VAN OORSPRONG

Tekst en fotografie: Arie Dwarswaard

Begin september 2006 kleuren
de velden rond Nieuwoudtville
geel, oranje en wit.

Zuid-Afrika
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Bloemen zover je kijkt
Nederland, bollenland. Maar de meeste bloembolgewassen komen helemaal niet uit Nederland. In de
serie Van Oorsprong belichten Peter Knippels en Arie
Dwarswaard een aantal gebieden waar menig bolgewas te vinden is. In de vijfde aflevering de omgeving
van Nieuwoudtville in het westen van Zuid-Afrika, waar
het je in een goed voorjaar duizelt van de kleuren.
Ik had er al zoveel over gelezen, maar ernaar toe gaan kwam er niet
van. Totdat ik in 2006 het internationale bloembollencongres van
de Inheemse Bolplantvereniging van Suid-Afrika (IBSA) in Goudini Spa bezocht, gecombineerd met een verblijf in Nieuwoudtville.
Zuid-Afrika dus. Wel elf uur vliegen, maar geen tijdsverschil. Alleen
is het seizoen contra aan Nederland. En dus is het begin september geen nazomer maar vroege lente. Het congres is een stoomcursus in de bloembollenflora van Zuid-Afrika, die de week erna wordt
gevolgd door heel veel praktijkles in Nieuwoudtville. Een dorpje van
3.000 inwoners, waar een bijzonder bord staat: bolplanthoofdstad
van die wereld. Een wonderlijk beeld als je zelf uit de Bloembollenstreek komt. Nieuwoudtville ligt op het Bokkeveldplateau en daar is
de aarde in een ver verleden zeer onrustig geweest. Met als gevolg
dat de bodem een bonte mengeling is van allerlei grondsoorten met
dito zuurtegraden. Dat vertaalt zich in een enorme gevarieerde plantengroei. Er is in de aanloop naar de lente van 2006 voldoende regen
gevallen. Het is een explosie van kleuren en geuren. Vanuit ons huisje in Papkuilsfontein zie ik bloemen, zo ver als ik kan kijken. Onder
die bloemen heel veel bolgewassen uit de meest uiteenlopende
geslachten. Babiana, Zantedeschia, Hesperantha, Eucomis en Ferraria. Soms struikel je over het vele moois dat hier bloeit. Meest bijzonder is het bezoek aan Neil McGregor, de schapenboer die biologisch
boert om de bijzondere planten op zijn land alle ruimte te geven.
Na zijn overlijden in 2010 is zijn Glenlyon Farms gelukkig behouden.
En dus is de toekomst van een bijzonderheid als Hesperantha vaginata veilig gesteld. Dat is hard nodig, want de ongekend rijke flora
die Zuid-Afrika kent is geen garantie voor een zorgvuldig natuurbeschermingsbeleid. Gelukkig hebben we de foto’s nog.
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1. Zeldzaam in Zuid-Afrika: Hesperantha vaginata, die in
2006 al op de Rode Lijst stond en alleen in dit deel van
het land voorkomt.
2. Voor de bestuiving is Babiana framesii afhankelijk van
een vlieg met een extreem lange snuit.
3. Apart om te zien: Ferraria divaricata, met zijn groene
en blauwe kleuren
4. De enige Eucomis die in het voorjaar bloeit, is E. regia.
In de omgeving van Oorlogskloof staat hij ergens tussen de rotsen.
5. Het geslacht Moraea komt veel voor in Zuid-Afrika. Een
van de meer gangbare soorten is Moraea tripetala.
6. Uniek voor Glenlyon Farms is Bulbinella latifolia var
doleritica, die zijn roodoranje kleur dankt aan de dolerietklei waarop hij groeit.
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