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Planten met een verhaal
Wat groeit en bloeit er op en langs
de Nederlandse akkers?
Je bent op het platteland, ziet boerderijen, akkers
en akkerranden, geniet van wat je ziet en vraagt
je af: wat groeit en bloeit daar eigenlijk? De akkerbouwers laten het je graag zien, want achter elke
plant zit een verhaal.
Neem dit handige gidsje dus mee als je eropuit
trekt. Je kunt dan in de verschillende seizoenen de
cultuurgewassen op de akkers herkennen en de
speciaal ingezaaide kruiden op de akkerranden en
natuurbraakpercelen. En de onkruiden.
Bloeiende planten op en langs de akkers zijn niet
alleen prachtig om te zien, maar ook bijzonder
functioneel. De cultuurgewassen zorgen immers
voor voedsel en voor grondstoffen voor energie
en industrie. En de ingezaaide kruiden voor meer
natuur. De kruiden lokken bovendien insecten en
vogels. Bedreigde akkervogels vinden er beschutting en voedsel, terwijl sommige insecten ook
nog eens de natuurlijke vijand van de luizen in de
cultuurgewassen zijn.
Zie je bloeiende kruiden langs de akker?
Pluk gerust een mooi veldboeketje.

5

Aardappel
In juli zijn akkers soms paars of wit gekleurd door de
bloemen van de aardappel. De bladeren, bessen en de
bloemen, die ook bijen trekken, zijn giftig. Maar de knollen die onder de grond zitten zijn eetbaar. In veel
Europese landen is de aardappel de basis van de warme
maaltijd. Dat is zo gekomen nadat Spaanse ontdekkingsreizigers begin zestiende eeuw de aardappel in
Europa hebben geïntroduceerd vanuit Zuid-Amerika. De
knollen werden vanaf die tijd langzamerhand erg populair als voedsel. De plotselinge uitbraak van de aardappelziekte (Phythophthora) in Ierland in 1845 leidde zelfs
tot een enorme hongersnood. Velen verlieten daarop het
land en emigreerden naar Amerika.
Naast tafelaardappelen zijn er aardappelen waarvan de
industrie het zetmeel gebruikt om er bijvoorbeeld textiel,
medicijnen en papierproducten van te maken. En
natuurlijk zijn aardappelen ook de grondstof voor chips,
patat, aardappelpuree en andere lekkere dingen.

aardappelknollen

aardappeloogst
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aardappelbloemen

bloeiende aardappelakker
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aardappelbloemen

suikerbiet

suikerbietenakker
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schoffelen

jonge bietenplant

Suikerbieten
Suikerbieten bevatten op het tijdstip van oogsten – omstreeks oktober –
veel suiker, ongeveer 16 procent. Uit een biet kun je wel 35 suikerklontjes
halen. De twee kilo zaad, die in april op een hectare wordt gezaaid, kan
na vijf maanden wel 10.000 kilo suiker opleveren. De planten van die
ene hectare kunnen dan samen zo’n 60.000 kilo wegen. Om al die suiker te produceren, hebben de bieten voedingsstoffen nodig: onder andere water en koolzuurgas (CO2). Ze produceren daarnaast echter
ook veel zuurstof, meer nog dan een zelfde oppervlakte grasland of bos.
Bieten groeien het best tijdens in een wat koeler en vochtiger klimaat.
Heet droog weer zorgt dat ze gaan slapen. Om te voorkomen dat de
planten te veel water verdampen, laten ze hun bladeren slap hangen.
Het lijkt dan alsof ze slapen. Als het wat natter wordt, herstellen ze weer.
In Nederland staan een paar suikerfabrieken die de suiker uit de bieten
halen. Maar je kunt ook zelf suiker maken uit een biet. Snij zo’n biet fijn,
pers het sap eruit en kook dat sap tot alle vloeistof verdampt is. De bruine brij die je overhoudt, is ruwe suiker. Deze zou je in de koffie kunnen
doen. En van suikerbieten zou je zelfs surrogaatkoffie kunnen maken.
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Cichorei

