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Tekst en foto s̓: Jos Groen, Petra Hageman

Jos Groen en Petra Hageman kweken wilde 
plantenzaden. Drijfveer was om een steentje 
bij te dragen aan het behoud van inheemse 
planten en, door zaden hiervan te leveren, 
de toepassing in het groen te bevorderen. 
Een kijkje achter de schermen.

Het begin
Tot ca. 2002 verkochten we de zaden 

aan De Cruydt-Hoeck. We speelden 

toen al een poosje met de gedachte 

om zelf zaadmengsels aan te bieden. 

Het werk zou daardoor breder en 

dus ook leuker worden, niet meer 

alleen telen, maar ook mengsels 

bedenken en verkopen. Meer con-

tacten, meer betrokkenheid bij de 

toepassing van de zaden en meer 

uitwisseling met mensen en bedrij-

ven die geïnteresseerd zijn in wilde 

bloemenzaden. Bijkomende voor-

delen waren meer werk in de winter 

en de hogere inkomsten. 

Zo’n besluit lijkt eenvoudig, maar 

vervolgens kwamen er veel vragen 

op ons af. Welke mengsels? Op 

welke manier gaan we ze telen? Hoe 

gaan we ze leveren? enzovoorts. 

We schakelden over van een stuk 

of 25 soorten naar meer dan 200 

soorten want we wilden proberen 

zo veel mogelijk zelf te kweken, dan 

kunnen we de soortechtheid beter 

garanderen. Van soorten die onder-

ling makkelijk kruisen, zoals koe-

koeksbloemen hebben we de teelt 

wel uitbesteed.

Onze werkwijze
We telen biologisch, zonder chemi-

sche meststoffen en bestrijdings-

middelen, maar we hebben geen 

Ekokeurmerk, om praktische rede-

nen. 

Waar mogelijk is het werk gemecha-

niseerd, maar door de kleinschalig-

heid en het type werkzaamheden, 

komt er toch altijd een hoop hand-

werk aan te pas. Van plantenziektes 

hebben we relatief weinig last. Dat 

komt doordat we geen monocultuur 

hebben en geen gebruik maken van 

bestrijdingsmiddelen en meststof-

fen, daardoor krijgen de planten 

de tijd om in een natuurlijk tempo 

te groeien. Dat komt de zaadkwa-

liteit ten goede. Op het veld heerst 

een uitbundig insectenleven, lui-

zen worden door lieveheersbeestjes 

opgegeten, rupsen door vogeltjes 

en bijen en hommels bestuiven de 

bloemen...

We telen vaste planten, twee-jari-

gen en één-jarigen. Vaste planten 
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zaaien we om de paar jaar opnieuw,  

de rest jaarlijks of om de twee jaar. 

Sommige soorten zaaien we voor 

in bakken in het voor- of najaar, zo 

kunnen we de werkdruk een beetje 

spreiden. Grotere partijen zaaien we 

in de volle grond. Na het zaaien is 

het even rustig, maar als de kiem-

plantjes boven de grond zijn, wordt 

het heel druk. Eerst schoffelen we, 

maar daarna zitten we dagen lang 

op onze knieën te wieden. Vervol-

gens moet het bijgehouden worden 

met schoffelen. Hoe natter het weer, 

hoe lastiger, alles wat je laat liggen 

groeit weer aan, je blijft bezig.

De eerste oogst is meestal dot-

terbloem, de laatste oogst hebben 

we eind september, begin oktober 

en is afhankelijk van het weer en 

zaaitijdstip. Alle zaden worden 

per soort geoogst. De één door 

de hoofdjes te plukken of de pluis-

zaden in kuipen of netten (bv een 

vlindernet) op te vangen, anderen 

met een snoeischaar of sikkeltje en 

weer andere met de maaibalk. Bij 

mooi weer leggen we grote partijen 

buiten op het veld te drogen, anders 

moet het de kas in. 

Oogst
Het verwerken gaat op verschillende 

manieren. Sommige soorten hoef je 

alleen maar uit te schudden en alle 

zaden rollen eruit. Bij andere moe-

ten de zaden losgeslagen worden 

met de dorsknuppel of gebruiken 

we de dorsmachine of versnipperaar. 

Volgende stap is het schonen. Hier-

voor hebben we allerlei zeefma-

ten en zeefsoorten zoals plaat- en 

draadzeven. Gelukkig kunnen we 

een deel door de wanmolen laten 

doen, deze blaast de fijnere deeltjes 

uit het zaad.

