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Van de Bestuurstafel


Er breken weer drukke maanden aan. Niet alleen in de tuin, maar 
ook voor het bestuur van Groei & Bloei Midden-Kennemerland 
omdat wij druk bezig zijn met het organiseren van leuke activitei-
ten in het kader van ons zestigjarig jubileum. Houd daarom naast 
De Nieuwe Stek ook goed onze nieuwsbrieven in de gaten. De 
nieuwsbrieven verschijnen alleen digitaal. Ontvangt u de nieuws-
brief nog niet ga dan vooral 
naar onze website:  

https://midden-kennemer-
land.groei.nl 

Daar treft u op de eerste pa-
gina een ‘knop’’ aan waarbij 
u zich aanmeldt voor de 
nieuwsbrief. Vooral in de af-
gelopen twee jaar werden 
we geconfronteerd met veel 
aanpassingen en verande-
ringen in bv het Jaarpro-
gramma. De Nieuwe Stek 
vermeldde dan wat anders 
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dan wat actueel door ging omdat we ingehaald werden door de 
feiten. Vandaar dat u in de nieuwsbrief andere en vaak actuelere 
zaken aantreft dan in DNS. De digitale Nieuwsbrief verschijnt ie-
dere maand, DNS 4 x per jaar. 

De kwekersclub is volop bezig 
met het zaaien, stekken en op-
potten van plantjes. Plantjes die 
tegen een zeer scherpe prijs 
verkocht worden op de aanko-
mende markten. Zoals vanouds 
(hèhè, eindelijk) starten we het 
seizoen te Castricum in de Tuin 
van Kapitein Rommel, gevolgd 
door de Groenmarkt op 28 met 
bij de familie Röling. Vele hon-
derden plantjes hopen wij een 
mooie bestemming te kunnen 
geven in uw tuin, balkon of dak-
terras. Ook hebben we nog wat 

leuke tuinartikelen en gereedschappen op de kraam liggen. 

Daarnaast hebben we als vereniging 50 zakjes speciaal bijenzaad 
van De Pollinators ontvangen om in april te kunnen gaan zaaien. 
Een zakje inheems bloemzaad om de bijen blij te maken is op te 
halen aan de Holleweg of verkrijgbaar tijdens de lezing. 

Nu het met het weer de goede kant op gaat en de maatregelen 
zijn verdwenen, hoop ik u snel weer eens persoonlijk tegen te 
komen op de lezing of bij een van onze markten. 

Anke van Kruijssen 

Secretaris Groei & Bloei Midden-Kennemerland 
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Lezing 21 mei 
Romke van de Kaa (11-06-1945) groeide op in de Bollenstreek 
in het westen van Nederland en werkte in al zijn schoolvakan-
ties in de bollenschuur en op de bollenvelden.  
Hij studeerde biologie in Amsterdam, maakte zijn studie niet af 
en vertrok naar Engeland. Bij zich had hij een aanbevelingsbrief 
van Miek Hoog, directeur van Nederlands beroemdste bloembol-
len firma Van Tubergen. Na tien jaar in het buitenland te hebben 
gewerkt keerde hij terug naar Nederland waar hij een kwekerij 
begon samen met Piet Oudolf. Na een hevige botsing van karak-
ters begon hij zijn eigen kwekerij. Hij begon steeds meer te 
schrijven voor kranten en tijdschriften en toen hij ook nog werk 
vond bij de regionale radio en televisie wijdde hij zich steeds 
meer aan de journalistiek en minder aan het kweken van planten. 
Zijn kwekerij bestaat nog steeds, maar wordt nu uitgebaat door 
een vennoot. 

Romke van de Kaa tui-
niert en woont op het 
landgoed Hof te Dieren, 
voormalig bezit van 
stadhouder-koning Wil-
lem III. In 1994 verscheen 
zijn eerste tuinboek, Bui-
ten de Perken, dat on-
langs voor de veertiende 
maal werd herdrukt. Daarna verschenen Tuinieren gaat niet over 
rozen, Geluk is een grasveld, De getemde wildernis, Alles kan 
wachten en Verwilderen. Over De Getemde wildernis schreef 
Pauline Terreehorst in De Volkskrant: “Toch is Van de Kaa niet al-
leen maar opstandig, relativerend en grappig. Wanneer hij advie-
zen geeft over de verzorging van planten is hij opeens de dege-
lijke tuinier voor wie geen enkele plant een geheim heeft, ook al 
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vertikken ze het zelfs bij hem weleens te groeien en te bloeien. 
Juist die combinatie van ironie en vakmanschap maken hem tot 
zo’n uitzonderlijk “tuinschrijver.” 

Samen met zijn Vlaamse collega Paul Geerts stelt hij ieder jaar 
de Tuinscheurkalender samen. In juni 2020 verscheen zijn nieuw-
ste boek De onderwereld van de tuin, waarin hij zich verdiept in 
de wereld onder de grond en zelfs in de taal waarmee er daar 
gecommuniceerd wordt.  

