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Bijen
Thuis hadden wij voor bijenhoning een speciale pot, in de vorm van een bijenkorfje. Er
hoorde een beukenhouten honinglepeltje bij.
Het setje stond altijd op de ontbijttafel. Interessant om eens terug te kijken op de bijdrage
van de bijen aan dit geheel en de toekomst
voor deze ijverige brommers.

Er zijn veel symbolen van kuisheid. De eenhoorn is daarvan de bekendste. Maar wist
u dat ook de bij als een symbool van kuisheid wordt beschouwd?

Niet iedereen is het daarmee eens getuige
de tekst van Gaspard Guillard de Beaurieu
in zijn boek Kort begrip van de historie der
insecten’(1768):

‘Dus is het dwaasheid de Byën eene eigenlyke kuisheid toe te schryven, of haar uit
deugdzaame inzigten te doen werken, die
zy niet kennen, en die boven haar bereik
zyn. De order eener Byenkorf is verwonderlyk, maar wat er VIRGILIUS, die er meer als
Digter, dan als Natuurkenner, van gesprooken heeft, ook van zegge, wy mogen
ons verzekerd houden, dat alles daar ten
naasten by werktuigelijk toegaat.’
Elke imker weet het: als je bijen houdt
hoef je geen suiker te kopen. Honing kan
o.a., uiteraard met mate, gebruikt worden
in bier en wijn. Honing is gezond en goedkoop, want je hebt er minder van nodig
dan van geraffineerde suiker.

In de Middeleeuwen was het zelfs de
enige zoetstof die men kende. Honing
werd destijds gewonnen uit bijennesten in
de natuur of door het houden van bijenvolken in korven.
De imker vervaardigde meestal zelf de
strokorf. Hij plaatste ze op een beschutte
plek zodat regen en wind er zo min mogelijk vat op hadden. Mocht er na verloop
van tijd toch enige slijtage optreden, dan
werd de binnenkant van de strokorf besmeerd met een mengseltje van leem en
koeienmest. In het najaar kon de imker de
honing oogsten. Dat ging er niet zachtzinnig aan toe. De bijen werden door zwavel
bedwelmd en legden het al gauw het

loodje, waarna de imker de raten uit de
korf kon verwijderen voor verdere verwerking. Het was in feite een onpraktische
methode, omdat het bijenvolk droevig aan
haar einde kwam. Teneinde dat te voorkomen, maakte de imker liever gebruik
van de omgekeerde korf methode. Daarbij
zette hij de korf met de honing ondersteboven neer en plaatste er een andere strokorf boven op, zodat de bijen uit de onderste korf naar de bovenste konden verhuizen. Voor beide methoden gold dat de imker zichzelf goed moest beschermen tegen
venijnige bijensteken. Het gebruik van een
bijenkap en handschoenen was een eerste
vereiste.

Er waren vroeger veel imkers en dientengevolge ook veel dwalende bijenzwermen, die gevangen konden worden. Vrijwel elke boer kende het werk
van de imker wel zo’n beetje en had
op zijn erf enkele bijenkorven staan.
Het in stand houden van de bijenvolken kwam neer op het tijdens de wintermaanden goed verzorgen van het
bijenvolk, met name van de zogenaamde opzetter. Was zo’n opzetter
de winter goed doorgekomen dan kon
deze in de zomer wel in vier nieuwe
zwermen uiteen vallen.
Na de Middeleeuwen ontwikkelde de
Amerikaanse imker Langstroth in 1851 het
gebruik van de kunstraat. Dunne houten
plaatjes met veel cellen, die in de bijenkast
werden gehangen. Dat kwam behoorlijk
precies, ontdekte hij. De ruimte tussen de
opgehangen plaatjes mocht niet minder
dan 6 mm en niet meer dan 10 mm bedragen. Was de ruimte te klein, dan plakten
de raten aan elkaar en bij een te grote
ruimte bouwden de bijen er zelf nog een
raat tussen. De ontdekking van Langstroth
heeft de bijenteelt wereldwijd veranderd.
Alle imkers kennen het plaatje met cellen,
dat ze uit de bijenkast kunnen tillen. Als de
raat goed gevuld is, wordt er een nieuwe
lege plaat voor in de plaats gehangen. Een
andere belangrijke ontdekking was het

