Internetpionier Klaas Dijkstra
Samen met mijn collega Edwin Dijkhuis rijd ik de oprijlaan van een moderne woonboerderij in Langedijke op. Bij de schuur staat een grote camper en op het dak schitteren zonnepanelen. We zijn op bezoek bij Klaas Dijkstra, de man achter de website Wilde-planten.nl. Hij is een onbekende in de wereld
van de floristen. Daarom leek het ons een goed idee voor een nadere kennismaking.

Klaas Dijkstra voor zijn huis in Langedijke (foto: Laurens Sparrius).

Bij koffie met gebak vertelt Klaas
aan de keukentafel hoe hij in zijn
jeugd midden in de natuur opgegroeid is: het Friese platteland bij
Gorredijk met baltsende kemphanen, waar de kievitseieren nog
volop geraapt konden worden. Zijn
vader was vogelringer. Zo kreeg hij
de liefde voor de natuur van huis
uit mee. Na zijn diensttijd kwam hij
in het onderwijs terecht. Jarenlang
werkte Klaas als onderwijzer op
diverse basisscholen in de regio
Stellingwerf. In die tijd zag hij de
natuur, maar ook lokale tradities
op het platteland achteruitgaan.
Om schoolkinderen iets daarvan
bij te brengen, maakt en onderhoudt Klaas een website over de
regionale leefomgeving (heemkunde) samen met de Stellingwarver Schrieversronte. Klaas en zijn
vrouw houden allebei van de natuur, maar tijdens de vakantie mag
hij niet teveel naar planten kijken.
Klaas: “Sinds de kinderen het huis
uit zijn, hebben we een camper.

Samenwerking
FLORON heeft met Wildeplanten.nl afspraken gemaakt
over het delen van informatie.
In de NDFF Verspreidingsatlas
worden beschrijvingen van
plantensoorten getoond, terwijl
Klaas de verspreidingskaarten van flora in zijn website
verwerkt. Bram van der Schee
en Annemieke van den Berg
hielpen bij het overzetten van
de gegevens naar de Verspreidingsatlas.
Een blik op het hooiland achterin de heemtuin (foto: Laurens Sparrius).
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werkt 15 jaar aan Wilde-planten.nl
Dan rijden we kriskras door Europa
en maken stevige wandelingen in
afgelegen streken.”
In 1984 kocht hij zijn huidige huis
met een flinke lap grond erbij (20 x
200 meter), die hij als particuliere
heemtuin inrichtte. De planten in
de tuin werden gedocumenteerd
in een uitgebreide catalogus. Dit
was de start van de website wildeplanten.nl in 2001. Klaas: “De
hobby is daarna een beetje uit de
hand gelopen. Momenteel ben ik
bijna twee dagen per week bezig
met het toevoegen van nieuwe
informatie.”

De huidige website beslaat ruim
1.800 inheemse plantensoorten in
de vogende rubrieken: naam en
etymologie, beschrijving, biotoop,
verspreiding, foto’s en historische
illustraties. Wat veel mensen niet
weten is dat de kaartjes met de
wereldwijde verspreiding en de
verspreiding in Vlaanderen met
de hand zijn ingetekend. Omdat
het teveel werk werd, worden die
niet meer geactualiseerd. Klaas:
“Mijn doel is om de komende jaren
vooral veel foto’s toe te voegen,
en informatie over het kweken van
wilde planten. Vooral dat laatste
vind je nu bijna nergens.”

Aan het eind van ons bezoek
maken we een wandeling door de
heemtuin. Ondanks dat het half
februari is, staat de tuin vol met
bloeiende boerenkrokussen. Het
bos, met een fraaie ondergroei van
voorjaarsbloeiers, plantte Klaas zelf
toen hij er kwam wonen. Achter
het bos ligt een heuvellandschap
verborgen met een orchideeënweide in de natte laagten, en zelfs
een jeneverbesstruweeltje gekiemd
uit Deense bessen.
Tekst: Laurens Sparrius

Puzzel

Herken je alle afgebeelde planten?

De oplossing vindt je op pagina 23 onderaan. Samenstelling en foto’s puzzel: Willemien Troelstra.
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