Dit schrijft Romke over zijn te houden lezing: 

Naast een wereld boven de grond, bevolkt door planten, insec-
ten en vogels, bevindt zich in de tuin een tweede wereld: een 
ondergrondse gemeenschap van larven, wormen, schimmels, 
bacteriën, amoeben en geleedpotigen. Dat die gemeenschap 
bestaat zal niemand verrassen, maar dat alle aanwezigen in die 
microkosmos druk met elkaar communiceren is ronduit verba-
zingwekkend. Werkend in de tuin vang je een glimp op van deze 
verborgen gemeenschap, maar het blijft lastig om er volledig in 
door te dringen. En toch - terwijl je met je handen in de grond zit, 
kom je tot nieuwe inzichten en met de geur van verse aarde in je 
neus begin je te beseffen dat er onder je voeten misschien nog 
wel meer tuin is dan daarboven. Sterker nog: zonder dat weme-
lende leven onder het maaiveld zou plantengroei überhaupt niet 
mogelijk zijn. Romke van de Kaa boogt op een lange carrière van 
kweken en tuinieren. In deze lezing verdiept hij zich in de wereld 
onder de grond en zelfs in de taal waarmee er daar gecommuni-
ceerd wordt. Na deze tocht door de onderwereld is het onmoge-
lijk om nog met dezelfde blik naar je eigen tuin te kijken.  

Datum: 21 mei 
Tijdstip: 14.00 uur. Inloop: 13.30  
Plaats: ter Coulsterkerk, Holleweg 121  
Gratis voor leden. Niet leden betalen € 3,50 
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Nieuwe leden DNS voor mei 2022

Beverwijk  mevr. K.A. van Steijn 
Heemskerk mevr. W.M. Smit 
 mevr. C.M. Alders 
Heiloo mevr. M.J. Zwaneveld 
 mevr. A. Schuijt 

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom en wenst 
hen veel tuinplezier. 

Groenbeurs in de tuin van Kapitein Rommel

Eindelijk kunnen we weer deel-
nemen aan de groenbeurs in de 
Tuin van Kapitein Rommel. N 
Iedereen is welkom op de jaar-
lijkse Groenbeurs op zaterdag 7 
mei 2022. Na twee jaar stilte 
verheugen we iedereen weer 
welkom te heten te Castricum. 
De start van het seizoen voor 

onze kwekersclub die weer vele mooie planten heeft opgepot, 
gezaaid en gekweekt. Van bodembedekkers, klimmers, eenjari-
gen, vaste planten en prachtige Salvia’s! Er is weer een gevari-
eerd en groot aanbod. Duizenden bloemen en planten zijn te 
koop maar ook het ruilen van planten is mogelijk. En zijn er krui-
den te koop zoals dragon, venkel, maggiplant, citroenmelisse, 
Marokkaanse munt, ananasmunt, peterselie en salie. 

We hopen op mooi weer zodat we lekker buiten in het zonnetje 
op het terras kunnen genieten en een fijn rondje door de tuin 
kunnen wandelen. Daarnaast is er in dit weekend buiten schilde-
ren met de schildersgroep van Toonbeeld en Perspectief. Ook 
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heeft onze vereniging nog wat 
mooie tuingereedschappen in-
gekocht en wat leuke ‘hebbe-
dingetjes’’ voor in de tuin en 
vijver. 

Anke van Kruijssen en Cees 
stam, coördinators kwekersclub 
groei & Bloei in samenwerking 
met de Tuin van Kapitein Rommel.  

Adres: Tuin van Kapitein Rommel 2, 1901 DZ Castricum (tegen-
over het NS station van Castricum) 

Ecologisch tuinieren

Tweedehands verharding 

Het duizelt als je het tuincentrum in stapt. Welke verharding is 
milieubewust en niet te duur? Hout is bijvoorbeeld hernieuwbaar, 
mits het uit verantwoorde bronnen komt. Dan betaal je wel de 
hoofdprijs. Geïmpregneerd hout is goedkoop, maar verzadigd 
met bestrijdingsmiddelen die vrijkomen bij gebruik en afdanking. 
Dan zijn er nog verhardingen met kunststof, zoals pvc, kunststof 
grastegels en composiet. Ze geven microplastics af tijdens het 
gebruik en zijn vaak niet geschikt voor recycling.  

Het goedkoopst zijn betontegels en -stenen. Goedkoop is duur-
koop, zeker in dit geval. Voor het beton is cement nodig, dat tij-
dens de productie veel CO2 uitstoot. Het gaat landelijk om zo’n 
2% van de jaarlijkse uitstoot. Sommige bedrijven experimenteren 
met het terugwinnen van cement, maar je zult dat nog niet te-
genkomen in tuintegels. Bovendien bevat beton grind. Dat wordt 
gewonnen in Limburg en de Noordzee, ten koste van het land-
schap. Beter zijn cement en beton met bouwpuin. Die herken je 
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aan een milieukeur. In plaats van een grindpad kies je voor je tuin 
ook beter gravel, eveneens bouwpuin. Dat wordt tenminste niet 
opnieuw gewonnen, maar kan wel weer vervuild zijn.  

Veel verhardingen gaan dus ten koste van het landschap, vergro-
ten de afvalhoop en vervuilen water en lucht. En dan nog ons af-
val: ongeveer de helft daarvan is bouwafval, waar ook stenen en 
tegels onder vallen. Daarom zoek ik mijn materialen liever twee-
dehands. Een hoop mensen willen van hun verhardingen af, zoals 
tegels, waaltjes of grind. Soms wordt het zelfs gratis aangeboden. 
Een goed alternatief dus voor de milieu- én budget bewuste tui-
nier. 

