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1

Inhoudsopgave:
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina

1
2
3
5
6
10
12
17
18
23

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Kopfoto: ‘Korenbloemen in de hoofdrol’
Inhoudsopgave
Voorwoord: Een zomerse groet van ons uit Friesland
Ons bezoek aan Millstatt am See
Sla pluk je van bomen en struiken
De ‘Gouwe Ouwe’ van de maand’: Gemengde salade met zomerbloemen
Eetbare (‘wilde’) bloemen als sfeermakers – deel 2
De ‘Gouwe Ouwe’ van de maand’: ‘Wilde’ wraps
Koolzaad
Colofon

2

Een zomerse groet van ons uit Friesland…
Even een zomerse groet van ons uit Friesland met een extra editie van ‘Het Wilde
Genieten’ zoals we afgelopen maand al beloofden.
De reden is omdat we de bijdrage over eetbare bloemen in drie delen aanreiken en we op
deze wijze in vier weken het assortiment tonen wat wel zo leuk is aan het begin van de zomer.
Zomer, ideaal dat het ook af en toe regent want de natuur en dus daarmee ook de tuin zie je
helemaal stralen en goed groeien, geen dorre planten, wèl frisse bladeren en mooie bloemen.
De eerste teunisbloemen lieten zich
zien, prachtig die gele bloemen die in
de avond en nacht op hun mooist zijn.
Heel kenmerkend voor de teunisbloem,
zij trekken nachtvlinders aan. Een heerlijke eetbare bloem, de knoppen, bladeren en zelfs de wortels. Sterker nog:
de teunisbloem staat ook wel in de rij
van vergeten groenten.

Boven en onder: de teunisbloem

De cosmea staat er werkelijk schitterend bij. De bloemblaadjes kunnen als
eetbare versiering dienen. De rozen
doen het geweldig, kortom we zijn wel
aardig tevreden over ons eigen stukje
natuur waarin we van alles zien gebeuren.
Een tuin is ook altijd in beweging en
wat jij links bedenkt piept een jaar later
rechts op.
Vroeger deed ik enorm mijn best een
tuin op kleur te creëren met wel een
paar contrastkleuren maar geel kwam
niet naast roze en toen we later geel als
hoofdkleur kozen in een andere tuin
kwam roze daar niet naast.

Als we zo rechtlijnig denken dan zetten
we te veel soorten op een zijspoor die
wel eetbaar zijn en alles te samen zorgt
voor een bepaald evenwicht.
Nog gekker, tegenwoordig schik ik alle
kleuren door elkaar, maak rustig een
bont boeket en een bak met bloeiers met diverse kleuren bij elkaar staat heel zomers.
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Dat zou ik nu in het verleden niet bedacht hebben maar ik moet toegeven, het voelt heerlijk
vrij!
We hanteren in grote lijnen ook vele principes van Permacultuur en zo hebben we een tuin
die enorm in beweging is. Lekker zo laten, wel zo gemakkelijk en zeer verrassend.
Dan komen er opeens ook spontaan planten naar je toe die je niet had geplant.
Sommige soorten proberen we wel een beetje in toom te houden maar als ik wil kan ik dagelijks eetbare bloemen op ons bord presenteren.
Met plezier delen we dan ook deel twee gericht op eetbare bloemen.
Veel plezier met deze extra editie met ook een paar gouden oude recepten en ditmaal extra
aandacht voor de lindeboom.
Plezierige weken gewenst. Tot eind juni, dan verschijnen we weer zoals altijd en met deel
drie over de eetbare bloemen.
Geniet ook van de madeliefjes en miniviooltjes.
Heel schattig op je bord.
Anneke Bleeker

