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In deze nieuwste versie van Polderbloei weer aandacht voor veel diverse 

zaken, samengesteld door een keur van mensen die telkens weer voor u op 

zoek gaan naar bijzondere artikelen en nieuws op gebied van planten en 

tuinieren. Mocht u iets tegenkomen wat wellicht interessant kan zijn voor 

deze vier keer per jaar uitkomende Polderbloei, dan worden wij graag op 

de hoogte gesteld. 

Het programma voor dit voorjaar is, bij het schrijven van dit stuk, nog 

vrij onzeker. Wij weten nu in ieder geval dat samenkomsten nog geen 

optie zijn. Onze jaarlijkse financiële en organisatorische verantwoording 

aan u in maart dit jaar zullen we dus in de vorm van een verslag maken.  

U kunt daarop reageren en, liefst schriftelijk / digitaal, vragen stellen.  

Op de eerstkomende samenkomst kunnen we daar dan een punt op de 

agenda en een zogenaamd ‘hamerstuk’ van maken. 

Wij proberen om u op de hoogte te houden via nieuwsbrieven over het wel 

of niet doorgaan van activiteiten, zoals de snoeicursus en de Open Tuin 

Dagen. Hou onze website in de gaten, deze proberen we actueel te houden 

met de laatste wetenswaardigheden. We werken eraan om ook nieuwe 

(amateur)filmpjes over bijvoorbeeld het bloemschikken te plaatsen. 

Fijn dat het voorjaar er weer is, dat we de tuin weer in kunnen, dat we 

kunnen voorkweken en stekken planten, dat we de gemaakte plannen 

kunnen uitvoeren. Er is zoveel om van te genieten. Ik wens u een gezond, 

groeizaam en prachtig 2021 toe.

Groet van Wim Feddes

 Voorzitter: Wim Feddes
 Dollardstraat 6, 8303 LE Emmeloord 
 0527 - 69 77 19
 wfeddes@hotmail.com

 Penningmeester: Bob Brug
 Beijerland 32, 8302 NS Emmeloord
 0527 - 61 26 54 
 benabrug@planet.nl

 (Leden)administratie & bloemschikcoördinatie: Doke Maris
 Zwarte Zeestraat 11, 8303 EV Emmeloord
 06 - 51 37 59 18
 d.maris@solcon.nl

 Algemeen lid: Ank Nienhuis 
 Lindeweg 6, 8305 AM Emmeloord
 0527 - 69 94 09
 ankenharrinienhuis@gmail.com

 Algemeen lid: Monique Boer
 Uiterdijkenweg 48, 8316 RS Marknesse
 06 - 13 94 82 58
 gertenmonique83@gmail.com

 Algemeen lid: Marjan Marinissen 
 Uiterdijkenweg 46, 8316 RS Marknesse
 06 - 48 78 11 57
 marjan.marinissen@kpnmail.nl

Van de voorzitterBestuur
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In het vorige nummer van de Polderbloei kondigden we onze plannen aan voor 

2021. Corona was echter weer spelbreker en we hebben inmiddels moeten 

besluiten voorlopig alle activiteiten die gepland stonden voor het voorjaar te 

moeten uitstellen naar een latere datum.

Gelukkig waren de digitale bloemschikdemonstraties in december een groot 

succes, de filmpjes zijn goed bekeken in totaal meer dan 3000 keer en de reacties 

waren allemaal positief. In het voorjaar willen we hier een vervolg aangeven met 

nieuwe filmpjes. We hopen op deze manier ook de bloemschikcursisten de rest 

van dit seizoen toch nog iets te kunnen bieden. 

Ook van de actie met de tulpenbollen die onze leden bij onze bestuursleden 

corona- proof konden ophalen is veel gebruik gemaakt. Wij zijn benieuwd wat 

de resultaten zijn van de gepote tulpenbollen. Maak dit voorjaar een foto van 

de bloeiende tulpen en mail die naar ons en we laten een bloemlezing hiervan 

zien op onze website.

Wij vertrouwen erop dat we deze zomer toch weer iets kunnen 

organiseren. Bijvoorbeeld de snoeicursus, de ééndaagse tuinenreis, de 

Open Tuin Dagen in en rondom Nagele en de Zeebodem Tuinconcerten. 

Afhankelijk van de mogelijkheden worden de verschillende evenementen 

later dit seizoen definitief gepland. Hieronder ziet u een voorlopig 

programma.

Al jaren sluiten we in mei het seizoen af met een bloemschikdemonstratie. 

Om dat ook dit jaar te organiseren lijkt ons nu vanwege de beperkingen 

i.v.m. het coronavirus niet mogelijk. Bij verruiming van de beperkingen 

kunnen we op korte termijn een avond organiseren waarbij Piet Boersma 

zijn digitale 3D presentatie van een aantal prachtige tuinen in Engeland 

kan presenteren. 

Houdt u onze website, Facebook pagina en nieuwsbrief goed in de gaten? 

We houden u als Groei & Bloei lid graag op de hoogte over alles wat 

interessant is en de meest actuele stand van zaken rondom activiteiten.