In mijn tuin heb ik bijvoorbeeld kapotte trommelstenen. Dat zijn 
die kleine vierkante cement stenen, die in dit geval vaak een hoek 
of een schuine helft tot een derde missen. Zo’n beschadiging 
leent zich prima voor een spiraal! Zo heb ik er een cirkelvormige 
verharding van gemaakt. Mijn terras maakte ik dan weer van aller-
lei verschillende materialen: omgekeerde plavuizen, bouwstenen, 
enkele grindtegels, stoeptegels, trommelstenen, zelfs ronde ce-
ment paaltjes. Hoe gekker, hoe beter, wat mij betreft. Het nadeel 
is dat je dan met wisselende tegelhoogtes werkt als je het legt, 
zodat dat je langer bezig bent met stellen. Bij klanten heb ik ook 
wel bestaande verharding opgebroken met rijen klinkers of ande-
re stenen. Zo ziet je terras er toch weer fris uit, met alleen oude 
tegels. 

Zo veel mogelijk groen is goedkoper en beter voor dieren, bo-
demleven en klimaat, maar soms ontkom je niet aan bestrating. 
Het leukste vind ik dan tweedehands: origineel en je voorkomt in 
één klap nieuwe productie én afval. En wil je er weer vanaf? Maak 
dan een ander er blij mee. Geef het door. Zolang de tuinwereld 
niet in kringloop werkt doen we het zelf wel. 

Iris Veltman 
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Volg ons op facebook, dan heb je ook altijd de meest actuele 
data! Facebook.com/middenkennemerlandgroei 

F

Adverteerder op STERRENLIJST 
De adverteerders: Kwekerij Meijer en Kwekerij Jan Neelen staan op de 
STERRENLIJST. Bij deze adverteerders krijgt u  
10 % korting.  
Vergeet u niet uw Groei & Bloei-pas mee te nemen?

 Hier uw advertentie? 
 Neem contact op met  
 Cees Stam 
 06-24416766 
 cpastam@hotmail.com

mailto:cpastam@hotmail.com
mailto:cpastam@hotmail.com


Verslag: De Tuinerie, door de seizoenen heen 
Terwijl buiten de sneeuw ons land bedekt, worden wij binnen 
warm van alle romantische beelden die Alie Stoffers ons voor-
schotelt. In een boeiende lezing over haar vorige tuin in Kolham, 
leert ze ons, hoe je jaarrond een interessante tuin kunt hebben. 
Ruim dertig jaar geleden kocht zij een klein roze huisje met 1200 
m2 grond. Al snel to-
verde zij , puur op ge-
voel, het geheel om in 
een wit pareltje met 
een paradijs erom-
heen, wat al snel te 
klein bleek. Alie die nu 
tuinontwerpster is , 
maar toen nog voor 
een bank werkte, 
maakte een plan met 
rechte lijnen, de eventuele hagen visualiseerde ze door oude 
gordijnen op te hangen. Zo ontstond een goede basis voor de 
tuin waar wij vandaag ,door van mee konden genieten. Het win-
terbeeld van haar tuin bestaat niet echt uit wintergroene heesters 
maar uit mooie silhouetten van grassen en structuur van hagen en 
bomen. Tussen de nog slapende vaste planten of onder bladver-
liezende heesters verschijnen kleurrijke tapijtjes van Cyclame 
coum en sneeuwklokjes gevolgd door Iris reticulata, Primula’s en 
Scilla’s. Voordat de narcissen, tulpen en Alliums het roer overne-
men is er al volop genoten van de ontluikende lente. Maar niet 
alleen in de borders begint het voorjaar , ook in het gras ver-
schijnt een pad vol Muscari , Anemone blanda en Crocus. Al die 
duizenden bloembollen hebben een kompas volgens Alie, dus 
hoef je ze echt niet allemaal met de punt naar boven te planten. 
Na de bloei blijft alles gewoon in de border staan en het afster-
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vende loof van al die bollen verdwijnt onder het nieuwe blad van 
allerlei vaste planten en grote getale Judaspenning. Dat blijkt 
zo’n mooie nuttige twee- jarige, daar heb je gewoon 12 pond 
voor over als je die mooie donkere variëteit voor het eerst tegen-
komt in Engeland. Gelukkig zaait deze Lunaria ‘Chedglow ‘zich 
goed uit, je moet wel alle groene zaailingen verwijderen. De Tui-

nerie bestaat uit ver-
schillende tuinkamers 
op kleur. Naast de 
bloemkleur kunnen 
ook het blad en de 
stam bepalend zijn. Zo 
zie je bijvoorbeeld in 
de witte tuin naast de 
uitbundige beplanting 
ook de witte stammen 
van de Jaquemontii 
berken of het wit/ 

