
Inheemse wilde planten en zade 
- Een speurtocht naar betrouwbare bronnen -

Willy Leufgen 

In net onderstaande artikel kunt u mee lopen langs de kleurrijke stoet van kwekers en telers van een eigenzin
nig sortiment in Nederland en Vlaanderen. Het is tevens het eerste artikel in een serie over bedrijven, organisa
ties en particulieren die diensten en produkten aanbieden die van wezenlljk belang zijn vaor het welslagen van 
elke (particuliere) heemtuin . 

De geschiedenis 
"Het aardigste is natuurlijk zelf de 
planten voor den wilden tuin bij klei
ne beetjes mee naar huis te bren
gen . Een stevig plantenschopje is 
hiervoor onmisbaar, want met een 
zakmes beschadigt men in den re
gel de wortels. Men doet het beste 
met een niet al te kleine kluit uit te 
steken en deze dadelijk stevig in te 
pakken..." 

EENR.EEKS VOOR UEFHEBBERIJEN 
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Tegenwoordig zul je een dergelijke 
alinea niet gauw meer in een boek 
voor wildeplantentuin-Iiefhebbers 
tegenkomen, maar in 1935, toen 
J.M. van den Houten uit Rotter
dam dit schreef in zijn overigens 
prachtige boekje "Wilde planten en 
haar toepassing in onze tuinen" , 
zag men er blijkbaar nag niets ver
werpelijks in. 
Ook hoogvereerde vrienden van de 
inheemse flora als Thijsse en Hei
mans gebruikten het plantschopje 
nog regelmatig op excursies en 
veel tegenwoordige plantenliefheb
bers schijnt dit gedrag nog steeds 
niet vreemd te zijn. Men zal destljds 
wei echt nag uit een overvloed ge

put kunnen hebben, ook al schrijft 
dezelfde Van Houten enkele regels 
later: 
"We mogen dit deeltje niet eind i
gen , voordat we nag eens uitdruk
kelijk uw aller medewerking inroe
pen voor de bescherming van onze 
wilde flora. De rnooie plekjes in ons 
land worden zeldzaarn ...". En hij 
wijst ons oak op het volgende: "De 
paar kweekerijen, die mij persoon
Iijk bekend zijn beschikken over 
een mooi sortiment van de meest 
geschikte wilde soorten. Het zijn de 
N.V. Kweekerij 'De Teunisbloem' te 
Overveen en de kweekerij 'Armeria' 
te Rockanje." 
De eerstgenoemde kwekerij 'De 
Teunisbloem' werd in de jaren 
twintig opgericht door de bekende 
veldbotanicus Cees Sipkes die in 
dezelfde periode ook bij de aanleg 
en inrichting van 'Thijsse's Hot' be
trokken was . In 1945 werd deze 
kwekerij aan de Zijlweg in Over
veen door de Duitsers verwoest en 
Sipkes verhuisde naar Rockanje. 
Na de oorlog nam de Gemeente
kwekerij in Amstelveen , toen al 
het Mekka van het inheems groen, 
de fakkel voor vele jaren over. Men 
kweekte niet aileen voor de eigen 
plantsoenen en parken, maar was 
oak graag bereid, collega-diensten 
van betrouwbaar rnateriaal (zaad 
en ptanten) te voorzien. (Een be
langrijke rol vervulde hierbij ook de 
in 1972 opgerichte werkqroep Toe
passing Inheemse Flora , een sa
menwerkingsverband van een do
zijn gemeenten in Nederland). 
Ook enkele particulieren droegen 
weliswaar op kleine schaal - in de
ze tijd bij tot het kweken en ver
spreiden van wilde, inheemse plan
ten: de heren D.J. van der Laan 
(Noorbeek) en C. Bui ks ('S Gra

venmoer) mogen hier niet onver

meld blijven.
 