Voorlopig programma 2021
onder voorwaarden RIVM i.v.m. corona

Zonder leden
geen vereniging

Nader vast te stellen Snoeiworkshop door  

 Vroegop hoveniers 

Nader vast te stellen Open Tuin Dagen

6 & 8 augustus  Zeebodem Tuinconcerten

22 t/m 26 september Gardenista
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N Z A A I E N S E J T S E N

E T U L P E N S E I Z O E N

I N E G N O J H Y A C I N T

E L E N T E B L O E M D R E

O N V E L A M M E T J E S N

L N R D I E M K A T K U E G

B E U IJ R U N R N V L S O I

S S C T P A O T O O S P T N

E S H E A U A G E U P I T N

J I T G M A E J K B A P R O

F C B R I L S O R N R O E Z

L R A A S O R G R O E I E N

A A A A I K T T E L O A E A

K N R J M E S E O L B V T S

P U Z Z E L

Naam:  ...........................................................................................................................................................................................

Adres:  ...........................................................................................................................................................................................

Woonplaats: .............................................................................................................................................................................

Telefoonnr.: ................................................................................................................................................................................

E-mail:  ...........................................................................................................................................................................................

APRIL

BLOEIEN

BLOESEM

GROEIEN

HYACINT

JAARGETIJDE

JONGEN

KALFJES

KNOPPEN

KROKUSSEN

LAMMETJES

LENTEBLOEM

LENTEBRIES

MEI

NARCISSEN

NESTJES

SEIZOEN

TREKVOGELS

TULPEN

VOORJAAR

VRUCHTBAAR

ZAAIEN

ZONNIG

Stuur de oplossing en uw gegevens naar:
Groei&Bloei Noordoostpolder, 
Zwarte Zeestraat 11, 8303 EV Emmeloord
Of mail de oplossing en uw gegevens naar
info@noordoostpolder.groei.nl 

Uit de goede inzendingen trekken we 
een winnaar die Het boek ‘Een kleine 

eetbare tuin, met vaste planten’ ontvangt. 
De winnaar ontvangt hier bericht over. 

Oplossing:  
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visitekaart-2019-voor.pdf   1   14-3-2019   14:20:47

tuinadvies en ontwerp   •   tuinaanleg   •   tuinonderhoud

Vragen over uw tuin? 
Neem contact op met hoveniersbedrijf Hendrickx, te Espel. T. 0527-271088 of E. info@hendrickx.nu

Het bedrijf voor uw tuin!

Gardenista is hét groenfestival in Nederland dat in 2019 voor de eerste keer succesvol  

werd georganiseerd en enthousiast is ontvangen door een breed publiek. Met maar liefst  

15.000 bezoekers was het festival in één klap toonaangevend. Voor de editie van 2021 bent u 

van 22 t/m 26 september van harte welkom op de historische buitenplaats Den Alerdinck te Laag 

Zuthem (bij Zwolle). De organisatie is bijzonder blij om het festival op deze mooie buitenplaats 

te mogen organiseren. Het landgoed biedt fantastische mogelijkheden voor een groenfestival 

waarbij alle zintuigen geprikkeld worden. En biedt uiteraard voldoende ruimte om de Covid-19 

RIVM richtlijnen te hanteren.

In de komende maanden krijgt het festival dan ook langzaam maar zeker kleur en wordt de 

buitenplaats ingericht voor de tweede editie van Gardenista. Nieuwsgierig naar deze bijzondere 

locatie? Neem vast een kijkje op alerdinck.nl. Naast het inrichten van de van de buitenplaats 

wordt de website van Gardenista ook regelmatige geüpdatet. Het is dus aan te raden regelmatig 

gardenista.nl te bezoeken. Als u zich aanmeldt voor de Gardenista Nieuwsbrief, dan wordt u op 

regelmatige basis op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen van het festival. 

‘Leef in het Groen’

Als thema voor het festival is gekozen voor ‘Leef in het Groen’ , het goede en gezonde gevoel dat 

groen kan geven. Bezoekers - oud en jong - gaan dit ervaren in een totale groenbeleving, tuinieren, 

watermanagement, biodiversiteit en duurzaamheid. Het is een festival voor groen-expert maar ook 

voor gezinnen, want naast een aantrekkelijk aanbod van gereedschap, beplanting en aankleding, is 

er ook voldoende vertier, van workshops tot lezingen, van een heerlijk biologisch hapje en drankje 

tot het luisteren naar muziek. Er zijn ontdekkingstochten, pop-up theatertjes en misschien wel 

heuse ‘silent-disco’ tour op het terrein. Daarmee gaat het festival een stapje verder dan tuinen en 

bloemen.

Groenliefhebber? Dan mag u dit festival niet missen!

Gardenista 2021
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Beleef het groenste dagje uit voor jong en oud!
14 april - 9 oktober 2022

Van 14 april 2022 is Almere een half jaar hét podium voor wereldtuinbouw-

tentoonstelling Floriade Expo 2022. Tijdens een bezoek aan Floriade ontdek je 

verrassende innovaties die steden groener en leuker kunnen maken. Daarnaast 

kun je genieten van de geur en kleur van bloemen, planten, groenten en fruit. 

