De Bolderik kweekt inheemse kruiden

‘Wilde planten zijn
niet alleen mooi,

ze zijn een belevenis’
Inheemse planten helpen bijen en andere insecten. Welke insecten precies baat
hebben bij welk kruid leerden

Petra Hageman en Jos Groen van zaadkwekerij

De Bolderik uit de natuur, uit boeken en van geschiktheidslijsten. Maar op hun
kwekerij wordt pas echt duidelijk welke planten de grootste insectentrekkers
zijn.

“Wilde marjolein is op een zonnige dag één zoemende massa.”
Tekst Angela Groenbos Fotografie Sietske de Vries
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I

n juli en augustus is kwekerij De Bolderik in het NoordLinks: Wegdistel is niet populair in de zaadmengsels van De Bolderik.

Hollandse Abbekerk de mooist denkbare reclame voor

Petra: “Vreselijk om vast te pakken, maar wat is hij verder mooi!”

het toepassen van inheemse kruiden. Korenbloem, gele

Onder: De moerbedden op de kwekerij in Abbekerk leveren in het

ganzenbloem, zandblauwtje en slangenkruid toveren het
kleine stukje land tussen de weilanden om in een kleurrijk
mozaïek van geel, paars, blauw en roze. Deze prachtige
bloeiende massa is bovendien veel voedzamer voor onze
inheemse insecten dan veel gecultiveerde tuinplanten, en
bijen en vlinders kunnen veel beter bij de nectar van deze
planten komen. Bovendien zitten er veel belangrijke waardplanten van bijzondere vlinders bij. Tel daar nog eens bij op
dat het veelal om sterke planten gaat die zonder veel zorg
goed gedijen, en het is eigenlijk een raadsel waarom tuinen
niet vol staan met deze prachtige bloeiers. “Wilde planten
geven ook een heel andere beleving dan gecultiveerde tuinplanten”, voegt kweekster Petra Hageman toe. “Ik ben gek

oogstseizoen een prachtig plaatje op.
Linkerpagina: Korenbloemen
tussen gele ganzerik.
Links: Het zandblauwtje komt
van nature voor op de zandgronden van Oost-Nederland
en trekt daar blauwtjes (kleine
blauwe vlindertjes) aan.
Onder: Onkruid wieden
gebeurt veelal met de hand.
Een hectare grond is daarom
de maximale oppervlakte.

op wilde marjolein. Dat is een mooie volle plant met kransen
roze bloemen. Maar anders dan tuinplanten die vaak alleen
mooi zijn, ruikt wilde marjolein ook heerlijk en trekt hij
massa’s insecten aan. Op een zonnige dag is het een komen

Wild en sterk

Onder: Onkruid wieden
gebeurt veelal met de

en gaan van bijen, hommels en vlinders. Dat maakt hem

Petra’s echtgenoot Jos Groen voegt graag nog wat argu-

dan alleen honingbijen. Wilde bijen zijn vooral afgestemd

hand. Een hectare

zoveel leuker dan een ‘gewoon’ mooie plant. Wilde marjolein

menten toe om inheemse planten aan te prijzen. “De planten

op planten die hier van nature voorkomen. De grote

grond is daarom de

is voor mij niet alleen een leuk plaatje, het is een belevenis.”

die het sterkst veredeld zijn, zijn ook vaak het zwakst.

wolbij en de andoornbij bijvoorbeeld, die hebben echt

maximale oppervlakte.

Lelies bijvoorbeeld hebben veel hulp nodig bij het kweken

planten nodig als betonie, een plant die in het wild bijna

en daarom worden bij de teelt veel bestrijdingsmiddelen

niet meer voorkomt.” Jos en Petra zijn daarom blij dat

gebruikt. De hele bollensector is daar berucht om.” Al

de laatste jaren steeds meer gemeenten wilde bloemen-

wil hij niet zeggen dat tuinplanten helemaal geen positieve

weides en bermen laten inzaaien. Petra: “Uit de land-

bijdrage leveren aan het insectenleven. “Vooral op plekken

bouw zijn wilde planten weggespoten of wegbemest.

waar weinig natuur is, zoals in de stad, zijn sommige tuin-

Het wordt steeds duidelijker dat we niet zonder insecten

planten een mooie aanvulling op het menu van honingbijen

als bijen kunnen. Dan moeten we ze met openbaar groen

en sommige vlinders. Maar er zijn veel meer bijensoorten

echt ondersteunen.”