cichoreibloem

cichoreiplant

Cichorei is een plant die in Nederland in het wild
groeit, langs rivierdijken bijvoorbeeld. Cichoreiplanten
vallen op met hun hemelsblauwe bloemen. Ze zijn
nauw verwant aan de andijvie. Als je de wortels van
cichorei uit de grond haalt en in het donker laat uitlopen, krijg je witlof. Gedroogde, gemalen en gebrande
wortels zijn een belangrijke grondstof voor surrogaatkoffie. Nog steeds kun
je potjes kopen van
gebrande cichorei als
extra aroma voor de
koffie. Maar ook op
een andere manier
kun je het in de koffie
stoppen.
Cichorei wordt ook
akkerbouwmatig
geteeld. De wortels
zijn namelijk een
belangrijke leverancier
zijn van ‘inuline’, een
grondstof voor suikervervangers. Het wordt
gebruikt voor caloriearme zoetjes in de
koffie of voor energiedrankjes. Andere
cichoreirassen worden
verbouwd voor witlof,
oftewel ‘Brussels lof’.
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Maïs
Maïsplanten kunnen wel meer dan twee meter hoog
worden, zo hoog dat je er niet overheen kunt kijken. Er
zijn boeren die daarom een maïsdoolhof aanleggen.
Eigenlijk is maïs een beetje een te grote plant voor
Nederlandse begrippen. Ze ziet er uit als een tropische
plant en gedraagt zich ook zo. Ze kan – net als tropische
kamerplanten – absoluut niet tegen vorst. En ze groeit
het best bij een temperatuur van 32°C. Bij niet tropische
planten is dat rond de 25°C. En als het warm is, kunnen
maïsplanten ook erg hard groeien.
Maïs groeit oorspronkelijk in subtropische gebieden.
Omdat het klimaat in Nederland niet echt tropisch is,
wordt de plant hier dus ook niet helemaal rijp. Dat is
dan ook de reden waarom de boeren van snijmaïs de
hele plant verhakselen. Dat doen ze net voor de winter.
Het versnipperde materiaal is veevoer.
Voor korrelmaïs, maïs die wel rijpt, gebruik je andere
rassen dan voor snijmaïs. Van die korrels maken ze in
de industrie cornflakes, popcorn, maïzena of maïsmeel.

jonge maïsplant

maïsoogst
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maïsplanten met kolf

Granen
Granen zijn eigenlijk grote grassen. Deze grassen zijn zeer oude
landbouwgewassen, misschien wel de oudste. Tarwe wordt het
meest verbouwd in Nederland, vooral op kleigrond. De eerste
boeren verbouwden tarwesoorten als spelt en eenkoorn om er
brood van te bakken. De moderne Nederlandse tarwe is niet zo
geschikt om brood van te bakken en wordt vooral gebruikt als
veevoer of voor koek en gebak. Veel broodtarwe komt uit
Duitsland en Frankrijk.
Ook graansoorten als gerst, rogge en haver worden vaak als veevoer gebruikt. Maar gerst gebruik je ook bij de bereiding van bier,
van rogge kun je roggebrood bakken en haver is heel geschikt
als paardenvoer. In sommige regio’s in ons land wordt weer het
aloude spelt geteeld voor bakkers die er speltbrood van bakken.
Omdat rogge de grootste hoogte bereikt, soms wel bijna twee
meter, levert zij ook de meeste stro. Stro is een bijproduct, het
zijn de gedroogde stengels van de plant. De korrels uit de aren,
zijn de zaden van de plant. Die kun je vermalen tot meel,
gebruiken voor de bierbereiding of het jaar erop opnieuw zaaien.

