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Inleiding 

Dit boek is een verslag en een werkboek tegelijk. Het is een verslag van het project Lekker 

Landschap Kromme Rijn (2019-2022) en die ervaring is aangevuld met andere ervaringen1 in 

het werkboek dat nu voor je ligt. Het is geen blauwdruk voor een nieuwe landbouw of een 

nieuwe manier van het op ecologische wijze voeden van de mensheid. Geen permacultuur, 

voedselbos of agroforestry dus, begrippen die de laatste jaren opgeld doen als ‘het’ 

alternatief en veelvuldig in het, ook politieke,  debat over de landbouw als zodanig worden 

aangehaald. Het werkboek gaat in op kleinschalige methodes om een landschap te 

verfraaien, de ecologie en biodiversiteit te versterken en die bovendien aanvullend inkomen 

kunnen opleveren voor de landeigenaar of beheerder. Niet meer dan dat!  

Maar dat niet meer dan dat is natuurlijk al een heleboel voor bedrijven die kleinschalig 

produceren en dicht op de lokale markt hun producten verkopen. Het is een heleboel voor 

particulieren met een groot stuk land die wat anders willen dan een groot gazon of een 

paard. Het werkboek laat zien hoe je samen, particulier en bedrijf, in zelf te organiseren 

korte ketens innovatieve producten kunt telen, verwerken en verkopen. Het neemt je mee 

langs te ontwikkelen landschapselementen, gewassen en teeltwijzen en laat je zien hoe je de 

gewassen kleinschalig  kunt verwerken tot producten die daarmee stuk voor stuk bijdragen 

aan een fraai biodivers landschap, een levende lokale economie en een gezonde levensstijl. 

Verwacht van dit werkboek dus geen totaaloplossing, geen grootschalige vergezichten of 

een landbouw en landschap op een nieuwe leest geschoeid. Het is een boek voor doeners 

met mogelijkheden om daadwerkelijk te telen en te produceren. 

Het werkboek probeert je zo concreet mogelijk mee te nemen in het hele proces. We 

beschrijven dat voor een korte keten van telers-verwerkers/producenten en verkopers, maar 

zo’n korte keten kun je natuurlijk ook in je eentje of met je tweeën zijn. De vragen die je 

moet beantwoorden om tot resultaat te komen zijn precies hetzelfde. Succes!! 

De teksten zijn geschreven door Gert Jan Jansen en Laurette van Slobbe (hoofdstuk 4 en 

hoofdstuk 3 onder 2.4) ) van Hof van Twello en Florae Renderend Landschap. Walter 

Jaaltink, landschapscoördinator Kromme Rijngebied en projectleider en Eline van de Veen, 

Zin in Buiten en projectmanager hebben kritisch meegelezen. Tezamen vormden zij de 

Stuurgroep van het project Lekker Landschap Kromme Rijn, later aangevuld met Joyce van 

den Hoek Oostende als één van de uitvoerende deelnemers van het project. Gert Jan en 

Laurette waren als adviseur aan het project en de stuurgroep verbonden.  

 
1 Met name zijn dit de ervaringen opgedaan bij Hof van Twello (2004-2020) en Florae Renderend Landschap 
(2019-heden), beide in Twello. 
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Leeswijzer 

Het werkboek bestaat uit 6 hoofdstukken en 5 bijlages. In de hoofdstukken lees je over de 

doelstelling en globale uitwerking van het project, in de bijlages gaan we verder in op de 

details met uitwerkingen van diverse landschapselementen. Wil je meer weten en ben je in 

de gelegenheid een project of bedrijfsonderdeel zelf te ontwikkelen, dan kunnen wij na 

overleg en screening nog meer informatie beschikbaar stellen. Als we daarnaast gevraagd 

worden voor een aparte toelichting, adviezen of begeleiding dan rekenen wij hiervoor een 

tarief. Zie hiervoor hoofdstuk 6, Open Source.  

 

1. Visie en mission statement 

‘Biodiversiteit moet je vermarkten!’ 

De burger wil een mooi, biodivers landschap, de boer wil wat verdienen met zijn grond. En 

juist dat boeren verdienmodel maakte het landschap de afgelopen 70 jaar steeds leger en 

kaler. Vroeger, ja toen was het landschap nog mooi, doorsneden door hagen, sloten en 

houtsingels en een kleinschalige verkaveling. Toen hadden die mooie landschapselementen 

ook nog een functie, als veekering of voor geriefhout als brandhout bijvoorbeeld.  Maar alles 

moest groter en sneller, de machines werden steeds groter en de boeren haalden al die 

obstakels in het landschap weg. Een, voor hen, logische ontwikkeling. Maar nu wil de burger 

dat mooie landschap van vroeger weer terug, en zit de boer klem.  De meest gehoorde 

oplossing van dit dilemma is dat de boeren dan maar subsidie moeten krijgen om weer 

houtwallen en hagen aan te leggen en te onderhouden. Ooit, zo rond 2003, werd er zelfs 

een ‘Deltaplan voor het Landschap’ over ontwikkeld. € 750.000.000,- per jaar zou dat kosten. 

Maar toen kwam de financiële crisis van 2008 en sneefde het plan. De laatste jaren neemt 

de roep om subsidie weer toe maar ook nu zal het er wel weer niet van komen want we zijn 

inmiddels in een volgende crisis aangeland.  

Daarom ontwikkelden wij een andere benadering. Wat als je die zo gewenste 

landschapselementen nu eens opbouwt met oogstbare gewassen? Dan brengen ze 

tenminste wat op en kunnen ze zorgen voor additioneel inkomen voor de boer. Die 

landschapselementen hebben dan weer een functie, net als vroeger, maar wel een andere. 

Een functie die aangepast is aan de eisen en behoeften van deze tijd. Het gaat er dan om 

gewassen te gebruiken en producten te ontwikkelen die het goed doen in zo’n haag, singel, 

slootkant of bosschage.  
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Behalve dat het landschap de laatste 70 jaar veranderde wijzigden zich ook onze culinaire 

gewoontes en smaak. We eten veel meer vers of licht gekookt, roerbakken is een normale 

kooktechniek geworden, we eten scherper en (weer) bitterder. Ook ons mondgevoel is 

ontwikkeld: kon het dertig jaar terug niet fijn en glad genoeg zijn, momenteel zijn we veel 

meer gewend aan wat ruwere groenten en schrikken we niet van, letterlijk, een brok in de 

keel. Voor een deel gaan we daarmee ook terug in de tijd, naar vóór de spinazie à la crème, 

toen Brave Hendrik nog niet was vervangen door de moderne gladde spinazie. In die 

veranderende culinaire gewoontes ligt een kans voor nieuwe gewassen die je kunt 

toepassen in die nieuwe landschapselementen. 

Zo kun je denken aan vergeten gewassen zoals de genoemde Brave Hendrik of aan 

winterpostelein, cichorei of zevenblad. In het verlengde hiervan liggen tal van eetbare wilde 

planten. Zevenblad is nu een onkruid maar was ooit een groente. Veel eetbare wilde planten 

werden vroeger gegeten en verdwenen uit het voedselpakket toen zich makkelijker 

gewassen aandienden. Dat geldt ook voor veel oude landrassen, de rassen van de boeren 

zelf, die door de moderne veredeling zijn verdrongen. Die oude landrassen zijn echter vaak 

veel beter aangepast aan de wat natuurlijker omstandigheden van een landschapselement. 

Dat geldt zelfs voor sommige nieuwe exotische gewassen met name bij vruchtdragende 

heesters.  

Gewassen verdwenen vaak uit het voedingspakket niet omdat ze niet gezond of lekker 

waren maar omdat ze minder makkelijk vers te houden waren, of slecht te vervoeren. Met 

de moderne conserveringstechnieken zijn die probleem vervallen. Wie ooit bosandoorn 

heeft geproefd, of een pesto van hondsdraf, grootvruchtige kornoelje of met 

berenklauwzaad een taart heeft opgeleukt beseft de potentie. Nieuwe verse en verwerkte 

producten, toegepast vaak op basis van beproefde technieken zoals in salades, soep, thee, 

specerijen, pesto’s, ovenschotels, etc. Bovendien zijn de zaden en jonge planten van de 

toegepaste gewassen te verkopen als zaad en als plantgoed. Op deze manier dienen die 

nieuw toegepaste gewassen als basis voor omzet en inkomen. 

Met die gewassen kun je landschapselementen ontwikkelen die op die manier dus oogstbaar 

zijn en als zodanig inkomen kunnen genereren voor de eigenaar. Zo’n landschapselement 

haal je niet weer weg als de subsidie afloopt maar koester je. Zo veranker je biodiversiteit in 

een duurzaam landschap, inderdaad, door hem te oogsten en te verkopen. 

Een uitgebreide versie van deze visie vind je in bijlage 1. 
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2. De opstart en organisatie van het project 

Wat we willen is het opbouwen van een aantrekkelijk en biodivers landschap dat niet 

eindeloos van subsidies afhankelijk is. Dus moet dat landschap wat opbrengen voor de 

eigenaars ervan om de kosten van aanleg en onderhoud te dekken. Hoe doe je dat? Dat is de 

hamvraag. Maar voordat we daar verder op in gaan nodigen we je uit eerst een paar vragen 

goed te overdenken. Vragen die het hele project met je meegaan en telkens om nieuwe 

aandacht vragen en aangepaste antwoorden zullen kennen. 

Vragen om eerst te beantwoorden 

• Komt het plan voor een mooi, kleinschalig en biodivers renderend landschap vanuit 

grondbezitters of vanuit een intermediair? In beide gevallen is de selectie van 

deelnemers en formulering van het project cruciaal maar kent dan wel andere 

accenten. 

• Is het doel van het project voldoende helder omschreven? 

• Is de beoogde organisatievorm voldoende en éénduidig geformuleerd? 

• Is de beoogde werkwijze voldoende en éénduidig uitgekristalliseerd en 

geformuleerd? 

• Is er voldoende zicht op beschikbare middelen? 

• Is het netwerk rondom het project voldoende beschreven en op waarde getoetst? 

Zoals subsidiegevers, overheden, stand-, landschap-, natuur-, e.d. organisaties.  

Het is heel belangrijk dat deze vragen goed worden uitgewerkt, hetzij door de startende 

groep grondeigenaren hetzij door de derden initiatiefgroep of individuele starters, eventueel 

en/of gaandeweg in samenwerking met belangstellende grondeigenaren. Pas na het 

uitwerken van die vragen kan er tot definitieve vaststelling van deelname en samenstelling 

van de projectgroep worden besloten. 

 

2.1 Doel van het project 

Het ontwikkelen van oogstbare biodiverse visueel aantrekkelijke landschapselementen met 

een grotendeels teeltkundige insteek gericht op additioneel inkomen voor de 

grondeigenaren middels de lokale verkoop van verse  of verwerkte producten.  

• Oogstbare aanplant 

• Biodiversiteit 

• Visueel aantrekkelijk 

• Landschapselement 
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• Kleinschalige teeltkundige benadering  

• Additioneel inkomen 

• Lokale verkoop 

• Verse producten 

• Verwerkte producten 

• Zaden en plantgoed 

Genoemde sleutelwoorden dienen stuk voor stuk goed te worden overdacht en verder te 

worden uitgewerkt. Tezamen vormen ze de basis van het project en voor de werkwijze en 

organisatievorm. Deelnemers zullen zich van meet af aan vervolgens aan die definities 

moeten houden. 

 

2.2 Organisatie van het project 

De gekozen organisatievorm van het project moet de doelstelling adequaat kunnen 

bewaken. Dat is het belangrijkste criterium.  

• Kent het project een projectleider? Hetzij één van de deelnemers, hetzij iemand van 

buiten die tot projectleider benoemd is.   

• Is de positie en rol van de projectleider(s) voldoende omschreven? 

• Is de projectleiding door de deelnemers en de rest van de organisatie c.q. netwerk 

expliciet gemandateerd tot het nemen van beslissingen? 

• Dezelfde vragen voor eventueel aanwezige projectmanagers.2  

• Hebben de deelnemers zich expliciet achter de doelstellingen, werkwijze en 

uitwerking van het project gesteld?   

• Is de positie en rol c.q. invloed van eventuele adviseurs of andere externe 

deelnemers aan het project voldoende en éénduidig geformuleerd? En door alle 

partijen goedgekeurd? 

  

 
2 De project manager geeft leiding aan de dagelijkse uitvoering, de projectleider is bijvoorbeeld iemand van een 
overkoepelende organisatie die soms aparte financiële of beleidsmatige verantwoordelijkheid heeft maar de 
uitvoering van het project grotendeels overlaat aan de projectmanager en de projectgroep. Is de groep 
zelfredzaam dan zal een projectleider veelal ontbreken. 
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2.3 Werkwijze van het project 

Voor een deel betreft de werkwijze de opstart in het algemeen en voor een deel de 

werkwijze gedurende het project. 

2.3.1 Werkwijze opstart c.q. werving deelnemers e.d. 

Let wel! Hier kan dus pas aan begonnen worden als door de initiatiefgroep de doelstelling en 

organisatie van het beoogde project voldoende is uitgewerkt. (Wat eventuele latere 

aanpassingen natuurlijk niet uitsluit).  

• Planning startbijeenkomst: waar, hoe?  

• Of eerst verkennende gesprekken met een aantal al bekende eventuele deelnemers? 

• Oproep via kranten? Social media?  

• Een getrapte werving via de organisaties in het netwerk? Overheden, 

standsorganisaties, landschaps- en natuurverenigingen etc.  

• Hoe wordt de opstartbijeenkomst vorm gegeven?  Presentaties, door wie? Hoe 

wordt de doelstelling en organisatievorm uitgelegd?  

• Direct een veldexcursie er aan koppelen?  

• Hoe wordt het gesprek/ terugkoppeling vorm gegeven?  

Aan alle aanwezigen moet van meet af aan duidelijk zijn dat aanwezig zijn op de 

startbijeenkomst nog niet betekent dat je automatisch meedoet. De uiteindelijke selectie 

vindt later plaats door de initiatiefgroep. 

Het kan heel goed zijn dat één startbijeenkomst te weinig interessante potentiële 

deelnemers oplevert. Dan moet er dus nog een bijeenkomst worden georganiseerd. De 

initiatiefgroep moet zich dit goed bewust zijn! 

2.3.2 De selectie van de deelnemers 

De selectie vindt plaats door de initiatiefgroep daarbij geholpen door eventuele adviseurs of 

andere externe deelnemers uit het netwerk.  

• Voordat er selectie plaatsvindt zijn er gesprekken met potentiële deelnemers.  Deze 

gesprekken hebben het karakter van een sollicitatiegesprek.  

• Om geselecteerd te kunnen worden voor deelname wordt van de potentiële 

deelnemers een expliciet akkoord gekregen t.a.v. doelstelling, organisatie en 

werkwijze. Eventueel middels een schriftelijke verklaring. (We praten tenslotte wel in 

veel gevallen over gebruik van gemeenschapsgeld!) 
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• Is de groep evenwichtig opgebouwd? D.w.z. zijn alle onderdelen/activiteiten van het 

project c.q. de korte keten vertegenwoordigd: Grondeigenaren, verwerkers, 

verkopers, (groot)verbruikers. Of vallen ze samen in één of meerdere deelnemers?  

2.3.3 De werkwijze van het project in uitvoering 

Tijdens de uitvoering van het project is de rol van de projectleiding cruciaal voor het 

welslagen. Dit lijkt simpel maar de ervaring wijst anders uit. Het komt er tijdens de 

uitvoering op aan de doelstellingen en afgesproken protocollen te bewaken. De hele 

projectgroep kan hierbij helpen overigens. 

• Wordt het doel van het project voldoende gehandhaafd? Soms zal het nodig zijn die 

opnieuw te herhalen en met elkaar door te spreken. Loop daarbij alle punten even af 

(zie 1.1).  Neem deze interne evaluatiemomenten op in de planning. 

• Voldoet de organisatievorm? Zijn de rollen nog helder en duidelijk en dat betekent 

ook zijn alle leden van de groep het er nog mee eens? 

• Moet er eventueel worden bijgesteld? Juist in dit eventuele laatst genoemde proces 

is leiderschap vereist waarbij de doelstelling van het project leidraad moet zijn. Soms 

kun je die doelstelling op een andere manier ook bereiken immers.  

• Van belang is dat er op alle momenten een heldere communicatie is. Ook de 

bewaking hiervan is bij uitstek een taak van de projectleiding.  

 

2.4 Beschikbare middelen 

Voor een goed verloop van het project is het noodzakelijk dat alle deelnemers kijk hebben 

op de voor het project beschikbare middelen. 

• Werk met een open begroting waarbij alle leden kunnen meekijken 

• Maak, als initiatiefnemers of projectleiding, van meet af aan héél duidelijk welke 

middelen waarvoor en voor wie bestemd zijn. Bij subsidies speelt dit nog eens extra 

omdat veel subsidies gelabeld zijn en telers bijvoorbeeld geen betaling van hun uren 

krijgen.  

• Is er een duidelijk inzicht in gelden van derden (overheden, organisaties, subsidies) 

en wat deelnemers zélf investeren?  

• Zijn er afspraken over terugbetaling of verdienmodeleen voor deelnemers? Hoe 

moet je de eventuele subsidies daarin plaatsen? 

• Wat gebeurt er met eventueel beschikbaar gestelde apparatuur e.d.? Moeten die 

terug na einde project? Kunnen ze worden overgenomen? Voor welk bedrag of %?  
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• Het is belangrijk al in een vroeg stadium van het project hier afspraken over vast te 

leggen. 

