DE KWEKER SASKIA VAN WIJK
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De minikwekerij van Saskia en Gerard van Wijk bevindt zich
in de voortuin van hun 19e-eeuwse woonhuis. Saskia: ‘Omdat
de ruimte zo beperkt is, wisselen we veel. Elke week en soms
zelfs dagelijks zijn we aan het aanvullen en wisselen.’
tekst FRANSJE VAN DORP | beeld SANDRA VERKIC
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De volkstuin dient als testplek en moederplantenhoek.
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200 kilometer lopen, 88 tempels en slapen in een tentje
langs de weg. Tijdens de pelgrimstocht die Saskia en
Gerard van Wijk samen in Japan maakten, leefden ze per
dag. “We hoefden ons alleen maar te laten verrassen door
wat er gebeurde.”
En er gebeurde ook iets. Die twee maanden durende reis vormde
de opmaat naar een bijzondere beslissing. Al eerder was het besluit
gevallen om te stoppen met de drukke tandartspraktijk, uitgeteld
thuiskomen en leven van weekend naar weekend. Nu vormde zich
gaandeweg een idee, een plan om iets totaal nieuws te beginnen:
een kleine kwekerij in de tuin bij hun huis, Sas’ Mini-Kwekerij.

Praktisch bezig

Planten speelden altijd al een hoofdrol in Saskia’s leven. Na
de middelbare school ging ze, om “iets met plantjes te doen”
plantenwetenschappen studeren in Wageningen. “Dat was super
theoretisch natuurlijk, hoewel ik het achteraf wel leuk vind
dat ik die studie heb gedaan: het geeft me inzicht in wat er
precies gebeurt bij een plant en waarom. Na m’n studie had ik in
Wageningen kunnen blijven, want ze zochten iemand die het hele
geraniumsortiment ging onderzoeken. Maar ja, dan zit je toch
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vooral achter de computer. En je bent met één plantengeslacht
bezig. Ik wilde juist de breedte in, praktisch bezig zijn.”
Als student fietste ze van Wageningen naar Ochten om aan Gert
Stam van kwekerij Stam te vragen of ze er stage mocht lopen.
“Dat vond hij goed. Al gauw deed ik er van alles en ik hielp ook
klanten. Of iemand was bezig met vermeerderen en dan kon ik
daarmee helpen. Dat vond ik heerlijk, want op die manier kwam
ik steeds weer nieuwe planten tegen. Die zocht ik dan ’s avonds
op, zo groeide mijn kennis van het sortiment verder.”
Na haar studie nam Saskia’s leven een andere wending: de drukke
tandartspraktijk van echtgenoot Gerard en het groter wordende
gezin slokten al haar tijd op. Maar de liefde voor planten en
tuinieren bleef. Dus ging ze als vrijwilliger aan de slag bij een
kwekerij en huurde ze een volkstuin.

Black Box

Sas’ Mini-Kwekerij is gevestigd in Brummen, in de voortuin
van een 19e-eeuws woonhuis. Als je er in juli langsloopt, word
je begroet door de bloeiende stengels van de zandwolfsmelk
(Euphorbia seguieriana), ze piepen frivool tussen de spijlen van
het ijzeren hek. Verderop in de tuin wordt het geel herhaald in

De kwekerij lijkt op te gaan in de tuin.

de bloemen van vuurpijl en Phlomis, die mooi afsteken tegen
de achtergrond van blokhagen van beuk. “We zitten hier op het
zand”, vertelt Saskia. “In de buurt is het al snel kleiig, de IJssel
is tenslotte vlakbij. Maar hier, op deze plek is het heel zanderig.”
Toch geeft ze geen water. “Ik zet soorten neer die dit aankunnen.
Dus ja, euphorbia’s doen het hier heel goed.” Even verderop weeft
zich de droogteminnende kartuizer anjer door de beplanting. “Die
zaait zich uit en vult gaatjes op.”
Dat vindt ze de leukste manier van tuinieren, vertelt Saskia. “Voor
een plant een plek kiezen waarvan je vermoedt dat-ie het daar
wel eens heel goed zou kunnen gaan doen. En dan kijken wat er
gebeurt, hoe die plant zich uitbreidt of mengt. Dit wordt Black Box
Gardening genoemd, ik las er een keer een boek over. Eigenlijk
tuinierde ik altijd al zo, maar door het lezen van het boek ging
ik het beter herkennen. Ik realiseerde me dat deze manier van
tuinieren, waarbij je niet vastzit aan een borderindeling in groepen,
me veel meer doet en ik ging er nog bewuster mee aan de slag.”

Belofte

Zo spontaan en weelderig als Saskia’s tuin oogt, zo geordend is de
kwekerij. De planten staan zo gerangschikt dat ze lijken op te gaan

in de tuin. “We hebben plek voor zo’n 120 soorten, maar in totaal
zijn het er zo’n 500 die door het jaar heen langskomen. Omdat de
ruimte zo beperkt is, wisselen we veel. Als er iets op is, ga ik niet
per se hetzelfde weer neerzetten. Dan zijn er intussen weer andere
planten klaar die bijvoorbeeld ook in de schaduw kunnen. Dus als
mensen na een paar weken terugkomen zien ze weer iets anders.
Dat is voor onszelf leuk en voor de mensen leuk. Elke week en soms
zelfs dagelijks zijn we aan het aanvullen en wisselen.”
In de volkstuin - eigenlijk zijn het een aantal volkstuinen bij
elkaar - plant Saskia nieuwe soorten om te kijken hoe ze zich
gedragen en waar ze wel of niet tegen kunnen. “Als je een plant
koopt zit er een stuk belofte bij. Maar pas als-ie in de grond
staat, wordt duidelijk of het ook echt wat wordt.” Heeft ze de
moerplanten in de volkstuin gescheurd, gestekt of gezaaid, dan
verhuizen ze naar het balkon, een plat stukje van het dak of naar
een plek in de tuin bij het huis. “Maar die aanvoer is lang niet
voldoende als je ziet hoe snel de planten weer weggaan. Dus ik
koop ook jong spul bij dat ik hier verder opkweek. Daar heb ik
een netwerk van onder meer thuiskwekers voor.”

