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Fleur van Zonneveld en Eric Spruit ontvangen de Rob Leopold
Penning
In gezelschap van circa 70 vakgenoten mochten Fleur van Zonneveld en Eric Spruit op 3 juli
de allereerste Rob Leopold Penning in ontvangst nemen als blijk van waardering voor hun
inzet voor de (noordelijke) tuincultuur. De dag ervoor sloten zij voorgoed de deuren van
Kwekerij De Kleine Plantage, waarmee een einde komt aan een tijdperk.
In de afgelopen bijna 40 jaar groeide Kwekerij De Kleine Plantage in het Groningse Eenrum
uit tot een zeer bijzondere plek die veel meer was dan een kwekerij met een tuin. In Eenrum
kwam de (noordelijke) tuincultuur en iedereen die daar onderdeel van was, samen tijdens de
vele grote en kleinere tuinevenementen die op deze plek plaatsvonden.
De Rob Leopold Penning is een erepenning voor een persoon, of aan elkaar verbonden
personen die zich buitengewoon hebben ingezet voor de (noordelijke) tuincultuur. De
penning is een erepenning voor verdiensten en is vernoemd naar de in 2005 overleden Rob
Leopold. Hij was als geen ander een sterke verbindende factor in de tuinwereld en initiator
en inspirator van veel ontwikkelingen binnen de tuincultuur in de breedste zin van het
woord. Rob was een studievriend van Fleur en Eric en wist hen sterk te inspireren hun prille
liefhebberij voor planten kweken verder uit te bouwen tot een zeer professionele kwekerij
met een groot sortiment tuinplanten en tuinen van internationale naam en faam.
De Rob Leopold Penning is in het leven geroepen door een aantal collega-kwekers die van
mening zijn dat je je helden moet eren. Omdat er nauwelijks onderscheidingen zijn binnen
de groenwereld hebben de initiatiefnemers deze zelf in het leven geroepen. Het is de
bedoeling dat de penning eens per 3-5 jaar wordt uitgereikt. Kunstenares Fiona
Zondervan heeft de penning ontworpen. Per uitreiking kan er een afgietsel worden
gemaakt.
Zie ook: www.robleopoldpenning.nl
Noot voor de pers:
- Nadere informatie over de gedecoreerden: Fleur van Zonneveld en Eric Spruit, tel.
(0595) 491604, info@dekleineplantage.nl
- Nadere informatie over de Rob Leopold Penning: Jasper Helmantel, tel. (06)
12641651, jasper@cruydthoeck.nl of Heilien Tonckens, tel. (06) 13421148,
mail@heilien.nl Via hen is ook aanvullend beeldmateriaal te verkrijgen.