Cosmea
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Ons bezoek aan Millstatt am See
Toen wij na onze Georgië-reis met de eigen auto langzamerhand weer naar het noorden ‘kropen’, hebben
we enkele, zoals wij dit
noemden ‘rondjes nostalgie’ gedaan.
In de tachtiger jaren van de
vorige eeuw zijn wij drie
keer op vakantie geweest
naar Joegoslavië (toen bestond de republiek nog, vandaar Joegoslavië, ondanks dat het er toen ook al rommelde op de
achtergrond).
Afgelopen voorjaar zijn wij
terug geweest in voormalig
Joegoslavië (voornamelijk in
Bosnië-Herzegovina en Kroatië) en hebben daar enkele
‘rondjes’ gedaan.
Later, begin 21e eeuw zijn
wij met onze kinderen naar
Oostenrijk geweest. We verbleven in het plaatsje
Gmünd, in Karinthië. Iedere
dag gingen we met hen op
pad, zo ook naar het
plaatsje Millstatt, gelegen
aan de Millstätter See.
Millstatt is een gezellig klein
plaatsje dat tegenwoordig
floreert door het toerisme.
Millstatt is ook bekend vanwege het klooster, Stift Millstatt. Vermoedelijk is met
de bouw hiervan al in 1070 begonnen, maar zeker bekend is het
vanaf 1122. Vermoedelijk zijn de eerste bewoners een Benedictijner
Orde geweest. Direct bij de bouw is een lindenboom geplaatst op een binnenplaats van het
klooster.
Deze linde deed het er geweldig en staat er tot de dag van vandaag nog steeds. Grappig is te
weten, dat deze boom nog steeds dezelfde is. Hoe men dit weet? Op 27 april 1269 vond een
rechtszitting plaats onder de bomen van het klooster.
Deze linde wordt in het verslag van het proces genoemd. Omdat deze zitting ONDER de bomen
plaats vond, heeft men bepaald dat dit toen al een boom van behoorlijke afmetingen moet
zijn geweest.
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Recept nr.:
93
2 september 2018
Categorie:
Informatie
Recept voor: Sla pluk je van bomen en struiken...

Linde

Lindebomen in een straatbeeld
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Inleiding:

Sla…
We zijn het gewend dat er vele soorten sla te koop zijn in de winkels.
Biologisch en niet biologisch, kleinbladig, grootbladig, lichtgroen,
donkergroen, getint, glad of gekruld, vele soorten staan tot onze beschikking.
In de zomer, herfst, winter en lente… sla is altijd te koop.
Je kunt je afvragen of het normaal is om het hele jaar door sla als
groente op je bord te presenteren.
Van nature groeit sla in de zomer, niet in de winter en hoort sla zijn
voedingsstoffen uit de bodem te halen.
Hoe sla gekweekt wordt, daar kun je in veel gevallen je vraagtekens
bij zetten want hoe puur is puur nog?
Sla... wat is sla?
Bladeren die als maaltijd kunnen dienen in combinatie met aardappelen, gekookt of gebakken of als bijgerecht bij elke willekeurige
maaltijd.
Sla kan ook dienen als voorgerecht aangevuld met andere ingrediënten.
Sla op een broodje gezond, zoals men dat dan noemt; kortom: sla
kan al snel een maaltijd opleuken, gezellig maken en het is een gemakkelijke en in verhouding goedkope groente.
Zelfs kort koken of roerbakken is mogelijk, rauw in een stamppot,
bedenk het en voer het uit.
Sla...
Als we heel logisch nadenken dan serveren we sla uitsluitend in het
seizoen waarin het past en dat is niet in de winter.
In de wintermaanden zijn er voldoende andere groentesoorten die
we met smaak kunnen verorberen. Seizoensgebonden eten is juist
heel goed en past ook bij de temperatuur van dat moment.
Sla groeit eigenlijk ook altijd in onze nabije omgeving als we weten
wat we kunnen eten.

Statige bomen in statige parken… de linde is daaar één van
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De lindebomen blijven heel lang jonge bladeren geven en deze zijn
uitstekend om als sla te verwerken.
Pluk de jonge bladeren en combineer met andere ingrediënten.
Als we over duurzaam tuinieren spreken dan is dit een mooi voorbeeld.
Slaplanten hebben een klein wortelstelsel, zij zijn eenjarig, moeten
in verhouding veel water hebben en zijn snel aangetast als het tegenzit.
Lindebomen hebben een diep wortelstelstel, redden zich ook in
droge periodes, kunnen ouder dan 80 jaar worden en geven elk jaar
weer heel veel sla.
Hiermee geven we niet aan dat je geen sla meer zou moeten kweken
in een moestuin; onzin, maar het kan wel tot nadenken stemmen.
De voeding groeit gewoon om ons heen ook in deze tijd van het jaar
zijn er nog volop jonge lindebladeren te scoren.
We plukken alleen de jonge blaadjes aan de toppen van takken en
onderaan de stam kun je daar vele vinden.