In 1974 begon in Lisse dhr. M. Ko

ning aan de opbouw van een in

drukwekkende zaadcollectie , die in
 
1977 niet minder dan 302 soorten
 
omvatte.
 
Toen het arbeidsintensieve werk de
 
heer Koning en zijn vrouw te zeer
 
belastte , verhuisden de planten van
 
deze kwekerij naar het noorden van
 
Nederland. Het kleinschalige , idea

listische zaadteeltbedrijf "Cruydt

hoeck" werd in 1978 in Groningen
 
opgericht.
 
Met ingang van het se izoen
 
1979/1980 is de lever ing van za

den , die tot op dat moment door
 
'Amstelveen' werd verzorgd , over

genomen door kwekerij de Cruydt

hoeck . En hier begint dan de 'mo

derne geschiedenis' van de heem

plantkwekers.
 

([Iru~h± - nD£:ck.
 

ZA D E N L 1JS T 'Q7 8 f l970 

De voorkant van een van de eerste za
denlijsten van de Cruydt-hoeck 
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De Cruydt-hoeck bleef in de loop 
der jaren niet het enige mens- en 
milieuvriendel ijke bedrijf op idealis
tische grondslag , dat de oproepen 
uit de hoek van de natuurbescher
ming ter harte nam . (Kenners als 
Dr. Ger Londo waarschuwden in 
vakartikelen al enige tijd voor de 
dreigende roofbouw op onze in
heemse flora en riepen tegelijkertijd 
op tot de oprichting van kwekerijen 
van inheemse planten .) 
Nag geen decennium later besloot 
een tiental bedrijven op init iat ief 
van Rob Leopold tot onderlinge sa 
menwerking onder de naam : 'Kol
lektief van heemplantkwekers'. 

De catalog i van deze kwekers 
willen wij nu eerst voorstellen: . 

Kolt-ektief van Heemplantkwekers 

ZAADTEELT 

Cruydt-hoeck, postbus 1414, 
9701 BK Groningen, geen tel. 
Catalogus: 212 biz" rijk ge'lilustreerd, 
bestellen: f 5" op gironr. 4058000. 
Debran van aile vreugde. 
Rob Leopold biedt ondertussen in 
zijn "Dikke zadenlijst" een indruk
wekkende keuze uit ruim11 00 soor
ten zaden aan , waaronder 269 in
hee mse. Maar veel belangr ijker 
nag is de manier hoe hij deze schat 
aanbied t: overwegingen over de 
toepass ingen , teeltaanwijzingen , 
nutt ige adressen, literatuur, ged ich
ten en bij haast elke soort een be 
trokken , Iyrisch verhaal! Bestell ing 
vandeze catalog us is van harte 
aanbevolen, oak al is het 'maar' ats 
lektuur . 

KWEKERS VOOR DE
 
PARTICULIERE MARKT
 

De Beemd, Oudendijk 25, 9989 
EM Warffum, 05950-4424/4589. 
Catalogus: ge'lilustreerd, 92 biz. , 
bestellen : f 7" op gironr. 250661. 
De broers Jan Jaap en Rik Boehle 
hebben op de Noord-Groningse klei 
in het fraaie terpdorp Warffum in de 
loop der jaren een gerenommeerde 
kwekeri j opgebouwd , die teg en
woo rdig niet rninder dan 755 soor
ten planten, waaronder 301 in
heemse aanbiedt. Zi j informeren 

hun klanten oak over aanleg en be

heer en u kunt er achter de kweke

rij in een modeltuin met een tiental
 
milieus en vijf sierborders inspiratie
 
opdoen.
 

Cruyden hot, Wettersesteenweg
 
194, 9520 Bavegem, Belgie.
 
Tel. 09-32 -91-628281 of 626981.
 
Catalog us: 78 biz.
 