De kwekers
van De Bolderik zijn
met hun zaadmengsels
aanwezig op...

11, 12 en 13
september 2015
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de, inheemse planten
De Bo lderik kweektblowil
emzaden en bloemvoor het leveren van
geven Jos en Petra
zaadmengsels. Daarnaast
debeheer en bieden ze
advies bij natuurlijk wei
projectbegeleiding.

Wat wordt geplunderd?

Planten kweken waar insecten gek op zijn brengt natuurlijk
ook uitdagingen met zich mee. Jos: “Mijn favoriete wilde
plant is echte koekoeksbloem. Een frivool plantje met een
bladrozet en een dunne stengel, waar roze bloemetjes aan
komen met mooi ingesneden kroonbladeren. Er komen
vooral nachtvlinders op af. Die zetten ook hun eitjes af op
de plant en dat geeft met rupsen nog weleens wat vraatschade.
Bij andere planten zoals dagkoekoeksbloem eten de rupsen
zelfs van de zaaddozen, wat voor ons als zaadhandel echt
onhandig is. Toch laten we de insecten gewoon hun gang
gaan. Voor ons geldt dan ‘voor wat hoort wat’. De rupsen

Links: Betonie is een geliefde

De Bolderik
eman
Jos Groen en Petra Hag
65
Tel. 0228 - 58 34
www.debolderik.net

plant van wilde bijen.
Rechts: Zaad van knoopkruid.
Onder: Een mooie wilde
klimmer: vogelwikke.

brengen inderdaad wat schade toe, maar de vlinders helpen
de bloemen te bestuiven.” Voor Petra en Jos is het vooral
leerzaam om te zien welke dieren er op hun planten afkomen.
Petra: “We stellen allerlei zaadmengsels samen. Dat doen
we vooral op basis van kennis, ervaring uit de natuur en
literatuur. We raadplegen boeken en geschiktheidslijsten om
te zien welke kruiden er geschikt zijn voor welk gebied en
welke insecten deze vervolgens aantrekken. Maar we doen
hier op het land ook veel praktijkkennis op. Wat wordt er
geplunderd en door wie? Dat is uiteindelijk veel leerzamer
dan boeken en lijsten en het helpt bij het samenstellen van
mengsels die echt werken.”

Boven: Petra: “In de zomer is het hard werken, maar de mooie plek
maakt dat meer dan goed.”
Onder: Prachtige kleurcombinaties in wilde kruiden: honingklaver en
groot kaasjeskruid.

Onder: Mannetjesereprijs en honingklaver.
Uiterst onder: Groot kaasjeskruid met op
de achtergrond de kerktoren van Abbekerk.

Broedende patrijzen

Het echtpaar laat natuurlijk niet alle dieren onbeperkt meegenieten van hun planten. Petra: “Tegen hazen hebben we
gaas en stroomdraad staan en vogels proberen we weg te
jagen met klapperend afzetlint. Als het waait, en het kan
hier flink waaien over de velden, werkt dat prima. Daarmee
houden we niet alle dieren weg, maar het is voldoende om
genoeg zaad te kunnen oogsten. Dat we hier midden in de
natuur zitten, maakt het werk juist ook mooi. Een broedende
eend of patrijzen in het voorjaar, wegschietende jonge hazen:
ik zou ze niet willen missen. In de zomer hebben we geen
dag vrij. Als het droog is en de zaden rijp zijn, kunnen we
geen dag missen om te oogsten. We hebben een hectare
land, die we met kleine machines en met de hand bewerken,
dus in de zomer is het flink doorwerken. Maar het is hier
dan ook zo mooi met alle bloeiende planten. Tussen de
bloemen, de bijen en de vogels zijn we helemaal gelukkig.
We werken hier voor, met en tussen de natuur.”
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