groen gevlekte blad van de Brunnera. Dat Alie oog heeft voor 
details zie je in de rode border terug bij een subtiel rood randje 
langs het blad van de Persicaria ‘Blackfield’. Grijsbladige beplan-
ting voegt ze royaal toe in alle borders, bijvoorbeeld in de vorm 
van Artemisia schmidtiana maar ook in een bijzondere haag van 
Pyrus salicifcolia ‘Pendula’. Eenjarigen geven vanaf de zomer vol-
op kleur aan de borders. Een leuke tip voor drukbezette tuiniers 
is, om in februari al vast droog voor te zaaien. In deze relatief rus-
tige tijd vul je alle potjes grond en zaden maar geeft pas water 
zodra daar de goede tijd voor is. Om haar plantjes in de kas te 
beschermen tegen te felle zon had ze Ikea vitrage opgehangen. 
Volgens Alie heb je daar voor een paar euro een paar jaar plezier 
van. Voordat de gaten erin vallen heb je al heel wat Malope kun-
nen zaaien, een prachtige magenta trechter-malva waar van natu-
re in de bloembodem ook gaten zitten. Dahlia’s worden in het 
voorjaar gescheurd en op een warmtemat aan de gang gebracht 
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om het bloeiseizoen te 
verlengen. Daarna krij-
gen ze, naast een plekje 
in de borders ,ook in de 
moestuin een plek. Want 
de moestuin moet er 
mooi uitzien! Tot en met 
de groeisteunen aan toe. 
Je ziet er leifruit als af-
scheiding, haagjes van 
knoflookbieslook of eet-
bare afrikaantjes. En mooie combinaties van groenten en bloe-
men zoals rode kool naast lavendel, of palmkool naast een gele 
dahlia. Niet alleen fraai maar daardoor ook minder schade aan de 
groenten door insecten. Om te zorgen dat de borders er mooi bij 
blijven staan, geeft ze sommige planten zoals bijvoorbeeld Vero-
nicastrum ‘Fascination’ een steun van liggend betonijzermat waar 
paaltjes onder gelast zijn. Daarnaast geeft ze planten de Chelsea 
chop. Rondom eind mei [Chelsea Flowershow moment] knipt ze 
om en om de bloemstelen van o.a Phlox, Eupatorium en Veroni-
castrums terug. Dat zorgt voor iets lagere planten maar meer 
bloemen en een gespreide bloeitijd. Naast alle variaties in 
bloemkleur besteedt Alie veel aandacht aan mooie combinaties 
van bladvormen. Zo geeft groot blad rust aan de uitbundige bor-
ders. Hosta’s zijn daar geschikt voor, zeker de sieboldiana soor-
ten, die van nature sterker zijn. Tegenwoordig voegt Alie meer 
grassen toe, zo wordt de tuin minder bewerkelijk en met een paar 
Verbena’s, Knautia, Papavers, Gaura en Echinacea pallida er 
doorheen geplant kon ze al snel genieten van haar prairietuin. De 
overige borders in Alie’s tuin gaan regelmatig op de schop. In 
oktober wordt eerst alles gekortwiekt, dan gaat alles eruit, wordt 
gescheurd, hergeschikt en opnieuw geplant. Een project waar ze 
haar hand niet voor omdraait en wat het jaar daarop al direct voor 
prachtige resultaten zorgt. Een van de trucs om dat te bereiken is 
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het herhalen van groepen van dezelfde plant. Over groepen ge-
sproken, jarenlang heeft Alie haar tuin open gehad voor bezoe-
kers. Ze heeft daar 
enorm van genoten 
maar nu, op hun 
nieuwe locatie, is de 
tuin voor henzelf. 
Alie ontwerpt nog 
steeds voor ande-
ren en voert daar-
naast ook een web-
shop met Dahlia’s 
en bloembollen. Vanaf augustus kunt U daar voorjaarsbollen be-
stellen in de door haar zelf samengestelde combinaties. Vandaag 
konden wij zien hoe verfijnd die combi’s in haar tuin waren.  

Jolanda. 

Gardenista bezoeken?

Gardenista, het groene festival van Nederland vindt plaats van 
woensdag 25 mei tot en met zondag 29 mei op een prachtig 
landgoed Havezate Den Alerdinck in Laag Zuthem.  

Het is ver rijden en misschien vindt u het wel fijn (en gezellig) om 
zorgeloos in een bus te stappen. Als hiervoor voldoende belang-
stelling is dan gaan wij proberen dit te organiseren. De kosten 
worden geschat op 50,--, inclusief entree. U kunt bij mij aangeven 
of u hiervoor belangstelling hebt, met hoeveel personen u zou 
willen gaan en welke dag uw voorkeur heeft. U kunt dit mailen 
naar: deby@telfortglasvezel.nl 
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(geen) Nieuwsbrief

In deze stek treft u een berichtje aan waarbij wij aan het polsen 
zijn wie eventueel met de bus Gardenista wil bezoeken. Deze op-
roep stond ook in de nieuwsbrief van april 1. Na het verzenden 
van de nieuwsbrief door onze webmaster kreeg ik meteen een 
aanmelding, gevolgd door nog een aanmelding (haar zus wil ook 
graag mee) en toen werd het stil. De nieuwsbrief kwam trouwens 
ook niet in mijn mailbox. Een appje binnen ons bestuur leerde 
dat twee bestuursleden de nieuwsbrief niet hadden ontvangen en 
drie wel.  

Vreemd en vervelend omdat ook de ingelaste lezing van Alie 
Stoffers van donderdagmiddag 31 maart erin werd aangekon-
digd. Onze webmaster verstuurde de nieuwsbrief nog een keer. 
Met hetzelfde resultaat: Anke en ik ontvingen de nieuwsbrief niet 
en bij de overige bestuursleden zaten er nu twee dezelfde in de 
mailbox.  