koninginnenrooster. Door dit dunne metalen rooster kunnen de werksters wel passeren, maar de koningin niet. Zij heeft haar
eigen domicilie, onder in de bijenkast, de
broedkamer. Deze scheiding van koningin
en bijen heeft ten doel te voorkomen dat
de koningin eitjes gaat leggen in de cellen
op de plaatjes, waardoor de imker geen
zuivere honing (zonder eitjes) zou kunnen
oogsten.
De bijenkorven van tegenwoordig brengen
heel wat meer honing op dan de middeleeuwse exemplaren. Er bestaan enkel- en
dubbelwandige kasten. Deze kasten zijn
veel moderner dan de oude strokorven. Er
is een broedkamer, een aanvliegplankje en
er is dakbedekking toegepast. Soms is er
een ventilatiegaatje aangebracht in het

dak. Frisse lucht verbetert het leefklimaat in de kast.
Het komt wel eens voor dat een
bijenvolk aan het zwermen gaat.
Je ziet dan een kluit bijen aan een
tak hangen. Een imker kan zo’n bijenzwerm vangen met een bijenschepnet. Dat vergt wel enige precisie. Hij houdt een opvangkorf onder de bijenzwerm en geeft een
flinke ruk aan de tak waardoor de
zwerm in de opvangkorf valt. Deze
wordt onmiddellijk afgesloten. Er
blijft een kleine toegang open voor bijen
die nog elders onderweg zijn op zoek naar
een geschikte verblijfplaats. Daarom laat
de imker de opvangkorf een poosje met
rust. Als die rust binnen in de korf inderdaad inzet, weet hij zeker dat de koningin
tussen de zwerm zit. Daarmee is de bijenzwerm geschikt om een nieuw bijenvolk te
formeren. Dan kan de opvangkorf voorzichtig worden geleegd in een bestaande
bijenkast.

Het is bij de bijen net zoiets als bij de
spreeuwen. Een zwerm handelt als een individu. Twee bijenvolken zetten samen
een nieuw bijenvolk op de wereld. De koningin speelt een cruciale rol inde geheel.
Zij legt de eitjes. Voordat zij de pijp uitgaat, moeten de werksters dus wel een
vervangster hebben grootgebracht. Als dat
niet op tijd gebeurt en de koningin sterft,
dan is het ook gebeurd met het bijenvolk.

De koningin is evenwel zeer afhankelijk
van de werksters. Zonder hen begint ze
niets, ze kan niet eens voor zichzelf zorgen
of voedsel zoeken voor haar kinderen. De
werksters voeren die taak uit. Zij verzamelen nectar, brengen de honig in de raten
aan en houden de kast schoon. De mannetjesbijen, de darren hebben alleen een bevruchtingsfunctie. Elke dar zal proberen
een (toekomstige) koning te bevruchten.
Daarna is hij overbodig. De benaming
‘werkster’ dekt zeker de lading van het
woord. Wanneer een werkster in het gedrang komt, kan zij venijnig steken. Dat
moet ze helaas wel met de dood bekopen.
De bij verwent de mens met haar honing.
Als de ramen uit de kast worden gehaald,
schrapt de imker eerst de afsluitende laag
van de cellen af. Daarna plaatst hij de ramen in een honingslinger, waarin door een
centrifugebeweging de honing uit de cellen wordt geslingerd en in een opvangvat
terecht komt. Via een aftapkraantje kan
de honing worden opgevangen in een glazen pot.
Afhankelijk van waar de kast heeft gestaan, heeft elke honing zijn eigen aroma.
We kennen, acaciahoning, koolzaadhoning
of klaverhoning. De laatste soort heeft een
goudgele kleur en een karamelachtige
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smaak. Op de website www.honinggezond.nl zijn allerlei honingsoorten beschreven. Behalve de honing kunnen we
van de bij ook de bijenwas gebruiken.
Deze bijenwas ontstaat doordat de werksters de honig transformeren tot was. Bijenwas wordt door de mens gebruikt als
poetsmiddel voor meubels en het wordt
verwerkt in cosmetische producten. Daarnaast zijn de bijenwaskaarsen bekend.

