‘Kwekersclub’ wil aandacht voor duurzaam kweken
Binnen Wilde Weelde is een
‘kwekersclub’ opgericht. We
willen graag de toegankelijkheid
en het aanbod van duurzaam
geteelde producten vergroten.
Behalve kennismaking was er op
de eerste bijeenkomst ook een
rondleiding op het groencentrum van de auteur, waar steeds
meer stappen richting duurzaamheid gezet worden.
Tekst: Brendan Adams
De kwekersclub bestaat inmiddels
uit 17 kwekers, tevens leden van
Wilde Weelde, vakgroep natuurrijke
omgeving. Door middel van kennis
uitwisseling, elkaar inspireren en
samenwerking willen we de markt
voor duurzaam geteelde producten
versterken. We hopen dat dit ‘het
nieuwe normaal wordt’. De activiteiten van de aangesloten leden zijn
heel divers, van vaste of inheemse
plantenkweker tot potgrondleverancier, van inheemse zadenkweker tot
groencentrum. De gemeenschappelijke noemer is dat iedereen zich
bezighoudt met duurzame teelt.
Door deze diversiteit ontstaat er een
prachtige kruisbestuiving.
Initiatiefnemers zijn Jasper
Helmantel van zadenbedrijf de
Cruydt-Hoeck en Brendan Adams
van Holsto Tuinen & Buitenleven
in Olst. Hier vond ook de eerste
bijeenkomst plaats, op 12 juli j.l.
Het leuke aan deze locatie is dat
hier al veel duurzaam gekweekte
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beplanting van diverse leden van
de kwekersclub verkocht wordt.
Zo maakten we niet alleen kennis
met elkaar, maar ook met elkaars
producten.
Natuurlijk hoorde er een rondleiding voor de vakgenoten over het
bedrijf bij. De nadruk ligt op een
groot sortiment duurzaam geteelde beplanting, zaden, bemesting
en potgrond. Inmiddels bestaat
het aanbod op het groencentrum
voor 80% uit duurzaam gekweekte beplanting. Een groot gedeelte
wordt ingekocht bij biologische
of duurzame kwekers die geen
bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruiken. Daarnaast wordt
steeds meer beplanting op eigen
kwekerij gekweekt. Om het sortiment compleet te krijgen wordt
nog een klein deel ingekocht bij de
reguliere groothandel. Het streven
is om uiteindelijk 100% duurzame
beplanting te kunnen verkopen.
Op de kwekerij is het gebruik van
potgrond een belangrijk item, er
worden diverse soorten potgrond
			

uitgeprobeerd die geen veen of
kokos bevatten. Voor de veenwinning worden prachtige gebieden verwoest, bovendien komt bij
de winning ervan ook nog eens
veel CO2 vrij. Kokos heeft door
het transport een te grote footprint, daarom wordt gezocht naar
liefst lokale oplossingen. Hiervoor
worden proeven gedaan met drie
verschillende soorten bladcompost.
Ook klanten kunnen bijdragen aan
duurzaamheid door lege plantenpotten terug te brengen voor hergebruik.
Kortom, een veelbelovende start,
de volgende bijeenkomst zal na de
zomer plaatsvinden bij een andere
kweker van de kwekersclub. Ook in
Oase zal de komende tijd regelmatig
aandacht geschonken worden aan
duurzaam kweken.
Brendan Adams is eigenaar van
Holsto Tuinen en Buitenleven en lid
van Wilde Weelde.
Zie ook: www.holstotuinen.nl
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Tijdens de eerste kwekersdag (Foto: Wolverlei/Martin Stevens)

Het ‘nieuwe normaal’