Bij het drogen van de zaden maken 

we zoveel mogelijk gebruik van zon-

newarmte en wind. Omdat we daar 

in onze Nederlandse zomers niet 

helemaal op kunnen vertrouwen 

hebben we ook onze onmisbare kas 

als droogruimte.  

Alle zaden telen en oogsten we per 

soort. Ter aanvulling oogsten we 

soms, in overleg met terreinbeheer-

ders, in natuurgebieden en in onze 

eigen omgeving. In praktijk is dat 

lastig, je kunt jezelf niet opsplitsen 

en aan de andere kant van Neder-

land oogsten en tegelijkertijd in Ab-

bekerk bezig zijn. 

We gebruiken zo veel mogelijk zaad 

van Nederlandse herkomst. Dat is 

niet altijd mogelijk. Sommige plan-

ten komen nog wel in Nederland 

voor, maar zijn verspreid via een 
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uitzaaiproject. Je moet dan al op 

DNA-niveau kijken om te weten of 

het zaad inderdaad genetisch in-

heems is. 

We hebben bewust gekozen om niet 

te werken met de regionale her-

komst van de planten. Nederland 

is relatief klein. Als je kiest  voor 

regionale herkomst moet je planten 

gaan kweken die uit de verschillen-

de delen van het land komen. Die 

moeten op verschillende stukken 

land geteeld worden, anders gaan 

ze weer kruisen en ben je je regio-

nale verschillen kwijt. We werken 

wel met materiaal van Nederlandse 

herkomst.

Onze mengsels
Een groot deel van onze mengsels 

is zo veel mogelijk samengesteld op 

basis van natuurlijke combinaties, 

zoals je in natuurgebieden kunt vin-

den. Ook maken we veel ‘thema’-

mengsels, zoals het vogelmengsel, 

bijenmengsel, snijbloemenmengsel 

en laagblijvend mengsel. Ook kun-

nen we mengsels op maat maken.

Bij het samenstellen van een meng-

sel, houden wij rekening met het 

duizendzadengewicht, het natuur-

lijke kiemingspercentage van de 

verschillende soorten en de natuur-

lijke verhouding in het veld, hoewel 

dit laatste natuurlijk op elke plek 

anders is. Pas na het schonen wor-

den de verschillende zaadsoorten 

gemengd, hierdoor is de precieze 

samenstelling altijd bij ons bekend.

In de praktijk bleek dat de beste re-

sultaten worden bereikt met pure 

bloemzaadmengsels, zonder toe-

voeging van graszaden. Aan onze 

mengsels zijn ze dan in principe 

niet toegevoegd. Wel bevatten ze 

soorten als bevertjes, de verschillen-

de Luzula’s en Carexen. Op verzoek 

kunnen ook andere grassen bijge-

mengd worden.

Voor het leveren van de zaden leren 

we elke keer weer bij wat handig, 

prettig en / of praktisch is. Hoe be-

heer je de voorraad zo goed moge-

lijk, zodat je altijd weet welke zaden 

je nog hebt? Hoe lang zijn verschil-

lende zaden kiemkrachtig? En dan 

de verpakkingen. Ziet het er goed 

uit, is het praktisch, milieuvrien-

delijk, welke prijs? Het kweken, 

maken van mengsels en de verkoop 

maken het werk, soms hectisch 

maar altijd afwisselend.

Ontwikkelingen
Bijna elk jaar komt er een mengsel 

bij. De ene keer om een mengsel te 

verbeteren, de andere keer om in te 

spelen op de vraag maar ook omdat 

we het zelf een leuk mengsel vinden. 

Zo hebben we ons vogelmengsel sa-

mengesteld op basis van wat we bij 

ons op het land zagen. Welke zaden 

worden het meest door de vogels 

geplunderd? Het binnenhalen van 

de oogst is bij deze zaden natuurlijk 

een sport apart!

Tegenwoordig kopen we meer zaden 

in dan vroeger. Zelf specialiseren we 

ons meer en meer in soorten waar 

moeilijker aan te komen is of die 

duurder zijn om in te kopen. Ook 

als we inkopen staat soortechtheid 

natuurlijk voorop!

Elk jaar proberen we met ons be-

drijf een stukje te groeien. Groot 

willen we echter niet worden. Het 

moet vooral leuk blijven en wat is 

nu leuker dan werken tussen de 

bloemetjes en de bijtjes?

Website:  www.debolderik.nl
info@debolderik.net  tel: 0228-583465

We hebben geen winkel, wij verkopen onze 
zaden via de website. Daarnaast staan we 
verschillende keren per jaar op een markt of 
Fair, dat staat aangekondigd op de website.