Laat je inspireren door maar liefst 49 landenpresentaties, kijk je ogen uit in 

het spectaculaire kascomplex, 

bewonder het Floriade-park van 

bovenaf vanuit de kabelbaan en 

geniet van een bruisend kunst- 

en cultuurprogramma.

Over Floriade

Floriade is een buitengewone 

belevenis voor jong en oud. Mis 

het niet! Floriade is een wereldtuinbouwtentoonstelling die slechts één keer 

in de 10 jaar in Nederland plaatsvindt. Het is de 7e keer dat de tentoonstelling 

in Nederland wordt gehouden, ditmaal op een prachtige locatie in Almere. De 

Nederlandse tuinbouw brengt hier in samenwerking met nationale en interna-

tionale deelnemers het thema ‘Growing Green Cities’ tot leven tot leven. Laat 

je op de Expo verrassen door allerlei groene innovaties waarmee steden leuker, 

leefbaarder en duurzamer gemaakt kunnen worden.

Volg het nieuws op
floriade.com
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Als buitenmens mag ik graag in de tuin rond ‘scharren’, ook in de wintermaanden. 

Er is eigenlijk altijd wel wat te doen en het mooiste is, als er dan ook wat kleur om 

je heen te zien is.

De wintergroen/grijze bladeren van de Cyclamen hederifolium en coum trekken 

al wekenlang de aandacht, zeker wanneer deze laatste soort ook nog eens heel 

uitbundig bloeit. Helleborussen zijn hier ook niet weg te denken. Zij zorgen voor 

een groen accent in de winter. Maar ja, meestal ontdoen wij die planten in januari 

van al hun bladeren. Daar wordt het kaal van, maar het is een feestje, om dan net 

boven de grond de ‘vrij’ gekomen veelbelovende knoppen te ontdekken. Ook de 

bloemen van bollen zoals sneeuwklokjes, Iris reticulata en Anemone blanda laten 

zich nu in februari zien. 

Sinds een paar jaar komt er in maart in enkele schaduwborders steeds meer kleur 

door de bloei van diverse soorten en variëteiten van de Corydalis. De eerste, met 

bolletjes en knolletjes, bloeien al in maart: zij sterven in mei af, om het jaar erop 

weer te ‘herrijzen’. Andere Corydalis soorten zijn vaste planten en bloeien zelfs 

tot in de winter (zolang het niet vriest), maar daar vertel ik graag de volgende 

keer over.

 

Eén van die vroegbloeiende soorten is Corydalis solida, ook wel bekend als 

vogeltje-op-de-kruk of vingerhelmbloem. Op licht beschaduwde plaatsen laten 

deze 20 cm. hoge planten je in maart wekenlang genieten van bijzondere trossen 

buisbloemen boven groen-blauw geveerde, handvormig ingesneden blaadjes. 

Enkele van die beauty’s hier zijn: 

Corydalis solida ‘White Swallow’: als de eerste knoppen 

verschijnen, denk je dat de plant lila-roze gaat 

bloeien en dat je bij de aanschaf dus een verkeerde 

plant (of verkeerde naam) gekregen hebt. Maar de 

buisbloemen kleuren 

zuiver wit: erg mooi 

in combinatie met de 

donkere bloemstelen.

Corydalis solida ‘Purple Bird’ heeft opvallende 

glanzende violet purperen bloemtrosjes. Het 

licht groene blad is diep geveerd en staat in mooi 

contrast met de bloemen. 

De aparte Corydalis solida ‘Vuurvogel’ is met zijn 

oranje/rood bloeiende dikke bloemtrossen een echte 

blikvanger: van verre straalt hij je tegemoet.

Ook Corydalis solida ‘G.P Baker’ is niet over het hoofd te 

zien: felrode buisbloemen pronken boven heldergroen 

geveerd blad. Corydalis solida ‘Beth Evans’, daarentegen, 

zaait zich niet uit, maar vermeerdert zich doordat 

de knollen zich opsplitsen. Deze Corydalis heeft 

grote helder roze bloemen met een witte vlek op de 

bloemsporen, die naarmate de bloei vordert, steeds 

beter te zien is. Corydalis cava, ook wel holwortel 

genoemd, lijkt veel op de Corydalis solida, maar wordt hoger: ruim 35 cm. 

De eironde blaadjes zijn wat grover en de bloemen zijn wat groter. De 

bloeikleur varieert van wit, roze tot paars. Ook in de knollen zit verschil: 

naarmate de plant ouder wordt, worden deze hol; vandaar de naam 

‘Holwortel’. Ook dit soort vermeerdert zichzelf gemakkelijk.

Corydalissen houden van redelijk vochtige, kalkrijke grond, in de (lichte) 

schaduw: b.v. onder/tussen heesters en bomen. Hommels, bijen en andere 

insecten zijn er dol op. De meeste Corydalissen zaaien zich rijkelijk uit 

en zijn daardoor zeer geschikt voor verwildering. Mieren spelen hierbij 

eveneens een grote rol. De zaden hebben namelijk een klein wit aanhangsel 

met voedsel: dit wordt ook wel ‘mierenbroodje’ genoemd. Zij bijten dat van 

de planten af en nemen daardoor tevens de zaden (een stukje) mee. De 

bloemen van zaailingen kunnen allerlei kleuren hebben en dat levert soms 

weer een prachtige nieuwe Corydalis variëteit op.

