Adopteren bloemenkavels in Soest
is groot succes
Een boer in Soest heeft een manier gevonden om te
zorgen dat er veel meer bloemen langs zijn akkers
op de Eng in Soest groeien, zonder dat het hem
extra geld kost. Hij laat bloemkavels adopteren door
inwoners voor 25 euro per stuk. Het loopt storm.
Piet van Dijk 28-03-19, 21412

Een proefvak van onder meer geleganzenbloemen en korenbloemen op de Eng vorig jaar. © Pieter Kuijer

Een boer in Soest heeft een manier gevonden om te zorgen dat er
veel meer bloemen langs zijn akkers op de Eng in Soest groeien,
zonder dat het hem extra geld kost. Hij laat bloemkavels adopteren

door inwoners voor 25 euro per stuk. Het loopt storm.
,,Het is heel goed ontvangenʼʼ,
zegt een verblufte Pieter Kuijer
(53), akkerbouwer,
melkveehouder en schapenboer
uit de Soester polder, daags nadat
hij zijn plan presenteerde in molen
De Windhond. ,,Op ruim 70 van de
zoʼn 170 kavels van 6 bij 10 meter
meter is al ingetekend. Dit had ik
totaal niet verwacht. Geweldig!ʼʼ
Hij ziet het als een aanmoediging
voor zijn plan om voor meer
Kaartje van de ‘Engtuinʼ, met bloemranden langs de
biodiversiteit op de Eng te zorgen, paden en in het midden. De dikke stippellijn is het
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rond de akkers waar hij al
jarenlang granen, luzerne, klaver, maïs en Soester knollen verbouwt.
,,Voor de akkervogeltjes, maar nog meer voor de insecten: de bijen, de
hommels, de vlindersʼʼ, zegt de akkerbouwer. ,,En ik zag vorig jaar voor
het eerst fazanten lopen. Ook leuk.ʼʼ Zijn vader, inmiddels al in de 90, was
vroeger ook al op de Eng bezig. ,,Ik kwam er dus van jongsaf aan.ʼʼ

Onkruid
Zijn plannen voor meer bloemrijke akkerranden is een vervolg op proeven
die hij eerder deed met een bloemenrand langs het Chris Uijterwijkpad,
een wandelpad over de Eng langs zijn maïsakker. ,,Dat lukte niet
helemaal, het raakte overwoekerd door onkruid. Ik moet met
snelgroeiende bloemen werkenʼʼ, constateert hij.
Hij gaat in april beginnen met het inzaaien van de bloemkavels, die liggen
langs het Chris Uijterwijkpad, het Rinke Tolmanpad en het
Enghenbergsteegje, paden die allemaal te voet of met de fiets bereikbaar
zijn. Het gaat om een mengsel van boekweit, bolderik, gele ganzenbloem,

gipskruid, groot akkerscherm, hoofdjesgilia, klaproos, korenbloem,
koriander, luzerne, meisjesogen, phacelia, saffioer, vlas en zonnebloem.
Ook rond een akker aan de Molenweg komen bloemen. De mensen die
de kavels adopteren hoeven zelf niks te doen.
,,De randen zijn niet alleen
Ik hoop ook op meer
interessant voor vlinders en bijen,
maar ook als verfraaiing van het
sociale controle op
landschapʼʼ, zegt Kuijer. ,,Door de
loslopende honden en
kavels te laten adopteren, krijg ik
vernieling op Eng
er maatschappelijk draagvlak
voor. En ik verwacht dat de
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mensen wat vaker langs ‘hunʼ
stukje bloemkavel lopen of
fietsen. Dat geeft ook meer sociale controle op de Eng. Er wordt weleens
wat gejat of vernield, of er lopen honden los wat daar niet mag. Pas
ontdekte ik dankzij een drone zelfs een compleet weggetje door de
maisvelden van anderhalve meter breed. De mais was daar gewoon
weggekapt!ʼʼ

Wintervoedselakker
Kuijer doet meer om de akkers op de Eng ten goede te laten komen van
de natuur. Hij wil een perceel inzaaien als ‘wintervoedselakkerʼ. Het gaat
om tarwe en andere granen die hij in de winter laat staan. ,,Dat is leuk
voor de vinkjes.ʼʼ Ook wil hij meer wintergroente gaan verbouwen op de
Eng. ,,Denk aan boerenkool, andijvie en posteleinʼʼ, zegt Kuijer.
Ook als akkerbouwer probeert hij de natuur te sparen. Zo werkt hij met
een wiedeg, een machine die onkruid tussen de opgroeiende
maïsplantjes stukharkt zonder dat de mais er last van heeft. . ,,Zoʼn
wiedeg zou elke boer moeten hebbenʼʼ, vindt hij. ,,Scheelt
bestrijdingsmiddelen.ʼʼ
Hij heeft een proefveld van bladramanas gemaakt, een plant die veel
insecten aantrekt, op een geoogst perceel. ,,Dat heb ik de hele winter

laten staan.ʼʼ
Voor zijn initiatief heeft Kuijer met zijn vrouw Anneke (51) een website
gelanceerd: engtuin.nl. Daarop kunnen geïnteresseerden inschrijven voor
adoptie van een bloemenkavel. Voor 75 euro kunnen liefhebbers ook
intekenen op adoptie van een meerjarig bloemenmengsel.
Dagelijks het nieuws uit de regio in je mailbox? Schrijf je in op
de nieuwsbrief!