 

2.5 Het netwerk rondom het project 

Iedereen zit in en werkt vanuit een netwerk. Dat kunnen bedrijven, overheden, organisaties 

en particulieren zijn. Ook het project zelf zit wellicht al in een netwerk, zonder het zelf te 

weten. 

• Bestaan er al initiatieven in de streek die raken aan of zelfs overlappen met de 

plannen van de initiatiefnemers? Onderzoek dat! Hoe ga je daar mee om? Vooral als  

er subsidies en andere externe financiering in het geding is kan een onjuiste 

inschatting tot fricties en zelfs problemen leiden.  

UITGANGSPUNT: Passeer geen bestaande initiatieven: sluit je er bij aan of werk er 

mee samen. 

• Is het voor iedereen in het project duidelijk vanuit welk netwerk de deelnemers 

opereren? Dit moet bij de start van het project in kaart gebracht worden. 

• Zijn de leden gebonden aan afspraken binnen hun netwerk? Dat kan gaan van 

verplichte ruggespraak tot financiële banden. Kijk of hier verrassingen uit kunnen 

voortkomen. Ook deze verplichtingen moeten zo vroeg mogelijk in kaart gebracht 

worden.  

• Als er sprake is van organisatorische banden hoe sterk zijn die? Kan een club de 

samenwerking zo maar opzeggen of met andere partijen in zee gaan?  

• Wat betekent het netwerk voor het intellectuele eigendom om domweg voor de 

ontwikkelde producten, recepten, visies, etc. van het project?  Moeten daar aparte 

afspraken over worden gemaakt? En kán dat wel? (Sommige clubs zullen dat 

misschien domweg weigeren).  

• Welke sancties heb je tot je beschikking? 
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3. De teeltkundige ontwikkeling van landschapselementen3 

Omdat we landschapselementen willen ontwikkelen die oogstbaar zijn, zijn ze per definitie 

teeltkundig van aard. Ook snoeien en oogsten zijn teeltkundige handelingen.  Van belang is 

na te gaan op welke plek, welk type landschapselement het beste past. Pas na die afweging 

kun je verder gaan met de ontwikkeling ervan.  

Wij gaan uit van de volgende types landschapselementen 

• Heg of haag 

• Smalle singel of houtwal (smaller dan 3 meter) 

• Brede singel (van 3 tot pakweg 8 meter) 

• Bosschage, d.w.z. grotere tot kleinere stukjes bosachtig gebied.  

• Open landschappen zoals gemengd grasland  

• Halfopen landschap van grasland met verspreide beplanting met bomen en heesters 

• Sloten, beken en kleine riviertjes 

• Poelen 

In het project Lekker Landschap Kromme Rijn werd niet actief gewerkt met waterig gebied, 

we laten deze daarom hier verder buiten beschouwing.  

3.1 Selectie type landschapselement 

Welk type landschapselement past nu het beste in mijn situatie? En voor iedereen 

afzonderlijk in de projectgroep, of juist voor de groep als totaal?  

• Is er al een keuze gemaakt voor een (verwerkt) product? (zie hoofdstuk 3) Dat kan 

dan al meespelen in de keuze.  Maar pas op! Daar komt meer bij kijken! Zie hieronder 

2.2. waar je rekening mee moet houden. 

• Is er al zicht op een model van afzet? Ook dat kan meespelen, bijvoorbeeld 

uitsluitend verse producten, of (ook) verwerkte.  

• Heb je veel grond tot je beschikking? Dan kunnen grotere landschapselementen 

meegenomen worden in de overweging. 

• Hoe zit het met de financiering? Deze is niet alleen meesturend in de keuze voor een 

landschapselement maar ook voor de samenstelling ervan (zie verder). 

Als de bovenstaande factoren hebt afgewogen volgen daaruit de aan te planten 

landschapselementen. Die moet je dan vervolgens gaan samenstellen. 

 
3 Zie voor een uitgebreide toelichting en uitwerking bijlage 2:  Renderende Landschapselementen. Criteria en 
enkele uitwerkingen. En Bijlage 3. Renderend Landschap. Landschapselementen om te oogsten. 
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3.2 Samenstelling van het landschapselement 

In principe staat het je vrij het type landschapselement  naar eigen inzicht en behoefte 

samen te stellen, zolang het maar bijdraagt aan een aantrekkelijk landschap en de 

biodiversiteit versterkt. De wens tot rendement en duurzame bedrijfsvoering zijn hier aan 

ondergeschikt. De kunst is ze optimaal te combineren. 

• Hoe meer (goedkope) arbeid je tot je beschikking hebt des te arbeidsintensievere 

gewassen kunnen worden toegepast.  

• Verkoop je zelf aan de consument of werk je in een langere keten? In het laatste 

geval zal van de totale meerwaarde minder aan jou toevallen waardoor je met 

minder arbeidsintensieve gewassen zult moeten werken. 

• Heb je beschikking over mechanisatie?  Kun je bijvoorbeeld een rand met een 

freesmachine bewerken of moet alles met de hand? (In de aanplant zelf moet je daar 

ook rekening mee houden, zie verder). 

• Persoonlijke kwaliteiten en voorkeuren. Ben je handig, hou je veel van fijnmazige 

systemen of juist niet? Ben je dol op kruiden of juist op vruchten? Neem jezelf mee in 

de overwegingen! 

Voor een uitwerking van bovenstaande criteria in landschapselementen  zie bijlage 2   

Renderend Landschap. Landschapselementen om te oogsten.  

• Voor de precieze samenstelling van je aanplant is het van belang welke producten je 

wilt maken (voor zover je zo ver wilt gaan natuurlijk). Een voorbeeld zie je in de opzet 

van de smalle singel met drinkbouillon kruidenlaag zoals die op de Floriade in 2022 

werd aangeplant. (Bijlage 4). 

• Een zelfde overweging kun je maken t.a.v. de markt: denk je veel van iets te kunnen 

verkopen, of juist niet.  

3.3 De aanplant van het landschapselement 

Eenmaal gekozen voor een type landschapselement en voor de samenstelling daarvan kan er 

geplant worden. Ook deze activiteit benaderen wij teeltkundig. Dat betekent: 

• Ga zo veel mogelijk uit van kale ‘zwarte’ grond, dus zonder grassen of andere 

onkruiden. Ploegen en frezen vooraf is geen luxe omdat dat later in het beheer heel 

erg vergemakkelijkt. 

• Ga uit van minimaal 3 jarig plantgoed van heesters en bomen die minimaal 60 tot 70 

cm hoog zijn. 

• Plant de heesters en bomen zo veel mogelijk in rechte rijen zodat je er eventueel nog 

met een freesmachine langs en tussendoor kunt.   
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• Zaai of plant je kruidachtigen aan de basis van de heesters bereken dan van te voren 

hoeveel je ongeveer per gewas nodig hebt voor de producten die je wilt maken en    

stem de oppervlakte daar op af.  Zie bijlage  5 voor een indicatie van opbrengsten en  

prijzen van een aantal kruidachtigen. Let wel! De precieze  resultaten hangen af van 

de omstandigheden en gemaakte keuzes. 

• Dezelfde overweging wat betreft de breedte van de kruidenlaag die vanzelfsprekend 

ook afhankelijk is van de hoeveelheid beschikbare ruimte.  

• Zeker de kruidenlaag zul je het eerste jaar een aantal keren moeten wieden. Voor het 

ene gewas is dat belangrijker dan voor het andere: kliswortel en berenklauw redden 

zich ook prima met onkruiden en grassen, hondsdraf en witte dovenetel zijn veel 

delicater en vragen meer onderhoud. Zie bijlage 3  voor de benodigde arbeid. 

3.4 De teelt van de kruiden voor de producten van Lekker Landschap Kromme Rijn 

Bovenstaande uitgangspunten heeft Laurette uitgewerkt voor de gewassen die in de door haar 

ontwikkelde producten zijn verwerkt.  

Al deze planten zijn geschikt als onderbegroeiing van de hagen en heggen waar het in het 

biodiversiteitsproject om draait. Sommige planten handhaven zich goed in een ruige 

onderbegroeiing: gewone berenklauw is daar het beste voorbeeld van, en daarna komt de grote 

engelwortel.  

De gewone berenklauw steekt met haar zaadschermen hoog boven de onderbegroeiing uit, en de 

stengels van de grote engelwortel zijn zo groot en stevig, dat deze makkelijk te oogsten zijn (als ze 

voldoende voorsprong hebben gekregen). Brandnetel, witte dovenetel en kraailook handhaven zich 

eveneens goed in een ruige onderbegroeiing, waaronder hogere grassen.  

Start in kale grond! 

Toch is het aan te raden voor alle planten, dat ze in kale grond beginnen. Ook de gewone berenklauw 

en grote klis hebben dan een voorsprong, en planten als witte dovenetel, kraailook, zevenblad, 

hondsdraf en brandnetel krijgen zo de kans om dichte, aaneengesloten bossen te vormen. Je wilt 

snel en makkelijk kunnen oogsten, zonder overal gras of andere planten tussen uit te hoeven halen.  

Een uitzondering is de grote klis (of klit). Het rooien van de wortels in grasland is bijna ondoenlijk. 

Houd deze dus grasvrij (en onkruidvrij), en zorg voor een rulle bodem. Het voordeel van deze plant is, 

dat het met z’n grote blad de onkruiddruk zelf goed onder controle houdt, en ook dat de bodem 

tegelijk goed is bedekt, en daardoor losser blijft. Deze planten mogen daarom best dicht op elkaar 

gezaaid of geplant worden. 

Als groot kaasjeskruid eenmaal een voorsprong heeft (in kale grond), dan handhaaft het zich ook 

redelijk goed in een ruigere onderbegroeiing. 
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Nagelkruid is een echte bosrandplant en heeft dus halfschaduw nodig. Geef de plant de ruimte om 

zichzelf in de loop van de jaren te vermeerderen middels uitzaaien. 

Hondsdraf wil je ook het liefst dicht aaneengesloten hebben: dit maakt het oogsten makkelijk en 

snel, en je krijgt er steeds mooiere dichtbegroeide oppervlakten mee. Houd hondsdraf dus vooral in 

het begin goed onkruid- en grasvrij. 

Watermunt houdt van water: slootranden of poelen zijn ideaal. De plant komt voor op de bodem van 

sloten (met vaak een -al dan niet tijdelijk- wat lage waterstand), maar kan ook ondiep in de randen 

van poelen staan, en heeft niet continu water nodig.  

Vogelmuur kan in het beste geval grote bossen vormen. Ook kan het slungerige stengels her en der 

geven. Zorg ook hier voor kale grond en zet de planten dicht bij elkaar. Je wilt er zo min mogelijk tot 

geen gras tussen hebben zitten. Vogelmuur geeft meerdere keren per jaar mooie oogst en zaait zich 

meerdere keren per jaar uit. 

Voor alle planten geldt: zet ze bij elkaar: in rijen of blokken/vakken: je wilt in één keer oogsten, en 

niet van hot naar her moeten lopen om te verzamelen. Zorg voor een goede plant- of zaaidichtheid, 

zodat ze aaneengesloten vakken kunnen vormen.  

Voor bijna al deze planten geldt dat er meerdere keren per jaar geoogst kan worden. De 

wortelgewassen geel nagelkruid en grote klis kunnen in de lente en het najaar geoogst worden. In 

het geval van de tweejarige grote klis is dit het najaar van het 1e jaar, en het voorjaar/lente van het 2e 

jaar. Hierna kan het niet meer. Dat betekent dat je 2x per jaar (bij een doorlopende teelt) de 

mogelijkheid hebt om de mooie exemplaren te oogsten, en de rest te laten staan voor het volgende 

halfjaar.  

Van de overige planten kunnen meerdere snedes worden gehaald, door steeds de mooie 

stengeldelen met blad af te snijden. Dit zorgt dus voor meer oogst per m2, en ook voor een steeds 

dichter oppervlak aan planten. Houd er wel rekening mee dat dit kan betekenen dat er tussentijds 

bijgemest moet worden. Je merkt dit als de planten lichter/geler van kleur worden. 

De gewone berenklauw kan gedurende meerdere weken geoogst worden. De bloemen van de rosa 

rugosa, de rimpelroos, kunnen gedurende meerdere maanden geoogst worden. Zorg dat ze geen 

bottels kunnen ontwikkelen: dit geeft meer bloemen. Verwijder bij groot kaasjeskruid de 

bloemvorming: je wilt vooral het blad.  
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De oppepper: 

Naam Overblijvend 

of 1jarig 

zaaien planten Vermeerderen/opkweken 

Grote 

brandnetel 

O x x Wortelstekken, heeft voorkeur. 

Erg makkelijk. 

Witte 

dovenetel 

O x x scheuren 

Groot 

kaasjeskruid 

O x x Zaait zich vrij makkelijk uit 

Zevenblad O x x wortelstek 

Vogelmuur 1 x x Schiet meerdere keren per jaar in 

het zaad 

Hondsdraf O x x Stekken uit uitlopers gaat erg 

makkelijk 

Gewone 

berenklauw 

Meerjarig/O x x Voorzaaien in najaar, is 

koudekiemer. Ter plekke of 

overplanten. 

Grote klis 2jarig x x Zelf zaad verzamelen. 

Risicospreiding: zie * 

Grote 

engelwortel 

2-4jarig x x Voorzaaien en overplanten heeft 

voorkeur. 

Kraailook (is 

optioneel) 

O x x Scheuren en/of zaaien van de 

broedbolletjes 

 

De zoete inval: 

Naam Overblijvend 

of 1jarig 

zaaien planten Vermeerderen/opkweken 

Rimpelroos 

(bloem) 

O  x  

Watermunt 

(en/of 

akkermunt) 

(kruid) 

O x x Watermunt is erg makkelijk te 

stekken (worteluitlopers) 

Grote klis 

(wortel) 

2jarig x x Zelf zaad verzamelen. 

Risicospreiding: zie * 
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De Smaakmaker 

Naam Overblijvend 

of 1jarig 

zaaien planten Vermeerderen/opkweken 

Gewone 

berenklauw 

Meerjarig/O x x Voorzaaien in najaar, is 

koudekiemer 

Geel 

nagelkruid 

O x x Zaait zichzelf goed uit 

Grote klis 

(wortel) 

2jarig x x Zelf zaad verzamelen. 

Risicospreiding: zie * 

 

Hoewel wortelgewassen bij overplanting beschadigd kunnen raken, waardoor ze meerdere kleine 

wortels gaan vormen, is mijn ervaring dat dit bij klis eerder voordelen heeft: de wortels worden nu 

minder diep, en ze zijn een stuk minder gevoeldig voor droogte dan zaaisels in de kiemfase. Ik 

combineer ter plekke zaaien met plantjes. 

 

Kaasjeskruid als 

onderbegroeiing bij 

een singel van o.a. 

hazelaar, sleedoorn 

en vlier.  
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4. Producten en Productontwikkeling 4 

Doel van fase 1: ontwikkeling van 3 houdbare en karakteristieke producten met ingrediënten 

uit het biodiverse landschap. 

Criteria 

• Minstens 1 ingrediënt uit het landschap zelf, dit moet het product een duidelijk eigen 

karakter geven. 

• Planten/bomen (blad, bloem, zaden, wortels, vruchten) moeten geschikt zijn voor 

een rendabele oogst, en dus in ruime mate aanwezig (kunnen) zijn in de Kromme Rijn 

landschappen.   

• Gericht op het binnen een commerciële setting verzamelen/oogsten door boeren of 

landschapsbeheerders/landgoederen en verwerking door lokale ondernemers 

• Planten moeten geschikt zijn voor consumptie, informatie moet bekend zijn over 

mogelijke contra-indicaties. 

• Gericht op horeca en consumentenmarkt. 

• Professionele verpakking en presentatie, ook geschikt voor cadeaumarkt. 

• Voorstel randvoorwaarde: zo min mogelijk plastic verpakking gebruiken (glas, 

karton), gezonde producten (met aandacht voor duurzaamheid wat betreft de 

gezondheidswaarde), in een setting van een solidaire economie (dwz: niemand 

verrijkt zich ten koste van anderen of het milieu). 

 

Selectie 

Na een eerste selectie ging de zoektocht verder met 16 verschillende planten. De selectie 

was mede gebaseerd op de informatie die op dat moment bekend was over de Kromme 

Rijnstreek: waaronder de diversiteit aan landschapselementen, de aanwezigheid van 

bestaande producenten en platforms e.d. die actief bezig zijn met lokale voedselvoorziening. 

Het idee was om niet over bestaande initiatieven heen te walsen, en te kijken waar 

aansluiting mogelijk is. Van de productontwikkeling werd een logboek bijgehouden. 

Uit alle proefjes en probeersels werd, met de eerdergenoemde criteria, de volgende 

benadering gedistilleerd: een keuze voor 

 
4 Dit hoofdstuk is geschreven door Laurette van Slobbe. Drs. Van Slobbe heeft haar hele leven gewerkt met en 
onderzoek gedaan aan eetbare wilde planten. De laatste jaren als productontwikkelaar voor Hof van Twello en 
het project lekker landschap Kromme Rijn.  Zij gaf op Hof van Twello vorm aan het Goed Voedsel beleid en was 
hoofd van de horeca. Sinds 2019 werkt zij vanuit haar eigen bedrijf Florae (www.florae.nu).  Zij schreef 3 
boeken over genoemde onderwerpen. Zie voetnoot    en de literatuurlijst achter in dit werkboek. 

http://www.florae.nu/
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• Zowel eindproducten als halffabricaten, en nog mooier: producten die aan beide 

kenmerken voldoen. 

