De kwekerij met rijen vol wilde planten is in Abbekerk
een vreemde eend in de bijt.

Kwekerij

DE BOLDERIK
In het Noord–Hollandse Abbekerk kweken Petra Hageman
en Jos Groen op 1 hectare zavelgrond al jaren wilde planten.
Niet om de schoonheid van de planten (hoewel die soms heel
bijzonder is!) maar om hun zaden te winnen. Op die manier
dragen Petra en Jos bij aan het stoppen van de achteruitgang
van de Nederlandse flora.

afgelopen tijd gerenoveerd heb. In 1987
kende ik Petra nog niet, we hebben elkaar
ontmoet tijdens een vakgroepexcursie in
Arnhem. Het klikte, en niet alleen omdat
we allebei grote natuur- en plantenliefhebbers zijn!”

DOOR: PETER KOUWENHOVEN

De Bolderik, een leuke plant maar niet de
favoriet van Petra en Jos. Hoe zit dat? Jos:
“De naam De Bolderik is vooral gekozen
omdat het als naam zo lekker klinkt. De
favoriet van Petra is de wilde marjolein
(Origanum vulgare). Een plant die heerlijk ruikt naar warme zomers en die veel
insecten aantrekt.”
Het bedrijf van Petra en Jos is in de streek
een vreemde eend in de bijt. In de omgeving worden met name koolsoorten,
bloembollen en aardappelen geteeld! De
grond waarop ze zitten is zavel. Planten
die op de zware klei niet te kweken zijn
doen het prima op deze grond.

D

ie achteruitgang is onder meer
te danken aan de schaalvergroting in de land- en tuinbouw,
het gebruik van kunstmest en chemisch/synthetische bestrijdingsmiddelen. Hoewel je hun bijdrage aan de
flora niet mag onderschatten heeft hun
kwekerij nóg een belangrijke functie: je
maakt mensen bewust van wat er allemaal dreigt te verdwijnen of al verdwenen is en je zet ze op die manier aan
het denken.

de natuur speelt daar niet. Een tuin en
openbaar groen zijn geen natuur en veel
tuinen staan vol met exoten van heinde
en ver.
Ook als volkstuinders kunnen we, volgens Petra en Jos, een behoorlijk steentje bijdragen. De Bolderik heeft mengsels ontwikkeld die uitstekend passen
op volkstuinen. Dat alles maakt nieuwsgierig. Het interview met Jos Groen vond
plaats aan het eind van een stormachtige
dag met veel regen.

Meer wild in tuinen en parken

De Bolderik is een bekende naam als je het
hebt over zaden van wilde planten.
Jos: “Dat klopt. Ik ben in 1987 begonnen met het kweken van hun zaden. Ik
heb een hoveniersachtergrond en heb
nog wat tuinen in onderhoud die ik in de

O.a. met de hoveniersvakgroep Wilde
Weelde probeert De Bolderik wilde planten ook te introduceren in particuliere
tuinen en openbaar groen. De discussie of je wilde planten mag uitzaaien in

Oogsten van zaad
De Bolderik kweekt niet alleen maar verzamelt ook zaden, o.a. in wegbermen.
Doe je op die manier de natuur geen
geweld aan? Jos: “Nee, dat doen we niet.
Planten produceren over het algemeen
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grote hoeveelheden zaad. Die grote hoeveelheid ‘levert’ vaak maar een paar planten op. Wat wij doen is wat oogsten van
het surplus aan zaden. Uiteraard laten we
de planten staan zodat die opnieuw kunnen bloeien en zaad kunnen dragen.” Het
Nederlandse weer laat soms te wensen
over. In natte zomers rijpen zaden soms
niet goed af. Hoe doen jullie dat? Jos:
“We drogen de zaden als dat kan op een
natuurlijke manier, o.a. in een tunnelkas.
Ook gebruiken we een droogkast. Tijdens
het droge rijpen de zaden nog wat na. In
mindere zomers mislukken soms soorten
maar meestal valt het mee.“

Voor de volkstuin
De Bolderik verkoopt veel soorten los
maar hun kracht zit hem in de bijzondere mengsels. Op hun site vind je daarover
informatie. Als volkstuinders kunnen wij
daar ook wat mee.
Complexen die niet alleen willen moestuinieren maar die ook de natuur een
warm hart toedragen zouden stroken met
een wilde-plantenmengsel in kunnen
zaaien. Ook voor de individuele tuinder
is zo’n mengsel waardevol. Het is weer
wat anders dan Phacelia! De planten

bedekken niet alleen de grond maar verbeteren ook de structuur.

