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M AR I O N  N I J H O F
Hoe lang kweken jullie al biologisch?

„Mijn man Casper kweekt al jarenlang vanuit een  
bodem-biologische visie, waarbij je streeft naar een 
balans tussen voeding in de bodem en in de plant. 
Sinds 2016 zijn we SKAL-gecertificeerd. Ik houd me be-
zig met de marketing. Naar de particulier toe wil ik 
graag de boodschap overbrengen dat je aan biodiversi-
teit moet werken. Dat kan door in je tuin zowel waard- 
als drachtplanten te zetten voor insecten die van be-
lang zijn voor de bestuiving.”

Vorige week is Tastyblooms.nl online gegaan...
„Op die site vind je onze eetbare biologisch vaste plan-
ten. Bij elke plant geven we verzorgingstips, maar we 
geven ook aan welk deel van de plant eetbaar is, wat 
de smaak ervan is en hoe je de bloem kunt verwerken 
in gerechten. Ons uitgangspunt daarbij is dat je geen 
chef-kok hoeft te zijn om met recepten met eetbare 
bloemen aan de slag te kunnen.”

Recepten, heb je nog een tip?
„Ja, de bloemen van de dropplant (Agastache) kun je 
bijvoorbeeld heel goed verwerken in ijsblokjes. Afhan-
kelijk van de bloemkleur krijg je zo blauwe, roze of 
paarse ijsblokjes met een decoratief bloemetje erin. 
Maar je kunt de bloem ook verwerken in siroop, jam, 
op desserts, je sandwich of in kruidenboter.”

Hoe gaan de zaken?
„Best goed, Tasty Blooms groeit jaarlijks 2% in omzet.

Wat is je droom?
„We hebben nu 7 ha vollegrondsteelten, onder meer 
buxus, taxus, laurier en hulst. Veel van die producten 
gaan naar het Verenigd Koninkrijk. De markt voor 
buxus is door de buxusmot ingestort en ook de brexit 
kan een probleem worden. Daarom willen we 5 ha om-
zetten in natuurgebied. De overige 2 ha blijft voor de 
kwekerij. Op termijn is het de bedoeling dat mensen 
bij ons een workshop kunnen volgen, waarbij ze een 
rondleiding over de kwekerij en door het natuurgebied 
kunnen krijgen. Zo ontdek je de biodiversiteit van de 
natuur en hoe je die in je eigen tuin kunt creëren.”

Moet er een verruiming van het kinderpardon komen?
„Ik vind dat je de individuele situatie van ieder ge-
vlucht kind dat naar Nederland komt, op zichzelf moet 
bekijken. Ieder kind moet een kans krijgen en goed op-
gevangen worden. Als een kind hier al helemaal soci-
aal is ingeburgerd, dan kun je het toch niet terugstu-
ren naar een land waarvan ze de taal misschien niet 
eens spreken?”
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’ Op termijn wil ik dat mensen een 
workshop bij ons kunnen volgen’