• Een lijn per productgroep. Een lijn, bijvoorbeeld meerdere smaken drinkbouillon, 

maakt het product beter verkoopbaar voor de winkelier, en maakt het mogelijk er 

een leuke geschenkpresentatie van te maken.  

• Producten die zowel voor huishoudens als grootverbruik (denk aan –zorginstellingen 

en gemeentehuizen) en horeca kunnen worden ingezet. 

• Producten die zowel voor losse verkoop als in geschenkverpakkingen worden 

aangeboden. Als geschenkverpakking krijgen de producten een meerwaarde als 

streeksouvenir, streekcadeau (interessant voor consumenten en 

bedrijven/instellingen/kerstmarkten) en vergroot je de afzetmogelijkheden. 

• Er is gestreefd naar recepten met pure, eenvoudige samenstellingen en 

productiewijzen, die goed uitvoerbaar zijn door kleinschalige verwerkers (geen 

grootindustriële verwerking) en geen exorbitante investeringen vragen.  

 

Waar houd je als productontwikkelaar nog meer rekening mee? 

• Een product is meer dan een recept. Behalve aan smaak moet het voldoen aan 

allerlei andere criteria voordat het een kans maakt op de markt. Belangrijk is voor 

ogen te houden dat het project Lekker Landschap gebaseerd is op het doel een 

additioneel inkomen voor de boer te creëren, 

• dankzij de oogst uit biodiverse landschapselementen, 

• die vermarkt wordt in de vorm van kleinschalig verwerkte, houdbare producten.  

Dat is een heel andere tak van sport dan een grootindustriële productontwikkeling en vraagt 

om een andere dynamiek en afwegingen. Een productontwikkelaar die specifiek voor 

ketenpartners in een bepaalde regio ontwikkelt zal op de hoogte willen zijn van de criteria 

die hieronder worden genoemd. Het maakt een enorm verschil of het gaat om een 

dunbevolkte streek of een gebied dat in de dichtbevolkte randstand, vlakbij grote kernen 

met dichtbij goede afzetmogelijkheden ligt.  

De productontwikkelaar hoeft niet a priori alle antwoorden op onderstaande vragen te 

hebben (de organisatie van de keten is aan de ketenpartners zelf), maar het geeft wel 

randvoorwaarden aan waarbinnen de productontwikkeling plaatsvindt. Als je als 

productontwikkelaar al informatie hebt over de diverse mogelijkheden en knelpunten zou je 

dit dus mee kunnen laten spelen in het ontwikkelingsproces.  
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Totale kostenplaatje van het houdbare eindproduct 

Algemene overwegingen 

✓ Duurzaamheid, gezondheid etc. Spelen aspecten als duurzaamheid (over de hele 

linie?) en/of gezondheid een rol? Kies je voor dierlijk  

of vegan, biologisch of gangbaar, voor de snoep, alcoholmarkt of voor de 

gezondheidsmarkt etc. 

✓ Waar in de markt. Welke markt moet het product bedienen: 

exclusief/luxe/dagelijkse voeding/gezonde-of natuurvoeding/biologisch etc. Dit is 

van invloed op de prijs van het product. 

✓ Schaal. Over welke schaal hebben we het, is daar al iets over  

bekend in jouw regio/netwerk/mogelijke partners? 

✓ Afzet. Welke afzetkanalen heb je voor ogen: kan dat van alles zijn, van groothandel 

(vraag je dan af of je productiecapaciteit daar groot genoeg voor is), winkels, 

bedrijfsleven/instellingen/organisaties/horeca/verkoop vanuit eigen 

bedrijf/webwinkel etc. Zijn hier al specifieke kansen en knelpunten over bekend in 

jouw regio? 

Ingrediënten 

✓ Kleinschalig en renderend te telen. Zijn de ingrediënten die bij de boer worden 

betrokken makkelijk te planten/telen en oogsten? Inventariseer knelpunten en 

mogelijkheden per gewas. Waar en hoe zijn deze gewassen kleinschalig en 

renderend in te passen in het landschap van de boer/streek.  

✓ Overige ingrediënten. Zijn de overige ingrediënten onevenredig kostenverhogend 

voor het eindproduct? Zijn ze nodig, zijn ze bepalend voor en zichtbaar in het 

eindproduct of maakt het het product onevenredig duur. Helemaal mooi is het als 

ze ook lokaal te telen zijn, maar houd voor ogen dat je het jezelf als ontwikkelaar 

niet te moeilijk maakt en je het hoofddoel niet uit het oog verliest. 

✓ Knelpunten bij verse oogst. Wordt de oogst vers afgeleverd of opgehaald, en is dit 

logistiek mogelijk en realistisch? Is er koelruimte nodig en beschikbaar? 

✓ Wie droogt de oogst? Wordt de oogst door de boer zelf gedroogd? Is hier de juiste 

apparatuur/inrichting/opslagruimte voor aanwezig en is de boer bereid en in staat 

deze oogst professioneel en met inachtneming van hygiëneregels te drogen? 

✓ HACCP. Zijn alle betrokkenen op de hoogte van de HACCP eisen en protocollen? 

M.b.t. opslag en (eerste) verwerking van oogst? 
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Verwerking 

✓ HACCP. Zijn eisen en protocollen bekend en geïmplementeerd?  Opslag, 

verwerkingsruimte en apparatuur. Zijn er protocollen voor de verwerking gemaakt, 

al dan niet met het oog op verschillende personen die bij het  

proces betrokken zijn? M.b.t. deze protocollen kan de productontwikkelaar een rol 

spelen.  

✓ Investeringen: welke investeringen zijn nodig, d.w.z. van welke apparatuur wordt 

gebruik gemaakt voor de verwerking? Staat dit in verhouding tot de schaal en 

omzet die met de verwerking kan worden gerealiseerd? Is de rolverdeling van de 

partners hierin duidelijk: wie heeft welke voorzieningen nodig?  

✓ Flexibele en betrouwbare aansluiting oogst en verwerking: Kan de verwerkende 

partner flexibel aansluiten bij de aanvoer van de verse/gedroogde oogst? Kan de 

verwerkende partner garanderen dat de productie gedaan wordt op de momenten 

dat dit nodig is, en daardoor een betrouwbare partner worden voor de boer en 

afnemers? De ervaring leert dat als een verwerker dit onderdeel erbij neemt om 

eigen leegloop tegen te gaan, deze eisen nog wel eens willen botsen met de 

dynamiek van deze verwerker (als het bijvoorbeeld om een horecakeuken gaat met 

eigen pieken en dalen). Hier zijn goede afspraken over nodig. Omgekeerd geldt 

hetzelfde: wordt de oogst op tijd in de afgesproken hoeveelheid en kwaliteit 

aangeleverd? Omdat het voor beide partijen om additioneel inkomen gaat is een 

strakke planning in beider overige (volle) bedrijfsvoering wezenlijk. 

✓ Afspraken over kwaliteit en professionaliteit. Welke afspraken worden in deze 

korte keten -als boer en verwerker twee verschillende partijen zijn- gemaakt zodat 

beide partijen op elkaar kunnen bouwen als het om kwaliteit, algehele 

professionaliteit en prijsafspraken gaat? Dit kan vooral een rol spelen als de ene 

ondernemer ervaren is, en de ander nieuw is als ondernemer in haar/zijn specifieke 

branche. Een ervaren teler of verwerker worden kost tijd en leergeld. Hebben de 

ervaren partners daar ruimte voor/zin in? 

Houdbaarheid 

✓ Techniek. Voor welke houdbaarheidstechniek wordt gekozen?   Vers- of 

diepvriesproduct? Denk aan pasteuriseren, invriezen, drogen, fermenteren, 

conserveringsmiddelen zoals suiker of zout, vacumeren etc. Is dit realistisch gezien 

de apparatuur die hiervoor nodig is? Vriesdrogen bijvoorbeeld is prijstechnisch niet 

haalbaar op kleine schaal. Zijn er verwerkers in de streek die over de juiste ruimte, 

apparatuur en kennis beschikken om de verwerking professioneel en commercieel 

op zich te nemen? Of is het product bedoeld voor heel kleinschalige verwerking, 

zodat het makkelijker door wellicht meerdere boeren/verwerkers kan worden 

verwerkt. 
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✓ Verpakking. Welke is nodig, en welke is mogelijk voor het product. Past dit binnen 

een redelijk kostenplaatje? En binnen bijvoorbeeld andere criteria, zoals 

duurzaamheid en uitstraling? 

✓ Verpakkingstechnieken. Vraagt het om specifieke vul/sluittechnieken? Denk 

bijvoorbeeld aan stazakken voor soep of gepasteuriseerd of gesteriliseerd afvullen 

van flessen, of therminiseren van kaas. Zijn er verwerkers in de streek bij wie je dit 

onder zou kunnen brengen of kies je ook hier weer voor een zo eenvoudig en 

kleinschalig mogelijk toe te passen vorm? 

✓ Opslagruimte en infrastructuur Afhankelijk van de verpakking en het soort product 

(bijvoorbeeld diepvries of gevacumeerd vers): is er voldoende opslagruimte en is de 

infrastructuur aanwezig om de productie bij de afzetmarkt aan te laten sluiten? 

 

Hoe komt dit naar voren in de producten van Lekker Landschap Kromme Rijn? 

Dit soort vragen hebben een rol gespeeld in de keuze van de 3 producten, waarna er een 

overzicht is gemaakt van allerlei soorten producten die mogelijk in aanmerking zouden 

kunnen komen.  

In de 3 producten is duidelijk gekozen voor: 

✓ Verse én gedroogde aan te leveren oogst. De oogst voor deze producten kan zowel 

vers als gedroogd (of meteen in honing geconserveerd) door de boer aangeleverd 

worden. Dit geeft de grootste mogelijke flexibiliteit voor de ketenpartners, in dit 

geval boeren en verwerkers wat betreft de logistiek van de aan te leveren oogst, 

opslag en investeringen voor de verschillende partners.  

✓ Eenvoudige verwerkingstechnieken. Bewust is gekozen voor enkele zeer 

eenvoudige verwerkingstechieken, waarin verwerkers makkelijk kunnen worden 

getraind. En die zowel heel kleinschalig als op grotere schaal zijn toe te passen.  

✓ Verpakking en verpakkingstechnieken. Hetzelfde geldt voor verpakking en 

afvulvereisten. Deze zijn zowel op hele kleine schaal als op grotere schaal in te 

passen.  

✓ Onderscheidende smaken/producten. Nodig voor een sterke pr en aantrekkelijk 

voor de kerst- en relatiegeschenken markt. 

✓ Geschikt voor zowel dagelijkse consumptie als cadeaupakketten. Niet 

uitgesproken exclusief en niet te hoog in de markt. Het idee hierachter is dat wilde 

planten gewoon deel kunnen zijn van je dagelijkse, goede voeding, net als andere 

groenten, kruiden en specerijen. 
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✓ Flexibiliteit van de verwerking in de korte keten: de verwerking kan makkelijk 

zowel als additionele activiteit door boeren zelf of als additionele activiteit van een 

verwerkende partij opgepakt worden.  

✓ Lange houdbaarheid. De producten hebben een lange houdbaarheidstermijn en dat 

geeft rust op allerlei knelpunten in de algehele logistiek van boer t/m consument. 

✓ Eenvoudige opslag. De producten vragen alleen een geschikte, eenvoudige (droge) 

opslagruimte, waar ze langdurig in te bewaren zijn (i.t.t. bijvoorbeeld diepvries, 

geflowpackte/gevacumeerde of andere semihoudbare producten). 

 

De producten 

Product 1 De oppepper 
Wat: Instant bouillonpoeder op basis van diverse wilde planten 

 

Gebruik als eindproduct Kant&klaar gebruik, slechts heet water toevoegen, zoals in cup-

a-soup 

Gebruik als halffabrikaat Kan goed mee gekookt worden: soepen, sauzen etc. 

Deel van een lijn 4 smaken, verder uit te werken in fase 2. 

Bereiden:  1 volle tl in een glas doen, kokend water erbij, roeren en 

opdrinken. 

Ingrediënten Brandnetel, witte dovenetel, vogelmuur, zevenblad, 

kaasjeskruid, hondsdraf, kraailook, berenklauw, engelwortel, 

kliswortel,  kurkuma, rijstmeel, zeezout, peper. Verder niets. 

Onderscheidend De smaak van de wilde oogst, ook omdat er geen andere 

groenten inzitten. Het is dus een pure instant wilde 

plantensoep, met meerdere wilde planten erin, met een 

duidelijk onderscheidende, voor veel mensen nieuwe smaak. 

Duurzaam  Eenvoudige, onbespoten ingrediënten, eenvoudige 

productiewijze (droogoven/droogkast), in glazen, herbruikbare 

potjes verpakt. 

Gezond Groene, wilde groenten vol eiwitten, omega-3 vetzuren, 

mineralen, vitaminen, tal van gezondheidsbevorderende 

overige plantenstoffen. Vrij van allergenen en e-nummers. 

Bevat evenveel zout als in vergelijkbare drinkbouillons, hoewel 

hier mineraalrijk zeezout inzit ipv geraffineerde zoutsoorten die 

in de voedingsindustrie worden gebruikt. 

Allergenen en dieetinformatie Lactose-, suiker-, noten- en glutenvrij. Allergenen: bevat 

schermbloemigen. 
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Contra-indicaties* Deze zijn onderzocht, en zijn niet van toepassing voor gebruik 

als voedingsmiddel (het gaat hier niet om de geneeskrachtige 

werking van de planten, ze worden niet als kuur ingezet). 

Verpakking consument Glazen potjes met twist-off deksel 

Verpakking grootverbruik Glazen potten met twist-off deksel 

Cadeauverpakking/relatiege-

schenk 

3 of 4 kleine potjes met verschillende smaken in een 

gezamenlijke presentatie. Een voorzet voor de andere smaken 

is al gedaan (maar niet verder uitgewerkt) zodat duidelijk is dat 

deze lijn haalbaar, lekker en onderscheidend is.  

Markt en pr • Mogelijkheid om in gemeentehuizen en lokale 

bedrijfskantines als drinkbouillon te verkopen (hoeft 

alleen theewater uit koffieautomaten bij), heeft een 

goed begeleidend verhaal. 

• Interessant voor horeca om op kleine kaart te zetten 

• Om aan bedrijven aan te bieden (al dan niet met hun 

logo erop), als relatiegeschenk. 

• Als relatiegeschenken, streeksouvenir, 

kerstgeschenk/pakket. 

 

Product 2 De zoete inval 
Wat: Streekhoning (koud geslingerd) met wilde kruiden/specerijen en 

rozenblaadjes. 

Gebruik als eindproduct Op brood, in yoghurt, in dressing, drankjes en gebak 

Gebruik als halffabrikaat In marsepein, dressing bij o.a. komkommer, rode kool, 

andijviesalades; petit fours, bij geroosterde knol- en 

wortelgroenten 

Deel van een lijn 3 of 4 smaken, verder uit te werken in fase 2 

Bereiden Klaar voor gebruik 

Ingrediënten Honing, watermunt en/of akkermunt, rimpelroos, grote klis 

Onderscheidend Duidelijk eigen smaak, onderscheidend, vrij nieuw voor de 

meeste mensen. Bij mijn weten wordt honing alleen nog 

aangeboden in combinatie met noten, niet of nauwelijks met 

andere smaakmakers dan walnoten.  

Duurzaam  Honing van lokale imkers, is een bijdrage aan het in stand houden 

van bijenvolken, lokale ingrediënten.  

Gezond Rauwe, koudgeslingerde honing (enzymrijk, gezond, voedzaam) 

en verder ingrediënten met diverse gezondheidsbevorderende 

eigenschappen.  Verder niets. 

Allergenen en dieetinformatie Kinderen onder 1 jaar geen rauwe honing geven. Bevat geen 

allergenen. Lactose-, suiker-, noten- en glutenvrij.  

Verpakking consument Glazen potjes met twist-off deksel, klein en middelgroot. 
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Verpakking grootverbruik Middelgroot en grote glazen potjes met twist-off deksel. 

Cadeauverpakking/relatiege-

schenk 

Klein potjes in meerdere smaken in geschenkpresentatie. 

Opmerking Op etiket vermelden: roeren voor gebruik, omdat de 

toevoegingen steevast door de honing omhoog worden gewerkt. 

Markt en pr Voor consumentenmarkt, streekwinkels, horeca, bed&breakfasts 

en hotels; relatiegeschenken, cadeau- en kerstpakketten. Sterk 

verhaal: lokale honing en bijen en insectengewassen (rozen en 

munt) 

 

Product 3 De Smaakmaker 
Wat: Specerijenmix om zoete en hartige gerechten mee te kruiden 

Gebruik als eindproduct Als kant&klaarmix voor in de keuken 

Gebruik als halffabrikaat Bv in soep, koeken, dressings en gebak 

Deel van een lijn Van kruidenmengsels 

Bereiden:  Kleine hoeveelheid toevoegen aan gerechten 

Ingrediënten Gewone berenklauw, grote klis, geel nagelkruid, appel 

Onderscheidend Heel eigen, ‘nieuwe’ smaak, verfijnde mix met krachtige smaak 

Duurzaam  Eenvoudige, onbespoten/biologische ingrediënten, eenvoudige 

productiewijze (droogoven), in glazen, herbruikbare potjes 

verpakt. 

Gezond Geen ongezonde toevoegingen; alle drie geneeskrachtige 

planten, hier evenwel puur als smaakmiddel in voeding 

gebruikt. Klis als voedingsmiddel gezond vanwege prebiotische 

kwaliteiten. 