De webmaster heeft contact gezocht met het hoofdbestuur van 
Groei & Bloei en daar wordt het onderzocht. Zoals het er nu naar 
uitziet zijn het bepaalde providers die de nieuwsbrief weigeren. 
Heel vervelend allemaal want om u te informeren over onze acti-
viteiten en zeker bij een ingelaste lezing, is de nieuwsbrief ideaal. 
Gelukkig hebben wij ook een goede website. Daar is ook het 
laatste nieuws te vinden dus bezoek die regelmatig dan weet u 
zeker dat u niets mist.  

De laatste Nieuwsbrief april2 is wel goed aangekomen. 

Geno de By-Neuhuys, PR 
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Algemene Info

In het kader van ons 60-jarig jubileum organiseert Groei & Bloei 
Midden Kennemerland deze zomer een tuin fotowedstrijd met als 
thema: 
“Groei & Bloei: een bron van tuininspiratie”. Nadere informatie 
volgt binnenkort via Nieuwsbrief en Website.  
Ook is input voor de jubileumuitgave bij gelegenheid van het  
60-jarig bestaan van G&B Midden Kennemerland welkom  
(bos.mariet@gmail.com) 
En.. de vacature voor een nieuwe voorzitter is nog steeds urgent!  

Open tuinen weekenden: 28 en 29 mei in Heiloo en Limmen; 
11 en 12 juni in Heemskerk; 18 en 19 juni in Akersloot, Castricum 
en Uitgeest. 
Opgave voor de tuinreis naar het Engelse graafschap Hampshire 
van 23 t/m 28 juni 2022 is nog mogelijk. Zoals altijd wordt deze 
reis verzorgd door Garden Tours. Nadere informatie is verkrijg-
baar bij Carla Beemsterboer-Vos (carlabv@planet.nl)  

Mariet Bos 
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Verslag lezing Afke Schrale van kwekerij Bloeiers 

In Slootdorp staat de grote kwekerij van Afke die bestaat uit 1 ha 
kassen en een buitenruimte van bijna 2000 m2. Afke, die is op-
gegroeid op deze plek, heeft plantenteelt gestudeerd aan de 
hoge land-en tuinbouwschool en een aantal jaar gewerkt bij Bejo 
zaden. Via het werk van haar man kwam zij in Brabant terecht en 
daar begon ze met het telen van siervruchten. Want als je klein 
begint moet je wel met iets bijzonders komen. Na 10 jaar was het 
tijd om terug te keren en begon Afke de kwekerij. In the middle 
of nowhere zoals zij zelf zegt.  

In de winter komen de stekken vanuit Israel, Kenia en Zuid-Afrika 
binnen. Op elke zak met 100 stekken staat de naam van de plant 
en het nummer van wie de stek genomen heeft. De reden om 
stekken in te kopen van zo ver is omdat planten daar veel meer 
licht krijgen en dus sneller en betere stekken maken. 

De stekken worden in 
plugjes onder een 
tunnel op een ver-
warmde vloer in de 
kassen opgekweekt. 
De kasvloer kan per 
25 cm breedte in 
temperatuur worden 
ingesteld. Al snel ver-
schijnt er een eerste 
bloem maar die moet 
er af.  

In maart worden de plugjes met een machine opgepot en daarna 
met een speciale, in de breedte, uitschuifbare vork netjes uitge-
zet. Niet alleen op de grond staan duizenden planten, ook wor-
den er zo’n 20.000 hangplanten gekweekt.  
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Omdat de planten in de kas in een seizoen bloeien en omdat er 
hier nog geen natuurlijke vijanden zijn wordt er minimaal gewerkt 
met een bestrijdingsmiddel tegen luis. Wat buiten kan opgroeien 
heeft hier veel minder last van. Toch leven er enorm veel insecten 
in en rondom de kwekerij. Afke en haar medewerkers moeten 
zelfs in juni de bijen uit de Lobelia’s schudden voordat ze naar de 
handel gaan.  

Afke kweekt een enorm assortiment en krijgt ook elk jaar veel 
testsoorten die ze graag uitprobeert. Ze kweekt ze op in speciale 
potgrond die luchtig blijft zodat de plantjes niet kunnen verrotten 
door teveel vocht. Deze potgrond is ook bij haar te koop.  

Veel inspiratie doet ze op in bijvoorbeeld Het Park der Gärten in 
Duitsland. Hier vind je de mooiste combinaties met grassen, vas-
te planten, zomerbollen en eenjarigen. En via de Flowertrials 
komt Afke aan bijzondere soorten.  

Daarvan liet ze ons volop meegenieten. We zagen echt teveel om 
allemaal op te noemen. Van planten die hufterproof zijn tot de-
gene die wat extra aandacht nodig hebben. Van lekker geurend 
tot insecten lokkend , van ‘ouderwetse’ hanggeraniums tot plan-
ten voor de Urban jungle of van uitbundige bloeiend tot mooie 
bladplanten.  

Echt van alles om de mooiste combinaties mee te maken.  

In het voorjaar heeft u de mogelijkheid om een hanging basket te 
maken, waarbij u zelf de combinaties kiest. Die wordt dan tot 
moederdag liefdevol verzorgd op de kwekerij en als u die dan op 
komt halen kijkt u echt uw ogen uit.  

Niet alleen uw basket ziet er prachtig uit maar ook de kassen zijn 
een plaatje, er is dan zoveel moois om van te genieten. Het is 
dan zeker een ritje naar Slootdorp waard.  

