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Duizenden bolletjes voor Groninger burcht
Afgelopen zomer schreef kwekerij 'De Schüllhorn' uit Anna Paulowna een actie uit, via social media
Twitter en Facebook, met de vraag: Wie verdient er een gratis pakket verwilderingsbollen van ons?
Dat kan een persoon zijn maar ook een stichting of project.
"Er kwamen leuke ideeën binnen," zegt Mark de Goede, eigenaar van 'De Schüllhorn'. "Maar de
inschrijving van De Burcht uit Wedde sprak ons gelijk geweldig aan! Wij hebben ons gespecialiseerd
in bolletjes die in de grond kunnen blijven om te verwilderen en dat kan bij zo'n oude borg natuurlijk
heel goed!"
De Burcht in het Groningse Wedde is een monumentaal pand met een turbulente geschiedenis.
Belegeringen, terechtstellingen, verwoestingen, de 80‐jarige oorlog: het bolwerk heeft het allemaal
meegemaakt. In 1828 ontsnapt aan de slopershamer toen het toenmalige stadsbestuur van
Groningen het voor de sloop aanbood. Recenter heeft het onderdak verleend aan het Waterschap
Westerwolde, tot het uiteindelijk in het bezit kwam van de gemeente Bellingwedde.
Na een grondige restauratie begin 2011 heeft De Burcht een publieke functie gekregen. Het pand
herbergt nu een kinderhotel, een restaurant, er kan getrouwd worden en zelfs overnacht in
'erfgoedlogies'.
Na de restauratie moest de binnentuin, gelegen binnen de slotgracht, opnieuw worden aangelegd.
Men koos voor een kopie van hoe de tuin er in de 19e eeuw uitzag, met een knipoog naar de
'slingertuin', een stijl die begin vorige eeuw in zwang was bij rijke Groningse boeren.
"Kijk, en daar komen onze bolletjes nu grotendeels in de grond. Voor een deel ook in de buitentuin,
maar daar zitten al historische bollen en stinzenplanten, die moeten ongemoeid blijven."
Linda de Goede, vrouw van Mark, is vooral gecharmeerd van het kinderhotel dat in samenwerking
met de Stichting ELKER, een instelling voor jeugd‐ en opvoedhulp, gerealiseerd werd.
"Een hotel voor kinderen van 6 tot 16 die anders nooit op vakantie kunnen of mogen. Kansarme
kinderen. Ik heb zelf twee zoontjes in die leeftijd. Die zouden zich ook best vermaken op De Burcht!"
Inmiddels is er een beplantingsplan opgemaakt in samenwerking met Landschapsbeheer Groningen,
zodat 'oude' en 'nieuwe' bollen harmonieus samen verder kunnen en elk jaar voor een groter
bloeispektakel kunnen gaan zorgen.
Afgelopen donderdag was de feestelijke overhandiging van 45.000 Noord‐Hollandse bolletjes op De
Burcht van Wedde.
Linda: "We gaan in het voorjaar zeker weer kijken, het wordt prachtig!"
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