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Midden april, een waarlijk uitzon
derlijke lentedag. 
De thermometer wijst 22° C. aan. 
Geen wolkje aan de lucht , de eerste 
zwaJuwen komen insecten happen 
boven ons waterbassin. 
"Goedemiddag mijnheer, wa t een 
mooi beroep heeft u toch, Lekker in 
het zon netje, midden de planten, weg 
van aile stress,..." 
Dankuwel, maar wil u ook eens 
langskomen wanneer we om half 
zeven 's ochtends in de plensende 
regen en het halfduister een bestel 
ling klaarrnaken. Een bestelling die 
pas de avond voordien door een 
hovenier doorgefaxt werd. "Graag 
afha ling morgenvroeg rond acht uur" . 

Weet die man dan pas sinds gis ter 
avond dar hij morgen een aanp lanting 
moet verzorgen? 
Onde rtussen proberen andere de len 
van mijn hersenen een oplossing te 
zoeken voor de vervanging van een 
van mijn rnedewerkers die sinds 
gisteren ziek is. Ik mag ook niet ver
geten om vandaag nog bij Rob wat 
akkerbloemenzaad te bestell en , en 
we lke planten lOU ik vandaag klaar 
zetten om morgenvroeg naar de plan
tenbeursin Kalmthout mee te ne
men? Hopel ijk vind ik ook nog even 
de tijd om een aantal e-mails te be
antwoorden. 
'Weg van aile stress', nou ja... Even
 
flitst een waarlijk onnozele gedachte
 
door mijn hoofd: 'Hopelij k komen er
 
vandaag niet te veel mensen langs op
 
de kwekerij' .
 
Deze periode is traditioneel de druk 

ste van het jaa r. Alles komt nu sa

'men: hoge bezoekersaantallen op de
 
kwekerij, start van de plantenbeur

zen, opkuis van de tuin en de kweek

bedden na de winter, en nog vele,
 
vele plantjes in te potten.
 
Tussen begin maart en midden mei
 
halen we zo'n 50 % van onze jaar

omzet. Je moet er dus echt weI staan,
 
en je kan betel' een ander moment
 
uitzoeken om ziek te worden!
 

Midden juni, tijd voor een ad em

pauze.
 
Sede rt drie jaar vieren mijn vrouw en
 
ik het einde van het lenteseizoen met
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een 'weekendj e Ardennen'. Eindelij k 
heb ik dan even de tijd om zelf eens 
te genieten van onze natuur, De laat
ste jare n trokken we steeds naar de 
omgev ing van La Roche, samen met 
de Hoge Venen en de Viroinval een 
van de mooiste plekjes in Wallonie 
en vanuit botanisch oogpunt zeker de 
moeite . Gedurende onze wandeltoch 
ten kan mijn vrouw zich soms weI 
eens opwinden over mijn 'gezwa lp' 
van'links naar rechts over de wegen, 
steeds op zoek naar dat mooie of 
zeldzame plantje dat je hier nog re
gelmatig gewoo n langs de wegberm 
kan vinden. 

Naar mijn gevoel is her nu ook de 
beste periode voor een bezoekje aan 

de kwekerij . Van twee plekken geniet 
ik het meest: het hooiland en de 
veenpoel. Tot vijf jaar geleden was 
de grond van onze kwe kerij in ge
bruik als paardenwei. De eerder zure 
en (te) rijke leemgrond bood in het 
begin wein ig perspect ieven voor een 
bloemenweide. Na vij f jaar maaien 
(we doen dit begin jul i en begin 
oktober) begint het er allemaal al een 
heel stuk betel' uit te zien. Twee jaar 
gelede n zijn we gesta rr met het uit
planten van verwilderingsbloembol
len (vooral wilde narcis, bostulp en 
gewone vogelmelk doen het goed), 
het uitplanten van graslandplanten 
(o.m. wilde margriet, knoopkruid, 
beemdkroon, duizendb lad, beernd
ooievaarsbek, valeriaan, kattenstaart, 



smeerwo rtel en aardaker) en het 
inzaaien van ratelaar. Ik ben vooral 
verras t door de spontane en guile ver
meerdering van de beemdoo ievaars
bek en de ratelaar. Wat mij betreft 
twee echte aanraders! Anderszijds 
rnerk je dat sornmige planten echt 
weI voor problemen kunnen gaan 
zorgen. Zo heb ik een stukje inge
zaaide bloemenweide dat in het begin 
heel prachtig oogde maar dar nu vol
kome n overwoekerd is door het boe
renwormkruid dar ongeveer 7S % 
van de oospronke lijk ingezaaide op
pervlakte overheerst. Intensiever 
maaien van dit stuk bracht geen soe
laas en ik vrees dan ook dat dit per
cee ltje definit ief 'verloren' is. 
Sugges ties zij n steeds welkom! 