Jolanda. 
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Zie de Lente


Barst plots in de sneeuw de helleborus open  
trompettert leven en knalt geel forsythia.  
Guur waait de lente weg de stille winter  
dun hoog licht verdrijft behaaglijk vuur.  
Ineens moet alles uit zijn grond of tak  
in bermen joelen paardenbloemen  
de kromme wilg rilt in zijn lichte groen.  
Daar staan wij ook, naakt en koud met bloesem  
in grijzig haar en willen warm en wild  
en dat we houden van die schrille kleuren  
van elkaar. 

© Marjoleine de Vos 
Uit: Kat van sneeuw 
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Papierstruik: taaie takjes 
Taaie takjes zijn een kenmerk van de pa-
pierstruik (Edgeworthia chrysantha), maar 
hoezo? De struik zag ik voor het eerst bij 
kwekerij Weigelia in Heerhugowaard in 
maart 2020 en de verrassende vertakkin-
gen van de okerkleurige dikke twijgen en 
de geurige wit-geel-oranje bloementuil-
tjes waren onweerstaanbaar. Deze mooie 
struik komt oorspronkelijk uit zuid-oost 
China of de Himalaya, maar werd in de 
16e eeuw ook al in Japan gekweekt. De 
twijgen zijn zo taai dat je er een knoop in kunt leggen en dat 
heeft vast te maken met een sterke en vezelige bast. Het verhaal 
gaat dat de bast gebruikt werd voor bijzonder papier: het Japan-
se papiergeld zou er een tijd lang van gemaakt zijn. Papierstruik 
of ‘paper bush’ is dus een begrijpelijke naam voor de botanische 
verzamelaar uit het westen. 

In maart 2022 is onze papierstruik prima 
aangeslagen en vangt met zijn bedwel-
mende geur de aandacht van de tuinier. 
Langzaam dringt het tot mij door dat ik de 
naam papierstruik toch wel eerder ben te-
gengekomen. Gravend in het geheugen 
borrelden gedachten aan een trektocht die 
Ria en ik maakten door het Nepalese berg-
land op. Dat was omtrent de jaarwisseling 

1979-1980: we waren op weg in de richting van de Mount Everest 
met Nepalese gidsen en daarbij kwamen we door kleine dorpen, 
waar allerlei ambachten bedreven werden. Ook het met de hand 
scheppen van papier was prachtig te zien. Handwerk hield ons 
toen ook al bezig (Ria was lerares handvaardigheid!) en waar-
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schijnlijk doordat we zo kien daarop waren werd ons verder een 
wit-bloeiend struikje aangewezen, een ‘paper bush’. Dromend bij 
de Edgeworthia in onze tuin dacht ik ineens: het zal toch niet 
waar zijn …….. dat dezelfde ‘paper bush’ nu in onze tuin staat?  

Vind ik de dia, 42 jaar oud, van 
de Nepalese ‘paper bush’ nog 
weer terug in oude foto-dozen? 
Dat lukte wonderwel en ook het 
bedrijf van de papiermakers is 
prima te zien. Maar nu: is deze 
‘paper bush’ op het Nepalese 
platteland identiek aan onze 
papierstruik in Heiloo? Het struikje op de dia lijkt wel witte kelkjes 
te hebben maar heeft ook groen blad. Even zoeken op het net 

levert op dat de ‘Nepalese paper bush’ Ed-
geworthia gardneri kan zijn, maar de dia 
laat toch een iets andere plant zien. Dan 
vinden we thuis blokdrukken op geschept 
papier, meegenomen uit Nepal, waarop 
staat: ‘from the bark of the daphne bush’. 
Het Wikipedia lemma over Daphne bholua 
zegt dat enkele Daphne soorten gebruikt 
worden in traditionele Nepalese papier 
fabricage. Inderdaad Daphne bholua lijkt 
meer op het gefotografeerde struikje, is 
groenblijvend en de (geurige) witte bloe-
men verschijnen in de (late) winter. Dap-

hne dus en geen geen Edgeworthia! Maar 
toch: Daphne en Edgeworthia behoren allebei tot de familie van 
de peperboompjes en het zal geen toeval zijn dat ze eigen-
schappen delen, zoals taaie takjes en geurige winterbloei. 

Wim Admiraal 
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Tuinplezier/vogelbuffet

Zaterdagmiddag, de kleine man stapt onze keuken binnen. Oma 
ik heb je gemist” zegt hij, “want de vorige keer was  jij niet 
thuis”. Oma begrijpt dat ze iets moet goedmaken.  

“Zullen wij even bijkletsen met wat lekkers”, vraagt Oma. Dat is 
een goed idee.  

“Ik wil je nog iets laten zien. “ zegt ze dan. “Weet je nog van de 
pindaslinger die we samen geregen hebben? Moet je  eens kijken 
hoeveel de vogeltjes ervan gegeten hebben!”   

Buiten zien we best veel lege pindadoppen aan de slinger.  

“Zullen we nog iets lekkers voor ze maken?” vraagt Oma.   

De kleine man vindt het meteen een goed plan. We gaan op 
zoek naar de voedersilo’s die we eerst nog even een  schoon-
maakbeurt moeten geven. Daarna doen we boodschappen.  