Akkerrandmengsel
Het Akkerrandmengsel (FAB-mengsel)
zou in dat plaatje kunnen passen. Dat
mengsel is vooral bedoeld om de ziektedruk in land- en tuinbouwgewassen
te verlagen. In de bloeiende rand huizen ontelbare natuurlijke vijanden zoals
roofinsecten van bladluizen en andere
liefhebbers van landbouwgewassen. Je
slaat twee en misschien wel drie vliegen in één klap: het staat fantastisch, het
zoemt er van de ontelbare insecten en de
aantasting van je gewassen neemt af. Dat
willen we als volkstuinders toch ook?

Eetbare bloemen
Eten uit de natuur is helemaal in. Jos en
Petra hebben er geen problemen mee
mits je zorgvuldig oogst en met mate.
Ben je niet helemaal zeker van wat je wél
en wat je niet kunt oogsten dan kun je
een van de drie mengsels Eetbare Bloemen op je tuin zaaien. De bloemen zijn
leuk om te zien, je kunt ze eten (keuken,
thee) maar ze trekken ook insecten aan
die op zoek zijn naar nectar en stuifmeel.
Oogst je niet dan heb je toch een prachtig
stukje natuurlijke volkstuin.

Vogelmengsel
Jos: ’Dat mengsel hebben we samengesteld op basis van de ervaringen op ons

Vlindermengsels
De Bolderik heeft een paar
Vlindermengsels. Wat is het verschil?
Jos: “Met deze mengsels spelen we
in op de verschillen qua grondsoort
en het vochtgehalte van gronden.
Er zit wel wat overlap van soorten in. Dat zijn de soorten met een
grote tolerantie: ze voelen zich op
veel plaatsen thuis.”
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De bloeiende planten trekken veel insecten die op zoek zijn naar nectar.

in de winter 2016
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Kwekerij De Bolderik
Postbus 11
1693 ZG Wervershoof
Tel: (0228) 58 34 65
(ma t/m vrij 9.00 - 17.00 uur)
www.debolderik.net
Petra en Jos zijn met hun kraam regelmatig te vinden op tuinbeurzen in Nederland.

bedrijf. Je ziet er dat vogels dol zijn op
bepaalde zaden. Op zich is dat prachtig
maar als je een bedrijf hebt dat gericht is
op het telen van die zaden dan wil je liever niet teveel vogelbezoek hebben. Maar
je ziet dan wel welke zaden in de smaak
vallen en op die ervaringen hebben we
het Vogelmengsel gebaseerd. Je laat het
mengsel de winter over staan. In maart
maai of knip je het af. De resten gooi je
op de composthoop.’

Open dag

Elke zomer kunnen liefhebbers een
kijkje nemen op de kwekerij, tijdens de
open dag die meestal in juli gehouden
wordt. Begin 2017 kunt u de datum vinden op de website. Hier kunt u straks
ook zien of de dag daadwerkelijk doorgaat. Een koud voorjaar en een kletsnatte zomer kunnen roet in het eten
gooien. Maar áls het mooi weer is dan
weet je niet wat je ziet, hoort (insecten die de bloemen bezoeken) en ruikt.
Wilde planten ruiken puur en eerlijk.
Soms zijn het geuren die we vergeten
waren maar die we ons nu weer herinneren. Een bijzondere ervaring! ❋
Hoewel de schoonheid van de planten niet voorop staat is de kwekerij ’s zomers een plaatje.
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