De Kleine Boerderij bundelt verhaal in nieuw boek
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,ffiDe plantentuin Yan

Merksplas
Van een Japanse koekjesboom tot een wintermooie heidetuin, een bamboebos, een collectie van 600 hortensiasoorten en een unieke wiskundetuin: wie de botanische parel De Kleine Boerderij nog niet ontdekte,
weet waar naartoe. Jan en Wout Oprins bouwden vlak bij Merksplas
Kolonie een prachtig arboretum én al even rnooi sociaal project uit. Hun
verhaal bundelden ze nu in een boek. "We zijn één hechte familie: zonder onze mensen zou de tuin nooit geworden zijn wat hij nu is."
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Beheerder
Wout
Oprins in
het bamboebos.

arboretum op te richten."
Tijdens de rondleiding valt op dat de tuin een drevenstructuur heeft, net als het beschermde landschap van de omringende kolonie van Merksplas.
Wie naar links of rechts kijkt, ziet een lange laan
voor zich. "Tuinarchitect Chris Vermander heeft het
weiland ingedeeld in geometrische vakken met kanalen en beekjes tussen. Van de ene tuin wandei je
spontaan in de andere. Die structuur maakt het
maktelijk om de tuin met 5.000 variëteiten te verkennen", iegt Jan uit.

Wie voor het eerst door de toegangspoort van De
Kleine Boerderij loopt, kijkt zijn ogen uit. De hoofdlaan is beplant met 250 soorten pioenrozen, 400
sierajuinen en 4.000 Afrikaanse lelies. "Ze staan
om beurten in bloei. Zo heb je van april tot september een prachtig schouwspel. Elk seizoen kan je iets
nieuws ontdekken. Daarom wilden we er een
demonstratietuin van maken, een piek waar mensen inspiratie kunnen opdoen", zegt drijvende

kacht Wout Oprins (40).
Wout is de zoon van bezieler Jan Oprins (66), de
plantenkweker uit Merksplas die dit project in2007
opstartte. "A1s lo,rreker reisde ik de wereld rond op
zoek naar planten die in ons land konden gedijen",
vertelt hij. "Zobrachtikinl9T9 als eerste een col-

Nicole,

Kristel (in
de kruiwagen) en Ria.

Wiskundetuin
We passeren onder meer de bostuin met zeldzame
hagen en eiken, de wiskundetuin van Johan Gielis
waar de planten gerangschikt staan volgens bladstand, symmetrie en aantal bloemblaadjes, het perk
met de Kempense fruitbomen, de Zuid-Amerikatuin met slangendennen, de heidetuin met de
mooie Japanse koekjesboom en de bijenhal en het
bamboebos. "Het bamboebos is een echte belevingstuin", zegt Wout. "Hier leiden de bruggetjes je
van eiland naar eiland. Het is ook een van de stilste
plekjes op het domein."
De tuin was oorspronkelijk niet open voor het publiek. Maar Wout - die in de kwekerij van zijn vader opgroeide en in 2013 bU de plantentuin kwam

lectie bamboesoorten naar België. Om ze te vermeerderen, moet je ze stengel per stengel uit elkaar
trekken. En dat is geen sinecure, want bamboe
groeit traag. Maar na vijf jaar had ik nieuwe planten ter beschiktrring die ik dan weer opnieuw kon

vermeerderen."
Maar het bleef niet bij die ingevoerde soorten uit alle hoeken van de wereld. Jan ging zelf experimenteren en soorten ontwikkelen door planten te kuisen. "De collectie werd zo groot dat er in de kwekerij te weinig plek was. Zo kwam ik op dit stuk grond
van B hectare terecht, eigendom van de Vlaamse
Landmaatschappij. In 2007 kon ik het in erfpacht
nemen. Samen met wijlen mijn wiend Harry van
Trier, de voormalige directeur van het fuboreturn
van Kalmthout, groeide het wilde idee om er een
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De bende
van donderdagochtend:

er iets groters mee doen. "lk kwam in het
begin het gras afrijden, maar zag het potentieel van
het arboretum in. Waarom zouden we de tuin niet
openstellen? Of waarom zouden we geen work-
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"Eén ding is zeker: zonder steun
van de vrijwilligers verliest de
plantentuin zijn uitstraling"
WOUT OPRINS
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dat ik hier
verantwoordelijkheid
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shops rond tuinieren, kruiden en groenzorg geyen?" Zo geschiedde. Intussen heeft De Kleine
Boerderij jaarlijks 5.000 bezoekers en zijn er 15 experten die opleidingen geven.

Omdat zo'n tuin heel wat onderhoud nodig heeft,
kwam het idee om met wijwilligers te werken. Intussen zijn er meer dan zestig. "Een mooie mix van
mensen", zegt hij. "Niet iedereen hoeft plantenexpert te zijn. Evengoed zijn er mensen die het onkuid wieden, de afwas in het tuincafé doen of de
ramen van de gebouwen opschuren. Ieder heeft
zijn taak. Eén ding is zeker: zonder hun steun verliest de plantentuin zijn uitstraling."