tarweoogst

tarwe
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jonge haver

gerst

jonge tarwe

jonge roggeplant

rogge

haver
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spelt

wintergerst en wintertarwe

Uien

uienplanten

uienbloemen

gerooide
Vlas uien

Ooit werd de ui goddelijke status toegekend, werd er
een liefdeopwekkend drankje van gebrouwen en was
hij een middel tegen kaalhoofdigheid en likdoorns.
Nu is bekend dat uien, net zoals sjalotten en knoflook, de kans op hart- en vaatziekten verkleinen.
Van oorsprong is de ui afkomstig uit Centraal-Azië.
Uien houden daarom niet zo van natte, Nederlandse
zomers en nazomers. Dat uien uit een droog, weinig
begroeid steppegebied komen, is af te leiden uit de
holle en opgeblazen bladvorm. De plant gaat zo verdamping door zon en wind tegen. De blauwgroene
kleur van het blad wordt veroorzaakt door een wasafscheiding.
De meeste uien worden in het voorjaar gezaaid en
begin september als consumptie-uien geoogst. Er
zijn ook plantuien. Deze worden eind juli al geoogst.
Deze kleine uien kun je ook in de tuincentra vinden.
De ui is een plant (van het geslacht Allium) die van
nature pas in het tweede jaar bloeit. Bloeiende
uienakkers zie je alleen in warmere landen, zoals
Frankrijk. Daar worden de uienplanten (ook door
Nederlandse zaadfirma’s) tot bloei gebracht voor de
zaadwinning. Wel vind je hier en daar in Nederland
paarsbloeiende alliumplanten als sierteeltproduct.
Het alliumgeslacht omvat honderden soorten. Tot de
familie behoren onder andere sjalot (uit Israël afkomstig), zilverui, stengelui, bosui, prei en knoflook. Ook
deze groeien op de Nederlandse akker.
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Vlas

vlasbloemen

olievlas

vlaszaadbolletjes
Vlas

Vlas heeft hemelsblauwe bloemen, maar er zijn ook
witbloeiende rassen. Het ziet er fleurig uit, maar het
is de boeren niet om de bloemen te doen. De zaden
zijn interessant omdat je er lijnolie uit kunt halen.
En van de vezels uit de stengels kun je linnen
maken. De rassen voor vezelvlas hebben langere
stengels dan de rassen die je gebruikt voor lijnzaad.
Linnen maken uit vlas is niet simpel. Je moet er veel
dingen voor doen. Na de oogst moet je eerst de
zaaddozen verwijderen. Dat heet ook wel ‘repelen’.
Om de vezels uit de stengels te krijgen, moeten ze
eerst een tijdje op het veld liggen rotten of ‘roten’.
Met het ‘zwingelen’ of ‘brakelen’ sla je de houtachtige snippers van de stengels af. De vezels die je
overhoudt, moet je kammen: je haalt ze over ‘de
hekel’. Daarna kun je de vezels spinnen tot linnen.
Lijnolie haal je uit het zaad. Het kan wel 40 procent
olie bevatten. Die olie is grondstof voor voedingsmiddelen, linoleum en olieverven.

vlasakker
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koolzaadbloem

jonge koolzaadplant

Koolzaad
In mei en juni vallen de koolzaadvelden op door hun knalgele
kleur. Andere koolsoorten die gaan bloeien, hebben net zulke
gele bloemen. Daaraan kun je zien dat koolzaad verwant is
aan kool. Je zou die koolzaadvelden ook de ‘margarinevelden’
kunnen noemen, want dat is een van de gebruiksdoelen van
de koolzaadolie die uit de zaden wordt geperst.
Het stuifmeel uit koolzaad vormt een belangrijke voedselbron
voor bijen. Die bijen zijn bovendien belangrijk voor de bestuiving van koolzaad. En niet alleen bijen worden aangetrokken
door koolzaad, ook andere insecten en vogels komen erop af.
Heel veel koolzaad vond je vroeger in de Flevopolders toen
die net waren ingepolderd. Omdat koolzaad heel diep wortelt,
helpen die planten de structuur van de grond te verbeteren.
Nu is dat niet meer nodig. Sinds enkele jaren staan deze
planten opnieuw in de belangstelling, omdat je de koolzaadolie kunt gebruiken als motorbrandstof. Je kunt er biodiesel
van maken. Er rijden al bussen, trekkers, vrachtwagens en
personenauto’s op deze brandstof.