Allergenen en dieetinformatie Lactose-, suiker-, noten- en glutenvrij. Allergenen: bevat 

schermbloemigen. 

Contra-indicaties Niet van toepassing. 

Verpakking consument Glazen potjes, kan ook in papieren zakjes, al dan niet gecoat. 

Verpakking grootverbruik Glazen potten, kan ook in papieren zakjes, al dan niet gecoat. 

Cadeauverpakking/relatiege-

schenk 

Glazen potjes 

Markt en pr Consumenten, horeca, bakkers en voor 

relatie/kerst/cadeaupakketten. Sterk verhaal: heel 

onderscheidend in smaak, specerijen van eigen bodem. 
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Oogsten drogen en verwerken 

Oogsten 

Dit stukje is gericht op ondernemers die onervaren zijn op dit gebied. Oogsten is net zoals 

elke andere stap in het proces van telen/verzamelen t/m eindproduct, een vak op zich. 

Oogsten vraagt om beleid en kwaliteit: het gaat om waardevolle voeding die je als 

boer/verzamelaar schoon, van hoogwaardige kwaliteit en hygiënisch wilt leveren. Elke 

tuinder kan je leren dat het oogsten van groenten niet hetzelfde is als de plant simpelweg 

afsnijden. Er is zorg en aandacht voor nodig om de delen die je wilt hebben mooi, schoon en 

gescheiden van de rest van de plant te oogsten. En met tempo, als je het rendabel wilt 

maken. Mocht je de oogst aan de verwerker leveren, dan zal deze ook eisen dat de oogst 

schoon wordt aangeleverd, klaar voor gebruik. Zodat de verwerker niet alsnog de lelijke 

delen en resten moet scheiden van de bruikbare oogst. Bedenk dat een mooie oogst terecht 

ook een mooie prijs moet opleveren. Oogsten vraagt dus echt vakmanschap. Voor de telers 

die verder willen met de teelt voor de 3 in dit project ontwikkelde producten zijn 

handleidingen geschreven per gewas. 

Drogen 

Er zijn handleidingen beschikbaar die behandelen hoe de oogst behandeld moet worden 

vanaf het land naar de droogfaciliteiten, en hoe de droge oogst opgeslagen moet worden. 

Verwerken 

Er zijn handleidingen geschreven voor het stapsgewijs verwerken van de oogst tot de 

verschillende eindproducten.  
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5. En nu verkopen! 

We hebben een organisatie, een aanplant en producten en nu komt het er op aan die 

producten te verkopen. Uitgangspunten in onze benadering zijn: 

• Lokale verkoop 

• Korte ketens 

Wij werken onder open source (zie daar) omdat we deze uitgangspunten hebben: wat werkt 

in Utrecht mag best bekend zijn aan anderen in Arnhem of Groningen, dat versterkt het 

gezamenlijke label. 

Het grootste gevaar dat ons model loopt is dat de gewassen worden overgenomen door 

grote telers die ze in monocultuur op grote velden gaan telen. Dan hebben de gewassen hun 

plaats ingenomen in de traditionele landbouwsystemen: grootschalig, gemechaniseerd en 

geproduceerd tegen de laatste kostprijs. Van een plaats voor deze gewassen in renderende 

landschapselementen is dan geen sprake meer. Exit mooi biodivers en renderend landschap. 

Het lijkt een onontkoombare toekomst, tenzij. Tenzij je er in slaagt je eigen kostprijs ook laag 

te houden en het product dusdanig bijzonder dat de consument bereid is daar eventueel wat 

meer voor te betalen. Een goede ideologische omlijsting complementeert het geheel, maar 

is niet doorslaggevend. M.a.w. je kunt wel proberen de nichemarkt te bedienen met dure ‘o 

zo goede’ producten, uiteindelijk red je het daar niet mee.  

Lokale Korte Ketens 

De kortste lokale keten is de teelt, verwerking en verkoop op je eigen bedrijf. Heb je 

bovendien de beschikking over goedkope arbeid dan is in die situatie een groot 

kostenvoordeel te behalen. De meeste van onze producten lenen zich prima voor 

kleinschalige verwerking en opslag zonder dat daarbij hele grote investeringen nodig zijn; 

een droogmachine, een goede cutter en blender,  diepvries en opslagmogelijkheden zijn 

vaak al genoeg. Het ontwerpen en produceren van etiketten is tegenwoordig ook heel goed 

en betaalbaar te realiseren.  

Voor een grootschaliger opzet van de landschapselementen is echter een wat grotere keten 

interessanter, met meerdere telers die samenwerken met een verwerker en distribueerder. 

De laatste 2 kunnen heel goed samenvallen. Wij zijn in dit soort constructies voorstander 

van een inkoop/verkoop samenwerking waarbij in een open sfeer met elkaar kostprijs en 

marges worden besproken. De teler verkoopt aan de verwerker, die verkoopt aan de 

verkopers die op haar beurt weer verkoopt aan klanten.  Een volledige coöperatie is 

natuurlijk ook mogelijk maar is vaak onnodig gecompliceerd, goed overleg en goede 

afspraken zijn simpelweg het belangrijkste.  
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Hoe groot is lokaal? Dat hangt vaak af van al bestaande distributiekanalen en organisaties. In 

Twello was lokaal al gauw een groot deel van de Ijsselvallei, Oost Veluwe, West Salland en 

West Achterhoek. Een gebied dat gemakkelijk in 1 dag te berijden is waarbij meerdere 

adressen kunnen worden aangedaan voor levering en ophalen van producten, al of niet in 

onderlinge afspraak geregeld. Zo’n gebied leent zich prima voor een eigen marketing en 

beeldvorming en kent bovendien voldoende bedrijven met andere streekproducten met wie 

producten in combinatie kunnen worden verkocht en uitgewisseld.  

Kijk of er een lokaal label is waar je je bij kunt aansluiten. In Twello werd samengewerkt  met 

andere producenten onder de labels Ijsselvallei  en Lekker Lokaal, wat de beeldvorming 

zeker versterkte.  

Zie verder voor meer details bijlage 3. 

 

Verkoop van landschapsproducten van Florae in een winkel in Deventer, 2021 
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6. Open Source 

Wij werken onder Open Source. Wat bedoelen we daar in ons geval mee? 

Onze benadering is gericht op de vorming van lokale korte ketens d.w.z. dat er in principe 

geen concurrentie hoeft te bestaan tussen producenten in verschillende delen van 

Nederland. Des te meer kun je van elkaar leren! We stellen onze kennis dus graag 

beschikbaar, mits er wat mee gedaan wordt.  

In principe vrij beschikbaar zijn deze basisteksten. Onder voorwaarden is er toegang tot deel 

twee van dit werkboek. Dat zijn: 

• Is er een organisatie of initiatiefnemer die het plan draagt? 

• Is er grond/land beschikbaar waarop ook daadwerkelijk landschapselementen 

kunnen worden ontwikkeld? 

• Is er nagedacht over financiering? Zijn er middelen?  

Lijkt het er op dat er daadwerkelijk iets georganiseerd kan worden dan komt ook meer 

gedetailleerde informatie beschikbaar met verder uitgewerkte voorbeelden van 

landschapselementen en hun verwerking tot producten. Voor extra advies en begeleiding 

wordt een gewoon commercieel tarief gehanteerd welke kan afhangen van de situatie, 

bijvoorbeeld of er wel of niet met subsidie wordt gewerkt. 

Meer weten?  

Neem contact op met betrokkenen 

 

Oktober 2022 
Dit werkboek is geschreven door de adviseurs van het project Lekker Landschap. 

Laurette van Slobbe  Florae.nu 

Gertjan Jansen  Renderendlandschap.nl 

Eline van de Veen   ZininBuiten.eu 

In opdracht van  
Stuurgroep Kromme Rijnlandschap  

Walter Jaaltink info@krommerijnlandschap.nl 

  

mailto:info@krommerijnlandschap.nl
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Bijlage 1 

Biodiversiteit moet je vermarkten! 

Gert Jan Jansen5 

In de 80-er jaren van de vorige eeuw had de beroemde botanische tuin in Engeland, Kew Garden, 

het lumineuze idee om bedreigde plantensoorten te gaan verkopen. Hun devies: het beste wapen 

ter bescherming van bedreigde plantensoorten is deze te gaan vermarkten. Het programma werd 

een doorslaand succes. In vele, ook Nederlandse, tuincentra is al jaren een lijn Kew zaden te koop. 

Dit experiment van Kew Garden is een mooi voorbeeld hoe een ecologische doelstelling kan 

worden omgezet in een commercieel succes. 

Een vergelijkbare filosofie passen wij in dit voorstel toe op biodiversiteit: Biodiversiteit moet je 

vermarkten! Wij zien mogelijkheden om de diversiteit aan voedselgewassen uit te breiden, de 

kwaliteiten van elk van de gewassen te etaleren en de toepassing van de gewassen voor 

voedingsmiddelen te commercialiseren. De biodiversiteit kan blijvend worden verhoogd door een 

groter assortiment aan landbouwproducten renderend te maken voor telers, verwerkende 

bedrijven, de handel en aantrekkelijk te maken voor consumenten. 

Ontwikkelingen bij de consument 

Laten we eerst eens kijken naar de consument. Er zijn voortdurend ontwikkelingen op het gebied van 

andere smaken en nieuwe culinaire en teeltkundige mogelijkheden. Een aantal trends illustreren dit: 

• De smaak van de consument ontwikkelt zich. Werd groente tot diep in de vorige eeuw nog 

urenlang gekookt en avant la lettre à la crème geconsumeerd, in de loop van de laatste 

decennia wordt groente veel korter gekookt. De consument vraagt nu om een bite, ofwel 

lekker knapperige groenten. 

 
5 Ir. Gert Jan Jansen was oprichter en vanaf 1983 bijna 20 jaar directeur van Xotus, bij Den Haag. Het 

bedrijf was gespecialiseerd in de teelt en onderzoek naar nieuwe, van oorsprong exotische gewassen.  

Onder zijn leiding werden duizenden soorten en variëteiten uitgetest en kwam ook het in voetnoot 4 

genoemde kookboek tot stand. Ook bij Hof van Twello, het bedrijf dat hij in 2003 oprichtte, werd 

weer aandacht besteed aan exoten maar werd die belangstelling uitgebreid naar vergeten gewassen 

en eetbare wilden planten. Hij is erkend deskundige in deze gewassen, kleinschalige lokaal gerichte 

landbouw, renderende landschappen en de organisatie van commons als basis voor een kleinschalige 

renderende bedrijfsvoering. Hij geeft hierover cursussen, voordrachten, rondleidingen en workshops. 

Voor de WUR, Centrum voor Genetische Bronnen Nederland, schreef hij de brochure Vergeten 

Groenten (2007). In 2014 verscheen zijn boek Kleinschaligheid als alternatief waarin hij zijn 

ervaringen beschrijft. (zie www.florae.nu)   Hij was van 2006 tot 2010 als part-time docent 

verbonden aan Hogeschool Larenstein. Vanaf 2021 is hij actief in Florae Renderend Landschap, het 

bedrijf dat hij samen met zijn vrouw Laurette van Slobbe voert op het gebied van eetbare wilde 

planten, een renderend landschap en volwaardige plantaardige voeding. 

http://www.florae.nu/
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• De smaak ontwikkelt zich ook nog op een andere manier: er wordt bijvoorbeeld weer 

bitterder gegeten6. En er ook wordt steeds pittiger gegeten. Peperplanten worden in steeds 

meer volkstuinen aangeplant en hete sauzen en sambals verheugen zich in een toenemende 

vraag.7 

• Er is een culinaire beweging ontstaan, gevoed door 10-tallen kookprogramma’s waardoor er 

een voortdurende educatie plaats vindt op het gebied van bereiding van nieuwe en 

onbekendere gewassen en producten. De moderne consument wenst variatie en is steeds 

bereid nieuwe mogelijkheden uit te proberen en te benutten. 8 

• Zelf groenten en kruiden telen is weer helemaal terug. Voor het eerst sinds de tweede 

Wereldoorlog werden er in de Nederlandse tuincentra in 2008 méér zaden van groenten 

verkocht dan van siergewassen. De aanvragen voor volkstuinen bleven jarenlang groeien met 

bijvoorbeeld in Amsterdam alleen al in 2010 op een bestand van 4000 tuinen een wachtlijst 

van 1000 en ook nu, in 2022, zijn er nog wachtlijsten. De volkstuinders zelf staan vaak open 

voor nieuwigheden en experimenten 9  Moes- en volkstuinen zijn belangrijke dragers van 

biodiversiteit. 

• De groeiende aandacht voor alternatieve teeltwijzen, zoals permacultuur en voedselbossen, 

maakt dat mensen meer open staan voor groente als  “eetbaar deel van een plant” i.p.v. 

uitsluitend de verschijningsvorm van groente in de supermarkt als maat te nemen. Omdat er 

in zo’n tuin van alles groeit, vervaagt zelfs het onderscheid tussen wild en gecultiveerd, 

tussen jonge en doorgeschoten planten, tussen meer- en éénjarig planten en wordt de 

eetbaarheid steeds vaker een belangrijk criterium voor het behoud van de plant in de tuin. 

Ontwikkelingen in de markt 

Naast ontwikkelingen bij de consument zijn het ook ontwikkelingen in de markt die het mogelijk 

maken een flink aantal gewassen toe te voegen aan het voedingspakket. Tot ver na 2000 ging vrijwel 

elke introductie van nieuwe gewassen in Nederland en dus in Europa gepaard met een 

gewasgebonden campagne: dé broccoli, dé paprika, dé aubergine, dé rucola. We kenden allemaal de 

posters en flyers over deze gewassen. Deze introducties werden grootschalig aangepakt met dure 

campagnes. Een uitzondering vormt de sector van de saladegroenten, met name de ‘babyleaves’ in 

Thaise, Griekse, mediterrane etc.  Hierin zitten gewassen die eigenlijk niemand kent maar wel lekker 

zijn, zoals rode amsoi, bietenblad, mizuna e.d. In de marketing rondom deze saladegroenten staat 

 
6 In de winkel van Hof van Twello vroegen  klanten expliciet om ‘die ouderwetse bittere spruiten en witlof’. 
7 Toen Xotus in 1985 een serie exotische zaden op de markt zette werd daar in eerste instantie vreemd tegen 
aangekeken door de gevestigde zaadfirma’s. Momenteel voeren vrijwel alle zaadhuizen een lijn exoten met 
daaronder vele pittige en scherpe soorten. 
8 Eén van de eerste zeer goed bekeken kookprogramma’s op de Nederlandse TV was de mede door Gert Jan 
ontwikkelde en gepresenteerde Teleac cursus Exotisch koken in 1991. In 1992 nog gevolgd door een tweede 
cursus Exotisch koken met kruiden. Deze programma’s trokken toen soms meer dan een miljoen kijkers. Van 
het kookboek Exotisch koken, in 1987 uitgebracht door Xotus i.s.m. Novib en de Balie, werden 70.000 
exemplaren verkocht. 
9 In de winkel van Hof van Twello, met daarin het grootste zaadaanbod van heel oost Nederland, steeg de 
verkoop van zaad gestaag en was er met name interesse in de bijzondere gewassen.  
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het gebruik centraal.10 Door het gebruik centraal te zetten kan de marketing eenvoudiger blijven. Het 

biedt de mogelijkheid om de productsamenstelling te variëren rondom een aantal gekozen thema’s. 

Een belangrijk kenmerk van deze aanpak is dat de naam van het achterliggende gewas minder 

belangrijk wordt. Dit maakt de introductie van nieuwe gewassen eenvoudiger. Juist in die 

gebruikswaarde liggen de kansen voor de nieuwe gewassen.11 Bijvoorbeeld: in een “voorjaarssalade” 

zit dan winterpostelein, snijbiet, bataviasla, rucola, klein hoefblad, meidoornblaadjes, hopscheuten, 

knoflookblad en Chinese bieslook. Het enige criterium voor succes bij de consument is of de salade 

lekker is! Op deze manier kunnen tal van mengsels worden samengesteld, ook voor soepen, 

ovenschotels en kruidenbosjes.  

Bron van mogelijke alternatieve gewassen 

In mijn benadering slaan wij een brug tussen de kansen die er worden geboden voor alternatieve 

gewassen en de vraag van de consument middels de mogelijkheden die moderne marktbenadering 

biedt.  Hiervoor maak ik  gebruik van 4 bronnen van mogelijke alternatieve gewassen.  

Vergeten groenten en andere vergeten gewassen 

Veel gewassen zijn terecht uit het voedselpakket verdwenen. Een overheersende ontwikkeling in de 

loop der eeuwen is dat groenten, met name bladgroenten, steeds malser en zachter zijn geworden. 

Daarom is de Brave Hendrik als bladgewas (een ganzevoetachtige) verdwenen ten gunste van de 

huidige spinaziesoorten, en heeft zevenblad, nu vooral bekend als onkruid, eveneens als 

voedselgewas het veld geruimd. 

Er zijn ook gewassen die anders dan om redenen van smaak uit het voedingspakket zijn verdwenen. 

