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Gewassenveld op het
Bildt met boodschap
AAN DIRK VAN DER MEULEN

SINT JACOBIPAROCHIE Net als in 2005
is er ook dit jaar weer een veld met
gewassen die Bildtse boeren telen
of ooit geteeld hebben. Een ver-
schil: er staan ook gewassen die
boeren mogelijk gaan verbouwen.

Het gewassenveld van de Stichting
Bildtse Aardappelweken ligt weder-
om aan de Oudebildtdijk op het land
van Piet Hoekstra uit Sint Jacobipa-
rochie. Vormde dertien jaar geleden
het 500-jarig bestaan van het Bildt
de aanleiding, dit jaar is dat culturele
hoofdstad LF2018, de happening
waar ‘Aardappelweken’ nauw bij be-
trokken is.

Het gewassenveld heet ‘50 tinten
groen’ met een kwinkslag naar het
veelbesproken boek Vijftig tinten
grijs. Eigenlijk had het veld ‘58 tinten
groen’ moeten heten, want dat is het
totale aantal gewassen op de de-
monstratie-akker. Hoekstra heeft
stad en land afgereisd om al het zaad
en de knolletjes te bemachtigen.

Worden nu op het Bildt vooral
aardappelen, granen, bieten, gras-
zaad, uien en winterpeen geteeld,
vroeger waren dat onder meer ook
rogge, koolzaad, karwijzaad, erwten,
vlas en tabak (in de oorlog) en ooit
ook meekrap, een grondstof voor
verf. Voor de belangstellenden zijn
er vierduizend boekjes gedrukt met
allerhande informatie over de ge-
wassen. Hoekstra mist de vlasteelt
nog het meest. ,,Soa’n mooi gewas. Je
kinne d’r soafeul kanten met op: lin-
nen, feefoer, lynoaly, boumateria-
len.’’

Hoekstra en de Stichting willen
met het gewassenveld de burger be-
wust maken van de voedselproduc-
tie en de mogelijkheden die Neder-

land in het algemeen en het Bildt in
het bijzonder te bieden hebben. Ze
willen er ook een statement mee af-
geven: als we naar een gasloze, duur-
zame samenleving gaan, zouden
overheden ook het invliegen van
groenten uit Kenia, Israël of Spanje
aan banden moeten leggen. ,,Dat ge-
sleep over de hele wereld, dêr motte
wy met ophouwe”, betoogt Hoek-
stra. ,,In de wintermaanden kinne
wy best bewaargroenten ete soa as
wuttels en koalen’’, verklaart hij des-
gevraagd.

Om te laten zien dat het Bildt ook
klaar is voor de toekomst, staan er
op gewasveld ook nieuwe teelten zo-
als soja en de winterveldboon. ,,Wy
kinne as Europa ok best minder soja
en palmpitten importere, want dy
teelten gaan wy echt onder de knie
krijen.’’

Bij de opening werd een minuut
stilte in acht genomen voor Piet
Marra (63), een zeer actieve vrijwilli-
ger van de Bildtse Aardappelweken.
Hij overleed op 16 april door een
noodlottig bedrijfsongeval.

Stoppen met het
invliegen van
groenten uit
Kenia en Israël
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