Een verzorgde catalogus met een
 
ruim aanbod (1066 soorten) aan
 
bord er- en rotsplanten , varens ,
 
keu kenkruiden , bolgewassen, wa 

ter- en moerasplanten en siergras

sen , waaronder meer dan 100 in

heemse soorten.
 
Opendeurdagen: 11 en 12 sep

tember, 10-18 uur. Verschillende
 
openingstijden voor handelaren en
 
part iculieren .
 

De Heliant, Oude Willem 2, 8426 
SM Appelscha , tel. 05162-3292. 
Catalogus: 30 biz:, bestellen: f 3,50 op 
gironr. 3343710. 
Heilien Tonckens is een van de pio
niers van het Kollektief en na ee n 
lange periode in het Drentse 
Odoorn is haar kwekerij sinds 1991 
gevestigd in het Friese Appelscha. 
In haar helder opgebouwde catalo
gus ontdekt de lezer een aanbod 
van 337 soorten , praktisch uitslui
tend inheemse planten, waaronder 
17 soorten inheemse varens en 
een even bijzonder aanbod van 27 
soorten stinzenbolletjes. 

De Kleine Plantage, Handerweg 
1, 9967 TC Eenrum, tel. 05959
1604. Catalogus : 34 biz. , bestellen: f 5" 
op gironr. 3805783. 
Fleur van Zonneveld en Eric Spru it 
bieden in hun catalogus naast een 
rui m sort im ent stinzenplanten 
(42) , allerl ei eenjanqe, vaste plan 
ten (vn l. cult ivars) en bijzondere 

Doelste ll ingen van het Kollekt ief van
 
Heemplantkweker s
 

. Het verspreiden van door (eigen) teel!
 
vermeerderd zaaiqoed, resp. plantgoed
 
van inheemse soorten .
 
- Het leveren van soortscht materiaal :
 
soorten, vanetelten en eventueel oecoty

pen volgens de meest recente Flora van
 
Nederland (HeukelsNan der Meyden), en
 
cultivars op naam en ats zodanig geken

merkt.
 
- Het voor zover mogelijk zaad en plant

goed leveren, voortkomend ult oorspron

kelijk inheems, d.w.z. in de natuur in ei

gen land verzarneld. uitgangsmateriaal.
 
- Het streven naar genet ische variatie,
 
d.w.z. het in de toekomst zoveel mogeli jk
 
vermijden van inteelt en genetische ver

smal ling (kloonvorming) van het uitgangs

materiaal.
 
- Het bewust zijn van een zekere verant

woordeljkheid len aanzien van natuur en
 
milieu in eigen land en daarbuiten, en het
 
binnen praktische grenzen ontvanke lijk
 
zijn voor suggest ies van natuurbescher 

mende aard,
 
- Het ats voortvloeisel uit het boven 

staande , waar dat mogelijk is, (summier)
 
verwijzen van gebruikers naar de preble

men rend natuurbescherming, floraver

valsing etc.
 
- He! uit naam van het Kollektief voorlich 

ten over en. waar cat moge lijk en gewe nst
 
is, stimuleren van deskundig gebruik van
 
inheemse soorten, mede door midde l van
 
interview s, artikelen in' vakpsrs en pu


b'ieksblacen. etc.
 

rassen 'aude rozen' aan. Oak lief 
hebbers van terra-cotta, exclus ieve 
tu inm eu belen , vogelbroedpotten 
e.d. kunnen in deze eveneens in 
Noord-G ron ingen gelegen kweker ij 
terecht. 