De bende van donderdagochtend
Ook vandaag is een tiental mensen aan het werk,
elk op zijn favoriete plek. Ive (44) rijdt op een grasmaaier voorbij, trots dat hij de taak van zijn overleden vader kon overnemen. "Als ik het hele domein
wil doen, ben ik toch wel 7 uur bezig", lacht hij. "Ik
heb zelf niet zo'n groene vingers, maar ik kan de afleiding goed gebruiken. Ikben drukker en zitvaak

binnen. Hier krijg ik mijn portie buitenlucht én sociaal contact, allebei van onschatbare waarde."
Achterin de tuin vinden we de 'bende van donder-

dagochtend', die met een kruiwagen, snoeischaar
en riek in de aanslag is. "We zijn een grote familie",
zegt Nicole (58). "Ons groepje van zes komt elke
donderdag in de tuin werken. Dat schept een band.
We hebben ons hoekje waarwe veranrwoordelijk
voor zijn en dat moet er pico belio uitzien. Voor
minder doenwe het niet. We zijn echt fier om hier
deel van uit te maken."
Terwijl Nicole de ene Hydrangea snoeit, snijdt fua
(69) de andere bij. "Een van de wijwilligers is al in
de tachtig, ik ben dus zeker niet de oudste", lacht
ze. Maar ze is volgens Wout wel een van de meest
actieve. "Ria komt hier drie tot vier keer per week,
haar man zelfs vijf dagen. Toen het koppel hier
startte, hadden.we hen een perceel van 1.000 vierkante meter toegewezen. Maar dat bleek niet groot
genoeg. Ik denk dat ze intussen al de helft van de
tuin hebben ingepalmd."
'Ach, hier in de grond komen ploeteren, is geen op.
gave", reageert Ria, die ook thuis een gigantische
tuin te onderhouden heeft. "Ook ai kom je hier wekelijks, telkens ontdek je iets nieuws of is er iets
veranderd. Zo stonden onlangs de magnolia's in
volle bloei, binnenkort zijn het de pioenen, in
juni de daglelies en in juli de leiies. Zelfs in

Wout en
zijn gezin
tussen de
lelies die in
de zomer in
volle bloei
staan.
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"Soffimige planten zijn zo
mniek. Àls ze hier zou{tren
verdr,rrljnen. rrind je ze
nergens meer in België"
VRiJV/ItllCSTËR RIA

Terwijl

Nicole de
Hydrangea

snoeit,
woelen
Kristel en
Ria de

aarde om.
"Ons hoekje
moet er
pico bello
uitzien."
Dylan

sorteert
steen per
steen de
bakstenen
uit de oude
gebouwen.

de herfst en de winter -".alt er hier t an alies te beleven. Ir de bcranische tuin zie ie vanaffebruari de
iente ontluiken. De geuren van de liruiden zijn er
magnifiek. N{aar voor alie duidelijkheid", voegt ze
er snei aan toe, "het is niet iie bedoeling om ze te
piukken. Sommige planten zijn zo uniek. Als ze hier
zouden verclwijnen, vind je ze nergens meer in Be1cië "
\rnj'"vi11igster Kristei (5 5), die Sint-Nikl aas iir::uiicle
voor de Kempen, krram hier terecht toen ze aan de
kolonie kr,vam r,vandelen. "Sinds we hier rr,ronen.
hebben we een kleine tuin. Ik mistte het om met
mijn handen in de aarde te kunnen wroeten", vertelt ze. "Omdat ik zo enthousiast onthaald werd,
yias de samenwerking snel beklonken."

voor het gebouiv. Stengel per stengel haalt hrj het
onkruid uit de grond, a.f en toe raapt hrj een afgerlailen tak op. De twintiger kr,vam hier terecht via
\,'eerle. Wouts zus die in de BuSo-school lftistus Koning in Sint-Job-in-'t-Goor rnierk. "We zochren een
plek rn,aar onze ieerlingen zich goed kunnen voelen
en zich kunnen ontpiooien. De natuur en de taken
die ze hier kijgen, zdn daar icleaal voor."
Tiis komt twee halve dagen per week en zorgt ervoor dat de oprit er piekfijn bij ligt. "Ik vind het fiin
dat ik hier veraniwoordelijkheid krijg, dat ik niet de
hele tijd hoef te vragen wat ik moet rloen", zegt hij.
"Ik zie meteen resultaat en leer dingen bij die later
nog van pas komen."
Wout werkt ook samen met Cirkant, een organisatie die jongeren opvangt uit een moeilijke thuissituatie, en met het Jusritiehuis dat per jaar 15 tot 20
jongeren met een w'erkstraf naar lvlerksplas stuurt.