Zodra we thuis zijn maken we kommetjes met pinda’s. Zijn kleine 
knuistjes vullen zorgvuldig de silo’s en dan gaan  we op zoek naar 
goede plekjes om alles neer te zetten en op te hangen.   

Dat wordt nog een hele speurtocht want het moeten natuurlijk 
wel plekjes zijn waar de vogels zich snel kunnen  verstoppen als 
er gevaar dreigt.   

In Oma’s tuin zijn wel heel veel bloemen maar weinig heesters. 
Gelukkig wel muren vol klimop, een paar hagen en  mooie bo-
men. Om te bewijzen dat hij een hele goede plek gevonden 
heeft, klimt hij plots via een zelfgemaakt opstapje van stenen heel 
stoer de Malusboom in.  

Oma hangt daar heel snel een silo op want ze houdt haar hart 
vast door dit onverwachte avontuur. Hoogste tijd om binnen ver-
der te gaan. We gaan een echte vogeltaart maken!!  
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Zodra het mengsel in de vorm zit, gaan we op zoek naar mooie 
versieringen. De kleine man weet meteen waar nog  meer lekkers 
is, namelijk de rode appeltjes waar hij net nog tussen zat!   

En zo wordt onze taart versierd met lekkere vruchtjes.   

Overal in de tuin kunnen de vogeltjes nu eten vinden. “Het is al-
leen niet zo spannend., Oma .”zegt hij . “We moeten  ze uitda-
gen!”  

We bedenken een plan. We gaan op zoek naar een stuk boom-
schors of een mooie stronk 
met flink reliëf. Wat is het  
fijn dat Oma overal hoop-
jes takken en stenen in de 
tuin verborgen heeft om 
schuilplekken te maken 
voor kleine  beestjes. We 
vinden een mooie schors, 
leggen die op een schaal 
en strooien tussen de kie-
ren allemaal zaadjes en  
pitten. Nu moeten de vogels wel moeite doen! We vullen een 
schaal met water en zoeken een mooie steen voor in de  midden 
zodat de vogeltjes goed kunnen drinken. Dan de vogeltaart erbij 
en zo verandert de tafel in een prachtig  buffet. We versieren het 
nog met stukjes mos die de vogeltjes straks kunnen gebruiken 
om nestjes te maken.  Helemaal tevreden lezen we binnen de 
folder van de vogelbescherming. Ooit zagen we hier al eens een 
specht en halsbandparkieten in de tuin. “En al die andere ken ik 
ook al” zegt hij nonchalant. Daarom besluiten we volgende  week 
alle vogeltjes te tellen in de tuin. “Het zijn er vast veel Oma, want 
we hebben nu zoveel lekkers!”  

Jolanda. 
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Dichtbij produceren en consumeren 

Het is een komen en gaan bij de supermarkt om de hoek. Terwijl 
we tassen vol stoppen denken we  weinig na over wat onze wer-

kelijke directe levensbehoefte is en wat we eigenlijk niet nodig 
hebben. We rijden voor het gemak met de auto, ook als het op 
de fiets of te voet kan. Misschien denkt niet iedereen na waar al 
die spullen vandaan komen en over hoeveel afstand die worden 
vervoerd. Een paar voorbeelden: Veel elektronica komt uit China 

en veel veevoer uit Zuid Amerika. Daarvoor in de plaats versturen 
we ons overtollige (varkens)vlees, melkpoeder, kaas maar ook 
bloemen. Normaal leveren Rusland en Oekraïne graan. Als daar 
een probleem ontstaat dan zitten we met de handen in het haar. 
Nu produceren we door de hoge vleesproductie een enorme 

berg stront, die we haast niet kwijt kunnen, en verslinden grote 
hoeveelheden gas voor o.a. broeikassen en kunstmest. Denk ook 
aan al die planten die met veel (warmte) energie in bloei worden 
getrokken omdat wij zo graag bloeiende planten willen op een 
moment dat het vanwege de buitentemperatuur niet logisch is. 
Zo ook het eten van gewassen die uit verre landen worden ge-

haald omdat we die lekkerder vinden of niet kunnen telen in ons 
kikkerlandje. Door de huidige oorlog ontstaat er mogelijk bin-
nenkort een graantekort. Kunnen we er wat aan doen? In de 
tweede wereldoorlog moesten we van de bezetters weiland 
scheuren om meer graan en aardappelen te telen. Dus minder 

koeien voor ander voedsel Misschien een idee om met de slogan 
”Graan voor Vlees” nu minder vlees en kunstmest te produceren 
en het mestoverschot te verminderen door meer graan te telen in 
plaats van mesterijen.  Minder produceren en consumeren voor 
de andere kant van de wereld en meer produceren en consume-

ren voor eigen gebruik.  Dat scheelt een hele hoop brandstof. 
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Misschien houden we dan geld over voor een betere wereld. Ook 
wij Groei en Bloeiers kunnen nadenken over wat wij willen bete-
kenen voor de onze woonomgeving, voor Nederland en de we-
reld. Misschien moeten wij het goede voorbeeld geven in onze 
levenswijze. Bewust nadenken wat je koopt en minder energie 
verspillen. Zelf voedsel produceren en consumeren. Meer Hol-

landse appels eten en minder tropisch fruit. Het gemak om maar 
even de auto te pakken voor een boodschap en veel gas gebrui-
ken voor verwarming, de badkamer en de keuken. Eindelijk heeft 
de regering nu ook adviezen gegeven om zuiniger om te gaan 
met energie, maar ik vind het nog steeds erg stroperig verlopen 

