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Bloemen 
tekenen
“In ons gezin heeft iedereen 

een creatief beroep. Mijn 

moeder schilderde vroeger 

aquarel en laatst – met haar 

95 jaar  – maakte ze een 

tekening op de iPad! Mijn 

oudste zus is keramist en 

maakt van klei de mooiste 

bloemen en andere 

decoraties. Mijn andere zus 

Katja (katjaschellekens.

com) schildert, illustreert en 

tekent. Dit olieverfschilderij 

is van haar.”

Drogen op zolder
“Natuurlijk hebben we bloemen het liefste vers, maar 

door ze daarna te laten drogen heb je dubbel plezier. 

Ik heb altijd een paar bossen gedroogde Miscanthus 

in huis. Ze hebben de eigenschap om het lage 

zonlicht te weerkaatsen, betoverend mooi! Kies een 

donkere, droge plek met een goede luchtcirculatie uit 

als je bloemen gaat drogen. Mijn moeder hing de 

bloemen vroeger op zolder boven de cv-ketel. Pluk 

de bloemen op het hoogtepunt van de bloei. Denk 

aan soorten als Achillea, Echinops, Echinacea en 

allerlei siergrassen.”

Druk met de pluk
“In de nazomer heb ik het zo druk met het 

oogsten van Miscanthus ‘Subrosa’ (foto), 

Calamagrostis brachytricha en Panicum ‘Dallas 

Blues’, dat ik alleen nog het erf af kom om de 

bloemen ’s avonds laat naar de veiling te 

brengen. Ik doe al het werk zelf. Van het 

aankopen en vermeerderen van de planten tot 

het printen van de fustkaartjes en de 

administratie. Jammer genoeg kan ik daardoor in 

augustus, september en oktober niet naar de 

open grassendagen van Kwekerij De Morgen in 

Obdam of Kwekerij Jacobs in Vriescheloo.”

Liesbeth Schellekens is eigenaar van  
biologische bloemkwekerij Bisselingskaat.  
Deze maand is de drukste periode op haar  
erf in Wehl. Toch heeft ze tijd gevonden  
om haar tuintips te delen. 
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Alleen sterke gewassen
“In 1993 startte ik mijn biologische bloemkwekerij bij 

toeval. Naast mijn werk als administratief medewerkster 

runde ik een hoveniersbedrijf. Voor aanplant bij mijn 

klanten had ik veel vaste planten op mijn erf staan. Een 

oud-collega tipte me over de bloemenhandel. Het was 

voor mij vanzelfsprekend om te telen zonder 

gewasbescherming en onkruidbestrijding. Die middelen 

horen gewoon niet thuis in de natuur. Ziektes of plagen 

komen nauwelijks voor op mijn land. Ik werk alleen met 

sterke, ziektevrije gewassen die zonder problemen 

groeien en bloeien. Het werk doe ik met de hand, grote 

machines komen mijn land niet op. Spitten is niet nodig. Ik 

gebruik een mulchlaag tussen de planten en de grond 

verwen ik geregeld met homemade compost. Het is hier 

een paradijs voor allerlei beestjes. Ik geniet enorm van al 

dat leven om me heen.”

Pluimen van Subrosa
“De pluimen van prachtriet (Miscanthus sinensis) zijn lekker 

luchtig en mooi van kleur. Ik zet ze vaak solo in een vaas en 

ze zijn een aanvulling in een boeket. De Miscanthus-groep 

kent meer dan honderd variëteiten met bloeipluimen in 

crème, roze, rood en bruin. ‘Malepartus’ was de eerste op 

mijn erf. Door de jaren heen heb ik meerdere cultivars 

geteeld waaronder ‘Krater’. Nu teel ik alleen nog ‘Subrosa’, 

een eigen cultivar. Sporadische zaailingen geven soms 

onverwachts mooie bloeipluimen. Er staat een nieuwe soort 

op mijn land die ik nog geen naam heb gegeven. Eerst maar 

eens proberen of de bloeipluimen het goed volhouden op 

water. Ik vermeerder ze door de planten in het voorjaar te 

scheuren.”

“Van deze onkruidsteker heb ik er meer dan één. Ik 

raak er namelijk geregeld eentje kwijt. Ik vond er ooit 

een na jaren weer terug onder het gronddoek. Die is 

nu weer in gebruik, met een knalroze gespoten 

handvat.”  Onkruidsteker, € 37, sneeboer.com
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Online genieten
Dankzij social media heb ik contact met duurzame 

kwekers uit de hele wereld. Daar word ik blij van. 

Gelukkig ben ik niet de enige met passie voor 

bloemen en een verantwoordelijke teelt. Door al die 

contacten heb ik websites ontdekt waar je kunt 

genieten van schitterend bloemwerk, mooie 

boeketten en velden vol prachtige bloemen. 

Aanraders:

• floretflowers.com

• lovenfreshflowers.com

• thegardengateflowercompany.co.uk

• organicblooms.co.uk

• flowersfromthefarm.co.uk 

• commonfarmflowers.com

Volg Liesbeth! 
“Twitter ligt me het beste, Facebook 

is vooral gezellig. Op Pinterest plaats 

ik dagelijks een foto en houd ik een 

logboek bij. Zo kun je zien hoe alles 

groeit op mijn erf en wat me 

bezighoudt. Maar soms is een paar 

dagen zonder internet ook fijn.”

• twitter.com/bisbb

•  facebook.com/bisselingskaat

• pinterest.com/bisselingskaat