16

koolzaadgewas
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koolzaadakker met imkers
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Akkerbouw in Nederland
De akkerbouw in Nederland is een grote plantenproducent. Ongeveer
40 procent van de totale oppervlakte landbouwcultuurgrond van 2 miljoen hectare is akkerland; circa 50 procent is weiland. Die 40 procent
akkerland staat voor 800.000 hectare. Op ongeveer een kwart hiervan
telen akkerbouwers en veehouders snijmaïs als voer voor rundvee. De
overige 600.000 hectare is in gebruik bij de ruim 12.000 gespecialiseerde akkerbouwbedrijven die Nederland rijk is. Hun hoofdproducten
zijn aardappelen, granen en suikerbieten. Andere bekende akkerbouwproducten zijn uien, vlas, koolzaad, graszaad en blauwmaanzaad. Veel
akkerbouwers telen daarnaast vollegrondsgroenten, zoals spruitjes,
peen, witlofwortelen, peulvruchten en prei. En bloembollen, voornamelijk tulpen en lelies.
De gespecialiseerde akkerbouwketen (akkerbouw, handel, industrie en
dienstverlening) bestaat uit circa 25.000 bedrijven, waar ongeveer
100.000 mensen werken. Hun productiewaarde bedraagt ruim 16 miljard euro per jaar en hun toegevoegde waarde en exportwaarde elk een
kleine 6 miljard. De sector is een wereldspeler. Zo is de Nederlandse
akkerbouw wereldmarktleider op het gebied van pootaardappelen, het
uitgangsmateriaal voor de teelt van consumptieaardappelen.
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jonge papaverplant

maanzaadakker
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Blauw maanzaad
Maanzaad (of: blauw maanzaad) kan je in slaap brengen als
je er te veel van eet. Dit verklaart ook de naam. Een andere
naam voor de plant is ook wel slaapbol. Topsporters die een
broodje met maanzaad eten, kunnen zelfs in de problemen
komen als ze op doping gecontroleerd worden. Maanzaad
is niets anders dan het zaad van de klaproos of papaver.
Overigens is het gehalte aan ‘opiaten’ of verdovende middelen in het melksap van de papaver veel groter dan van het
zaad. Het zaad kun je – met mate – veilig eten.
Wanneer je bij je oor met de rijpe vruchtbollen van de papaver
schudt, hoor je de zaden tegen de wanden van de doos rammelen. Als je zo’n vruchtbol op z’n kop houdt, komt er blauw
zaad uit. Bakkers gebruiken het om hun broden mee te versieren, bovendien krijgt het brood er een nootachtige smaak
van. Voordat het zover is dat je het zaad uit de planten haalt,
hebben de papavers eerst met opvallend grote, roze bloemen
gebloeid. Anders dan je misschien zou verwachten, zie je niet
zoveel bijen in de papavers. De bloemen zijn zelfbestuivend.

papaverbloemen

maanzaadvruchtbollen
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Meekrap
Meekrap heeft gele bloemen en is verder groen. Een
rode kleur kun je niet aan deze plant ontdekken. Toch
kun je van de wortels van deze plant een rode kleurstof
maken. ‘Turks rood’ heet die verfstof. Vroeger al werden
de wortels van de driejarige planten gedroogd en verpulverd. Dit poeder of racine zorgde ervoor dat de teelt
van meekrap lucratief was, tot ongeveer 1875. Vanaf dat
moment kwamen er veel goedkopere chemische, rode
kleurstoffen beschikbaar. De meekrap verdween als
gewas. Tot een paar jaar geleden.
De productie van de chemische kleurstoffen is nogal
milieubelastend. Omdat de textielindustrie op zoek is
naar milieuvriendelijke verfstoffen, staat meekrap daarom nu opnieuw in de belangstelling. Bovendien is door
de universiteit van Wageningen een nieuwe methode
ontwikkeld om een goede kleurstof uit de wortels te
halen. In Zeeland en Brabant wordt dit gewas bij wijze
van experiment nu opnieuw geteeld.