Alle diensten die bijen de mens bewijzen
kunnen alleen voortgang vinden wanneer
er zorgvuldig en voorzichtig wordt omgegaan met de bijenvolken. Een goede imker
oogst alleen wanneer de bijen de producten kunnen missen, zodat het bijenvolk
in stand kan blijven en de mens er nog
lang van kan genieten.

80% van de planten waar wij van
eten is bestuiving afhankelijk
van bijen

Tegenwoordig zijn er veel minder bijenvolken dan vroeger. De varroamijt (Varroa
destructor) is een van de oorzaken van de
teruggang. Het is een parasiet die zich vestigt op het broed van de bijen en daar zijn
verwoestende werk doet, met als gevolg
dat het gehele broed verzwakt en het bijenvolk uiteindelijk uitsterft. Behalve deze
mijt zijn als oorzaak van de teruggang van
de bijenstand aan te wijzen het gebrek aan
geschikte bloeiende planten, ten gevolge
van monoculturen en verstening. Ook bestrijdingsmiddelen zoals neonicotinoïden
helpen de bijenstand de verkeerde kant
op. Tegenwoordig kunnen we, zij het
schaars, zien dat op sommige akkers ten
behoeve van de bijen de zijranden met

zaad van wilde planten worden ingezaaid.
Sommige gemeenten doen hetzelfde met
de wegbermen. De bijen kunnen daardoor
aan hun trekken komen en zorgen ongemerkt voor de bestuiving van de gewassen. Hoogleraar Natuurlijk Kapitaal, Koos
Biesmeijer (2018) stelt dat er meer onderzoek nodig is om aan het werk van de
bijen een economische waarde toe te kennen. Juist door deze invalshoek te kiezen is
het mogelijk de waarde van de bij voor ons
ecosysteem duidelijk te maken. Volgens
Biesmeijer kan de bijdrage van de bestuivers van alle gewassen ter wereld worden
geschat tussen de 230 en de 570 miljard
euro per jaar.
Gelukkig groeit de aandacht voor de bijenstand, mede doordat de betrokkenheid
van de mensen wordt vergroot door verschillende activiteiten. Een samenwerking
tussen LandschappenNL, Naturalis, IVN en
Natuur& Milieu heeft al geleid tot het project ‘Nederland zoemt’. Het project voorziet in voorlichting voor burgers en lespakketten voor scholen, waarbij de scholieren
zelf onderzoek mogen doen. Er is eind
april zelfs een officiële nationale bijentelling gehouden. Om de belangstelling van
burgers te wekken en uit te breiden worden in het project twee brochures aangeboden, te weten: ‘Wat zoemt er in mijn
achtertuin’ en het ‘Bijengidsje’.

Beide brochures zijn te downloaden via de
website www.nederlandzoemt.nl. Hier tref
je ook een overzicht aan de diverse soorten bijen.
Bronnen:
http://www.honinggezond.nl/soorten-honing/
https://www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijentelling/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijen
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Van de bestuurstafel
zomer 2018
Voor deze zomereditie van ons afdelingsblad wil ik even terug naar de voorjaarseditie, een nieuwe, modernere vormgeving en een inhoud die weer klinkt als een
klok, de complimenten aan de redactie
van ’t Plûske! Maar wat zou het fijn zijn als
er naast het werk van de redactieleden
ook eens wat stukjes komen over natuurbelevenissen van onze leden, die ongetwijfeld ook zeer de moeite waard zijn om te
delen met elkaar. Mail je input dus naar
itpluske@hotmail.com
In het vorige Plûske meldde ik dat we als
Friese afdelingen verder met elkaar in gesprek gaan over een aantal onderwerpen
als bestuurlijke zaken en activiteiten/excursies. Beide bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden.