Van jongeren tot gedetineerden
\trijheid, sociaal contact, zeifontplooiing: daar
draair het volgens Wout in de tuin om. "Ik lvil dat
aile vrijwiliigers zich op hun piek voeien" Iedereen
mag zelf initlatief nemen en ideeën naar \-oren
brengen", zegt hij. Van meet af wiide hij van De
Kleine Boerderij een sociaal project maken. "Daarom werken we ook samen met land- en tuinbouwscholen om delen van de tuin te ontv,rerpen en verrvelkomen we jongeren en volwassenen met een
beperking. ik heb zelfeen autistische broer en
dcchter en dus ligt dat engagement me nauw aan
het hart. Door: die jongeren hier iers moois te bieden, iran ik iets dr.ien i,,oor de rnaaïschappij."
Een van hen, Tijs (22), ontmoeten we in de dreef

Dylan (24) koos bewustvoor de plantentuin en
heeft er ai de helft van zlin werksiraf opzitten.
"Thuis heb ik altijd graag in de tuin gewerkt. dus cie
keuze rn,as snel gemaakt." Vandaag heeft \,Yout hem
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Bezieler Jan

knappen zijn. "Bedoeling is om er ons hoofdkantoor en een bibiiotheek in onder ie brengen. Een
deel wordt al gebruikt voor workshops."

Oprins.

Onder: De
Kleine

Plantentuin by Night

Boerderij in
de herÍst.

ingeschakeld om aile bakstenen van een afgebroken zijgebourr', te \rerzamelen. "Er kon-rt besr -we1
y,/at handenwerk bij kiiken", lacht hij" "Zo heb ik al
mee geholpen om een deei van de ramen en pooíten van het hocfdgebouv\r op te schuren en nu 1 /erk
ik mee aan de heropbouvr'. Maar er ls nog heel wat
werk voor de boeg voor alie gebouwen in goede
sraat zijn."

Straftuinbouwscho0l
Jaarlijks komt er ook een vijltai gedetineerden in
de ttrin werken. "Op het einde van hun ge',rangenis-

Vorig jaar r,verd de plantentuin lid van de Vereniging van Botanische Tuinen en Arboreta. De Kieine
Boerrierij Merksplas hoopt op termijn een zeif'bedruipende vzr,v te
"Dat doen we door een
'ror<ien.
toegangsprijs te vÍagen, ínet de inkomsten uit het
tuincafé, door de ,;erhuur van de srai ais feesizaai
en cioor cie.,rerkoop irali ons nieutve boeli." Naast
theman,andellngen zijn bezoekers e1k jaar r,velkcm
op Bloemenpracht, de opendeurdag op de laatste
zon<lag vani-uli. "En eind oktober wiilen i,;e Plantentuin by Night organiseren, waarbrj de tuin en gebouw-en in m;rsterieus licht gaan baden."
N{et }Vout a1s beheer<ier van de tuin, kan Jan kan er
gerust in zijn dat zijn levensr,verk in goede handen
is. "Deze tuin is nu ook ni5n levensnrerk, ik steek
hier al miin werktrjd en vrije tijd in", zegt Wour. "ik
zeg altijd: 'Je mag me bellen tussen B uur's ochtends en 23 uur's avonds. Daarbuiten neern ik de
teletoon niet op"', iacht hij. "Het is niet altijd makkeliik om deze veeieisende job te combineren met
mijn gezinsleven, ik heb ook nog een \rrouw en
twee dochters" Maar zi.j v;eten waaraan ik werk, dat
het een moci project is en dat het dus ailemaal voor
de goede zaak is. We hebben her domein voor 99

jaar in erfpacht,

dLrs

hopelijk kunnen

r,Me

het voor

strafkunnen ze, ais tussenstap naaí de buitenr,vereid, nog een tljdje mee komen helpen in de tuin.

de volgende generaties bewaren."

Dat brengt ons terug bij de historische ftrnctie van
dit domein", iegt Wout uit. "Merksplas Kolonie was
een plek waar landlopers r,tierden opgenomen. Ze
werden tewerkgesteld 1n de Straftuinbouwschool.
Velen kn amen hier r,-oor een rnaaltijd en een bed
om te slapen. En met het geld dat ze voor hun arbeid kregen, konden ze een pintje drinken op café."
Getuigen van dat verleden zijn de oude
onwangstgebouwen die
Wout en zijn team
ï;;..
aan het op-

tNFO: De Kleine Boercieril. Ossenweg i-3 in Merksplas,
www. pia ntentu i n merksplas. be, 0 47 2-BA 18.93. O pen va n
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mei toi oktober (rvoe tot za73- 77 uur, zo van i0-17 uur) en
van november tot april (woe en za73-77 uur, zo 10-17 uur)
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Hei boek 'Plantentuin
De Kleine Boerderij' (geschreven door lr,,o Paun,els) is ter plekke te koop
tijdens de openingsuren.