hier in Nederland. Ook in relatie tot onze solidariteit richting Oek-
raïne. Besluiten moeten worden genomen om Rusland te dwin-
gen te stoppen met moorden en dat kan het beste in Europees 
verband. De regering in Nederland zal nog hardere maatregelen 
moeten treffen en minder traag actie ondernemen. Zo ook het 

besluit om geen gas en olie van Rusland te betrekken. Terwijl een 
land wordt vernietigd moet er soms oeverloos gepraat worden, 
want het mag ons niet te veel kosten. Zo ook de campagne om 
de thermostaat op 17 graden te zetten. Graag zou ik willen advi-
seren dat snel te doen. Liever een trui extra aan dan afhankelijk te 
zijn van Russische tirannie. We moeten samenwerken om geen 

gas of olie uit Rusland te betrekken. Beperken van energiege-
bruik kan beginnen met bereidheid tot kleine aanpassingen thuis 
in ons welvarende land, zoals kosten voor transport van goede-
ren. Eet sla, bonen en boerenkool uit eigen land en verspil zo 
weinig mogelijk energie dat uit het buitenland komt. Wacht dus 

niet op besluiten van de regering maar ga zelf creatief aan de 
slag zodat  we kunnen vermijden dat Poetin nog rijker wordt. Doe 
het niet alleen voor jezelf maar ook voor Oekraïne.  

Nico Brantjes 

mei - juni - juli 2022            29
 



Lente recept

Ik ben gek op quiches. Als je gasten krijgt, kan je zo’n quiche al 
van tevoren maken en hoeft dan alleen nog maar in de oven. Als 
je wat overhoudt dan gaat hij de koelkast of vriezer in en hoef je 
hem alleen nog maar op te warmen. Een heerlijke salade erbij en 
je hebt een smakelijke maaltijd. Bijgaand een heerlijk lente recept 
met zalm en asperges.  

Ingrediënten 
Voor het deeg: 100 gram boter en 200 gram meel. Een mix van 
speltmeel en volkoren of gewoon meel, geeft een heerlijke bo-
dem, een ei en snufje zout (wil je het makkelijk gebruik dan vellen 
bladerdeeg om de bodem en randen meet te bekleden) 

* 100 gram gerookte zalm 
* Zes groene asperges  
* Een ui 
* Drie eieren 
* 150 ml. Kookroom of slagroom  
* Handje geraspte kaas (minimaal belegen)  
* Handje tarwegriesmeel 
* Snufje peterselie 
* Zout en peper naar smaak 

Benodigdheden 
Quichevorm (ca. 30 x 10 cm) of appeltaartvorm  
Eventueel keukenmachine voor het maken van het deeg 

Bereiding 
Maak van de boter, meel, ei en het zout in de keukenmachine een 
mooie deegbal. Leg de deegbal in de koelkast voor circa een half 
uur. Rol daarna het deeg uit en bedek hier de vorm mee. Of: 

Laat de vellen deeg voor hartige taart ontdooien. Beleg daarna 
de quichevorm met de vellen. Zorg dat de vellen elkaar steeds  
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ongeveer 1 cm overlappen. Druk de randen goed aan. Prik met 
een vork wat gaatjes in de bodem en bestrooi met een klein 
beetje tarwegriesmeel. 

Verwarm de oven op 180 graden 

Breng water aan de kook en kook de asperges vijf minuten. Laat 
daarna afkoelen. Snipper het uitje. Meng de eieren en kookroom 
of slagroom in een kom en voeg de ui, peterselie, peper en zout 
toe. 

Beleg de bodem van de quichevorm met de gerookte zalm en de 
asperges. Giet daarna het ei-kookroom (slagroom)mengsel er-
overheen. Strooi er daarna wat geraspte kaas over. Zet 25 minu-
ten in de oven en laat goed afkoelen. Controleer met een saté-
prikker of de quiche gaar is. Laat de quiche anders nog een paar 
minuten langer in de oven staan. 

Anke van Kruijssen 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De Bullaan 2 1851 VW  Heiloo 
T 072 535 25 86 - drukkerijdedijk@ggz-nhn.nl

Uitsluitend de allerbeste kwaliteit 
tegen de scherpst mogelijke prijs!

Al jaren dé drukkerij in Heiloo!Al jaren dé drukkerij in Heiloo!
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www.boeke l tuinen . n l
w w w. b o e k e l tu inen . n l

B o e k e l
TUINEN

Bij Boekel Tuinen hanteren we een aantal eenvoudige regels. 

•	  Beplanting vormt de basis van onze tuinontwerpen. 
•	 We maken tijdloze tuinen in elke gewenste st i j l . 

•	 Elke nieuwe tuin begint met een persoonlijk ontwerp, 
waarin we goed doordacht maatwerk leveren. 

Dat is waar we voor staan bi j Boekel Tuinen.

Bel of mai l gerust eens voor een vrijblijvende afspraak. 
We laten graag bi j u thuis zien wat de mogel i jkheden zi jn.

Boeke l  Tu inen  -  Bureau  voor  Tu in-  en  Landschapsarch i tec tuur 

06  5100 8325 -  Kennemers t raa tweg 464,  He i loo  -  i n fo@boeke l tu inen .n l