Er zijn veel meer bomen en struiken met eetbare bladeren in hun
jonge fase.
Denk o.a. aan de beuken, berken, witte meidoorn, maar deze bladeren zijn een periode te oogsten, wanneer zij nog zo fragiel zijn. In
het voorjaar zijn zij het smakelijkst.
Het voordeel van lindebomen is dat zij ook nu nog behoorlijk veel
jonge bladeren produceren.
Deze sla is dus langer te oogsten.
En vers geplukte blaadjes die je direct verwerkt hebben een hoge
energiewaarde, zij kunnen ook fantastisch dienst doen om een gekochte krop sla een extra boost te geven.
Als je dergelijke bladeren toevoegt aan een krop sla in een schaal dan
geef je het geheel meer energie door de vitaliteit van deze vers geplukte blaadjes.
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Versier het geheel met enkele eetbare bloemen en je hebt een
feestje op je bord.
De lindeboom is ook bekend om zijn heerlijk geurden bloesems die
vers en gedroogd als thee gepresenteerd kunnen worden maar nu
kunnen we nog genieten van jonge blaadjes.

Lindebloesem voor de thee

Sla pluk je van bomen en struiken...

Anneke Bleeker
www.project7-blad.nl
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De Gouwe Ouwe van de maand
In iedere Nieuwsbrief nemen we een ‘Gouwe Ouwe’ op, een recept dat wij geruime tijd geleden hebben gemaakt en gegeten.
Deze maand:

Recept nr.:
63
11 juni 2017
Categorie:
Gemengde salades
Recept voor: Gemengde salade met zomerbloemen
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Inleiding:

We laten ons er niet door het weer van weerhouden de zomer op
ons bord te presenteren...

Ingrediënten:

Ingrediënten salade:
een krop sla (maakt niet uit welke soort - gewassen en geplukt of
gesneden)
bloemen van zevenblad (schermpjes losgeknipt)
bloemen van de goudsbloem (bloemblaadjes los geplukt)
bloemen van de margriet (van enkele de bloemblaadjes los geplukt,
enkele heel gelaten)
bloemen van de bieslook (los geplukt)
bloempjes van de campanula
Ingrediënten dressing:
Griekse yoghurt
wat mayonaise
citroensap
flinke hand dille (ragfijn gesneden)
flinke hand bieslook (ragfijn gesneden)

Werkwijze:

Werkwijze salade:
Doe de sla in een slaschaal.
Strooi hierover (of beter: decoreer hierover) de bloemblaadjes en
de bloempjes.
Enkele intact gelaten bloempjes maken het geheel af.
Werkwijze dressing:
Schep de Griekse yoghurt in een schaal.
Doe hier twee of drie eetlepels mayonaise bij en roer goed dooreen.
Snijd de dille en de bieslook ragfijn en meng het er ook door.
Goed roeren, zodat een mooie egale en goed verdeelde saus ontstaat.
Anneke Bleeker
www.project7-blad.nl
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Recept nr.:
Categorie:
Recept voor:

70
2 juli 2017
Decoraties
Eetbare (‘wilde’) bloemen als sfeermakers – deel 2

Ganzenbloem:
De gehele bloem kan worden
gebruikt als eetbare bloem,
zowel de bloemblaadjes als
het hartje.

Gele kruisbloemigen:
Deze bloemen zijn herkenbaar
aan de bloemblaadjes: zij hebben vier bloemblaadjes die
kruislings tegenover elkaar
staan.
Koolzaad, mosterdzaad, herik,
etc., het maakt niet uit welke
je neemt, of dat je je misschien vergist.
Zij zijn allemaal eetbaar.
Ze hebben een lekkere smaak
en kunnen worden toegepast
in een salade, in kruidenboter,
of in sauzen (denk aan een
knoflooksaus).
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Goudsbloem:
Bloemblaadjes, los geplukt,
zijn te verwerken in salades, in
een kruidenboter, of in sauzen.
De bloemblaadjes staan ook
heel fleurig wanneer zij als
laatste over een soep worden
gestrooid.