De Schutsboom, Bredestraat 52 , 
6542 SW Nijmegen, tel. 080
783299. Catalogus: 90 blz., bestellen: 
f 7,90 op gironummer 6364821. 
Kwe ker ij "De Schutsboom" is afge
lopen jaar grondig gerenoveerd en 
dat niet aileen in het kwekerijge
deelte. Een 'Biologisch Bouwkollek
t ief' is momenteel bezig met de 
bouw van een milieuvriendelijk 
gebouw (o.a . met een 'sedumdak') . 
Een 'soortentuin ' in de steer van 
een oude kruidentuin dient sines
kart als instruct ief gedeelte en een 
stadsmo deltuin is voor de zomer 
qepland. De zeer informatieve cata
logus bevat ruim 400 soorten in
heemse planten , waaronder oak 
stinzenbolletjes, inheemse rozen , 
heeste rs , stru iken en bomen . 
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HANDELSKWEKERS 

Th. Ploeger & Zn. B.V., Blauwka
pelseweg 73, 3731 EB De Bilt, tel. 
030-202602. Catalogus: 48 biz., be
stellen: f 3,50 op gironr. 9917. 
Een van de grootste vaste planten
kwekers van Europa met een sorti
ment van ruim 2000 soorten. Ook 
verkoop aan particulieren . Ken
ners kunnen in de eenvoudig uitge
voerde, enorme plantenlijst van 48 
biz. de gegarandeerd soortechte in
heemse planten uitzoeken (uitslui
tend Latijnse namen). 

C. Th. van Bergenhenegouwen 
B.V., Ericaweg 9, 3712 BH Huis 
ter Heide, tel. 03463-51440. caterc
gus: 64 biz., gratis voorhandelsrelaties. 
Van Bergenhenegouwen levert uit
sluitend voor "de handel" (prijzen 
zijn aangegeven per 100 stuks) o.a. 
99 soorten heemplanten met gega
randeerde soortechtheid . 

De Bloemenweide, Boomkense
vaart 4, 4891 TA Rijsbergen, tel. 
01606-1974. Geen catalogus. 
Leveringen uitsluitend en qros. 

De Ent, Holendrechterweg 35, 
1191 KV Ouderkerk aId Amstel, 
tel. 02963-3348. Geen catalogus. 
Leveringen uitsluitend en gras. 

And~re~~em pJ a nt kwekers _ 

Keltenhof, Wijksestraat 25, 6617 
BX Bergharen, 08873·2176. 
Soortenlijst: 12 biz A-4. 
Ria van Leeuwen en Leo Steenber
gen bieden naast keukenkruiden en 
uitheemse wilde planten een sorti
ment inheemse wilde planten (ca. 
180) en 23 soorten stinzenplan
ten aan. Ook voor tuinontwerpen 
en aanlegadviezen kunt u bij de 
'Keltenhof terecht. . 

Rita van der Zalm, De Boender 6, 
2204 AG Noordwijk, tel. 02523
72193, tussen 10-12 uur. 
De grote leverancier van stinzen
bolletjes , ook aan leden van het 
heemplantkollektief. Zij put uit een 
sortiment van ruim 200 soorten, 
waaronder uiteraard veel cultivars. 
Ook Rita van der Zalm verzendt ai
leen en gras. 

Voor opening~tijden, <lrtleid 'ehz; ~z.prUz~I'l' aqviez.~,p'ereikQa
kunt u hetbestdtrect conta'eto#nemen_malgel'loemde kwel$$, 

Een groeiende niet-professionele markt 

Behalve bij de eerder genoemde 12 professionele kwekers kunt u als (par
ticuliere) heemtuinbeheerder voor uw plant- en zaaigoed ook terecht bij 
een groeiend aantal 'amateurs' van allerlei pluimage. Hieronder voigt een 
(zeker niet volledige) lijst van naar verwachting betrouwbare adressen: 

- Twee KNNV-afdelingen beschikken over een aardige lijst van inheemse 
wilde plantenzaden: 
* De KNNV regio Delft, Wezelstr. 38, 2623 CK Delft stuurt liefhebbers een 
zadenlijst met 77 soorten (voornamelijk inheems) en vraagt geinteresseer
den aileen om het opsturen van een aan uzelf gerichte retourenvelop + 
postzegel. 
• Natuur· en Milieu Informatiecentrum "De Hoornbloem", Dorpsstraat 
10 a, 1689 EV Zwaaq, 02290-30419, besch ikt over een zadenlijst met ca . 
150 soorten . U kunt deze bestellen door f 2 ,50 over te maken op gironr. 
3692553 t.n .v. "De Hoornbloem" te Zwaag . De opbrengst van de verkoop 
komt de KNNV-afdeling HoornlWest-Friesland ten goede. 