Corydalissen zijn goed winterhard en dat bewijs wordt binnenkort 

geleverd: momenteel zitten (ook) zij midden in een vorstperiode, die 

nog zeker een dag of 10 zal aanhouden. Eind deze week worden er zelfs 

temperaturen rond de -14 verwacht. Gelukkig kregen we ook een mooi pak 

sneeuw, waardoor de planten heerlijk onder een natuurlijke beschermende 

deken liggen. 

We moeten nog wel even geduld hebben voor we van de vorst af zijn, voor 

de sneeuw verdwenen is, de vorst uit grond is getrokken en we in de tuin 

aan de gang kunnen. Voordeel is wel, dat in maart de sneeuwklokjes en de 

helleborussen nog volop in de knop staan en de eerste groeipuntjes van de 

Corydalissen nog maar net boven de grond komen.

Wat het bezig zijn in de tuin voor mij echt spannend maakt, is het 

vooruitzicht naar iets wat er nog niet is. 

Wies Voesten

Plant
in de Picture

Corydalis. Deel 1
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Heeft u veel over helleborussen gehoord                               en/of gelezen en altijd al in de tuin willen  

planten, maar u weet niet zo goed, hoe u deze groenblijvende voorjaarsbloeiers kunt toepassen in 

de borders? In maart is de vorst hopelijk verdwenen en gaat De Stekkentuin weer open en bent u op 

afspraak welkom. In deze tijd kan men al volop genieten van vele vroegbloeiende bollen, maar vooral 

van de honderden helleborussen in allerlei kleurschakeringen. In de borders zijn talrijke bijzondere 

soorten en variëteiten van deze opvallende voorjaarsbloeiers te vinden: zowel groot- als klein 

bloemig, maar ook enkel-, anemoon- en dubbelbloemig. Op het erf kunt u rond wandelen tussen de 

zelf gekweekte bloeiende zaailingen. Uiteraard houden we ons aan de regels van het RIVM: de tuin is 

groot genoeg om rekening met elkaar te houden!

Helleborusdagen

Helleborusdagen 
maart 2021

Informatie

 destekkentuin.nl 

 Gratis entree

 Noordermiddenweg 13

 8311 PZ  Espel

 Vr.  5 maart

 Za. 6 maart

 Zo. 7 maart

 Vr. 12 maart

 Za. 13 maart

 Vr. 19 maart

 Za. 20 maart

 Vr. 26 maart 

 Za. 27 maart

in de Stekkentuin

Het gazon altijd 
moeiteloos strak 
met uw robot

STRAKGAZON.NL

Het gemak
van perfectie

Advies & contact
T 06 - 47 85 24 79   |   info@strakgazon.nl
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In onze rubriek een adverteerder vertelt, vertellen wij deze keer iets over één van 

onze adverteerders.

Kwekerij Bernhard uit Luttelgeest is donderdag 7 januari tijdens de online 

nieuwjaarsbijeenkomst van BV Noordoostpolder, 

LTO en de Gemeente Noordoostpolder gekozen 

als beste onderneming van 2020. De winnaar 

werd door de jury, onder leiding van wethouder 

Hans Wijnants, als winnaar gekozen uit drie 

genomineerde bedrijven vABC Groep/Deelwerk 

NOP, Waterman Onions en Kwekerij Bernhard.

Kwekerij Bernhard is een bedrijf dat zich 

bezighoudt met de teelt en verkoop van 

orchideeën, park- en kuipplanten en rozen. 

In dit familiebedrijf van de gebroeders 

Bram en Simon Bernhard werken zo’n 200 

mensen. Waar de jury vooral voor viel was 

de investering in 40.000 zonnepanelen en 

de miljoeneninvestering in de installatie die 

aardwarmte naar boven haalt, waarmee de vele hectares kassen milieuvriendelijk 

kunnen worden verwarmd. Dat laatste project is een initiatief van Kwekerij Bernhard 

samen met enkele collega glastuinders.

Groei & Bloei Noordoostpolder feliciteert haar adverteerder van harte met het 

winnen van de Ondernemersprijs 2020 van Gemeente Noordoostpolder.

Kwekerij Bernhard 
ondernemer van het jaar

Adverteerder vertelt

Siergras en Bamboe voor
in de tuin en op het terras.

Luttelgeest
T. 06-13072609

DE9007915-ONT002-CB018

P.s. Vier keer adverteren in Polderbloei kost € 150,- voor een halve pagina of 

€ 250,- voor een hele pagina. We kunnen nog nieuwe adverteerders gebruiken.

•  Logo’s

• Websites

• Flyers

• Advertenties

• Applicaties

• En nog veel meer!