Grasklokje:
Bloempjes kun je gebruiken
als eetbare decoratie, waar je
dit maar wilt gebruiken.
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Kaasjeskruid en muskuskaasjeskruid:
Beide soorten zijn eetbaar.
Zij zijn familie van de stokroos.
Kaasjeskruid is te herkennen
aan het ‘dichte’ blad.
Het muskuskaasjeskruid heeft
gevederd blad.
Op de foto’s hiernaast zijn de
pastelkleurige bloemen die
van het muskuskaasjeskruid,
die van het kaasjeskruid zijn
hier donkerder.
De bloemblaadjes/bloemen
doen het goed in een salade,
maar ook in thee.

Kattenkruid:
Bloempjes kunnen los geplukt
worden gebruikt in een salade
en als decoratie op hapjes:
toastjes, gevulde eitjes.
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Klaproos:
Bloemblaadjes zijn eetbaar.
Los geplukt zijn het sfeermakers in salades.
Los geplukt en ragfijn gesneden kunnen zij dienen als
kleurtje in kruidenboters en
sauzen.

Klaver:
De bloemblaadjes (los geplukt) kunnen worden verwerkt in salades en sauzen.
Als de bloempjes heel klein
zijn, kun je ze heel verwerken,
een gemiddelde klaverbloem
is echter te groot om in zijn geheel te eten.
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Komkommerkruid:
De blauwe bloempjes, los geplukt van het kelkje, kunnen
worden gebruikt als eetbare
decoratie op salades, maar
ook op hapjes (toastjes, gevulde eitjes, etc.).
Het bloempje doet het ook
goed in ijsblokjes: vul een ijsblokjeshouder voor de helft
met water. Doe in ieder vakje
een bernagiebloempje en vul
aan met water.
De bloempjes moeten ongeveer in het midden blijven.
Zet de ijsblokjeshouder in de
vriezer.

Korenbloem:
Van de korenbloem kun je de
bloemblaadjes los plukken en
gebruiken als eetbare decoratie.

16

Recept nr.:
64
Categorie:
Roerbakschotels
Recept voor: ‘Wilde’ wraps

11 juni 2017

Foto hierboven links: Zevenblad
Foto hierboven rechts: Smalle weegbree
Foto hiernaast links: Hondsdraf
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Ingrediënten:

zevenblad (grof gesneden)
blad van de smalle weegbree (grof gesneden)
takjes hondsdraf (grof gesneden)
een handje koriander (grof gesneden)
enkele takjes tijm (grof gesneden, als de steeltjes niet verhout zijn;
anders: blaadjes losritsen van de harde steeltjes)
een rode paprika (gewassen, zaadlijsten verwijderd en in blokjes gesneden)
enkele uien (schoongemaakt, in tweeën gesneden en daarna in
smalle ringen)
tomaten (gewassen en in partjes gesneden)
kruiden naar smaak (bijvoorbeeld: wat vleeskruiden, een beetje
cayennepeper, wat kurkuma)
naar keuze: biologische rundergehakt
een fles pastasaus, of zelfgemaakte ketchup of tomatensaus
roomboter
Keltisch zeezout
wraps
N.B.: alle gekochte ingrediënten zijn biologisch!
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Werkwijze:

Verwarm in een grote koekenpan de roomboter. Doe daar de uienringen en de paprikablokjes bij en fruit alles even.
Doe ook de gehakt (naar keuze) bij en rul deze, samen met de uienringen en de paprikablokjes.
Doe hier de vleeskruiden en andere kruiden bij, en wat Keltisch zeezout.
Doe vervolgens de fijngesneden kruiden en de tomatenpartjes hierbij.
Als alles beetgaar is, voeg je de tomatensaus of een van de alternatieven bij.
Je kunt, indien gewenst, de wraps even verwarmen in een koekenpan met keramische bodem.
Steeds even omkeren, anders wordt de onderste keihard en dat is
niet lekker.
Leg nu een wrap op een bord, doe er wat sla op (bijvoorbeeld die
uit recept 63) en schep hier wat vulling overheen.
Schep dan wat van de dressing (zoals ook beschreven in recept 63,
in deze nieuwsbrief: bladzijde 11) over de wrap.
Anneke Bleeker
www.project7-blad.nl

