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Uw redacteur komt uit het katholieke zuiden en u weet wat ze over 
Brabanders zeggen. Wij proberen zaken vooral makkelijk te houden. Een 
eigenschap die ik overigens herken bij de meeste hoveniers. Als het over 
tuinen gaat worden zaken snel moeilijker gemaakt dan strikt noodzake-
lijk.  Een thema wat de laatste tijd bijvoorbeeld voor veel beroering zorgt 
is biodiversiteit en de vraag of planten inheems zijn en zorgen voor een 
verrijking van de flora en fauna in de tuin in kwestie. 

Traditioneel is dat geen vraag waar de gemiddelde hovenier lang van 
wakker ligt. Maar hier ligt de zaak toch iets genuanceerder. Toen wij vorig 
jaar aankondigden dat we iets met de rimpelroos ofwel Rosa rugosa wil-
den doen kwam daar opvallend veel commentaar op. Deze roos komt 
hier al heel lang voor, maar komt oorspronkelijk uit Japan en heeft wat 
invasieve trekjes. Zeker in Nederlandse duingebieden. Waar deze roos 
inheemse rozen zou kunnen verdringen. Wat geldt voor de rimpelroos 
geldt ook voor de zogenaamde carnavalsmengsels. Bloemenmengsels 
zijn hip & happening, maar de zogenaamde carnavalsmengsels zouden 

voornamelijk focussen op een explosie van kleur en niet het optimale 
eruit halen voor de insectenwereld en dan vooral natuurlijk voor wilde 
bijen en hommels. Ik snap het bezwaar en wil daar onder omstandig-
heden nog wel in mee, maar zie ook het antwoord van een gemiddelde 
Nederlandse klant van een hovenier, die ineens een factor heel veel meer 
mag betalen voor dezelfde kilo bloemenzaad. Natuurlijk is het voor de 
natuur en de biodiversiteit optimaal om alleen inheems aan te planten. 
Maar het moet geen dogma worden. 

Je ziet het in de politiek ook wel eens. Vooral linkse mensen hebben wel 
eens de neiging om elkaar te overtroeven in correctheid. En het eindre-
sultaat is dat er dan meestal niets gebeurd. Laten we blij zijn dat zoveel 
mensen groen een warm hart toedragen en ze daarmee feliciteren. Dat is 
beter om als een verzuurd mens dat enthousiasme de nek om te draaien 
met betweterig gedrag. Natuurlijk kan het altijd beter en groener, maar 
soms is goed ook gewoon genoeg.

Met vriendelijk groet,
Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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