meekrap

meekrapoogst
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Groenbemesters
Het lijkt zo onzinnig: je zaait gewassen om ze vervolgens na een tijdje onder te
ploegen. Toch heeft het zin. De plantenresten die de boeren zo in de bodem
brengen, zorgen ervoor dat de structuur van de grond beter wordt. De grond
wordt makkelijker te doorwortelen voor andere gewassen, het zorgt dat er meer
bodemleven in komt. Regenwormen bijvoorbeeld breken de plantenresten af tot
organische stof. Hoe meer organische stof, hoe beter de bodem water kan
vasthouden.
Phacelia of ‘bijenvoer’ is zo’n groenbemester. De
plant is heel aantrekkelijk voor bijen en levert heel
bladrammenas
veel organische stof op. Ook bladrammenas is er
een. Bladrammenas groeit heel snel, waardoor je ze
vrij snel onder kunt ploegen. En zolang de planten
geen zaad hebben gevormd, krijg je er ook geen
onkruid van.
En ook gele lupinen leveren, net zoals alle andere
vlinderbloemigen, extra stikstof aan de grond. Dat
laatste zorgt er weer voor dat een volgend gewas
beter groeit.

jonge phacelia

bloeiende phacelia
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lupine

teunisbloem

rode klaver

duizendblad

Akkerranden
Natuurlijk kun je als boer de akkers tot op de rand inzaaien met bieten of er
aardappelen poten. Maar aan die randen groeien de gewassen niet altijd
goed. De grond is er soms verdicht. Door de akkerranden in te zaaien met
bloemen, los je dat probleem op. Bovendien helpt het om meer leefruimte
te bieden aan vogels, insecten, of bedreigde planten. Hier zitten insecten of
vogels bij die boeren helpen om luizen of rupsen in hun gewas te bestrijden.
Zulke akkerranden worden soms ingezaaid met gewassen als phacelia
(‘bijenvoer’) of zonnebloemen. Maar het kunnen ook inheemse planten
zijn, zoals teunisbloem, korenbloem en klaversoorten, duizendblad, boerenwormkruid of pastinaak. Vogels profiteren ervan. Je vindt er putters,
fazanten of – soms – de patrijs. En vlinders als het oranje zandoogje, bruin
zandoogje, de distelvlinder of atalanta vinden er een plekje. Zweefvliegen
en lieveheersbeestjes eten er luizen. Andere insecten zijn weer voedsel voor
de vogels. De uilen, buizerds of kiekendieven gebruiken de randen als
broedbiotoop. Ze jagen op de muizen die in granen zitten.
Natuurlijk wordt er in de akkerranden niet gespoten. De boer bemest er
ook niet en er wordt niet geoogst. De akkerranden maken het landschap
aantrekkelijker en boeren krijgen er soms een vergoeding voor.
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bloemrijke akkerrand

boerenwormkruid

korenbloem
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klaver

graspieper

buizerd
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veldleeuwerik

grauwe kiekendief

Vogels op de akker
Vogels en andere dieren vinden veel voedsel op de
akker, vooral in graanvelden. Zaadetende vogels als
de geelgors, mussen of de veldleeuwerik zijn er gek
op, maar zij niet alleen, ook muizen kun je er vinden.
Die zijn voedsel voor andere vogels, zoals de kerkuil.
En sommige vogelsoorten vinden beschutting op de
akker. De gele kwikstaart en veldleeuwerik broeden er.
Maar het gaat niet zo goed met de akkervogels.
Soorten als de patrijs, ortolaan of kwartel zijn
bedreigd. Niet alle gewassen zijn aantrekkelijk voor
vogels. Dat is een van de redenen waarom boeren
steeds vaker meehelpen door in akkerranden gewassen in te zaaien die juist wel beschutting en voedsel
bieden. Daarom zie je daar randen met zonnebloemen, of granen met akkeronkruiden. Ook zijn veel
akkerbouwers in het voorjaar actief in de weer met
nestbescherming. In Groningen bijvoorbeeld doet de
grauwe kiekendief het weer goed dankzij die inspanningen.