KOOLZAAD

(Info van Foodlog.nl)

Koolzaad kennen we van gele velden in de lente. Maar verder lijkt
het op het eerste gezicht een puur industrieel gewas, met de bedoeling er biodiesel of andere smeermiddelen van te maken. Nu waait
er een nieuwe wind door het koolzaadveld.
Koolzaad wordt al eeuwen verbouwd voor de olie. Van oorsprong komt de plant in het wild
voor rond de Middellandse Zee. Het zaait gemakkelijk en is niet veeleisend voor de grond.
Vroeger – ik herhaal het graag – had de mensheid een tekort aan olie. Alles wat geperst kon
worden, was het telen waard. De plant is eigenlijk een raapsoort (Brassica napus), maar die is
heel dicht verwant met de kolen. Koolzaad is niet helemaal identiek aan raapzaad, waarschijnlijk ontstond koolzaad als een spontane hybride van raap en kool.
De biologie van de kolen is niet echt eenvoudig. Hoe het ook zij: in het Engels (rape seed) en
het Duits (Raps), maakt men geen onderscheid tussen de twee. Maar tegenwoordig gebruikt
men vaak de naam canola oil. Eigenlijk is dat de naam voor een welbepaalde, genetisch gemodificeerde variëteit van koolzaad uit Canada, maar de term is beginnen lekken in het algemeen
taalgebruik. Dat komt uit Amerikaanse preutsheid: rape betekent immers ook verkrachting en
verkrachtingsolie in de rekken van de supermarkt, dat wil niemand. Canola dan maar.
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In Vlaams-Brabant en Vlaanderen werd weinig koolzaad geteeld. Dat heeft met de oorlog te
maken, toen de Duitsers de boeren verplichtten om het gewas te zaaien, teneinde er biodiesel
van te maken voor het leger. Ook is de Brabantse grond veel te goed voor zo'n armoezaaier
als koolzaad. Hier kan tarwe groeien, koolzaad is iets voor arme gronden. Die rijke akkers dienen tegenwoordig dan wel om villa's op neer te poten. Dat is doodzonde bij een groeiende
wereldbevolking, maar het is niet anders.
Ik krijg een pakje 'gepeld koolzaad' toegestopt. Heeft er iemand van jullie ooit al van gepeld
koolzaad gehoord? Reden genoeg om eens naar het Hof ter Vrijlegem te rijden, verborgen in
het glooiende landschap tussen Asse en Merchtem. Peter en Ann Saerens (en hun familie)
houden er een moderne boerderij open (met B&B).
Op zoek naar nieuwe en duurzame producten, begonnen ze zes jaar geleden onder andere
koolzaad te telen. Het gewas heeft vele mogelijkheden. Bij ons niet, maar in Duitsland bijvoorbeeld is koolzaadolie in de keuken een begrip. Vroeger was die olie moeilijk bruikbaar als voedsel of voeder, omdat de pel van de koolzaad giftige clucosinaten bevat. Bovendien smaakt ze
zeer bitter, wanneer ze geperst wordt. Moderne olie wordt niet geperst maar uit het zaad
geëxtraheerd (uitgespoeld) met hexaan. Dat laat de bitterheid achter, maar ook alle mooie
smaken en kleuren die koolzaadolie zo speciaal maken. Met wat hulp van technologen
bouwde Peter Saerens eerst een pelmachine. De bittere pel verdwijnt nu vooraleer de olie
koud wordt geperst in een modern fabriekje achter de boerderij – vroeger kweekten ze er
witloof. Plots hadden ze daar nu al drie producten: de olie, uiteraard, maar ook de gepelde
zaden zijn de moeite waard, vooral omdat niemand ter wereld hen dit ooit heeft voorgedaan.
De perskoek die achteraf overblijft, is ook nog eens uitstekend dierenvoeder. Maar er is meer:
het stro van de plant kan gebruikt worden als brandstof of als dierenstro, de zwarte pelletjes
vormen een bodembedekker tijdens de teelt en, mits een kleine aanpassing, kan de auto op
koolzaadolie rondtuffen. Het is niet eens nodig om er diesel van te maken. En dan zijn er de
bijtjes! Tijdens de bloei bestuiven zij het koolzaad en brengen kilo's honing mee. Ook die is nu
te koop in het Hof ter Vrijlegem en in de verschillende punten waar hun producten worden
verkocht. Voeg daar een slasaus (dat heet tegenwoordig dressing) bij op basis van hogervermelde ingrediënten met daarbij wat azijn en mosterd van De Ster in Rumbeke, en het wordt
al een heel gamma.
De olie heeft een mooie gouden kleur en smaakt vrij notig met een hint van boontjes. De
samenstelling is ook interessant: overwegend enkel- en meervoudig verzadigde vetzuren,
waar van een mooi deel linoleenzuur en slechts een beperkt aandeel linolzuur. Van dat laatste
krijgen we bij andere keukenolie vaak te veel binnen.
Natuurlijke vitamine E voorkomt dat de olie gaat oxideren. Zo'n delicate olie is niet echt geschikt om in te bakken, maar voor de sla zal ze wonderen doen.
De gepelde koolzaadjes zijn een andere ontdekking. Er zitten, voor de kleur en de smaak, nog
wat ongepelde zaadjes tussen die een bittere toets geven aan het spijs. Best met mate te
gebruiken. De zaden bevatten ook nog al hun olie, beschermd in het binnenste van de gescheiden zaadlobjes. De verpakking raadt aan om de rijke korreltjes door het brooddeeg te halen,
of op slaatjes te sprenkelen.
Men kan er sausen en soepen mee aandikken, gehakt mee verrijken tot balletjes of er zelfs
een pesto van maken. Vervang daarbij de pijnboompitten door gepelde koolzaden. Maar ik
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ben ervan overtuigd dat een avontuurlijke kok hiermee heel wat uitvindingen kan doen. Smakelijk.
Nick Trachet © Brussel

