deense schrijfster Birgitte Husted
Bendtsen, bezig met het samenstellen van haar
boek Phloxe für den Garten, op bezoek was en
te kennen gaf dat ze ‘dat kleintje’ ook in het
naslagwerk op wilde nemen. Maar: hoe moest
het gaan heten?
Een dochter!
Moeder Natuur zorgt regelmatig voor
verrassingen op een kwekerij, maar onverwacht
had ze ook een cadeautje in petto voor Coen en
Maartje zelf. Waar ze nooit meer op gerekend
hadden, omdat de tijd daarvoor toch wel voorbij
leek, gebeurde: twee jaar geleden kregen ze een
kind, dochter Sara. Bijna als vanzelfsprekend
kreeg die lieve kleine Phlox dus háár naam.
Alles aan Phlox ‘Little Sara’ is bescheiden. Na
een paar jaar op een vaste plek bereikt de plant
een hoogte van 60-70 cm. De bloemen zijn niet
zo groot en ook de kleur is heel subtiel: roze met
een wat donkerder hartje. Maar de plant is sterk,
niet gevoelig voor meeldauw en doet het ook
op zandgrond uitstekend. Wel regelmatig even
langslopen met de gieter, want net als elke Phlox
houdt ook kleine Sara van vochtige grond.

In verband met het
25-jarig bestaan van
de kwekerij en het
60-jarig bestaan van
Coen zelf is er in de
herfst een speciaal
themaweekend. Meer
informatie volgt op
Coens website.
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