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Het Franse huis was bij aankoop een bouwval, werd gaandeweg een vakantiehuis en is na 20 
jaar klussen een tweede woning. De grote projecten zijn achter de rug. Tijd voor invulling 
van de details. 
 
Bij mijn huis hoort een weiland met diverse (fruit)bomen. Wat is er mooier dan een terrein 
met een rijkdom aan bloeiende planten waar volop vlinders en bijen rondvliegen. Bij het 
maken van de planning groeit er uitsluitend een onbestemd soort grof groen/grijs gras met 
wat madeliefjes en paardenbloemen. Vanwege de droogte een taai soort gras dat twee tot 
drie keer per jaar wordt gemaaid. Een uitdaging voor een boerenzoon uit Groningen om er 
wat fleurigs van te maken. 
 
Na enige studie was mijn conclusie dat klaver de oplossing is. Klaver is immers altijd groen, 
kent rode en witte bloemen, verbetert de bodem en is bevorderlijk voor het dierenleven. 
Rode klaver verdraagt – vanwege een langere pinwortel - de droogte beter dan witte. Maar 
ja, beide kleuren is wel zo mooi en het zou zomaar kunnen dat wit het hier ook goed doet. 
Wat is leuker dan dat je bij aankomst een zonnig veld ziet met veel fris groen, witte en rode 
klaverbloemen met dartelende vlinders en zoemende bijen. Geluk kun je dus letterlijk 
zaaien. 
 
De vorige herfst de tuinman ruimschoots op tijd geïnformeerd over mijn plannen. Of hij 
ervoor kon zorgen dat het gras nog voor mijn komst is gemaaid zodat het zaad alle 
gelegenheid heeft om wortel te schieten. En volgens hem was het ook nodig om de van de 
bomen afgevallen bladeren af te voeren, want in een terrein met veel blad is zaad kansloos. 
Als bevestiging dat dit extra werk door hem was geklaard ontving ik een factuur van € 400. 
 
Kort voor het vertrek naar Salée voor € 110 een zak met een kilo of tien klaverzaad rood en 
wit gekocht. Nu is klaverzaad erg klein (doorsnee minder dan een millimeter), zodat zaaien 
erg lastig is. Een handje vol zaad is immers genoeg voor een groot oppervlakte. Ik herinnerde 
mij dat mijn vader kleine zaden voor het zaaien vermengde met zand. Als je dan een handvol 
van dat mengsel zaaide dan was dat voor een klein deel maar toch voldoende zaad. Zand 
gescoord en met zaad gemengd. Mijn vader zou er ongetwijfeld trots op zijn geweest dat zijn 
lessen zowaar in de Ardèche worden toegepast. Begin oktober ’20 over een 1.200 m2 grond 
met de hand klaverzaad met zand gezaaid zodat de milde herfstregen voor een welkome 
kiemstart zou zorgen. Dat volgens de theorie klaver in de grond moest worden gezaaid en 
niet er bovenop was slechts een hinderlijk detail. Bovendien had ik haast met mijn vertrek 
vanwege de in Frankrijk fors oprukkende corona. 
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Mijn tuinman bericht mij in mei ‘21 dat hij het gras heeft gemaaid. Over klaver wordt niet 
gerept. Dus de man maar eens gevraagd hoe de klaver erbij stond. Er waren volgens hem dat 
voorjaar erg veel paardenbloemen maar geen spoor van de klaver. 
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In juni ’21 toch maar eens door het weiland gewandeld of er echt geen spoor van de klaver 
is. Mijn agrarische neef AB had me al verteld dat het zomaar zou kunnen dat de klaver in de 
loop van dit jaar tóch tevoorschijn komt. En inderdaad, op een aantal plaatsen staan volle 
klaverplanten; de meerderheid rood. Mooie volle krachtige planten. Hier en daar meer dan 
elders. Maar een kniesoor die erop let dat het zaaien niet met deskundige hand is gebeurd. 
Nu klaver zichzelf vermeerdert gaat het - zij het op termijn - dus alsnog gebeuren: een veld 
vol klaver. 
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