Links Koolzaad (foto Wikipedia), Rechts Raapzaad
(foto bijvoettegemoet.wordpress.com)

Info van Wikipedia:
Koolzaad (Brassica napus) is een een- of tweejarige plant uit de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae).
De plant lijkt veel op raapzaad (Brassica rapa subsp oleifera). Het koolzaad bloeit echter iets
later, en is hiervan ook te onderscheiden doordat bij het koolzaad de knoppen van de ongeopende bloemen hoger zitten dan de bloemen, terwijl bij het raapzaad de bloemen de knoppen
bedekken.
Koolzaad kan zowel zichzelf bestuiven als door bijen of hommels bestoven worden
Koolzaad is wereldwijd een belangrijk
akkerbouwgewas
Koolzaad komt oorspronkelijk uit het oostelijke deel van de Middellandse Zee waar de olie
werd gebruikt voor consumptie en als lampolie.
In India komt koolzaad rond 2000 v. Chr. al voor. De Romeinen kenden de plant.
In Midden-Europa komt de plant sinds de veertiende eeuw voor
Vanaf de zeventiende eeuw wordt er een grotere oppervlakte koolzaad verbouwd en is koolzaad het belangrijkste oliegewas in Nederland en Noord Duitsland.
In het begin werd de olie echter vooral in olielampen gebruikt. Vanaf het begin van de negentiende eeuw werd de olie ook meer en meer voor voedingsdoeleinden gebruikt. De olie
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smaakte echter bitter vanwege het hoge gehalte aan erucazuur, waardoor het gebruik voornamelijk beperkt bleef tot lampolie, smeermiddel in stoommachines en voor de productie van
zeep. Door het hoge gehalte aan erucazuur was koolzaad ook ongeschikt als veevoer. In de
beide wereldoorlogen werd de teelt in Duitsland sterk uitgebreid, vooral voor de productie
van margarine.
In het midden van de zeventiger jaren van de twintigste eeuw kwamen de enkelnul- en een
tiental jaren later de dubbelnulrassen op de markt. Door de dubbelnulrassen werd de olie
geschikt voor consumptie en het restproduct, de perskoeken, voor veevoer. Hierdoor breidde
de teelt in Europa zich uit. In 1976 werd het eerste erucazuur-arme ras, Primor, op de Nederlandse Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen geplaatst. Dit ras werd eerder in
1973 opgenomen op de Franse rassenlijst. In 1982 wordt vrijwel alleen nog het erucazuurarme ras, Jet Neuf, die in 1979 op de rassenlijst kwam in Nederland op 11.000 ha geteeld. In
1989 werd 6300 ha koolzaad in Nederland verbouwd. In 1989 werd het eerste erucazuur- en
glucosinolaat-arme ras, Arabella, op de Nederlandse Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen geplaatst. In Duitsland kwam dit ras in 1986 op de rassenlijst.
Ook wordt koolzaad gebruikt voor de productie van biobrandstof.
Beschrijving[bewerken]
De plant wordt 30 – 150 cm hoog en kan een vlezige penwortel vormen. De rechtopgaande,
holle stengel is naar boven toe vertakt.
Alle bladeren ook de onderste zijn blauwgroen en ten minste aan de onderzijde op de middennerf met borstelharen.