geelgors

patrijs
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gele kwikstaart

fazant

Zoogdieren
Als je ’s ochtends vroeg langs het akkerland fietst, kun je
geluk hebben. Dan zie je een groepje reeën dat zich
tegoed doet aan het jonge gewas. Of je ziet een haas
wegrennen. Konijnen zijn er dan ook, al zie je die niet zo
vaak meer als een tiental jaren geleden. Door bloeddiaree, een virusziekte uit China, hebben ze het de laatste
jaren moeilijk. Daarnaast worden ze soms nog geplaagd
door myxomatose, een ziekte die sinds 1954 in
Nederland aanwezig is.
Behalve deze grotere zoogdieren zitten er ook vele kleine op de akkers, maar die zie je niet zo makkelijk.
Veldmuizen eten van de zaden, spitsmuizen – het zijn
geen echte muizen, maar meer verwant aan de mol –
eten insecten. Daarnaast vind je er soms woelmuizen,
of een wezeltje. De mol zit onder de grond. Ook de vos
is aanwezig, maar die is nogal schuw. Weinig kans dat je
die ziet.

haas
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veldmuis

lieveheersbeestje

loopkever

zweefvlieg

Lieveheersbeestjes
Lieveheersbeestjes eten luizen, soms wel vijftig op
een dag. En de larven van deze kevers eten er soms
nog wel meer, zij moeten er tenslotte van groeien.
Omdat akkerbouwers liever geen luizen zien, hebben
ze graag meer lieveheersbeestjes in hun gewassen.
Lieveheersbeestjes kweken is echter lastig, bovendien vliegen ze weg. Maar door gunstige omstandigheden te scheppen, kun je wel stimuleren dat er
meer insecten komen. Bloemrijke akkerranden, die
niet bespoten worden, kunnen daarbij helpen. En het
kan ook andere natuurlijke vijanden van luizen aantrekken, zoals de gaasvlieg of zweefvlieg. Ook rupsen
hebben natuurlijke vijanden: er zijn sluipwespen die
hun eieren leggen in de rupsen of kevers die rupsen
eten.
Hoe meer variatie in de omgeving van de akker, hoe
meer kans dat loopkevers, spinnen, zweefvliegen of
lieveheersbeestjes helpen de plagen in het gewas te
onderdrukken.
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gaasvlieg

Onkruiden
Onkruiden zijn planten die ergens staan waar ze
niet gewenst zijn. Een aardappelplant die tussen
de bieten staat, is ongewenst en op dat moment
onkruid. Het is lastig bij het oogsten, zorgt voor
vervuiling en voor het overleven van plantenziekten en plagen.
De ene plantensoort komt vaker voor als onkruid
dan de andere. Akkerbouwers hebben een hekel
aan sommige hardnekkige soorten. Ridderzuring
is zo’n soort. De plant heeft een wortel waaruit die
iedere keer opnieuw uitgroeit. Die wortels zitten
diep in de grond en zijn taai. Boeren noemen ze
ook wel ‘hardijzers’.

ridderzuring

Akkerdistels
Akkerdistels zijn de meest voorkomende distels.
Ze hebben stekelige bladeren. In veel streken heten
ze daarom ook wel ‘stekels’. Akkerdistels hebben
diepgroeiende wortels die je er moeilijk uittrekt en
die iedere keer opnieuw uitlopen. Omdat ze zich
ook makkelijk door zaad verspreiden, hebben
gemeenten soms een plaatselijke distelverordening. Die schrijft voor dat je in sommige gevallen
verplicht bent de distels te bestrijden.
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akkerdistel

Kweek

kweek

Kweek is een grasachtige plant die onder de grond
lange witte veterachtige uitlopers maakt. In het Fries
heet dit gras niet voor niets ‘fitergers’. Die wortelstokken – eigenlijk zijn het ondergrondse stengels – kunnen nadat ze versnipperd zijn, direct weer uitgroeien
tot een nieuwe plant. Het kan zo makkelijk een gewas
overwoekeren. Maar helemaal nutteloos is zo’n plant
nooit. Het is rupsenvoer voor dagvlinders als het
zandoogje en het dikkopje. En het schijnt dat je van
gemalen wortels – mits je er genoeg hebt – zelf
brood kunt bakken.