AI enkele jaren ontvangen wij van de Botanische Tuin Rotterdam pIa Bas 
Jungeriusstr. 220 , 3081 VR Rotterdam , een zadenlijst van indrukwekkende 
omvang: in een mooi verzorgd boekje biedt men niet minder dan 1018 
soorten zaden aan collega-diensten (dus b.v. openbare heemtuinen) aan . 
Veel inheemse soorten worden in een van de aangesloten heemtuinen in 
Rotterdam geoogst. 

En dan hebben we door middel van een kleine schriftelijke rondvraag ge
probeerd te achterhalen , welke openbare heemtuinen en bezoekerscen
tra e.d. inheemse wilde planten en/of zaden verkopen. In Nederland en 
Vlaanderen konden we een 18-tal adressen achterhalen. De onderstaande 
lijst is zeker incompleet - zo blijft er nog ruimte voor nieuwe ontdekkingen 
en verrassingenl Houdt u wei rekening met de kwantitatieve en kwalitatie
ve grenzen van deze ruil- en verkoopadressen . Het gaat hier praktisch uit
sluitend om 'de aardigheid' of een bijverdienste. 

Tuinen / bezoekerscentra: Plantesoorten: Zaadsoorten: 

Heemtuin Muntendam, 05987-24261 15 ca. 20 
"De Kruidhot" Buitenpost, 05115-1253 ca . 75 ca. 35 
Heemtuin Haaksbergen, 05427-24478 ca. 30 
Heemtuin Hengelo , 074-427849 ca. 30 
MC "Nooter Hot" Zwolle, 038-982532 164 
BC 'De Watermolen' Arnhem, 085-450660 170 25 
BC Veluwezoom, Rheden, 08309-51023 ca. 75 
NC 'Zon Alom' , Amsterdam Z.O., 02946-5021 ca. 40 
't Groene Hart ' Haarlem, 023-363860 15 15 
BC Corversbos, Hilversum, 035-217886 ca. 250 ca. 100 
'De Heimanshof', Hootddorp, 02503-16736 ruim 100 ca. 200 
Heemtuin Goudse Hout, 01820-35828 40-50 
HP H.J. Bos , Den Haag, 070-3521645 125(~) 

HP Fr. S. Dettour, Eindhoven, 040-526665 ja, aantal? 160 
Bot. Tuin "D'n Hot", Overloon , 04781-42277 ca. 50 ca. 100 
Heemtuin Rucphen , 01654-6346 130 
Bot. Tuin 'Jochum-Hot', Tegelen, 077-733020 ca. 75 
Dodoenstuin en Bijentuin Schildehot, 
Schilde, Belgie , 09-32-3-354.00.45 153* 

*Verzending binnen Belgie bij afname van minimaal 10 soorten. 
MC=Mil ieucentrum, BC=Bezoekerscentrum, NC=Natuurcentrum, HP=Heempark 

;Q)a ®® 1993 - 1 15 



Plantenruildagen en -markten 

2 april, 11.00-17.00 uur en 
3 april, 9.00-16 .00 uur 

3 en 4 april, 9.00-17.00 uur 

24 april , aanvang 9.30 uur 

24 en 25 april 

30 april 

1 mel, 9.3043;00 our 

8 mei, Hl~Q()-12.0() uur 

8 rnei, to.OO-16.30 uur 

22 mei ; 11.00-1?3()uur 

"Blumenwiesen-Aktionstage in Bielefeld". Gevarieerd programm a met o.a. 
duurzame ba lkon- en dakbeplanting, natuurtu inadviezen, verkoop van wilde plan
ten. Naturgarten-Treffpunkt, Bardenhorst 15, 48 Bielefeld 15, 09-49-521-86905. 