EEN ADRES VOOR 
AL JE RECLAME

, ,

Wat kan ons team voor jou maken?
  0527 699321     g       De Deel 1c, Emmeloord     g       comsibv     g       comsibv     g     comsi.nl
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Oké, we halen de tegels uit de tuin. Dat moet immers voor het klimaat. Maar 

wat dan? Stevens weet er wel raad mee: ruim baan voor de wilde plant. Martin 

Stevens is al van jongs af aan verslingerd aan planten, werkte ruim dertig jaar voor 

Natuurmonumenten en maakt onder andere naam als natuurfotograaf. Daarnaast is 

hij kweker en maakt hij tijdschriften. En nu dus een boek over wilde planten. Planten 

die je gewoon kunt aantreffen langs wegen en kanalen, die hier van nature thuishoren, 

maar die ‘tuinliefhebbers’ met aangeharkte grasmatten of strakke perkjes meestal 

verafschuwen.

Jammer, die cultivars waarvoor vaak kapitalen worden neergelegd bij tuincentra, 

hebben namelijk weinig tot soms zelfs niets te bieden aan bijen, vlinders, kevers 

en vogels. Maar wilde planten, ook gewoon bij kwekers te bekomen, zijn voor de 

biodiversiteit een zegen, dankzij hun soms overvloedige hoeveelheden nectar en 

stuifmeel. Of bladeren waaronder het lekker schuilen is. Eerherstel dus voor het 

madeliefje (dat wordt bezocht door wel dertig soorten wilde bijen), weegbree, 

knoopkruid, wilde marjolein, boerenwormkruid, maar ook voor de sleedoorn, of 

eenstijlige meidoorn. Van de sleedoorn is bijvoorbeeld een mooie, natuurlijke heg te 

maken, die al in februari-maart met witte bloemen zweefvliegen en andere insecten 

aantrekt. De eenstijlige meidoorn zou een goed alternatief kunnen zijn voor de 

laurierkers of coniferen waarmee nu veel tuinen zijn afgeperkt. 

Stevens beschrijft tientallen wilde planten - er zijn er overigens honderden – beknopt, 

wat hun specifieke eigenschappen zijn en hun noden. Hij legt ondertussen ook 

uit hoe je met maximaal plezier een geveltuintje aanlegt of hoe je een vijver/wadi 

omtovert tot een juweeltje. Zijn les is vooral: wees niet bang voor wat experiment. 

Durf het gewoon eens om een jaartje de grasmat ongemoeid te laten, geniet van wat 

er gebeurt. Is het daarmee een gids voor luie tuiniers? Nee, want wie de teugels te 

veel laat vieren, zal ook zien dat dominante planten de rest verdrukken. Maar wie de 

grasmaaier een jaartje in de schuur laat staan en zijn grasmat ziet veranderen in een 

weelderige bloemenzee vol bloeiende klavers, weet precies wat Stevens bedoelt. Mooi 

en spannend, een eldorado voor wilde bijen én een zegen voor de buurt. Dat willen 

we toch allemaal?

De kunst van ánders tuinieren

(recensie Trouw 18-1-2021, Martin Steven, Tuinieren met wilde planten. 
Uitg. Noordboek Natuur, 184 pagina’s Euro19,90)

De provincie Flevoland komt dit jaar met een 

subsidieregeling voor het vergroenen van daken 

en gevels van gebouwen en gevels van gebouwen 

in steden en dorpen. De regeling is bedoeld 

voor eigenaren en huurders van een woning, 

bedrijven en instellingen. Ook buurthuizen en 

scholen kunnen subsidie aanvragen. De provincie 

heeft 450.000 euro beschikbaar gesteld. De 

subsidieregeling ligt ter inzage via het digitale 

loket van de provincie. De verwachting is dat de 

eerste aanvragen vanaf maart 2021 ingediend 

kunnen worden.

Subsidie voor 
groene daken 

en gevels

Voor u gelezen
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Goldhoorn Gardens en Engels landleven winkel  www.goldhoorngardens.nl  
Klutenweg 13, 8314 PB Bant Tel. 0527-261525 Mob. 0622413627

BEZOEKERSTUIN

TUINONTWERP – ADVIES

WORKSHOPS

DIA PRESENTATIE

ENGELS LANDLEVEN WINKEL

BOMENVERKOOP

.EU

DakbomenLeibomen Bolvormen Solitair

Leverbaar zowel in pot als uit vollegrond

Boomkwekerij Versprille
Hertenweg 25, Kraggenburg • Tel. 0527 25 25 86 / 06 22 30 28 57

Email: info@bomenverkoop.eu
Geopend maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur. Zaterdag 09.00 - 16.00 uur

www.bomenverkoop.eu



Nog even geduld en dan trek ik de tuin weer in met snoei- en takkenschaar 

en verwijder alle oude plantendelen en knip rigoureus alles tot net boven de 

grond af. Eén met de aarde, één met de planten. Tuinieren is genieten. Een tuin 

is geluk hebben.