En dat komt met name door de handel er in. Producten die niet lang houdbaar zijn, te lijden hebben 

van transport of onder opslag niet goed gedijen, of er simpelweg niet mooi genoeg uitzien, raakten 

uit de gratie. Dit zijn interessante gewassen met potentieel voor herintroductie. Immers, de huidige 

logistieke mogelijkheden zijn veel groter dan honderd jaar of meer geleden. Voorbeelden van dit 

soort gewassen zijn de Pink Fir Apple, een onooglijke maar heerlijke aardappel uit de Victoriaanse 

tijd. Heerlijk, voor een breed publiek, zijn ook de pastinaak, haverwortel, wortelpeterselie, aardpeer 

en knolkervel, mits goed bereid als ovenschotel. Eenmaal gerooid verschrompelen de knollen echter 

vrij snel (i.t.t. een aardappel!) waardoor ongeconditioneerd transport en opslag de handel in deze 

gewassen vroeger flink in de weg zat. Met de huidige opslagtechnieken zijn deze producten veel 

beter te bewaren.  

Wilde eetbare planten 

 
10 Koppert Cress werkt wel op basis van de naam van het gewas, maar door het zéér exclusieve gebruik wordt 
die naam meer een trade mark dan dat de feitelijke gewasnaam doorkomt. 
11 In de tuincentra was een vergelijkbare ontwikkeling te zien. Vroeger kon je tuinplanten uitsluitend op 
Latijnse naam gesorteerd vinden in een tuincentrum. Nu gaan ze ook daar uit van gebruikswaarde: schaduw, 
zon, geel, vochtig, etc. Ook in tuinen weten mensen vaak niet meer welke plant ze precies kochten, wél dat ie 
mooi is op die plek. 
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De bron van elk cultuurgewas is een wilde plant, welke na selectie en veredeling uiteindelijk het nu 

bekende cultuurgewas opleverde. In wilde sla is met moeite een kropsla te herkennen! Van alle 

planten die op de wereld gegeten worden is nog steeds 90% niet in cultuur gebracht, zij worden 

verzameld, net als dat al duizenden jaren gebeurt. De 10% van de gewassen die wél onder cultuur, 

selectie en verdeling is gebracht levert overigens wél 80% van de totale plantaardige 

voedselproductie op.12 Het proces van domesticatie is de laatste 100 jaar echter bijna tot stilstand 

gekomen. Vonden eerder nog gewassen als aardbei, framboos en bosbes hun weg naar de telers, de 

laatste jaren is wellicht de wilde rucola het enige aansprekende voorbeeld van een recent 

gedomesticeerde plant. Desondanks denken wij dat, gezien de eerder beschreven trends op smaak, 

culinair,  (moes)tuinkundig en marketing gebied, er kansen zijn voor nieuwe succesvolle 

domesticaties. De sterke groei van het vegetarisme en veganisme en steeds groter wordende 

groepen mensen die uitsluitend rauw eten, dragen extra bij aan die kansen. Gewassen die o.i. een 

goede kans maken om door te dringen tot de gecultiveerde velden zijn bijvoorbeeld de berenklauw, 

grote en kleine brandnetel, daslook, bosandoorn, veldkers, veldzuring, klein hoefblad, kraailook, 

daslook, nagelkruid, kaasjeskruid, teunisbloem, braamblad, lievevrouwenbedstro, moerasspirea en 

welriekmende agrimonie (thee). Een deel van de teelt van wilde planten vraagt om een ruige, 

natuurlijke vegetatie, zoals in bermen, bosjes en langs akkerranden te vinden is. Hof van Twello bood 

in haar bedrijfsinrichting de voorwaarden voor verzamelen en teelt van diverse wilde planten. 

Ik werk in dit onderzoek naar deze nieuwe mogelijkheden samen met Laurette van Slobbe, auteur 

van het boekje “Eten en drinken met Wilde Planten”, Florae, 2007, derde druk 2020. Zij verzorgt 

workshops en cursussen op dit gebied.13  

Exotische Gewassen 

Nederland heeft bijna geen, van oorsprong, eigen planten. Vrijwel elk gewas dat wij eten en  anders 

nuttig aanwenden komt van elders. De wilde kool is het enige gewas waarvan men denkt dat die van 

oorsprong (ook) aan onze Noordzeestranden groeide. Maar dat uit deze wilde kool alle koolsoorten 

ontstonden is zelfs twijfelachtig.14  Voortdurend hebben dus exoten bijgedragen aan het ontstaan 

van ons voedselpakket. Smaakmakend in dit opzicht zijn de meeste grootfruitsoorten en kruiden die 

in de Romeinse tijd ons land bereikten. En later (na Columbus) de aardappel, tomaat, bonen, 

aubergine, Spaanse peper en paprika. Bij de laatste is het merkwaardig dat deze pas laat in de 20e 

eeuw tot onze hoofdgewassen doordrong. Een ander bewijs van smaakontwikkeling! Na verloop van 

tijd worden de eertijds exoten dan ook niet meer als exoot ervaren, zoals met bovengenoemde 

gewassen zondermeer het geval is. Exotisch is dus een relatief begrip maar desondanks bruikbaar in 

dit kader. Als exotisch worden dan gedefinieerd: Gewassen die tot nu toe vrijwel geen teelt in 

Nederland kennen. Door hun introductie versterken ze de biodiversiteit op de Nederlandse velden en 

in de Nederlandse kassen. 

 
12 G.H. Grubben, persoonlijke mededeling. 
13 Van haar hand verscheen tevens in 2021 Basisboek Wilde Bladgroenten en in 2014 handboek Plantaardige 
Voeding waarin eveneens veel eetbare wilde planten werden verwerkt. (www.florae.nu)  
14 N.W.Simmonds. Evolution of Crop Plants. Longman, 1986. p.49. 

http://www.florae.nu/
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Oude Nederlandse landrassen 

Er vindt een afname plaats in aantal gecultiveerde planten en ook aan variatie binnen de 

gecultiveerde gewassen (genetische erosie). Volgens de FAO worden er wereldwijd nog maar 150 

gewassen op enigszins grote schaal geteeld en gegeten. Van die 150 zijn er maar 12 die samen 75% 

van de wereldvoedselproductie voor hun rekening nemen. 50% van de plantaardige voedselenergie 

wordt geleverd door 3 granen: rijst, mais en tarwe.15 

Binnen de Nederlandse landsgrenzen worden van vele gewassen nog oude rassen door telers heel 

plaatselijk en vaak kleinschalig in stand gehouden. 

Een prachtig moment beleefde ik in de zomer van 2008. Stichting Ijssellandschap had een 

grote tuinlunch georganiseerd voor haar pachters op haar havezate ‘de Haere’ bij 

Diepenveen. Tegenover mij zat iemand die op het landgoed woont en er een moestuin heeft. 

Wij kwamen aan de praat en ik vertelde hem nergens meer een droogkokende gele boon te 

kunnen vinden terwijl mensen in mijn winkel daar wel om vroegen. “Die had mijn opa altijd en 

die waren zó lekker!”  Blijkt mijn tafelgenoot die dus te hebben. Al generaties lang in de 

familie doorgeteeld.16 

Overal zijn nog oude tuinders en moestuinders met hun ‘eigen’ rassen in de weer. In Twello en 

omgeving werd vroeger veel witlof geteeld. De meeste tuinders hadden eigen selecties, die overigens 

zoals gebruikelijk, vaak wel werden uitgewisseld en vermengd.  Eén van die tuinders, mijn burman, 

teelde nog elk jaar tot op hoge leeftijd zijn eigen witlof en elk jaar vermeerderde hij een beperkt 

aantal planten voor het zaad. Dat was tot 2012. Hij en soortgelijke telers zijn inmiddels uitgestorven, 

en met hen heel veel van hun landrassen. Mijn pogingen, vanaf 1995, om de WUR (Centrum voor 

Genetische Bronnen) te bewegen tot een landelijk project om die laatste echte landrassen te 

verzamelen en veilig te stellen mislukten jammerlijk. 

Potentierijke gewassen en aansluiting bij de vraag van de markt 

Ik schat in dat in de groepen vergeten gewassen, wilde planten, exotische gewassen  en oude 

landrassen ongeveer 200 kandidaten zijn die onderzocht en geselecteerd zouden kunnen worden op 

karakteristieken die hen onderscheiden van de huidig gangbare gewassen. In de selectie van 

potentierijke nieuwe gewassen staan de huidige gebruiksmogelijkheden en smaakvoorkeuren 

centraal zoals toe te passen in o.a.: 

• Salade 

• ‘Bouquet garni’Thee 

• Soep 

• Ovenschotel 

• Pesto 

 
15 Zie ook Gert Jan Jansen, Bert Visser. Vergeten Groenten. WUR/CGN, 2007 
16 Bij nader onderzoek bleek het overigens toch niet anders dan het Friese Giele Waldbeantsje die kennelijk dus 
al generaties geleden in de familie terecht gekomen was. Blijft leuk… 
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• Diepvries, gedroogd of verwerkt 

• Plantgoed en Zaaizaad 

Soepen, salades, thee’s, pesto’s en ‘bouquet garni’ zijn relatief gemakkelijk samen te stellen en als 

gemaksvoedsel te vermarkten, bij ovenschotels ligt dat complexer. Gewassen als pastinaak, 

wortelpeterselie, schorseneer, aardpeer en haverwortel, bijvoorbeeld, zijn heerlijk in ovengerechten. 

Alleen wil de consument dan wel een kant en klaar schotel die zo de oven in kan. Dat vereist 

technologisch onderzoek voor het vaststellen van de juiste voorbehandeling, de verpakking en de 

vereiste bewaaromstandigheden. Hetzelfde geldt voor soepen en salades voor kleinschalige, lokale, 

toepassingen. Hoe ziet de voorbewerkingslijn eruit? Wat is nog rendabel? Gewoon beginnen en 

kijken hoe de markt reageert lijkt de beste weg. Juist dan blijkt de kracht van een kleinschalige lokale 

focus omdat je tegen geringe kosten heel veel kunt uitproberen. Bij Hof van Twello en Florae bleek 

die benadering voor veel producten succesvol. 

Lokale insteek essentieel voor verbeteren biodiversiteit 

Centraal in mijn benadering staat de lokale economie rondom deze producten. Waarom is dit zo 

belangrijk? Omdat alleen in de lokale benadering de spreiding van de gewassen optimaal wordt 

bevorderd. Concentratie op een paar grote bedrijven doet het effect van de uitbreiding in gewassen 

te niet.17  

Voor de lokale benadering lijkt de tijd meer dan rijp. Consumenten vragen steeds meer naar lokale 

producten omdat zij op die manier zeker weten waar en hoe het product gemaakt is en bovendien 

rechtstreeks  met de producent in gesprek kunnen gaan.18  In de markt wordt er steeds meer op deze 

vraag geanticipeerd en ketens als Landwinkel en Marqt bewijzen de trend net als organisaties als 

Land van Ons, Heerenboeren, Aardpeer, Lenteland, etc.  Wetenschappers als Jan Douwe van der 

Ploeg (WUR) en Michael Pollan gaven een theroretisch kader aan deze ontwikkelingen.19 Ook in de 

Transition Town en moderne common beweging wordt een lokale benadering nagestreefd als middel 

om tot een grotere weerbaarheid van de gemeenschap te geraken20  De internationaal opererende 

Slow Food beweging haakt met haar Terra Madre en Food Communities eveneens in op de 

wereldwijde wijde trend tot meer lokaal georiënteerde productiesystemen.21 

Eén van de vragen bij deze ontwikkeling is in hoeverre lokale kernen moeten samenwerken en in 

welke activiteiten voor een zo groot mogelijk effect. M.i. een belangrijke voorwaarde voor 

overlevingskansen van (kleinschalige) streekproducten. Hof van Twello bewees de these dat het 

 
17 Vrijwel de gehele productie van peterselie voor de vriesdroogmarkt in de VS wordt geproduceerd op 1 bedrijf 
in Californië. Een lokaal georiënteerde markt voorkomt een dergelijke verschraling van het geteelde pakket 
gewassen en de daaraan gekoppelde biodiversiteit. 
18 Zie ook Victor Immink, Sandra van der Kroon, WUR, 2006. Wat je vers haalt is lekker, thuisverkoop op het 
Platteland. 
19 Zie o.a. Jan Douwe van der Ploeg in NRC van 10 mei 2008. Lokale economie als oplossing voor peak oil en 
klimaatcrisis. En Michael Pollan in The Omnivores dilemma (2006) en In defense of food (2008) 
20 Zie bijvoorbeeld Rob Hopkins, The Transition Town Handbook, 2008. Dit boek is  ook in het Nederlands 
verschenen. 
21 Zie www.slowfood.com  

http://www.slowfood.com/
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mogelijk is tot een aanzienlijke uitbreiding van een vermarktbaar assortiment groenten en kruiden te 

komen en als bedrijf te renderen. Dit zowel met producten in verse als in verwerkte vorm.   

Hof van Twello 

Hof van Twello (2004-2020) legde zich toe op de teelt en ontwikkeling van nieuwe gewassenen 

producten voor kleinschalige land- en tuinbouw. Ketenlang en sectorbreed, d.w.z. in samenwerking 

met andere primaire producenten en met veredelaars, verwerkers en marketeers. Hof van Twello 

stelde zich tot doel om  gewassen te commercialiseren, die met een relatief laag niveau van 

technologie een goed rendement opleveren onder de gegeven plaatselijke klimatologische 

omstandigheden. Deze gewassen zijn daardoor per definitie goedkoop te telen met de minste 

belasting voor het milieu en samenleving. 

Uitdrukkelijk plaatste het bedrijf haar werk binnen de setting van het bevorderen van een sterke 

lokale economie. Produceren voor de lokale markt in een streven naar zelfvoorziening betekent per 

definitie een groot assortiment geteelde gewassen in een eveneens per definitie kleinschalige opzet. 

In niets komt de gestegen biodiversiteit meer tot uitdrukking dan in een dergelijk kleinschalig, rijk 

geassortimenteerd en renderend landschap.22   

Hof van Twello richtte zich daarbij op de stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen. Er werden 

een aantal regionale producten ontwikkeld waaronder vruchtensappen, wijn, meelproducten, 

bakmelen, jams, thee en crackers, zoetstoffen, spijsolie en een scala aan veganistische producten.  

Deze producten werden op de markt gebracht onder het open label IJsselvallei waar ook diverse 

andere producenten onder gingen werken. 

Hof van Twello heeft in haar opzet en aanpak de randvoorwaarden onderzocht en toegepast 

waarmee de uitbreiding van de variëteit aan teeltgewassen zowel economisch als landschappelijk tot 

een succes kan worden gemaakt.23  

Economische perspectieven 

Voor de lokale economie  

Uitbreiding regionaal productenpakket. Verbetering inkomenspositie regionale telers. Robustere 

locale economie. Aantrekkelijker buitengebied versterkt toeristische sector. Het patroon is meestal 

dat de producten in eerste instantie worden verkocht in de (eigen) boerderij en streekwinkels 

waarna later horeca en lokale speciaalzaken, horecatoeleveranciers en supermarkten ook instappen. 

 
22 Rondom Deventer zijn een 20-tal bedrijven gevestigd die produceren voor de lokale markt. Gezamenlijk 
bestrijken zij ongeveer 300 stuk voor stuk aantrekkelijke hectares waarmee ongeveer 2% van de lokale 
bevolking wordt gevoed. Door betere kostprijsbeheersing en een groeiend bewustzijn van de burger voor 
lokale economie zal dit % naar verwachting de komende jaren nog sterk gaan stijgen met dito kans voor de 
biodiversiteit en het landschap. Hof van Twello alleen al kende de eerste jaren een groei van 45% per jaar met 
op haar hoogtepunt, rond de 800 betalende klanten per week.. 
23 Een belangrijke rol speelden daarbij naast gewaskeuze en teeltwijze de opzet van moderne commons op het 
gebied van teelt, landschapsonderhoud en financiering. Zie mijn boek Kleinschaligheid als alternatief, 2014. 
www.Florae.nu   

http://www.florae.nu/
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Behalve de streekgebonden productiewijze en presentatie blijft ook de verkoop ervan bij voorkeur 

regionaal voor het hoogste rendement.24   

Voor Nederlandse land- en tuinbouw 

Het concept kan elders in Nederland ook worden toegepast, zoals ook het Lekker Lokaal concept  

ruime navolging vond in den lande.25  De totale geschatte omzet op basis van 1 % van de versmarkt 

bedraagt zo rond de 15,5 M€ per jaar.  

Bijdrage op sociaal en duurzaam economisch vlak 

In de huidige samenleving is de voedselaankoop voor een belangrijk deel losgekoppeld van de 

voedselteelt en -productie. De afgelopen decennia heeft de commercie zich steeds meer gericht op 

productimago’s. Productiefaciliteiten hebben zich ontwikkeld tot steeds grotere en anoniemere 

installaties achter merknamen. Daarmee is de productie van voedingsmiddelen buiten het 

gezichtsveld geraakt van de consument. Ook de samenstelling van producten is voor de consument 

onbekend. Immers de producent koopt ingrediënten als commodity op de wereldmarkt. De boeren 

en telers die leveren aan de industrie zijn anoniem geworden voor de consument. 

Door de teelt van landbouwgewassen kleinschaliger op te zetten en regionaal in te richten worden 

de productie en consumptie van voedingsmiddelen minder anoniem. De producenten en 

consumenten worden daarmee zowel economisch als sociaal weer met elkaar verbonden. De 

kleinschalige productie leidt bovendien automatisch tot een kleinschalig en daardoor per definitie 

divers en meestal aantrekkelijk landschap. Dit sluit beter aan bij de menselijke maat in de 

samenleving. Deze kleinschaligheid op zichzelf ondersteunt de verbetering van de biodiversiteit. 