Kleefkruid

kleefkruid

Kleefkruid – of Jan-plak-an – blijft aan je kleren
hangen. De plant doet dat niet voor niets. Het is
een manier om zich te verspreiden aan de vacht van
zoogdieren. Ook de vruchten, waarin de zaden zitten,
kunnen aan je kleren blijven plakken. Omdat kleefkruid zich zo makkelijk verspreidt, en ook steeds
opnieuw uit de wortels uitloopt, is het hardnekkig.
Vooral in de teelt van bieten kan het hinderlijk zijn.

Vogelmuur
Vogelmuur is een zaadonkruid met kleine witte bloemen dat op de grond blijft liggen. De soort bloeit het
hele jaar door, vormt het hele jaar door zaad en kan
dus ook het hele jaar als onkruid opkomen. Vogelmuur is uitstekend vogelvoer, vandaar de naam. Maar
ook voor menselijke consumptie is de plant geschikt:
als sla of als gekookte groente. Plukken maar dus!

vogelmuur

31

Jacobskruiskruid
Trots staan de Jacobskruiskruiden met hun gele
bloemen te pronken. En als sieraden tref je er soms
‘zebrarupsen’ aan, geelzwart gestreepte rupsen die
van de bladeren eten. Na verpopping worden die
rupsen de roodzwarte sintjacobsvlinders, die je vooral
in de duinstreek kunt aantreffen.
Toch zijn boeren niet blij met deze plant als onkruid.
Vooral veehouders en paardenliefhebbers zijn deze
planten liever kwijt dan rijk, want ze zijn giftig voor
paarden en runderen. Gewoonlijk eten de dieren de
planten niet, maar als ze gedroogd in het hooi zitten,
kunnen ze na consumptie ernstige leverbeschadigingen veroorzaken.

jacobskruiskruid

Zonnebloemen
Met hun imposante vertoning lijken zonnebloemen
wel goddelijk. Het is niet voor niks dat Inca’s en
Azteken in Zuid-Amerika, waar de plant oorspronkelijk vandaan komt, de zonnebloem als heilige plant
beschouwden. Inca’s vereerden haar als beeld van
hun zonnegod. De bloemen draaien altijd met de
zon mee. ’s Ochtends zijn ze op het oosten gericht,
in de loop van de dag draaien ze mee naar het westen. ’s Nachts draaien ze weer terug naar het oosten.
De zonnebloempitten, de zaden, bevatten wel 40
procent olie. Deze is goed bruikbaar voor margarine,
spijsolie of als alternatieve brandstof. In Nederland
zaaien boeren zonnebloemen soms in op de akkerranden. Er zijn experimenten met zonnebloemen als
veevoer, als alternatief voor snijmaïs.
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zonnebloem

jonge zonnebloem

Brandnetel

brandnetel

Een gat in de markt, dacht een ondernemer uit
Emmeloord toen hij begon met de akkerbouwmatige teelt van brandnetels. Hij hoopt er geld
mee te verdienen door de vezels uit de stengels
te verwerken tot kleding. Net zoals je van vlas
linnen kunt maken, kun je brandnetelvezels
weven tot ‘neteldoek’. Daarvoor moet je wel
oudere planten gebruiken.
De toppen van de jonge planten zijn goed te
eten. Natuurlijk kun je ze niet rauw eten, je moet
die bladeren koken. Het smaakt een beetje als
spinazie. Rupsen kunnen de bladeren wel rauw
eten. Dagvlinders als de kleine vos, dagpauwoog,
landkaartje en de atalanta gebruiken de brandnetels om er hun eieren op te leggen.
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