Aan de overloop van onze waterplan
tenbak heb ik enkele ja ren geleden 
een klein veenmilieu aange legd. Ook 
hier bleek geduld een determinerende 
factor te zij n: na drie jaa r exclusief 
op veenpluis gekeken te hebben, 
kwarnen vorig jaar dan tech plots een 
aantaJ andere planten een hoofdrol 
opeisen. Vooral het opko rnen van 
zonneda uw (ingezaaid - en zich nu 
verdeI' uitzaaiend ) bracht bij mij toch 
wei enige emoties met zich mee, 
Andere soorten die zich nu ook ver
deI' uitbreiden zijn pamass ia, moeras
wespenorchis, rietorchis, kleine veen
bes, waterdrieblad en kleine valeri
aan. Het enige onderhoud bestaat erin 
om af en toe enke le ongewenste 
soorten er uit te halen, vn!.'dan wa
terrnunt en kiernplantjes van berk en 
wilg. 
Wat het jammer genoeg niet doet, is 
de beenbreek . Ondanks uitplanten en 
uitzaaien.Wat me even doet denken 
aan een van mijn favo riete uitspra
ken: 'Tuinieren is gelukkig geen 
exacte wetenschap'. Trouwens een 
handig anrwoord als een klant een 
vraag stelt waarop je niet lo direct 
een antwoord kent. 

Midd en augustus, de kwek erij 
geraakt terug aangevuld. 
Binnen een week of drie stoppen we 
met de productie van planten, waar
mee we startten rond eind jan uari, 
Alles staat nu ook echt wei vo!. 
Steeds blijft het een van de moeilij k

ste opgaven voor een kweker: hoe
veel plantjes moeten we inpotten? Te 
weinig inpotten leidt tot ontgoochel
de klanten en gerniste omzet. Ga je te 
enthousiast te werk, dan moet je vol
gende zorner teveel onverkochte 
plantjes op de composthoop kieperen. 
En daar heb ik het als plantenliefheb
bel' heelmoei lijk mee. 
Vorig jaar was ik rond half j uli op be
zoek bij een coJlega (met een veel 
grotere kwekerij van traditionele 
vaste planten), waar men heel strikt 
aile niet verkochte planten in de 
zomer weggooit , inclusief prachtig 
bJoeiende exemplaren. Elk najaar 
opnieuw beginnen zij met nieuwe 
planten, geen overschotjes worden er 
gedu ld... 

Tot op heden heb ik er steeds voor 
geopteerd om voorrang te geven aan 
diversiteit eerder dan aan kwantiteit. 
Liever kweek ik zo'n vijfhonderd 
soorten inheemse planten in beperkte 
hoeveelheden (soms niet meer dan 
een dozijn voor bepaalde soorten, tot 
maximaa l enige honderden voor de 
meer gevraagde soorten), dan gro te 
aanta llen te kweken van een beperk t 
assortiment. 
Dit brengt natuurl ijk meer werk en 
meer organisatie met zich mee, an
derzijds is het gewoon zo vee) leuker 
om al die verschiJlende soorten plan
ten aan te bieden. En de klanten 
weten dat ze lO ongeveer 'aJles wat 
wild is' bij ons kunnen vinden. 
Op vragen naar grotere aantaJlen 



wordt ook we i ingespee ld, maar dan 
op bestelling. Hiervoor kwek en we 
van sommige planten gra te aantallen 
zaa ilingen, maar die dus niet noodza
ke lijk oo it ook inge pot raken. 
Worde n ze dar nier, dan komen ze 
geg ara ndeerd we i terecht in de tuin 
va n een van mij n medewerkers. Elk 
van hen heeft een soort ark van Noe 
voor aile planten die ge red werden 
van een rae mloos einde op de com
posthoop. 

Midden oktober, zoals dat rond 
deze tijd van het jaar wei vaker het 
geval is, valt het weer nog best 
mee. 
Oktober is trad itioneel ee n eerder 
rustige maand. Net als vele co llega
kwekers s tel ik vas t dat de mensen 
ieder jaar mindel' aanplanten in het 
najaar, alhoewel oktober hiervoor een 
perfecte periode is. Alles moet en zal 
in het voo rjaar aangeplant worden. 
Deze evolutie maakt er ons vak niet 
makkelijker op : alles staat of valt met 
de lent eperiode . 
De laat ste planten worden van de 
kwe ekvelden naar de tunn els ge
bracht om ze heelhu ids de winter 
door te krijgen . Na negen jaar weet 
ik nu we i perfect welke plant en 
bescherming nodi g hebb en en we lke 
soorte n gewoon buiten kunnen blij 
ven staa n. 