Met een aantal enthousiaste afdelingen
verder doorpraten over wensen en ideeën
naar de toekomst geeft positieve energie.
Daarin hoeven we niet op alle punten meteen tot overeenstemming te komen maar
wel in het uitgangspunt dat verdere afstemming en samenwerking noodzakelijk
is.
We zijn nu een aantal maanden onderweg
in het jaar van de Culturele Hoofdstad
2018. Ik hoor vanuit mijn omgeving geregeld dat lang niet altijd duidelijk is welke
activiteiten er zoal worden georganiseerd.
Het lijkt wat versnipperd en niet zo makkelijk te vinden. Dat doen we dan als Friesland niet goed genoeg. Ook mensen vanuit
andere delen van het land moeten gemakkelijk kunnen vinden wat waar te doen is.
Maar ik ben blij dat ik wel
eenvoudig naar de mooie
excursies van IVN kan verwijzen!

Na de voorjaarsledenvergadering in maart
hebben we gelukkig eerst weer een compleet bestuur, met alle functies ingevuld.
We hebben als bestuur daaraan gekoppeld
dat we in principe (onder voorbehoud van
calamiteiten zoals gezondheid) bereid zijn
in deze functies de komende 3 jaren onze
energie te leveren, maar dat er in 2021
een nieuw bestuur moet aantreden. Goed
denken wij om op deze manier voor wat
langere tijd duidelijkheid te verschaffen.
Vervolg op de jeugdbegeleiderscursus van
afgelopen jaar betekent dat er nieuwe
jeugdactiviteiten worden ontwikkeld door
onze afdeling, maar ook in samenspraak
met andere afdelingen. Dat is prettig als
het gaat om samenwerking maar ook kunnen we op deze manier meer mensen bereiken om kennis te maken met IVN en
mee te doen aan onze leuke activiteiten.
Zijn benieuwd naar de resultaten!
Ik wens jullie allemaal een mooie zomer,
die in elk geval nu goed heeft ingezet met
prachtig weer!
Els Steinmann

Stania State en de Trynwâlden

Rondje Homear, Harkema

Avondwandeling in het park Stania State
en door het bos Griekenland en Turkije,
gelegen in het westelijk deel van de Noardlike
Fryske Wâlden, met aandacht voor het park, het
landschap van vroeger en nu.
Datum en tijd : dinsdag 29 mei 2018,
19.30 – 21.30
Locatie
: Oentsjerk 9062EJ,
Rengersweg 98
(parkeerterrein Stania State)
Informatie
: Betty Kooistra: 0511-463681

Rondje Oudega Smallingerland
Wandeling rondom Oudega Smallingerland, met als thema het cultuurhistorisch landschap en het gebruik vroeger
en nu. De wandeling gaat van laag naar hoog
rondom het dorp. Op verschillende punten worden de bijzonderheden in het landschap, de historie van Oudega en het gebruik vroeger en nu
nader toegelicht.
Datum en tijd : Zaterdag 2 juni 2018,
14.00 - 16.00 uur
Locatie
: Oudega (Sm) 9216XE,
boerderij fam. Craens,
it West 16
Informatie
: Wennie Craens 06-22927130 en
Anny van der Velde 06-39325148

