
Wilde weit wijd verspreid 
Mans de l ong 

Het is WIner 1993 wanneer ik achier lerlei mooie dingen in jezelf. Je beseft Opnieuw verzarnelden we een dee! van 
in de heemtuin ben en, zoals dat dage- hoe klein onze soort in werkelijkheid de zaden die op het pad terecht waren 
lijks gebeurt, in gesprek raak met een is. Het geeft je een gevoel dat aan an- gekomen. Ais proef strooiden we deze 
van de bezoekers. De man heeft vee! dere mensen maar moeilijk of zelfs he- keer de geoogs te zaden breedwerpig en 
belangstelling vaal' de maretak. Hi) is lemaal niet uit leggen is. op andere plaatsen uit. 
verlieugd over de aanwezigheid van Enkele weken later waren de plantjes Het resultaat was verbluffend. Het was 
de:e Saari. Na een tijdje stelt hij zicli reeds 10 em hoog en was de kleur van jaren geleden dat ik nog zo'u kleurrijk 
voor als Wim Kanbier. de beheerder rood in roodgroen veranderd. De plant- boeket had mogen aansehouwen. Ze 
van de heemtuin in Leiderdorp. lk her- ies moesten ongeveer een maand oud stonden ternidden van: wilde marjo
inner me zijn attikel over wilde weit in zijn toen ik besloot om ze toch maar lein, zwarte toorts, grasklokje, dui-
Oase. We besluiten 0111 zaden van ,...------------ --- zendblad , knoopkruid, katt edoorn . 
de maretak en wilde weit uit te trilgras en grasmuur. 
wisselen. Op het eind van augus- Dit jaar (1996) telde ik meer dan 
IUS bezorgt de post op de Baan 200 planlen. 
velden in Rucphen een pakketje 
uit Leiderdorp. In het pakketje A ndere waardplanten 
ziuen de zaden van de wilde weit, Vreugdevol eonstateerden wij dat 

de soon zich niet meer aJleen op 
Eerdere pogingen wilde marjolein had gevestigd, 
Jaren daarvoor had ik van een maar ook op duizendblad, kane
vriend enkele wilde weit-zaden doom , boehtige klaver, hokjes
gekregen en uitgezaaid op onze peul en gewone veldbies. De op 
roggeakker, maar zonder sueees. de vlinderbloemigen gevestigde 
Jaren geleden had ik wei met sue planten reikten naar een hoogte 
ees zaden uitgezaaid in een grate van soms wei 60 em. Mogelijk 
bloempot mel daarin wintertarwe dat de soort van de stikstof profi
op kJei. teerde. 

De eerste ontmoeting Prettig weer zien 
Tussendoor had ik een bezoek ge Yeel bezoekers kunnen hun ogen 
braeht aan de streek d'Argonne. niet van de wilde weit afhouden 
een gebied in Frankrijk ter hoogte en vergapen zieh er aan. Zolang 
van Reims. ze hun handen er van af houden 
De berrnen stonden werkelijk vinden wij dat prima. Di t.jaar was 
rood van de wilde weit en gecl er een rondleiding met een groep 
van de kleine ratelaar . Tal van or vrouwen uit Uden. Onder hen be
chideeen groeiden daar zomaar in vonden zieh een aantal vrouwen 
de berrnen van het grootste Franse eens te tellen. Dat vogel-tellen zit loch die de wilde weit als kind gekend bad
landbouwgebied. dieper in je dan je vaak beseft... en dit den in hun geboortestreek, de Betuwe, 
Urenlang heb ik daar al dat moois op tellen leverde 19 plantjes op. teen de plant claar nog een heel gewone 
gesnoven. (Op een van de krijtakkers, verschijning was. Het was voor hen 
met jonge suikerbieten, had ik een ont Hoe het verder ging een prettig weerzien. 
moeting mel vier jonge grielen.) In 1994 hadden we een gedeelte van 

net zaad gewonnen en op verschillende Dit jaar hebben we andere pJekjes van 
Rode kiemplantjes plekjes uitgezaaid. Ik ging er van uit wilde weitzaden voorzien. Ook dit jaar 
Maar genoeg over mijn ontmoetingen dat op de plek waar de planten groei zijn ze weer met liefde verzameld en 
met de wilde weit in Frankrijk. den er voldoende zaden waren gevallen verspreid. 
Wim Kanbier had me tijdens onze Ollt  en daar ook zouden ontkiemen, het
meeting verteld hoe ik de zaadjes bij geen ook gebeurde. 
de wortels van de wilde marjolein In 1995 bloeiden er maar liefst 79 Mans de l ong werkt als belieerder 
moest indrukken. In het vroege voor planten. Sommige waren heel fors en in de heenuuin van Rucplten. 
jaar verschenen de eerste rode kiem bereikten een hoogte van wei 45 em. He! adres : Baanvelden 12 
plantjes. Op zo'n moment ervaar je al- Anderen haalden 15 em. 4715 RH Rucplten 
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