WEIDSE
B LOEMENWERELD
MET D-FLOWER
De dagen waarop we al puffend de koelte van onze
binnenmuren opzoeken zijn officieel over in oktober.
Al zitten Evelyne Doom en Nico Stragier in gedachten
al bij de volgende zomer. Ze bereiden alles zo goed
mogelijk voor om opnieuw een tuin vol bloemenpracht
te bekomen. Via hun platform D-flower willen ze
iedereen inspireren.

Nico: “Nadat mijn vader en ik enkele
droge zomers meemaakten en enkel
wat ros uitziend gras overbleef, zochten
we een alternatief voor grote opper
vlakten gras. Een tripje naar Limburg
liet ons inzien dat er veel meer bestaat
dan gewoon een groot stuk saai gras.
Waarom niet eens proberen om bloemen
in te zaaien? Het leek ons niet alleen veel
makkelijker om te onderhouden, maar
we dachten dat het wel een leuk effect
zou hebben.”
Evelyne: “Na een eerste succesvolle
zomer vol prachtige bloemen was
onze interesse meer dan gewekt. We
gingen overal wilde bloemen bekijken
en struinden plantencentra af. Van het
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ene kwam het andere, we kochten
zakjes met zaden en gingen op
ontdekkingstocht in onze eigen tuin.
Nico delfde enkele stroken uit, zaaide in
en dan was het afwachten.”

Nico: “En wauw, wat een effect.
 oordien waren we vooral fan van vaste
V
planten, zoals heel veel mensen. Wat
hebben we daar kansen gemist, beseffen
we nu. Toen onze tuin ingezaaid was en
volop in bloei stond, hadden we veel
bekijks van onze buren die wilden weten
hoe we zo’n mooie bloemen verkregen
hadden. En of ze dat zelf ook makkelijk
konden nabootsen in hun eigen tuin?”

Evelyne: “Dat is absoluut zo. Daar
hoef je zelfs weinig moeite voor te doen.
Koop een zakje met een bloemen
mengsel dat je graag ziet, zaai de
bloemen uit in je tuin op een vrije plek
of tussen je vaste planten en laat ze
bloeien. Nadat ze uitgebloeid zijn, kan je
de zaden verzamelen, laten drogen en
recuperen voor het jaar erna. Je hoeft
dus maar één keer te investeren in zaad,
daarna gebruik je telkens hetzelfde
bloemenzaad. Het is dus niet alleen wei
nig moeite, maar ook heel goedkoop. Al
ben ik wel eventjes bezig met alle zaden
goed te laten drogen, de zaadjes uit hun
omhulsel te duwen en te verzamelen
in alle mogelijke potjes die ik maar kan
vinden. Maar dat vind ik net leuk.”

Voordien waren we
vooral fan van vaste
planten, zoals heel veel
mensen. Wat hebben
we daar kansen gemist,
beseffen we nu.”
Nico

mensen aanzetten om te experimenteren
met bloemzaden, bloemen(mengsels)
te zaaien en de biodiversiteit een boost
te geven. Mensen kunnen via D-flower
niet alleen inspiratie opdoen, maar ook
eigen goede voorbeelden delen. Dat het
niet groots hoeft te zijn is heel belang
rijk. Een klein plekje in je tuin over? Of
een bloembak aan de voorkant van je
huis? Meer dan genoeg om een kleurrijk
extraatje voor bijen, vlinders, hommels
en andere insecten te voorzien.”

Nico: “De boodschap dat mensen
makkelijk en goedkoop een steentje kun
nen bijdragen aan biodiversiteit is waar
D-flower voor staat. D(iversiteit)-flower is
de naam van het platform dat we creëer
den om mensen te inspireren. We willen

Evelyne: “Klopt, ze hebben deze bloe
men meer dan nodig om te overleven.
Weet goed dat bijen enorm belangrijk
zijn voor de bestuiving van bepaalde
groenten- en fruitsoorten. Daarom is het

IDEEËN
MET ZADEN?
Doe mee op de Facebookgroep D-flower van Evelyne
en Nico en laat je inspireren,
of geef zelf een inspirerend
voorbeeld. Zin om samen
te werken? Mail hen op
info@d-flower.be of bekijk hun
website www.d-flower.be.
Wil je meer weten over het
ecologisch groenbeheer van
stad Harelbeke? Surf dan
naar www.harelbeke.be/
ecologisch-beheer.
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Een bloemenmengsel
inzaaien is een
lekker voorgerechtje
of dessert voor
bijen. Opvallende
planten zijn
zonnebloemen,
bernagie, papaver
en koolzaad.

Ons doel is om zo
veel mogelijk (wilde)
bloemen in de buurt
te verkrijgen.
Een geveltuintje, een
ingezaaide bloempot
of -bak, een klein
bloemenperkje…
alle kleine beetjes
helpen.”
Evelyne
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belangrijk dat we hen een handje helpen.
Ons doel is om zo veel mogelijk (wilde)
bloemen in de buurt te verkrijgen. Een
geveltuintje, een ingezaaide bloempot
of -bak, een klein bloemenperkje… alle
kleine beetjes helpen. Wees er maar ze
ker van dat ze je bloemen zullen vinden.”

Nico: “D-flower verkoopt geen zaden,
bloemen of andere zaken, wij hebben
totaal geen commerciële insteek. Al heb
ben we intussen zo’n groot arsenaal aan
bloemzaden van verschillende groottes
en kleuren dat we eigenlijk een winkel
zouden kunnen starten (lacht). We bie
den gewoon inspiratie voor mensen die
groene vingers hebben en bloemen een
kans willen geven. Het is een alternatieve
manier van tuinieren, naast moestuinie
ren. Ook de stad zet hier trouwens heel
erg op in. Ze doen aan ecologisch groen
beheer om op verschillende plekken in
de stad zoveel mogelijk biodiversiteit te
creëren. Dat sluit naadloos aan bij onze
visie. Ook de campagne ‘Maai mij niet’
heeft hetzelfde doel als D-flower.”

Evelyne: “Inderdaad, de groendienst
van Harelbeke pakt de bermen over heel
Harelbeke aan en zaait prachtige bloe
menmengsels. Het is al meer dan eens
gebeurd dat we tijdens een fietstochtje
stopten omdat we een bloem zagen die
we niet kenden. Plukken maar en de
zaadjes eens uitproberen in onze tuin!
Verder leren we onszelf heel veel via ver
schillende bloemensites of door verpak
kingen te lezen. Het is creatief bezig zijn
ten voordele van de natuur, waarom zou
je het niet doen?”

Nico: “Daar gaan we ver in. Alle klinkers
sneuvelden in onze tuin, enkel het terras
en de stapstenen zijn verhard. Verder is
alles intussen onthard en beplant. Nu
hebben we een kleurrijk stukje tuin waar
we lange periodes van kunnen genieten.
Bovendien beschermen de verschillende
planten in onze tuin elkaar, waardoor
onze tuin resistenter is tegen droogtes.
Durf gaan voor een wauw-effect in je
tuin.”