Tradlt ione le Voorjaarsplantenbeurs "Tuinbeurs van het Noorden" in Hortus 
Haren , Kerklaan 34, 9751 NN Haren (Gr.), 050-632010. 

Traditionele voorjaars- en plantenbeurs .op de heemtuin in Ml! ntendam . 
Nieuweweg 125, 9649 AD Mtinte ndam, 05987-24261 . 

Verkoopmarkt en rutlhan del van wilde planten bij het Bezoeke"-s~centrum"De 

Watetmolen" inArnhem , ZijpendaaIsWeg24, 6814 GL Arnhem, 085-450660. 
Aanvangbeide dagen9,30 t1lJ r. 

Vereniging ,ide Ruige Hof' presenteert zlcnop Kon ing inned ag in het Vondel
parkin Amsterdam : verkooPpfal1tenzaden. andere 'greene artikelen', intorrnatle. 

Ptantenrnarkt IVN Haaksbetgen opnet sehoo!fjlein van de Dr. Arlensscnool, 
vanostaoesn. 1 ln Haaksbergen.BelvoOf meer.lntermane: 05427-24478 

Ptant~nverk.,opil1de h-eemtuin in Mltnstergeleen, Reereatiegebied "de Honds
kerk" . Bel voormeer informatie: 046"514594 

lri netkader vande evenementenoaq .Natuurulker Tuinleren': verkoop van in 
heemse Wilde ptanten en zaden uit de stadskweektuin in Haarlem, Klever
laan 9. 2023JC Haarlem, tel. 023-258.181 (zle.ook Veldboeket). Tussen 11 en 
lZuur ruilen van planten en zaeen ult eigen Win (verkoop niet toeqestaanl). 

'~()pen dag" op de wliknCl~tJurtuin in Haarlem-Schal~ijk met o.a. lntorrnatle
markt en verkoop van wilde plantenen zaden. Oosten!iJkl~an 5?, 2034 BH Haar
lem.023-363S60. 

Kleine hoevee lheden planten en zaden
 
ruilt, verkoopt of geeft praktiseh iedere
 
heemtuinliefhebber graag vercer aan
 
ge'lnteresseerden. Een particul iere
 
heemtuinvriend wil ik in dit verband nog
 
graag noemen:
 
Willem Iven uit Herpen (N.Br .), 08867

4094 ver koopt zolang de voorraad
 
strekt zijn "Iven-zaadmengsel" van ea.
 
150 soorten wilde inheemse planten
 
inel. toeliehting voo r een sehappelijke
 
prijs.
 

Voor zaden van groentes. kruiden en
 
bloemen (blolcqlsch dy namiseh .qe

teeld) kunnen we - uit eigen ervari ng 

aanbeve len:
 
De Bolster, P. Venemakade 61, 9605
 
PL Kielwindeweer. Tel: 05989-1534.
 
Catalogus op aanvraag (gratis).
 

Plantenru ildag in Muntendam 1987 

Wij danken iedereen van harte voor het toezendcn of telefoniseh meedclen van de voor dit artikel be
nodigde infonnatie. Als u nog meer geschikte a dressen of evenementen weet, horen of lezen we dat 
uiteraard graag. 
Rest ons, u nu vele spannende en ontspannende tuinuren en -dagen toe te wensen en te hopen dat we 
allen, zoals Hugo Messiaen van de 'Cruydcnhof schrijft " bijdragen tot een meer culturele en gezon
dere ornkadering van onze leefwereld" of - nog mooier - " constribuer a l'enrichissemcnt de notre cul
ture et de notre sante." 

{g:a~(a 1993- 1 16 

http:11.00-17.00