Omdat die kleinschalige productiewijze veelal wordt uitgevoerd door lokale bewoners en in veel 

gevallen min of meer groepsmatig wordt georganiseerd versterkt dit de sociale cohesie nog eens 

extra. Bij Hof van Twello waren ongeveer 200 personen meer of minder intensief betrokken bij de 

teelt, verwerking, verkoop, landschapsonderhoud en verkoop. Zoals bij vrijwel elke streekboerderij 

het geval is.26 

Afsluiting 

Stel je voor: Gebieden die voor een groot deel zich zelf voeden met verse en gezonde lokaal geteelde 

en verwerkte producten.  Agf, zuivel, sappen, bier, wijn, jams, mosterds, vleeswaren, brood, spijsolie, 

vrijwel het gehele voedingspakket is van lokale oorsprong. Doordat de streekbewoners weer contact 

 
24 Ik was projectleider van ‘Kwaliteit in BoerenLijn’  (2004-2006) waaruit Lekker Lokaal (2004-2012) voortkwam. 
Beiden hadden als doel de bevordering van het gebruik van streekproducten en de verbetering van de kwaliteit 
er van. In de organisaties waren ongeveer 60 ondernemers verenigd. Later werd de samenwerking verbreed in 
Voedsel Gemeenschappen van Slow Food. 
25 Zie bijv. Lekker Utrecht en vergelijkbare initiatieven bij Den Haag, Rotterdam, de Achterhoek, Friesland en 
Nijmegen. 
26 Door haar systeem van moderne commons hoefde Hof van Twello hierbij niet terug te vallen op het 
vrijwilligersmodel maar stonden al deze mensen in een meer of minder zakelijke relatie tot de Hof. Iets wat in 
mijn ogen een voorwaarde is voor sociaaleconomische duurzaamheid.  
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hebben gemaakt met de gewassen en de producenten achter de producten is er een zeer divers 

aanbod: zoveel mensen, zoveel smaken!  En wat communiceert nu gemakkelijker dan rechtstreeks 

met de producent?27  

Door coöperatieve samenwerking is de streek er in geslaagd het prijspeil van de verwerkte producten 

vrijwel nergens meer dan 20% boven het huidig gangbare prijsniveau te laten uitstijgen. Verse 

producten uit de regio zijn gemiddeld zelfs goedkoper door hun kapitaal extensieve 

productiemethodes en lage logistieke en PR kosten. 

Het landschap in de streek is gevarieerd en kleinschalig. Overal zie je dat het gebied desondanks 

intensief wordt benut, inclusief de wilde planten. Op de menukaarten van de restaurants komen de 

streekproducten veelvuldig voor waarbij het opvalt dat er een veelheid van planten en gewassen in 

de gerechten wordt toegepast. De conclusie is duidelijk: de streek heeft samenhang gekregen en een 

economische en sociale buffer opgebouwd! 

 

Dit artikel werd oorspronkelijk geschreven in 2003 en later diverse keren aangepast en geactualiseerd 

mede op basis van de ervaringen opgedaan in Hof van Twello en Florae. In 2019 werd het de 

basistekst van het project Lekker Landschap Kromme Rijn. 

  

 
27 In de winkel van Hof van Twello werden 15 soorten pootaardappels verkocht, en nog was er vraag naar 
andere rassen. Het assortiment verse groenten en kruiden in de winkel was veel groter dan in een gemiddelde 
supermarkt. Rechtstreekse communicatie tussen producent en klant leidde onherroepelijk tot die verbreding. 
Een verbreding die zich liet vertalen in biodiversiteit te velde. 



38 
 

Bijlage 2 

Renderende Landschapselementen 

Criteria en enkele uitwerkingen 

Het Kromme Rijn project Lekker Landschap heeft als doel het ontwikkelen van biodiverse 

renderende landschapselementen die kunnen zorgen voor additioneel inkomen voor de 

grondeigenaar, boer of particulier. Met de invulling door particulieren is nu wat ervaring 

opgedaan, de volgende stap is de gedachtegang uit te rollen naar commerciële boeren met 

grotere percelen. Voor een deel wordt voor beide toepassingen gebruik gemaakt van de 

ervaringen op Hof van Twello. Het pilotproject is er voor bedoeld deze ervaring verder uit te 

breiden en meer cijfermatig te onderbouwen. 

In dit stuk werk ik een aantal scenario’s uit die binnen een boeren setting toepasbaar 

kunnen zijn. Hierbij wordt gekeken naar de beschikbaarheid van grond, (goedkope) arbeid, 

mechanisatie, relatie tot de markt, en andere faciliteiten en factoren. 

1 Grond 

Ik ga er van uit dat deelnemende boeren in principe voldoende grond hebben om in te 

brengen in het project. Dat is een uitgangspunt. Desondanks kunnen er verschillen zijn in 

type grond en de beoogde plek op de akker: bij een sloot, op of langs een dijkje, op een 

zandrug, bij al bestaande bomen, langs een weg, etc. Deze omstandigheden bepalen mede 

de te kiezen beplanting en in een aantal gevallen de samenstelling ervan. Ook speelt het 

huidige gebruik er van natuurlijk een veelal doorslaggevende rol. 

2 Arbeid 

Dit is een belangrijk criterium. Op een zorgboerderij (zoals Hof van Twello in dit opzicht was 

te typeren) kun je heel andere beplantingen/teeltsystemen en oogstsystemen toepassen 

dan in een bedrijf met louter  betaalde arbeid. Voor ons was het rendabel om hazelnoten en 

rosa rugosa met de hand te plukken, bij € 17,50 per uur wordt dat al gauw anders, tenzij je 

er zelf hoogwaardige producten van maakt. Hieronder kom ik daar op terug. 

3 Mechanisatie 

Mechanisatie is arbeidsbesparend maar (nog) lang niet op alle teelten toepasbaar.  

Desondanks kan bijvoorbeeld de grondbewerking bij toepassing van éénjarigen worden 

gemechaniseerd, evenals sommige oogsthandelingen of snoeiwerkzaamheden. In de 

concrete voorbeelden kom ik daar later op terug. Gaandeweg de ontwikkeling van deze, in 
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feite nieuwe vorm van landbouw (!) kan/zal zich gespecialiseerde mechanisatie ontwikkelen. 

Denk bijv. aan een aangepaste kleinschalige combine voor berenklauw of andere 

zaadvormers. (zoals nu door zaadteeltbedrijven al gebruikt worden). Of machines voor 

bladoogst vergelijkbaar met kleinschalige theeoogstmachines. Ga je anders kijken dan rollen 

de targets er vanzelf uit! 

4 Relatie tot de markt 

Een boer met een boerderijwinkel kan zelf meerwaarde toevoegen aan haar geoogste 

producten en de maximale meerwaarde ook realiseren. Dat is wat elke kaasmaker doet. En 

wij op hof van Twello deden. Heb je niet de mogelijkheid tot directe verkoop aan de 

consument dan heeft dat direct impact op de gewassen die je kunt telen, het teeltsysteem 

en de aard van de verwerking. Gecombineerd met de kosten voor arbeid en mechanisatie 

wordt dat effect nog versterkt. 

5 Andere faciliteiten 

Ik ga er van uit dat boeren niet op voorhand veel willen investeren in de lijn. Met andere 

woorden, gewaskeuze, teeltsysteem en verwerkingsmethode hangen samen met bestaande 

faciliteiten: is er al een mooie droge schuur, (kleinschalige) mechanisatie, koelcel, 

zonnecellen, eigen grondwater, beregening, etc.   

6 Overige factoren 

Is de boer/in in kwestie handig? Of moet elke verbouwing door betaalde derden worden 

verricht? Is hij/zij onderdeel van een bestaand netwerk? Heeft hij/zij echt interesse en 

gevoel voor de doelstelling of gaat het primair om het alternatieve verdienmodel? (vergelijk 

de situatie rondom zorgboerderijen).  Let op! Dit heeft niets met opleiding of opleidingsnivo 

te maken! 

Een paar uitwerkingen 

1 Houtwal door een weiland of akker 

De houtwal is in onze benadering een éénrijige aanplant van heesters.  Die kun je als 

monocultuur opbouwen, met bijvoorbeeld alleen hazelnoot of vlier. Maar deze teelt mengen 

met Robinia pseudoacacia of tamme kastanje voor hout en honing is dan een mogelijkheid. 

Voor een dergelijke aanplant zul je al gauw kiezen als je alleen over relatief dure arbeid kunt 

beschikken en geen directe toegang hebt tot de markt of gespecialiseerde mechanisatie  Kun 

je wél zelf verwerken dan valt er ook te denken aan bijvoorbeeld wilde kers of zelfs 

krentenboompjes.  Onder de monocultures van opgaande gewassen kan zich een zéér 
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(bio)diverse kruidenlaag ontwikkelen die afhankelijk van de omstandigheden aangeplant, 

geoogst en verwerkt kan worden. 

Een variatie op de houtwal als monocultuur is die waarin heesters of kleine bomen worden 

afgewisseld met monocultuur veldjes van kruidachtigen zoals brandnetel, kaasjeskruid, 

berenklauw, hondsdraf, nagelkruid, etc. Juist dan is kleinschalige mechanisatie voor 

grondbewerking een must, zelfs een wiedmachine zou handig zijn bij de opstart van het 

teeltvak. Eenmaal gevestigd moeten de meerjarige gewassen worden onderhouden.  

Een volledig gemengde houtwal in termen zoals voedselbossen nu vaak worden opgebouwd 

is eigenlijk alleen mogelijk als je toegang hebt tot (héél) goedkope arbeid én rechtstreeks 

toegang hebt tot de consumentenmarkt. Op Hof van Twello lukte ons dat bijvoorbeeld. Voor 

grootschalige toepassing is dit model m.i. ongeschikt. 

2. Singel 

Een singel kun je in zijn simpelste vorm typeren als een verbrede houtwal. En in principe 

gelden daarvoor dezelfde ontwerpprincipes als voor de houtwal. Wel zal meer rekening 

gehouden moeten worden met schaduwwerking in het midden ervan. (Bij een houtwal heb 

je in principe altijd en overal licht van 2 zijden. )  Die omstandigheid zal je teeltplan 

beïnvloeden en bijvoorbeeld kunnen leiden tot de toepassing van daslook, lieve 

vrouwenbedstro en óók vlier. 

3 Bosschages 

Geldt hetzelfde voor als voor singels: schaduw is de grote factor om rekening mee te 

houden.  

4 Sloten en poelen 

Nóg complexer en m.i. op voorhand voor maar een beperkt aantal producenten 

aantrekkelijk. Desondanks kun je gericht werken aan bijvoorbeeld moerasspirea, watermunt, 

lisdodde, etc. 

5 Hagen 

Het nadeel van een haag is dat je hem periodiek knipt en daarmee meestal ook veel 

oogstbaar product wegknipt.  Laat je wat meer uitgroeiende planten toe in een haag, zoals 

de klassieke hondsroos tussen meidoorn, of periodiek geplaatste vlierstruiken of zelfs 

walnootboompjes dan wordt het al leuker. Aan de voet van een haag kunnen ook oogstbare 

planten staan zoals tal van medicinale of anderszins nuttige kruiden.   
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Bijlage 3 

Renderend Landschap 

Landschapselementen om te oogsten  

Het spanningsveld tussen landschap en economie vindt zijn synthese in 

landschapselementen die schoonheid, biodiversiteit en rendement combineren. Daarover 

gaat dit stuk, uitgewerkt naar smalle singels en houtwallen. Ik maak een duidelijk 

onderscheid tussen hoge struik en boomachtige beplantingen en een merendeels 

kruidachtige beplanting als onderbegroeiing in hagen, houtwallen en singels. Vervolgens 

worden randvoorwaarden besproken op basis waarvan je kunt kiezen uit soorten beplanting. 

Het stuk wordt afgesloten met een bespreking van algemene voorwaarden om renderende 

landschapselementen op grotere schaal toe te passen. De conclusie is dat wil een renderend 

landschap zich zonder subsidies duurzaam kunnen ontwikkelen er zowel in de beheer en 

teeltkundige benadering ervan als in de marktontwikkeling van producten op basis van deze 

landschapselementen nog veel werk te doen is. Het loon daarvan echter is groot: een mooi, 

duurzaam en biodivers landschap dat gezonde en lekkere producten oplevert. Zo wordt een 

renderend landschap ook een lekker landschap. 

 

1. Eenvoudige haag, houtwal of smalle singel 

Dit landschapselement wordt opgebouwd uit allemaal struik- of boomachtige gewassen. 

Onder een haag versta ik dan een smalle of wat bredere aaneengesloten aanplant van 

gewassen die jaarlijks wordt geknipt. In de haag mogen sommige planten doorschieten die 

daarmee de strakke bovenlijn onderbreken. Een houtwal of smalle singel is in aanleg 

maximaal 3 meter breed. Over die breedte worden diverse gewassen geplant die met elkaar 

een gesloten systeem vormen en goed licht kunnen onderscheppen.28  De aanplant kan 

bestaan uit louter opgaande gewassen maar biedt ook, door beheer, de mogelijkheid van 

een onderbegroeiing. Die mogelijkheid wordt verderop in dit artikel, onder 2, uitgewerkt. 

 In tabel 1 zijn een aantal gewassen opgenomen die goed zijn te gebruiken. 

   

 
28 Natuurlijk kun je ook bredere singels, bosschages of zelfs hele bossen aanleggen. De aanleg hiervan vergt 
andere technieken en valt buiten de opzet van dit artikel. 
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Tabel 1 Basisaanplant haag, houtwal of smalle singel 

Gewas Opmerkingen 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam  

Hazelnoot Corylus avellana  

Kornoelje Cornus mas Bijv. ‘Jolico’ Bestuiver nodig 

Kweepeer Cydonia oblonga Bijv.  ‘Vranja’ 

Mispel Mespilus germanica Bijv.  ‘Macrocarpa 

Pruim Prunus spp. Bijv. Kroosje, Mirabel de 

Nancy, Reine Claude 

Rimpelroos Rosa Rugosa  

Sleedoorn Prunus spinosa  

Vlier Sambucus nigra  

 

Afhankelijk van de mogelijkheden en wensen kunnen sommige planten echt laten uitgroeien 

tot boom zoals kweepeer en pruim, waardoor ze  als zodanig ook schaduw biedend zijn aan 

vee of passanten. Hazelnoot, vlier en kornoelje kunnen eveneens vrij hoog uitgroeien terwijl 

sleedoorn en rimpelroos meestal wat beperkter van hoogte zullen blijven. Je kunt er echter 

ook voor kiezen de aanplant volledig als haag te behandelen en 1x per jaar machinaal in te 

korten aangevuld met wat dunwerk wat betreft aantal stammen, zeker bij de hazelaar.  

Op deze basisaanplant van opgaande gewassen kun je naar behoefte variëren, afhankelijk 

van de mogelijkheden in de verwerking of verse markt en je beschikbare arbeid. In 

houtwallen of smalle singels kun je ook middelhoge houtige overjarige gewassen 

tussenplanten of gewassen uit tabel 1 vervangen. Landschappelijk niet noodzakelijk maar 

vooral interessant als je streeft naar een zo hoog mogelijke opbrengst van de aanplant 

zonder direct op hoge kosten voor onderhoud en beheer te komen. Deze invulling vormt een 

overgang naar de complexere opbouw zoals hieronder wordt beschreven.  In tabel 2 worden 

een aantal mogelijke houtachtige tussenplantgewassen opgesomd. 

Aanleg 

Aanplanten op een gevreesde onkruidvrije strook, afhankelijk van het doel, van 1 tot 3 meter 

breed. Hierin planten we in een rechte rij struiken van minimaal 3 jaar oud, al of niet geënt.  

Bomen bijvoorbeeld één om de 15 tot 20 meter. Daar tussen in ofwel groepen van dezelfde 

soort op 1 tot 1,5 meter uit elkaar of volledig afwisselend. Afhankelijk van een mogelijke 

gewenste bestemming van de oogst kun je ook meer van de één en minder van een ander 

soort planten.  Heb je ruimte voor een bredere aanplant, als singel,  dan kun je meerdere 

rijen planten of alterneren.  
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Tabel 2 Houtachtige overjarige gewassen als tussenplanting in eenvoudige singel 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerkingen  

Aalbes Ribes rubrum Rode en witte bes 

Amandel Prunus dulcis  

Appelbes Aronia spp.  

Blauwe bes Vaccinium corymbosum  

Bosbes Vaccinium myrtillus  

Canadese vlier Sambucuc nigra var. 

Canadensis 

 

Cranberry Vaccinium macrocarpon  

Duindoorn Hippophaea rhamnoides Geoogste takken in vriezer 

Framboos Rubus idaeus Voor- en najaars variëteiten 

   

Honingbes Lonicera caerulea  

Japanse wijnbes Rubus phoenivolasius  

Jostabes Ribes nidigrolaria  

Kaki Diospyros spp.  

Kerspruim Prunus cerasifera  

Kruisbes Ribes uva-crispa  

Laurier Laurus nobilis Planten aan schaduwzijde 

Loganberry e.d. Rubus spp. Ook tayberry, bosanberry, 

e.d. 

Mirabel Prunus insititia Idem Kroosjespruim 

Moerbei Morus nigra Zwarte moerbei  

Nashipeer Pyrus pyrifolia  

Paw paw Asimina triloba Eén- en tweehuizige soorten 

Szechuan peper Zanthoxylum spp.  

Tamme kastanje Castanea spp. Wordt grote boom! 

Vijg Ficus carica Brown Turkey, Rouge de 

Bordeaux.  