Nou ja, niet altijd. In de tuin kun je ook een misser begaan. Net zo goed als er 

vervelende mensen bestaan, zijn er ook planten die zich niet willen aanpassen 

en hun eigen weg gaan. Ik had zo’n lastpak in de tuin met wie ik op voet van 

oorlog kwam te staan. Natuurlijk kende ik de aard van het ‘beestje’ wel een 

beetje, maar ik viel ‘en bloc’ voor de schoonheid van deze klimmer: de Humulus 

lupulus, familie van de Cannabaceae. 

Het blad is prachtig gevormd en in het najaar verrast deze dame je op zwierige, 

sierlijke hopbellen. Alleen de vrouwelijke bloemen leveren de hopbellen, de 

mannelijke zijn zonder enige waarde. Sorry mannen, daar kan ik ook niks aan 

doen. Mij werd een stekje van de Hop toegezegd. Ik hád me toen nog kunnen 

bedenken, want ergens klonk een stemmetje: ‘niet doen, niet doen…’

Een paar weken later vond ik op mijn tuinbankje een potje met daarin een 

miezerig stengeltje. Ik stond ermee in handen en had geen idee waar het 

vandaan kwam. Ik bekeek het van alle kanten, maar het bleef een onaanzienlijk 

stengeltje. Weg ermee! Stengeltje in de gft, potje bij de potjes. ’s Avonds belde 

een tuinclubvriendin. Of ik de Hop al geplant had! ‘De wat’, stamelde ik, en 

langzaam viel het kwartje. ‘Ik heb het potje op je tuinbank gezet, heb je ’t niet 

gezien?’ ‘Eh…’ Ik durfde niet te vertellen waar de Hop zich bevond.

Er zat niets anders op dan een speurtocht in de groene container. Dat viel 

nog niet mee. Maar, o wonder, ik vond hem nog ook. Onder wat etensresten, 

verfrommeld in een koffiefilter.

Ik bood mijn excuses aan, plantte haar met wat mest en sprak haar 

vriendelijk toe. Tot mijn opluchting kwam de groei er goed in en 

schoot de Hop de grond uit. Binnen korte tijd had zij mijn klimrek 

volledig gevuld. Prachtig, maar daar had ze moeten blijven. Wat 

ik ook probeerde om grenzen te stellen en haar in een bepaalde 

richting te duwen, ze lachte me vierkant uit en ging haar eigen weg. 

Ze wandelde langs de muur, wikkelde zich om mijn Rosa Compassion 

die haar pad kruiste en hees zichzelf op naar de pergola, alwaar zij 

de Trompetbloem in een wurggreep nam. Daar was ‘Madame Galen’ 

niet van gediend en zette dan ook de aanval in op de indringer. 

Voordat ik deze twee kijvende wijven uit elkaar gehaald had… Mijn 

aanvankelijke liefde voor de expansiedrift van de Hop was al aardig 

bekoeld. 

Ze was gewoon niet in de hand te houden. Toen er ook nog een 

stengel door het (gesloten) wc-raampje piepte, was de maat vol. De 

schaar erin! Niet alleen mijn muren waren een en al Hop, ze was ook 

over de grond op hol geslagen. Meterslange uitlopers kronkelden 

door mijn tuin en hadden vele planten omwikkeld. Deze plant had 

beter ‘Hommeles’ kunnen heten in plaats van ‘Humulus’!

Het heeft me jaren gekost om haar de tuin uit te krijgen. Weg Hop? 

Dat dacht je. De Hop laat niet met zich sollen. Ze is een ontembare 

dame. En vindingrijk. Terwijl ze mij liet geloven dat ze verdwenen 

was, is ze stiekem via het steegje naar de voortuin verhuisd! Hoe 

doet zo’n plant dat? Vertel het me!

En dat allemaal uit één zo’n miezerig stengeltje 

dat ook nog onder de koffieprut zat!

Femmy van Urk

Hop, hop, plantje in galop
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Voor al uw hangpotten en perkplanten. 
Kwaliteit is onze reclame en de prijs uw voordeel!

De Tuinplanten Markt Ens

OPEN 
15 APRIL TOT 12 JUNI 10 - 17 UUR

MAANDAG 
GESLOTEN

Enserweg 4, 8307 PL Ens  de tuinplantenmarkt

Detuinplantenmarktens.nl

Tulpenfestival in de Noordoostpolder

Ik ben Femmy van Urk-Hoefnagel, geboren begin jaren zestig, drie kinderen, 

waarvan twee getrouwd en één nog gezellig thuis. Onze oudste (een dochter) heeft 

ons vorig jaar de status van opa en oma bezorgd. En wat is dat leuk!

Ik kreeg een verrassend telefoontje van Wies Voesten. Of ik niet eens wat voor de 

Polderbloei wil schrijven. Zelf schrijft ze al jarenlang voor het verenigingsblad, wat 

ik altijd met plezier en interesse lees. Van de rubriek ‘Plant in de picture’ heb ik al 

veel geleerd.

Ik heb Wies leren kennen van een bezoek aan 

haar Stekkentuin met onze tuinclub ‘Gruune 

Vingers’ uit Urk. Dat is al behoorlijk wat jaren 

geleden. Daarna ben ik al heel wat keren terug 

geweest. Zeg maar gerust dat ik zo’n beetje met 

iedere happening in haar tuin van de partij ben. 