Extra dimensie

Een leuk aspect van het kweker-zijn is het geven van advies, vindt
Saskia. Als iemand iets zoekt voor een bepaalde plek probeert ze
uit te zoeken welke planten kansrijk zijn. Soms mondt dit uit in
een uitgebreider plan waarin ze ook tips geeft over de toepassing,
bijvoorbeeld in een groep of als solitair, of samen met bepaalde
grassen. “Dan bied ik een plantenlijst aan die de mensen kunnen
bekijken. Als ze dan aangeven wat ze mooi vinden maak ik er een
pakket van. Maar dit doe ik alleen op kleine schaal, bij mensen
die in de buurt wonen.”
Zelf is ze in de loop van de tijd meer wilde planten gaan
gebruiken en ook meer grassen. “Ik ben opgeschoven in een meer
natuurlijke richting en dat vind ik een heerlijke ontwikkeling.”
Werkt dat ook door in de planten die ze verkoopt? “Ja, in ons
sortiment zitten veel planten waar bijen en vlinders op afkomen.”
In de achtertuin heeft Scabiosa zich lustig uitgezaaid in een
bloemenweitje en trekt daar, samen met Digitalis lutea, wilde
margrieten en blaasjeskruid, tal van insecten. “Als dan ’s avonds
het strijklicht erop valt, geeft al dat gevlieg, al die beweging, zo’n
extra dimensie aan de beleving van je tuin ... Zonder dat is een
tuin niet wat het zou kunnen zijn. Ik ben blij om te merken dat
steeds meer mensen daar ook naar op zoek zijn.” ⊲
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Agastache ‘Heatwave’
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Begonia sutherlandii

Persicaria orientalis
‘Kiss me over the garden gate’

‘Lang- en rijkbloeiende dropplant in een
schitterende paarsroze kleur. Houdt van
droogte en warmte en is op doorlatende
zandgrond goed winterhard. Een echte
vlinder-, bijen- en hommelplant.’

‘Deze meerjarige begonia uit ZuidAfrika bloeit onophoudelijk met kleine
oranje bloemetjes. Heel leuk in een
pot of hangmand op de tuintafel
in de schaduw. Droog en vorstvrij
overwinteren (in kelder of slaapkamer).’

‘Opvallende en vrolijke eenjarige met
sierlijk overhangende, zuurstokroze
bloeiaren. Bloeit door tot de vorst. Vraagt
voedzame grond om in één seizoen
manshoog te kunnen worden.’
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Echinacea ‘JS Engeltje’

‘Deze recente selectie van de Belgische
kweker Jan Spruyt wordt ook verkocht
onder de naam pretty parasols.
Oersterke, langbloeiende zonnehoed
met een uitgesproken natuurlijk en
vrolijk karakter. De bloemhoofdjes
met hun smalle lintbloemen staan
op verschillende hoogtes langs de
bloeistengel. En dan is er natuurlijk
nog haar prachtige naam ….’

ZELF KIJKEN
Sas’ Mini-Kwekerij,
Saskia & Gerard van Wijk,
Arnhemsestraat 30, Brummen
www.sasminikwekerij.nl
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SASKIA’S FAVORIETEN
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Allium ‘Millenium’

Penstemon ‘Raven’

‘Aantrekkelijke, laat- en rijkbloeiende
polvormende sierui met jaarlijks meer
en meer intens lilaroze bloemhoofdjes.
Was plant van het jaar in 2018. Bijen
en vlinders zijn er verzot op!’

‘Geniet van juni tot oktober van de
donkere fluweelpaarse buisbloemen
met witte keel. Ze zijn ook erg in trek
bij hommels en bijen en steken mooi af
tegen het frisgroene, glanzende blad.’
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Euphorbia seguieriana

Althaea cannabina

‘De zandwolfsmelk is met haar
naaldvormige blad en geelgroene schermen
altijd een goede weefplant. Groeit graag op
een zonnig plekje in droge, kalkhoudende
zandgrond waar ze zich uit kan zaaien.’

‘Hennepbladstokroos is een manshoge
maar luchtige en ijle plant. Bloeit met
talloze roze bloempjes aan lange,
soepele stengels die wuiven in de wind.’
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Miscanthus nepalensis

Rudbeckia triloba ‘Prairie Glow’

‘Prachtriet uit Nepal, misschien wel de meest
verfijnde Miscanthus; behoudt een kleinere
omvang dan de sinensis-types en bloeit met
ijle, glanzend goudbruine halmen.’

‘Bloeit van de zomer tot in de herfst met
een wolk van gloeiend oranjebruin met
gele bloemen. Wat een feest! Kortlevend
helaas, maar ze zaait zich wel wat uit.’ ♦
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