‘Bloemen
Dianne Waleson startte 40 jaar geleden met bloementeelt op BD-tuinderij De Hooge Kamp.
Via Warmonderhof is ze – met haar bloemen – vorig jaar neergestreken op Vliervelden in Almere Oosterwold.

Bloemdag: maandag 27 januari 2020

van Stadsboerderij Almere, waar Tom Saat

BD-bedrijf. Samen met zelfbouwers en bu-

Nu ik de eerste zaden van de Lathyrus in

en Tineke van den Berg burgers de ruimte

ren ontstaat er een nieuwe gemeenschap.

de week heb gezet, is voor mij het 40ste

geven om zich te verbinden met deze brui-

bloemenseizoen begonnen. Lathyrus hier in

sende plek. Na 20 jaar Warmonderhof werd

Mijn leven raakte in de ban van bloemen op

de polder, in de wind, op jonge zeeklei is na-

het tijd dat we vertrokken naar elders. Hoe

de Hooge Kamp bij Apeldoorn. Een jaar na

tuurlijk een regelrechte ramp, maar ja, wat

mooi is het dan als zo’n kans je toevalt. Op

onze start daar wist ik: ’in een groentetuin

moet je zonder Lathyrus? Dit is het tweede

Vliervelden bouwen we zelf ons houten huis

horen ook bloemen een plaats te krijgen.’ Via

jaar op Vliervelden. Het is de nieuwe locatie

naast een prachtige veestal midden op een

de bloemen verzorg je de insectenwereld, de
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astraliteit. Ik begon met een bescheiden

nieten van de bloementuin. Ze waren

bloemdag is volgens de zaaikalender

assortiment waar ik de hele zomer mee

gewend om in de groente te werken en

van Maria Thun. Het allerbelangrijkste

kon variëren: leeuwenbek, dille, zon-

als ze dan vier weken bij in de bloemen

voor de bodem blijft een grote compost-

nebloemen, goudsbloemen, eenjarige

kwamen werken, zag ik ze veranderen;

gift. We zijn ook een zoektocht gestart

Phlox, enkelbloemige aster, cosmea en

zag ik ze opbloeien.

naar meer vaste planten en bloemen-

juffers. Ik had hulp bij het plukken, de

Inmiddels was het assortiment flink uit-

mengsels om een antwoord te vinden

boeketten maakte ik zelf. De afzet ging

gebreid en aangepast aan de klei van

op de klimaatverandering en de invloed

naar onze markten in Wageningen en

Noordelijk Flevoland. Het bleek een voor-

daarvan op de teelt.

Arnhem en later ook de pakketten-de-

bereiding voor de start in Zuidelijk Flevo-

pots.

land te zijn.

De bloementuin is alle dagen van de
week geopend voor abonnees met een

Toen Reggy en ik in 1997 naar Dron-

Pluktuin Vliervelden wordt stevig om-

seizoenskaart, van zonsopgang tot zons-

ten vertrokken om op Warmonderhof

armd door Almere Oosterwold en om-

ondergang. In onze eerste zomer in 2019

de tuinbouw over te nemen en verder

streken en de boerenmarkt op de Stads-

meldden 37 abonnees zich aan. De tuin

te ontwikkelen, verhuisden de bloemen

boerderij. Op Vliervelden telen we in eer-

voelt als een verlengstuk van hun eigen

mee … Van het zand naar de klei. Ze

ste instantie geen groenten. We zetten

tuin, merk ik. Mensen komen graag tegen

zijn de rode draad in mijn leven’

2020-2

bleven de rode draad in mijn leven. Er

alleen een ‘oefenakker’ vol met diverse

zonsondergang of op zondagmorgen ge-

kwamen meer bloemen en de afzet werd

groentegewassen. De bloemen bijten

nieten tussen de bloemen. Op deze mo-

uitgebreid. Soms was het een eenzame

dus de spits af en krijgen alle aandacht.

menten ontstaan zowel prachtige boe-

strijd: het zaaien, planten en wieden op

Blijven zaaien en planten, zeker tot mid-

ketten als verbinding. De hele akker gaat

deze in het begin lastige grond plus het

zomer, is belangrijk voor een pluktuin.

glanzen door de liefdevolle aandacht

maken van de vele boeketten voor Hof-

De bodem stelde ons vorig seizoen niet

van de plukkers. Daar kan ik reuze van

web, Hofwinkel en markt.

teleur, maar toch ben ik blij dat we ko-

genieten. De toekomst voor de tuin op

In 2008 besloot ik te stoppen, maar na

mend jaar de beschikking hebben over

Vliervelden ligt niet vast … wie weet wat

enige aanmoediging ging ik door als

een beregeningsinstallatie. We starten

al de nieuwe medebewoners nog gaan

zelfoogsttuin. Dat bracht mij veel lof en

dit jaar bij het klaarleggen van de akker

betekenen voor de tuin.

voldoening, hulp bij het werk en warme

weer met het uitbrengen van het koeflat-

vriendschap. Maar vooral ook de stu-

tenpreparaat om de bodem gevoelig te

Dianne Waleson is vorig jaar gestart

denten die ik in de bloementeelt mocht

maken voor de kosmische werking en zo

met de Vlierveldenpluktuin in Almere Oos-

begeleiden, werden heel belangrijk. Door

het bodemleven te ondersteunen. Bij de

terwold. Ze teelt al 40 jaar biodynamische

hun beleving kon ik ook weer meer ge-

werkzaamheden let ik erop of het een

bloemen. vlierveldenpluktuin.nl
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