We hebben elkaar steeds wat beter leren kennen 

en daarom weet ze ook dat ik wel wat schrijverig 

ben. Ik heb jarenlang columns geschreven voor 

onze plaatselijke krant. En nu vraagt ze me dus 

om de pen op te nemen voor de Polderbloei. Dat 

lijkt me heel leuk om te doen. 

In het dagelijks leven ben ik drie dagen per 

week werkzaam bij de gemeente Urk. Mijn 

liefhebberijen zijn tuinieren, lezen en schrijven. 

Ik bezit geen grote tuin, maar een tuin à la twee-

onder-een-kapwoning. Een klein, maar gezellig 

stukje grond, waar genoeg over te schrijven 

is. Mijn hart gaat uit naar de cottagetuin en de 

‘Dutch Wave’. Dan kunt u me al aardig plaatsen. 

Ik hou van alle kleuren en dan met name de harde 

kleuren. Van knalrood en oranje maakt mijn hart 

een luchtsprongetje. Ook hou ik veel van grassen. 

Bij dit stukje lever ik drie foto’s in die al een 

aardige indruk geven.

Femmy van Urk

Even voorstellen

  Het jaarlijkse Tulpenfestival is dit jaar van 16 april t/m 9 mei. 

De organisatie onderzoekt momenteel verschillende mogelijkheden, zodat er op een 

verantwoorde manier van de tulpenpracht in de Noordoostpolder genoten kan worden. 

Normaliter zijn er tijdens het Tulpenfestival volop activiteiten voor jong en oud. Op dit 

moment is het lastig om vooruit te kijken naar wat er straks in april mogelijk is. Over 

de volledige invulling van het Tulpenfestival wordt druk nagedacht. De fotovelden op 

het Tulpenbelevingsveld aan het Creilerpad zijn wel ingeplant, evenals de Tulpensoor-

tentuin bij Espel, van Henk van Drie (waar de bollen allemaal met de hand geplant zijn) 

met 1800 verschillende soorten. De tulpen zullen in de Noord-

oostpolder weer gaan zorgen voor een zee van kleur. Vandaar 

het thema: Tulp-en-Zee. Houd de website en social media in 

de gaten voor het laatste nieuws en bekendmaking van het 

programma. 

Meer informatie 
tulpenfestival.nl
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Nader vast te stellen Snoeiworkshop door Vroegop hoveniers 

Nader vast te stellen Open Tuin Dagen

5 t/m 27 maart  Helleborusdagen

16 april t/m 9 mei  Tulpenfestival

6 & 8 augustus  Zeebodem Tuinconcerten

22 t/m 26 september Gardenista

14 april - 9 oktober 2022 Floriade Expo 2022 

Alle data op een rijtje

Kopij aanleveren voor het volgende nummer van Groei&Bloei afdeling 

Noordoostpolder? Mail dit dan voor 10 mei a.s. naar benabrug@planet.nl

Kopij aanleveren

Nieuwe leden
We zijn blij dat we weer een nieuw lid mogen verwelkomen 

binnen onze afdeling. We hopen u een keer te zien tijdens 

één van onze activiteiten!

 

Dhr. L.J. Geluk

Voor al uw vaste tuinbeplanting
         met advies op maat!

Rianne: 06 30 13 12 21  |  Tel: (0527) 20 28 08  |  info@grimmegroencentrum.nl

Kalenbergerweg 11-1  |  8315 PD  Luttelgeest

Kijk voor actuele openingstijden op onze website.
Vaartweg 83
8311 AA  Espel

T 06 - 38 78 98 91
F 0527 - 27 18 30

www.reijnoudthoveniers.nl
info@reijnoudthoveniers.nl 



Vele Nederlandse namen van bomen of struiken zeggen iets over een 

eigenschap of het gebruik ervan. Zo dankt de Kraakwilg zijn naam aan de 

broosheid van zijn twijgen, die aan de voet gemakkelijk afbreken, en de 

Jeneverbes aan zijn ‘bessen’ die vroeger bij het destilleren van sterke drank 

werden gebruikt. Deze Nederlandse namen kunnen echter van streek 

tot streek verschillen en bieden bij raadpleging van de literatuur vaak 

weinig houvast. Om verwarring te voorkomen en ook om internationale 

communicatie over bomen en struiken mogelijk te maken, hebben de 

geleerden het principe van de binaire nomenclatuur aanvaard. Dit systeem 

van naamgeving werd voor het eerst ontwikkeld door de 18e eeuwse 

Zweedse natuurkenner Carl von Linné (Linnaeus). 

Het principe is dat elke boom of struik een uit twee delen bestaande 

wetenschappelijke naam krijgt. Het eerste gedeelte is de geslachtsnaam, die 

bij alle bomen van een bepaald geslacht (een nauw verwante groep) gelijk 

is.  Het tweede gedeelte is de soortnaam en behoort bij één bepaalde soort. 