Een laatste, re latief drukke peri ode 
voigt nog in de maand november. De 
verkoop van vas te planten valt nu 
nagenoeg helem aal stil, maar sedert 
een ja ar of twee zijn we ons ook 
gaan richten op een 'nieuwe' activi
teit , narnelijk de ver koo p van in
heem se haagpl anten , kleinfru it en 
fruitb omen (vooral dan ziekteresis
tent e en oude varietei ten). Dit 
gebeurde vooral op vraag van onze 

Buiten een sporadisc he klant op de 
kwekerij en de jaarlijkse aanpassin
gen aan onze ca talog us en website, 
houdt Ecoflora zich toch wei op de 
achtergrond. Tijd voor wat lectuur 
(en d itmaal gee n tuinboe k), voor een 
iets actiev er soc iaal leven , voo r een 
nieuw laagje verf in de keuk en , voo r 
een bezoekje aan de sa una. Tijd ook 
voor ons gez in, en dar mag weI. Laat 
de kachel maar gezellig branden .... 
Tijdens de kerstdagen gaat de kweke
rij dicht voor twee weken. De kerst
markttoestanden laat ik over aan een 
and er. Onze planten zijn in rust , en 
wij oo k. Dit is ook de enige periode 
van het jaar da t ik me t een gerust 
gemoed op vakantie kan vertrekken, 
zonder te moeten denken aan berege
ning, aan bes te llinge n of nog te zaai 
en planten . 

Midden februari , een veel te koude 
winterdag. 
Vandaag vries t het - ee n normaal ver
schijnsel voor dez e peri ode van het 
jaar - en daa r heb ik het moeilijk 
mee. Wat mij betreft, mag het vrie
zen en sneeuwe n in december en 
janu ari, maar niet in februari . In 
febru ari is mijn winters laa p al achter 
de rug en wil ik absoluut planten 
inpotten , wilde vioo ltjes zaa ien en 
klant en bed ienen . Febru ari is traditio
neel de maand va n het lage banksal
do , elke klant is du s nu echt wei heel 
welkom. 
De verw acht ingen zijn hooggespan
nen, de batterijen zijn helemaal opge
laden en de drang om de eers te ont
luikende winterakonieten onder de 
hazelaar te gaa n aanmoedige n is 
groo t. De nakende lente is niet voo r 
niets het seizoen van de hoop... 

Mijn OASE 
ligt gewoon achter mijn huis. Het 
Centrum van de Tuinen van 
Overvloed en mijn Projekt Aarde. 
Een doorsnee tuin van 6x10m 
achter een huurhuis waarin ik 
mijn tantasieen kan realiseren . 
Daarin staat uiteraard de 
'Beesten-toren' waarvan de 
bouwbeschrijving inmiddels in 4 
talen de wereld overgaat. De 
vlinderbuik , een ceramieke versie 
van het vierkante kastje, bleek in 
maart echt een dagpauwoog te 
bevatten . En het vijvertje is in het 
kader van mijn liefdestuin-bundel 
zo verande rd dat ik samen met 
mijn lief, een romantische zomer
avond onder water temidden van 
kikkers en waterkers kan door
brengen . Terwijl mijn konijn 
geniet van vergezichten op het 
dak van de schuur en vreet van 
de vele nuttige en mooie planten 
die langs de muren binnen zijn 
bereik komen. De hangmat, waar 
ik mijn dromen over eetbare- , 
genezende-, bespeelbare-, her
gebruik- , natuur-Rijke tuinen laat 
neerkomen kan nu ook als zit
zak, hangend aan een uit
hangstok aan de schuur een plek 
zijn voor het uitwerken van die 
creatieve gedachten. 
Rondtrekkende journalisten van 
'Vroege Vogels', TV en vele 
kranten en tijdschriften hebben 
mijn oase bezocht en er aan bij
gedragen dat ik mij sterk verbon 
den voel met de Aarde : die 
immens boeiende, maar ook 
vaak boze wereld waar ik mij 15 
jaar van mijn leven aan exoti
sche oases in Great Rift Valley, 
Andes en Himalaya heb mogen 
laven. Daar heb ik geleerd dat 
Over-vloed niks te maken heeft 

klanten en voor ons brengt het toch 
nog wat acti viteit en inkomen met 
zich mee tijden s de stille najaars- en 
wintermaanden. 

Midden december, nog een weekje
 
en ik hang een bordje aan de in

gang: 'Sorry, tijd voor rust - tij

dens de kerstvakantie zijn we
 
gesloten'
 
Eind el ijk heb ik tijd voo r mezel f.
 

Freddy Sparenberg wijdt zicli met 
hart en zie l aan Ecojlora, wildeplan
tenkwekerij in Halle, ten zuidwesten 
van Brussel. 

Zijn adres: 
Ninoofsesteenweg 671, 
1500 Halle 
0032-2-3617761 
www.ecoflora.be 

met rijkdorn. Niet met 'hebben' 
maar met 'delen', niet met 
beheersen maar met loslaten. 
Aile oases zijn via Moeder Aarde 
met elkaar verbonden. Ik hoop 
dat we nog lang in haar over
vloed mogen blijven delen en 
haar Oases springlevend mogen 
houden. 

Hans Carlier, Zutphen 
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