Bij raapzaad zijn de onderste bladeren grasgroen en borstelig behaard. De bovenste bladeren
zijn stengelomvattende met een ondiep-hartvormige voet.
Bij raapzaad hebben de bovenste bladeren een stengelomvattende, diep-hartvormige voet.
De onderste, langronde tot lancetvormige bladeren hebben een tot 15 cm lange bladsteel en
een 5 – 25 cm lange en 2 – 7 cm brede bladschijf. De bladschijf is vaak ongedeeld of heeft tot
6 veerdelige lobben. De eindlob is eirond en heeft een getande rand. De andere lobben hebben een getande of ongetande bladrand.
HEEG - De bijenvolken in de bijenstal van het Heempark in Heeg kunnen in de omgeving
nauwelijks voldoende nectar vinden om te overleven. Om de bijen te hulp te schieten leggen
de vrijwilligers van het Heempark nieuwe bloeiende weides aan in en om het Heempark.
Morgen (eind maart 2019) wordt een speciale doorzaaimachine ingezet, die de graszode intact laat en het zo mogelijk maakt een grasweide te veranderen in een rijk bloeiend veld.
Voor het grasland tussen het Heempark en transportbedrijf Veenstra Fritom is een bijzondere
samenwerking gesmeed tussen Stichting Heempark Heeg, de pachtende melkveehouder Cees
van der Tol en het transportbedrijf dat eigenaar is van de grond. De 1200 m2 weide wordt de
komende dagen doorgezaaid met koolzaad, dat rijk bloeit en veel voeding kan verstrekken aan
de bijen van het Heempark.
Voor deze weide is koolzaad gekozen omdat het in korte tijd veel bloemen en nectar ontwikkelt. Daarbij komt dat het koolzaad na de bloei geoogst kan worden en geperst tot koolzaadolie, een gewild product in de gezonde keuken. Koolzaad zal naar verwachting beter gedijen
in het grasland dan traditionele bijenbloemen, die een voedingsarme bodem verlangen.
Stichting Heempark Heeg is blij met de medewerking die transportbedrijf Veenstra Fritom en
de betrokken melkveehouder verleenden. Door deze samenwerking kunnen alle partijen een
waardevolle bijdrage leveren aan het herstel van bijenstand in Heeg. Door verstening van
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tuinen en kap van bomen in en om Heeg lopen de natuurlijke voedingsbronnen voor de bijen
al jaren dramatisch terug.
Voor de aanleg van de bijenweides sluit het Heempark nóg een unieke samenwerking: het
zaaien wordt gedaan met de Optiseeder van de firma MulderAgro uit Kollumerzwaag. Deze
nieuwe machine is speciaal ontwikkeld om grasland door te zaaien zonder te hoeven frezen,
wat nadelige gevolgen heeft voor het bodemleven. Het is de eerste keer dat deze machine
ingezet wordt in Súdwest Fryslân en voor het eerst dat er een koolzaadweide mee wordt doorgezaaid. Met de Optiseeder wordt ook een stuk natuurlijk kruidenrijk grasland doorgezaaid in
het Heempark. Daar worden inheemse planten gezaaid als voedingsbron voor de bijen.
Het Heempark is een natuurgebied van 12 hectare ten noorden van Heeg op voormalig boerenland.
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