De Grove Den bijvoorbeeld, heet over de hele wereld Pinus Sylvestris – ‘den 

van de bossen’ -, welke andere namen men hem plaatselijk verder ook nog 

mag geven. Binnen een soort komen soms kleine variaties voor, bijvoorbeeld 

in de kleur van de bladeren of de bloemen. Treft men deze variaties in de 

natuur aan, dan noemt men de bomen variëteiten en wordt nog een derde 

wetenschappelijke naam toegevoegd.  Zo is de Pinus Nigra var. maritima de 

Corsicaanse variëteit van de Zwarte Den, met iets minder stijve en langere 

naalden dan de hoofdsoort. Indien de variëteit bij toeval of door doelbewust 

kweken in cultuur ontstaat, wordt de boom een cultuurvariëteit of cultivar 

genoemd De naam van de cultivar wordt na de wetenschappelijke naam en 

tussen enkele aanhalingstekens geplaatst. Een voorbeeld is de goudbladige 

vorm van de Grove Den, die in een kwekerij is ontwikkeld en waarvan de 

wetenschappelijke naam Pinus Sylvestris ‘Aurea’ luidt. 

Diverse boomsoorten zijn gekruist met 

andere. De hieruit ontstane bastaarden 

vertonen gewoonlijk eigenschappen 

van beide ouders. Zo ontstonden er aan 

het eind van de 19e eeuw in Dunkeld, 

in Schotland, bastaarden uit kruisingen 

tussen dicht bij elkaar groeiende Europese 

en Japanse Lariksen. Deze noemde 

men Dunkeld Lariksen en kregen de 

wetenschappelijke naam Larix X eurolepis.  

De X tussen de delen van de naam duidt 

erop dat beide ouders van de bastaard tot 

hetzelfde geslacht behoren. 

Zeldzamer is het, wanneer er een bastaard 

ontstaat tussen twee soorten van 

verschillende geslachten. Een voorbeeld is 

de Leylandcipres, een bastaard tussen twee 

Amerikaanse soorten: de Monteryecipres 

(Capressus macrocarpa) en de Nootkacipres 

(Chamaecyparis nootkatensis).  Ondanks zijn 

Nederlandse naam is laatstgenoemde in het 

geheel geen echte cipres. 

Bij dergelijke bastaarden plaatst men 

een X vóór de wetenschappelijke naam en 

die van de Leylandcipres luidt dan ook 

X Cupressocyparis leylandii. 

Uit: Bomen en Struiken van West- en midden Europa, 

veldgids voor de natuurliefhebber.

Naamgeving van bomen
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Boomkwekerij R. Stolwijk
Lindeweg 8, 8315 RC Luttelgeest
www.boomkwekerijstolwijk.nl 
info@boomkwekerijstolwijk.nl 06-28143828

Voor een bloeiende, groene tuin 
bent u bij boomkwekerij 

Stolwijk aan het juiste adres!

• Laurierstruiken
• Coniferen en taxus

• Sierheesters
Zowel voor bedrijven als particulieren! 

We zien u graag op de kwekerij!

Een abonnement op Groei&Bloei betekent automatisch een lidmaatschap van de vereniging Groei&Bloei 
en omgekeerd. Leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de afdeling in de woonomgeving of andere 
afdelingen. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. 
Opzeggingen dienen ons voor 1 oktober van het lopende jaar te bereiken. 

Vul onderstaande bon ingevuld op naar:

Ledenadministratie Groei&Bloei
Afdeling Noordoostpolder
Zwarte Zeestraat 11, 8303 EV Emmeloord

U kunt uw gegevens ook mailen naar d.maris@solcon.nl

✁
Ja, ik word lid van Groei&Bloei

Naam:  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: .............................................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode  ....................................................................... Plaats: ......................................................................................................................................................................

E-mail:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

IBAN: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

 Ik betaal middels automatische machtiging en machtig daartoe Groei&Bloei het verschul-

digde bedrag tot wederopzegging automatisch van mijn bank/girorekening af te schrijven.

Ledenactie
Word lid van Groei&Bloei voor slechts 

€ 48,95 voor 2021.

Of voor € 67,- en ontvang een leuke 
mussenvilla voor 
3 mussen 
t.w.v. € 27,50
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Oosterringweg 2A, Marknesse,   
Tel 0527-201823

www.vanbentemsierteelt.nl
Hele jaar geopend van ma t/m za 9.00-18.00 uur

vrijdag koopavond tot 21.00 uur

Bloemisterij en kwekerijwinkel

Voor kleur in huis en tuin moet u bij 
van Bentem zijn!

Bloemen en planten van de kweker 
zijn goedkoper en beter!

Naar gelang het seizoen 
hebben wij oa. in onze 
kwekerijwinkel:
Violen
Vaste planten  
Bloembollen
Div. potterie  
Sfeer en kado artikelen
Potgrond  
Meststoffen
Zomerperkgoed (grootste 
sortiment in de regio, met 
aparte soorten en kleuren)

Nu ook voor al uw 
bloemwerk
Verse snijbloemen
Boeketten                                 
Rouw- en trouwwerk 
Balieboeketten
Zaalversieringen 
Abonnementen  
Wij bezorgen ook!

Wij hebben ook 
een webshop