Vossenbes Vaccinium vitis-idaea  

Zwarte bes Ribes nigrum  

 

Onderbeplanting en onderhoud 

Je kunt het bij de aanplant van deze gewassen laten en de opkomende grassen en ander 

onkruid de eerste jaren simpelweg met de bosmaaier of trimmer bijhouden. Als in één 
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rechte rij geplant is kun je de randen ook met een trekkermaaier maaien en alleen tussen de 

planten trimmen.  (Bij de aanplant van bessen e.d. vervalt dit voordeel grotendeels).  

Je kunt de grond extensief beheren door de inzaai van bijvoorbeeld witte klaver. Dat heeft 

als voordeel dat er minder gras zal doorkomen, er stikstof gebonden wordt dat ook ten 

goede komt aan de aanplant en bovendien dat er heel veel bijen en andere insecten op af 

zullen komen. 

Beoordeling 

Een landschapselement als hier beschreven is primair landschappelijk en biodiversiteit 

versterkend. (En voldoet aan de eisen voor landschapssubsidie.) En ze is bovendien 

oogstbaar tegen relatief lage onderhoudskosten. De eerste jaren 2x het gras en ander 

onkruid tussen de struiken trimmen en 1x per jaar scheren of terugzetten. De toegepaste 

struiken en bomen zijn oogstbaar, ook door hun compositie in het landschapselement en 

kunnen dus meer of minder inkomen opleveren. Hetzij voor de grondbeheerder, hetzij voor 

derden aan wie het oogsten is toegestaan, bijvoorbeeld in ruil voor het onderhoud.  In dat 

laatste geval kun je de aanplant ook intensiveren en kom je uit bij een aanplant zoals 

hieronder beschreven. 

Een haag opgebouwd uit laag gehouden struiken afgewisseld met hoger uitlopende struiken 

en/of bomen sluit naadloos aan bij de klassieke meidoornhaag met daarin opgroeiende 

vlierstruiken of wilgenbomen. Als singel uitgevoerd onderscheid ze zich in niets van 

traditionele singels. Overigens komen alle genoemde gewassen uit tabel 1 van oudsher, de 

één wat meer dan de ander, ook al wel voor in hagen en singels, toen aangevuld met ander 

geriefhout als wilg, els, Spaanse aak, hondsroos en eik.  

 

2 Houtwal of smalle singel met onderbegroeiing 

Een stuk intensiever wordt het als je met meerdere lagen gaat werken: een bovenlaag van 

bomen en struiken en daaronder een kruidachtige onderbegroeiing. De allesbepalende 

factor hierbij is licht. Behalve stinzenplanten die groeien als de bovenbeplanting nog niet in 

het blad is, zoals daslook en speenkruid, zul je voor de andersoortige gewassen altijd 

voldoende licht in de onderlaag moeten garanderen. Bij een houtwal is dat meestal wel 

gewaarborgd omdat een houtwal meestal maar uit 1 rij opgaande gewassen met daarlangs 

een onderbegroeiing bestaat. Bij een singel, met meerdere rijen opgaande gewassen wordt 

het al anders.  Licht in de onderlaag bereik je dan door het opsnoeien van de bovenlaag. 
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Ofwel je neemt genoegen met gewassen uitsluitend aan de zijkant van de singel of houtwal 

waar altijd zijlicht is. 29 

Basisaanplant 

Als basisaanplant kan gekozen worden voor de gewassen als in tabel 1.  De keuze van de 

gewassen van de onderbegroeiing, tabel 3,  wordt in hoge mate bepaald door wat je er mee 

wilt doen.  Kun je de gewassen zelf verwerken? Maak je thee, soep, pesto, etc. en heb je zelf 

middels je verse of verwerkte producten toegang tot de consumentenmarkt bijvoorbeeld 

middels een webshop, winkel of restaurant en heb je bovendien de beschikking over 

goedkope arbeid, dan kun je des te arbeidsintensievere gewassen toepassen omdat je tegen 

relatief lage kosten veel meerwaarde creëert die je zelf int. Ben je onderdeel van een keten 

en moet je als teler/beheerder leveren aan verwerkers of handelaren dan zul je daar voor 

geschikte gewassen moeten zoeken. Brandnetels of kaasjeskruid kun je bijvoorbeeld vrij 

gemakkelijk telen en drogen, maar iets als bosaardbeien is bijna niet middels een keten te 

telen en te verkopen zodanig dat alle ketenpartijen er voldoende aan verdienen.  

 

Tabel 2 Onderbegroeiing haag of singel met aangegeven de arbeidsbehoefte: 10 is hoog, 1 is 

laag. Wieden is merendeel handwerk als of niet met gereedschap. Onderhoud is 

(her)planten en  zaaien, evt. snoeien of leiden.  Oogst is exclusief drogen of andere 

(pré)verwerkingsactiviteiten. Ook aangegeven of het gewas gezaaid of geplant kan worden, 

of allebei. En of het één of meer/overjarig is. 

Gewas Eenjarig 

Tweejarig 

Overjarig 

E /T/ O 

Arbeidsbehoefte Zaai 

of 

Plant 

Z / P 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Wieden Onder 

houd 

Oogste

n 

Agrimoniesoorten Agrimonia spp. O 7 2 5 p/z 

Akkerdistel Cirsium arvense T / O 3 8 9 Z 

Akkerkool Lapsana communis E 7 10 5 Z 

Berenklauw gewone Heracleum sphondylium T 3 5 5 z/p 

Blauwe ossetong Anchusa azurea E / O 4 6 4 Z 

Komkommerkruid Borago officinalis E 4 10 4 Z 

Bosandoorn Stachys sylvatica O 4 2 4 P 

Bosaardbei Fragaria vesca O 3 4 8 P 

 
29 In het algemeen geldt dat als er meer dan 2,5 tot 3 lagen blad boven elkaar zitten (een Leaf Area Index van 
meer dan 2,5 of 3) de groei en ontwikkeling van een scheut of blad daaronder beperkingen ondervindt.  



46 
 

Brandnetel grote Urtica dioica O 2 2 2 z/p 

Brave hendrik Chenopodium bonus-

henricus 

E 3 10 4 z/p 

Citroenmelisse Melissa officinalis E/ O 4 7 3 P 

Daslook Allium ursinum O 3 1 3 P 

Dovenetelsoorten Lamium spp. O 4 3 3 z/p 

Duizendblad Achillea millefolium O 4 2 6 z/p 

Engelwortel Angelica sylvestris T/O 3 1 3 p/z 

Herderstasje Capsella bursa-pastoris O 8 6 9 z 

Hondsdraf Glechoma hederacea O 6 3 7 z/p 

Kaasjeskruid groot Malva sylvestris T 2 6 3 z/p 

Kaasjeskruid klein Malva neglecta E 4 10 5 z 

Kamille Matricaria recutita E 3 10 7 z 

Klaproos soorten Papaver spp. E 6 6 5 z 

Kleine pimpernel Sanguisorba minor O 6 2 6 z 

Klit grote Arcticum lapa T 3 6 8 z/p 

Knopkruid soorten Galinsoga spp. E 4 10 5 z 

Koningskaars Verbascum thapsus T 3 2 7 P 

Kraailook Allium vineala O 4 3 5 P 

Lievevrouwebedstro Galium odoratum O 8 6 6 p/z 

 

Gewas Eenjarig 

Tweejarig 

Overjarig 

E /T/ O 

Arbeidsbehoefte Zaai 

of 

Plant 

Z / P 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Wieden Onder 

houd 

Oogste

n 

Look-zonder-look Alliaria petiolata E 5 2 5 z/p 

Longkruid soorten Pulmonaria spp. O 4 6 4 z 

Maagdenpalm 

soorten 

Vinca sp O 4 2 7 P 

Madeliefje Bellis perennis O 8 3 5 z 

Melganzenvoet Chenopodium album E 3 4 4 z 

Melkdistels Sonchus spp. E 4 10 4 z 

Mierikswortel Armoracia rusticana O 3 2 8 p 

Moerasspirea Filipendula ulmaria O 4 3 7 p 

Munt soorten Mentha spp. O 4 2 6 p/z 

Paardenbloem Taraxacum officinale O 4 2 5 z/p 

Raket soorten Sisymbrium spp. E / O 6 2 7 z 

Klaver soorten Triflolium spp. O 3 2 3 z 
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Roomse kervel Myrrhis odorata O 5 2 5 p/z 

Sint Janskruid Hypericum perforatum O 5 2 6 z 

Speenkruid Ranunculus ficaria O 5 2 6 z 

Stijve klaverzuring Oxalis spec. O 7 5 6 Z 

Teunisbloem soorten Oenothera spp.  T  4 6 5 z 

Valeriaan echte Valeriana officinalis E/T/O 4 2 5 z/p 

Veldkers soorten Cardamine spp. E 6 10 5 z 

Viooltje soorten Viola spp. O 6 4 5 z/p 

Vogelmuur Stellaria media E 8 10 5 z/p 

Waterpeper Polygonum hydropiper E 6 10 4 p/z 

Weegbree soorten Plantago spp. O 5 2 7 z/p 

Wilde Cichorei Cichorum intybus E /O 5 8 8 z 

Wilgenroosje  Chamerion angustifolium O 5 2 7 z/p 

Winterpostelein Claytonia perfoliata E  6 2 3 z 

Zevenblad Aegopodium podagraria O 4 2 3 z 

Zuring soorten Rumex spp. O 4 2 5 P 

 

In de tabel is aangegeven of een gewas één-, twee- of overjarig is, in dat laatste geval soms 

meerjarig. Eénjarigen, zoals kamille, zullen elk jaar weer veel arbeid vragen, tweejarigen om 

het jaar. Deze eigenschappen zijn verwerkt in de getallen.  Een hoge waarde voor onderhoud 

correspondeert vrijwel altijd met één- of tweejarig gewas omdat het veldje elke keer 

opnieuw moet worden schoongemaakt en ingeplant. Dit zijn dus in feite kleine teeltveldjes. 

Bij overjarige gewassen spreek je veel meer van beheer en maak je kans dat de veldjes met 

minimaal onderhoud een behoorlijk constant onderdeel van een landschapselement 

worden.  

Een hoog getal voor arbeidsbehoefte betekent veel werk. Je  moet je dat voorstellen als 

goed oogstbaar houden van het veldje. Gewassen waar je zaad van oogst, zoals berenklauw, 

zullen minder eisen stellen aan een grasvrije grond dan bijvoorbeeld lage gewassen als 

vogelmuur of hondsdraf waar je het blad van oogst. Is een gewas eenmaal gevestigd dan kan 

dat het wiedwerk weer stevig beperken, zoals bij hondsdraf zeker het geval kan zijn. Iele 

gewassen zoals herderstasje zullen altijd veel meer tijd blijven kosten dan breed 

uitgroeiende zoals dovenetels. Dit laatste gewas zal dus alleen na planten wat tijd kosten, 

daarna vrijwel niet meer. Bij veel gewassen zit de wiedarbeid vooral in het begin van de 

teelt/vestiging en kan later volstaan worden met zo nu en dan de aanplant inspecteren. 

In de laatste kolom is aangegeven of je het gewas zaait of inplant (na zaaien en verspenen, 

scheuren of koop). De volgorde van de letters geeft de voorkeur aan. 
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Welk gewas voor wel type onderhoud en bedrijf 

Het maakt nogal wat uit of je de beschikking hebt over goedkope arbeid, van scholieren 

bijvoorbeeld, zorgmedewerkers e.d. of dat elk uurtje werk een volwaardig volwassene loon 

kost. Ook maakt het uit of je een eigen verwerkings- en verkoopafdeling hebt zoals een 

winkeltje, webshop of restaurant. Hoe meer je (goedkoop) zelf doet hoe meer meerwaarde 

je ook behoudt. 

Ben je een grondbeheerder die alleen maar vers oogst en de producten in een keten 

verkoopt aan een verwerker en/of verhandelaar dan mogen de cijfers in tabel 2 niet boven 

de 3 uitkomen als je niet beschikt over goedkope arbeid. Heel veel gewassen vallen daar 

mee af. Brandnetel, daslook, engelwortel en klaver zijn dan mogelijk, eventueel zevenblad 

en dovenetel. In sommige gevallen zullen ook kaasjeskruid, bosandoorn,  melganzevoet e.d. 

verzameld kunnen worden. 

Beschik je als ketentoeleverancier over bijvoorbeeld scholieren en/of andere goedkope 

arbeidskrachten dan kun je alle gewassen leveren tot en met cijfer 5. Hoe goedkoper de 

beschikbare arbeid hoe meer er mogelijk is.  

Voor de teelt en het gebruik van onderbegroeiing met eigen verwerking en afzet maar 

zonder goedkope arbeid, mogen de cijfers ook niet boven de 5 uitkomen. Heb je als dergelijk 

bedrijf wel de beschikking over goedkope arbeid dan kun je alle gewassen inzetten, mits je 

er wat mee kunt in de markt. 

Een hoge arbeidsbehoefte wordt aanvaardbaar als het ook veel (duur) product oplevert. 

Distelwortel bijvoorbeeld is arbeidsintensief in het oogsten maar geeft relatief veel product 

waar een duur product van gemaakt kan worden. Deze afweging maak ik in deze opzet niet. 

De cijfers zijn dus in eerste instantie indicatief en zul je voor je eigen situatie, gekozen 

verwerking en verkoop zelf verder moeten ontwikkelen.   

Evenmin kun je zo maar voorspellingen doen over de opbrengst, het ligt er immers maar net 

aan wat je met het geoogste product doet. Ook de samenwerkingsvorm waarin je in een 

keten werkt kan een sleutel voor mogelijkheden betekenen. Het maakt nogal wat uit of je 

brandnetel simpelweg verwerkt tot thee of er brood of pesto van maakt. Of bosaardbeien 

voor de verse markt of verwerkt in taartjes. In het laatste geval praat je over een veel 

grotere meerwaarde. Wordt die meerwaarde in de keten verdeeld of blijft die bij de 

verwerker en distributeur? Een strak geleide coöperatie met duidelijke afspraken over de 

verdeling van de meerwaarde (én risico’s!) kan dan de oplossing zijn. De effecten van een 

degelijke samenwerking heb ik niet in deze cijfers verwerkt maar kun je zelf 

proefondervindelijk vaststellen. 
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Wilde en al geteelde gewassen 

In de tabel staan 2 niet wilde gewassen, citroenmelisse en Roomse kervel. Hoewel de laatste 

nog heel sporadisch in het wild voorkomt in Nederland. De lijst zou natuurlijk oneindig 

uitgebreid kunnen worden met andere al geteelde gewassen. Dat kun je natuurlijk ook rustig 

doen.  In tabel 1 heb ik er wel een aantal genoemd zoals pruimen en ander fruit. Hoe meer je 

de mogelijkheden hebt delen van de landschapselementen echt te betelen, door goedkope 

arbeid, aangepaste mechanisatie, mogelijkheden voor beregening en bemesting, eigen  

verwerking en afzet, hoe meer gewassen je kunt toepassen. Denk hierbij aan kruiden, 

groene  (wilde) asperge, aardpeer en andere knolachtigen. Zie ook tabel voor wat betreft 

houtige gewassen. 

Aanleg 

We nemen als uitganspunt de eenvoudige haag/singel zoals hierboven beschreven. Met een 

gefreesde onkruidvrije grond als start. Waar stukken al ingevuld zijn met  gewassen uit tabel 

2 laten we die natuurlijk staan. 

Het handigste is om niet alles kriskras door elkaar te zetten maar tussen de opgaande 

struiken en bomen kleine veldjes aan te leggen. Afhankelijk van het beoogde gebruik kunnen 

die groter of minder groot zijn. Landschappelijk maakt dat niet uit omdat de 

landschappelijke waarde vooral door de opgaande struiken en bomen wordt bepaald.  In een 

rationele aanplant zul je bij voorkeur 1 gewas per veldje zetten. maar Bij kleine veldjes van al 

of niet veel verschillende gewassen is bovendien de biodiversiteit gewaarborgd.  Onder klein 

versta ik dan vakken van bijvoorbeeld 5 tot 10 meter.  Maar langer kan natuurlijk ook. Je 

kunt die in het geval van één- of meerjarigen bovendien frezen als je een houtwal aanplant 

met één rij opgaande gewassen en bij een smalle singel kun je aan de zijkanten eveneens 

met een handfrees naar binnen.  

Beoordeling 

Een aanplant als deze is landschap- en biodiversiteit versterkend en kan bovendien 

additioneel inkomen opleveren voor de grondbeheerder. De opbouw van het 

landschapselement vraagt zeker in het begin veel werk en zal ook later werk blijven kosten. 

Een voordeel van de gekozen werkwijze is dat je al direct het eerste jaar inkomsten hebt. 

Het lot van de pionier 

Ik reken hier zonder mechanisatie.  Distel-, cichorei- of kliswortel zou je prima machinaal 

kunnen rooien waardoor de arbeidsbehoefte flink omlaag gaat. Overigens zal de 

gemechaniseerde teelt eerder op bedden dan als onderbegroeiing in een landschapselement 
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plaatsvinden, als er al interesse voor is. En daarmee is gelijk een gevaar voor dit soort 

landschapselement teelten aangegeven: bedrijven kunnen krenten uit de pap halen en 

grootschalig als teelt opzetten. Waarmee een teeltgewas wordt toegevoegd aan het palet 

dat we al zo goed kennen en waarmee ze de weg volgen van alle nu geteelde gewassen. Op 

zich een prima ontwikkeling natuurlijk!  Hoe dichter je op de markt zit en hoe bijzonderder je 

product, hoe minder je (voorlopig) als landschapselement beheerder  van dit gevaar hebt te 

duchten.  

 

3 Product en marktonwikkeling 

Overal waar nieuwe gewassen hun intrede doen is marktontwikkeling vereist. In de 

landbouw, en met name in de tuinbouw, waren de productschappen en veilingen daar 

continu mee bezig. Overheid en ondernemers brachten het geld op om promotiecampagnes 

rondom nieuwe gewassen en kooktechnieken te financieren. Zo waren er campagnes om 

gewassen als paprika, aubergine en kouseband maar ook om kooktechnieken als het 

roerbakken bekender te maken. Met de teloorgang van het Centraal Bureau voor 

Tuinbouwveilingen in 1996 en het opheffen van de productschappen in 2014 kwam er in 

feite aan deze continue aandacht voor gewasvernieuwing een einde. Nu zijn het individuele 

bedrijven en samenwerkingen daarvan die nog wel eens wat ondernemen op dit gebied 

zoals zaadbedrijven en voedingsbedrijven die nieuwe gerechten promoten waarin dan één 

van hun producten verwerkt is. Al jarenlang is er echter noch in de biologische noch in de 

gangbare hoek sprake van echt nieuwe en spraakmakende gewassen. Zoals bijvoorbeeld 

eens de broccoli of de paprika het gesprek van de dag waren.  Misschien wel de grootste 

verdienste van de huidige beweging rondom permacultuur en voedselbossen is de 

hernieuwde aandacht voor nieuwe gewassen voor ons klimaatgebied. Waar het echter vaak 

nogal aan ontbreekt is een nuchtere visie op rendabele teelbaarheid en product- en 

marktontwikkeling ervan. Dit artikel beoogt hier een stap in te zetten: wat is potentievol, 

wat kan en onder welke voorwaarden? 

In ons geval, rondom producten uit landschapselementen, gaat het niet om het promoten 

van één gewas maar om een hele reeks, die bovendien op een alternatieve wijze geteeld 

wordt.  Het enige wat niet veranderde is dat je er ‘gewone’ gerechten en producten mee 

kunt maken: salades, soep, ovenschotels, spreads, pesto’s, thee, kruidenmengsels, brood, 

sausen, remedies, etc.  en ze evenals bekende groenten kunt koken, roerbakken, stoven, etc.  

Wij bieden alternatieve smaken van bekende gerechten in bekende bereidingswijzen. En die 

op een andere manier geproduceerd worden. Dat laatste zal de gemiddelde consument 

overigens worst wezen, als het maar lekker is. Wil je dus een grote markt bereiken dan gaat 

het niet in de eerste plaats om het ‘woke’ karakter van de producten maar om hun smaak. 

Dat is één.  
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Twee is natuurlijk wel degelijk de landschappelijke en biodiversiteitswaarde waarde van de 

producten, niet als hoofdzaak of hoofddoel, maar als begeleidend kenmerk. Zoiets als fair 

trade: een goed en lekker product en ook nog eens van goeie komaf. Dat geeft kortom een 

goed gevoel en is nog nuttig ook. 

Het gaat dan ook niet om het promoten van één gewas, zoals vroeger dé paprika, of dé 

aubergine, maar om de producten die we er mee maken. In één product zitten gelijk een 

heel aantal gewassen, wat de promotie per gewas een stuk goedkoper maakt. Een wilde 

planten salademengsel bijvoorbeeld, vers op de boerderijwinkel, op stikstof ‘geflowpackt’ in 

de supermarkt. 

Nog geconcentreerder kan de promotie als we ze in één label zetten: ‘Lekker Landschap’ 

bijvoorbeeld  met de nadruk op Lekker.  

 

Socialiseren van productie en beheer 

Maar dan zijn we er nog niet. De grootste belemmering voor een brede acceptatie in de 

markt is de prijs van het aangeboden product. Eko kwam nooit verder dan 3,5%. Niet 

vanwege de smaak, die is prima, ook niet vanwege de miljoenen die er door de overheid ter 

promotie tegen aan gegooid worden. Het was en is de prijs. Het streven moet dus zijn om 

onze producten voor maximaal de prijs van vergelijkbare (merk)producten aan te bieden.  

Alleen op die manier  zullen we er in slagen om substantiële oppervlaktes  

landschapselement op onze manier te kunnen beheren. Alleen dus als we er in slagen om 

een grotere markt te vinden dan de geïnteresseerde bewuste elite.  

En dat gaat natuurlijk niet zo maar. Hoe kun je nu op tegen industrieel of grootschalig 

geteelde kliswortel, munt, citroenmelisse,  hazelnoot of rimpelroos? Dat vereist méér dan 

een mooi verhaal, een gelikte social media campagne of splendid etiketten. Hoe houden wij 

onze kostprijs laag? Dat is de hamvraag.  

Wil je echt wat aan die prijs doen en niet tot gemechaniseerde grootschaligheid vervallen, 

en daarmee het doel van onze campagne voorbij schieten,  en toch je prijs laag houden, dan 

zul je dus wat aan het productieproces zelf moeten sleutelen. Niet dus, nogmaals, door 

grotere machines en oppervlaktes, maar door de organisatie van de productie te 

reorganiseren.  

Dat gebeurt natuurlijk al op elke plek waar met lage arbeidskosten gewerkt kan worden door 

de inschakeling van scholieren, zorgpatiënten, stagiaires, etc. Mijn oplossing, zoals vanaf 

2008 toegepast op Hof van Twello, is socialiseren: maak mensen/consumenten mede 

producent. Hierboven werd al geopperd dat derden de hagen en houtwallen oogsten in ruil 
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voor het onderhoud daarvan. Dat is een vorm van socialisatie. Zelfoogst tuinen zijn ook een 

voorbeeld van socialisatie van de productie. Het gemeenschappelijke kenmerk is dat 

burgers/consumenten participeren in de productie van de gewassen en verwerkte 

producten. In een eerlijke ruil. Een ruil niet uitsluitend uitgedrukt in euro’s maar in dat wat 

veel mensen met die euro’s kopen: contact met de natuur, buiten zijn, kinderen natuur laten 

beleven, gezond voedsel, onthaasting, zingeving.  Zingeving nu niet via een omweg bij Center 

Parcs of op Aruba, maar rechtstreeks, zelf gedaan, zelf beleefd. En écht!  

We moeten ergens beginnen. En elke boer die ruimte geeft aan onze voorstellen en er 

daadwerkelijk in mee wil gaan is meegenomen. Maar wil het echt beklijven dan is deze 

laatste stap m.i. van cruciale betekenis. Wil je tenminste het massaal gebruik van onze 

producten tegen marktconforme prijzen bereiken. Dat vereist marktgerichte 

productontwikkeling van onze vaak nu nog wilde planten. Het moet heel gewoon zijn dat je 

wilde planten eet, dat je gezondheid en zingeving (zelf) van ‘het land’ haalt en dat dat een 

onderdeel is van je weekplanning. Ietjes minder fitnes en ietsje méér fietsen en natuurwerk, 

ietsje minder mindfulness en yoga en ietsje méér gewoon lekker de rustgevende routine van 

het plukken van bessen, kornoelje of zuring. En nog mensen tegenkomen ook. Als je wilt. 

Kosten voor arbeid maak je dus niet door euro’s te betalen maar door zingeving te bieden 

waardoor de kostprijs  in euro’s voor het product laag blijft en we met elkaar die 

grootproducenten aankunnen.  Het mes snijdt aan 2 kanten: de burger een zinvolle activiteit 

welke bovendien  bespaart op kosten voor levensonderhoud, de grondbeheerder minder 

kosten voor teelt en onderhoud.  Op Hof van Twello teelden de deelnemers een groot deel 

van de groenten voor de streekwinkel. Zij kregen gratis grond in gebruik, gratis mest en 

compost en bovendien 10% korting op de aankoop van zaaizaad en plantgoed in de winkel. 

In ruil beteelden zij de helft van hun perceel voor de winkel volgens een van te voren door 

mij, de grondbeheerder, opgesteld en besproken teeltplan. Van de opbrengst van hun 

producten in de winkel kregen zij de helft. Ook de landschapselementen werden in dit 

common systeem onderhouden.  Al met al bespaarde het Hof van Twello meer dan €30.000,- 

per jaar op de kosten voor een teeltchef/landschapsbeheerder.30 

Ik denk dat de samenleving langzamerhand rijp is voor dit soort constructies, voor deze 

cultuuromslag.  

  

 
30 Voor een uitgewerkte beschrijving van dit systeem zie Gert Jan Jansen. Kleinschaligheid als alternatief. 
Nieuwe meentes in een nieuwe economie. 2014.  Te bestellen via www.florae.nu  

http://www.florae.nu/
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4 In concreto 

Het in de markt zetten van nieuwe gewassen en producten vergt een niet te onderschatten 

inspanning, in dit geval nog eens extra bemoeilijkt door de wijze van produceren van de 

gewassen. Om dit proces succesvol te laten verlopen is het belangrijk zéér gericht en nuchter 

te werk te gaan met duidelijke doelen en werkwijze.   Ik onderscheid hierbij voorlopig 3 

speerpunten. Daarop zou elke inspanning, participatie en subsidie gericht moeten zijn. 

1 Samenstellen van minimaal 10 producten op basis van de in tabellen genoemde 

gewassen. 

2 Uitwerken van een marketingcampagne i.s.m. geïnteresseerde partijen op basis van 

zo veel mogelijk marktconforme prijzen. 

3 Het experimenteren met vormen van gesocialiseerde productie teneinde de kostprijs 

van de producten op een aanvaardbaar niveau te houden. 
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Bijlage 4 

Ontwerp smalle singel met onderbegroeiing Floriade 2022 

Thema: Drinkbouillon Het doel was een smalle strook oogstbare heesters aan te planten 

met een kruidachtige onderbegroeiing die zo was samengesteld dat de planten tezamen de 

basis vormden voor de voor het project door Florae ontwikkelde drinkbouillon. De 

drinkbouillon is te vergelijken met een ‘cup a soup’ maar dan gezond, zonder additieven en 

puur samengesteld op basis van zout, rijstmeel en de geteelde kruiden, meer niet.  

 De lengte van de aanplant was 42 meter bestaande uit één rij heesters met aan weerszijden 

daarvan kruidachtigen, aan de zuidzijde van de heesters 1,75 meter breed en aan de 

noordzijde 1 meter breed.  Hiermee kun je natuurlijk heel veel variëren.  Twee rijen heesters 

had ook gekund en andere breedtes kruidachtigen ook net naargelang je ruimte of 

mogelijkheden hebt. 

Oogstbare heesters 

Naam Ned. naam Plant 

afstand 

(m) 

Aantal 

planten 

opmerkingen 

Amelanchier 

alnifolia 

Krentenboom 1 5 Grootvruchtige soorten  

Thiessen en Saskatoon 

Cornus mas Kornoelje 1 5 Grootvruchtige soorten Jolico, 

Radist, Swietlana, Szafer, 

Olena 

Corylus avelana Hazelnoot 1,5 3 Grootvruchtivge soorten 

Barcelona, Geant de Halle, 

Kentish Cobb 

Lonicera 

caerulea 

Honingbes 0,5 8 Grootvruchtig soort Boreal 

Blizzard 

Prunus spinosa Sleedoorn 1 6  

Rosa rugosa Rimpelroos 0,5 10  

Sambucus nigra Vlier 1 5 Grootvruchtige soorten 

Haidegg, Haschberg 

Toona sinensis Uiensoepboom 6 8  

Totaal   50  
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Er stond al een rij uiensoepboom die is gedund zodat er blokken vrijkwamen waarin de andere 

soorten konden worden ingeplant, per blok dus niet alles door elkaar. Hoewel ik een grootvruchtige 

vlier had ingepland konden we die planten niet al wat groter krijgen zodat er uiteindelijk een gewone 

vlier is ingeplant.  

De heesters spelen geen rol in de drinkbouillon maar zorgen door hun mooie oogstbare producten 

wel voor extra inkomen.  En zijn natuurlijk essentieel voor de landschappelijke waarde van de 

aanplant: zij bepalen in hoge mate de visuele aantrekkelijkheid en dragen sowieso bij aan de 

biodiversiteit. 

Kruidenlaag ‘Drinkbouillon’  

De kruidenlaag is aangeplant in de verhouding die nodig is voor de samenstelling van de 

drinkbouillon. Ook de kruiden zijn in vakken aangeplant wat makkelijker is voor wieden en 

oogsten. Er werd rekening gehouden met planten die beter geschikt waren voor de 

noordzijde en die voor de zuidzijde.  

Naam  Ned. naam Aantal 

m2 

Pl/m2 Aantal  

planten 

Opmerkingen 

Aegopodium 

podagria 

Zevenblad 6 9 54  

Allium 

vineale 

Kraailook 10 25 250 Zelf opgekweekt van 

broedknolletjes 

Archelica 

archangelica 

Grote Engel-

wortel 

6 4 24  

Arcticum 

lappa 

Kliswortel 10 9 90  

Glechoma 

hederacea 

Hondsdraf 19 5 95 Snelle groeier! 

Heracleum 

sphondilum 

Berenklauw 10 5 50 Dus niet de Reuzenberenklauw 

Lamium 

album 

Witte 

dovenetel 

16 9 144  

Malva 

sylvestris 

Groot 

kaasjeskruid 

10 9 90  

Stellaria 

media 

Vogelmuur 16 4 64 Tegelijk met planten ook ter 

plekke gezaaid 

Urtica dioica Grote 

brandnetel 

12 9 108  

Totaal  115  969 Plus zaad 
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Veel planten kun je zelf voorzaaien uit verzameld of gekocht zaad.  In deze aanplant valt vooral de 

kraailook op, begin dus op tijd. De kraailook vormt later mooie meerjarige pollen dus je hoeft het  

maar één keer te doen. Alleen de muur zul je elk jaar moeten bijzaaien. Wieden is zeker het eerste 

jaar heel belangrijk alhoewel voor sommige soorten belangrijker dan voor andere. Kraailook en 

berenklauw bijvoorbeeld handhaven zich ook goed in een graslaag bovendien oogst je van de 

berenklauw alleen het zaad. De bladgewasjes moet je goed bijhouden en zo veel mogelijk vrij houden 

van grassen. Is een gewas eenmaal gevestigd dan zul je zien dat je minder hoeft te wieden. 

 

 

Floriade 2022. Opgaande heesters, met aan de voet kruidachtigen. De kruiden vormen samen de 

drinkbouillon 
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Bijlage 5 

Opbrengst en prijs van enkele gewassen 

Van de gewassen die werden toegepast in de producten van 

Lekker Landschap Kromme Rijn zijn hieronder opbrengst en 

prijs weergegeven. 

 

 
 

      

 

 

 
0ogst/m2 Prijs /kg     €/m2/ opmerkingen  

 
p/ jaar/gr boer (€)       jaar    

berenklauw 100 

        

50,00  

          

5,00  weinig arbeid  

brandnetel 5000 

          

2,50  

        

12,50     

hondsdraf 1000 

        

12,50  

        

12,50     

kaasjeskruid 4000 

          

3,00  

        

12,00     

kliswortel 2000 

          

6,50  

        

13,00  veel werk oogsten en schonen 

kraailook 750 

        

12,00  

          

9,00  

wordt meer in de loop der 

jaren 

nagelkruid 150 

        

60,00  

          

9,00  wortel 
  

vogelmuur 750 

        

12,50  

          

9,38  blijven bemesten  
witte 

dovenetel 2200 

          

5,50  

        

12,10     

zevenblad 4000 

          

3,00  

        

12,00     
Totaal        

 

Dit zijn de opbrengsten en prijzen voor versgewicht. In een conservatieve weergave. Bij goed 

bijhouden en de dingen op tijd doen kunnen deze opbrengsten nog aanzienlijk oplopen.  De 

prijs per kg is gebaseerd op de prijs voor bladgewassen in het ecologische marktsegment 

met als benchmark eveneens de prijs voor gedroogde kruiden in de handel.  
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Verder lezen 

Als je op de hoogte wilt blijven van het project Lekker Landschap Kromme Rijn dan kun je 

terecht bij de website van Lekkerlandschap.nl  of je abonneren op de digitale Nieuwsbrief 

Kromme Rijnlandschap via www.krommerijnlandschap.nl. Voortgang van andere projecten 

die verbonden zijn met Lekker Landschap Kromme Rijn vind je op www.hetschippershuis.nl, 

www.florae.nu en www.renderendlandschap.nl  

 

 

Veel bruikbare gewassen en receptuur die aan de basis van een product kunnen staan vind 

je in: 

• Laurette van Slobbe. Eten en Drinken met Wilde planten. 2009. 3e druk, Florae 2020. 

• Laurette van Slobbe.  Handboek plantaardige en rauwe voeding. Voeding die voedt, 

reinigt, beschermd en geneest. 2014. Verkrijgbaar via www.florae.nu  

• Laurette van Slobbe. Basisboek Wilde Bladgroenten. Florae, 2021.  

 

Voor de organisatie van renderende landschapselementen en een renderende kleinschalige 

bedrijfsvoering is de ervaring van Hof van Twello wellicht interessant: 

• Gert Jan Jansen. Kleinschaligheid als alternatief. Nieuwe Meentes in een nieuwe 

economie. 2014. Verkrijgbaar via www.florae.nu  

  

http://www.krommerijnlandschap.nl/
http://www.hetschippershuis.nl/
http://www.florae.nu/
http://www.renderendlandschap.nl/
http://www.florae.nu/
http://www.florae.nu/
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