Een fietstocht, waarbij wij via de plaatsen Harkema, Drogeham, Augustinusga
en Surhuizum de Homear, een zeer kenmerkende landschapslijn, volgen. De ontstaansgeschiedenis van het landschap komt onderweg
uitgebreid aan de orde.
Datum en tijd : dinsdag 24 juli 2018,
19.00 – 21.30
Locatie
: Harkema 9281 KT, parkeerplaats
bij Themapark de Spitkeet,
de Dunen 3
Informatie
: Betty Kooistra 0511- 463681 of
Mirjam Frieswijk 0512-472102

Jistrum, één van de vier esdorpen
aan de Burgumermar
Deze wandelexcursie is een verkenning
van de historische samenhang in het gebied in en rond Jistrum en de aansluiting met de
Burgummer mar, met aandacht voor natuur en
verscheidenheid aan landschapstypen in dit gebied van de Noardlike Fryske Wâlden. Tijdens
deze excursie is ook aandacht voor de volksverhalen uit de regio, zoals van Dam Jaarsma uit
Eastermar. Neem een verrekijker mee.
Datum en tijd : zaterdag 23 juni 2018,
10.00 – 12.00
Locatie
: Jistrum, parkeerplaats bij
kruispunt van de Dwarsweg
en de Marwei
Informatie
: Sije Schotanus: 06-29397191

Wijnjeterper Schar
Wandeling, heden en verleden in het Natura 2000 gebied.
Datum en tijd : dinsdag 14 augustus 2018,
14.00 – 16.00
Locatie
: parkeerterreintje op de hoek
Nije Heawei 1 en parallelweg
Opperhaudmare (N381 tussen
Drachten en Wijnjewoude) t.o.
Nije Heawei 1 - 9241 WB Wijnjewoude
Informatie
: Mirjam Frieswijk 0512-472102

Sumar en omkriten,
volksverhalen uit de regio
Een fietstocht met o.a. aandacht voor de
volksverhalen, zoals bijv. van de heer D.
Jaarsma uit Eastermar. We zien sporen
van het verleden van Noardlike Fryske Wâlden,
de korenmolen, de ker en het laatste stukje
echte heide.
Datum en tijd : zaterdag 18 augustus 2018
14.00 – 16.30
Locatie
: Sumar, Recreatiecentrum
'Klein Zwitserland’
Salcamastraat 30
Fietshuur is mogelijk.
Informatie
: Anny van der Velde
06-39325148.

Bakkeveensterduinen
Een wandeling met uitleg over hoe de ijstijden en vroegere bewoning de duinen
vormden. Hoe houden we dit in stand?
Datum en tijd : maandag 20 augustus 2018
19.00 – 21.00
Locatie
: uitkijktoren naast het parkeer
terrein van zwembad Dúndelle,
Mjumsterwei 16 Bakkeveen
Informatie
: Mirjam Frieswijk
0512-472102

JEUGD activiteiten
Waterbeestjes

Bakkeveensterduinen
Een wandeling met uitleg over hoe de ijstijden en vroegere bewoning de duinen
vormden. Hoe houden we dit in stand.
Datum en tijd : maandag 20 augustus 2018
19.00 – 21.00
Locatie:
Bij de uitkijktoren naast het parkeerterrein van zwembad Dúndelle,
Mjumsterwei 16, Bakkeveen
Informatie : Mirjam Frieswijk 0512-472102

Rondje Fjouwerroeden en Wytfean
Een fiets-, ontdekkingsreis met verrassingsaspecten voor de hele familie, zoals
cultuurhistorie, landschapstypen en de
vele natuurmomenten. In Rottevalle maken we
een korte wandeling.
Datum en tijd : zondag 9 september 2018
13.30 – 17.00
Locatie:
tegenover het kerkje
“Jezus Leeft” Folgsterloane 76
Drachtstercompagnie
Informatie :
Piet Rooks 0512 –354487

Een ontdekkingstocht voor kinderen van
6 – 12 jaar. Met behulp van schepnetjes, zoekkaarten op zoek naar van alles en nog wat.
Datum en tijd: maandag 27 augustus 2018
14.00 – 15.30
Locatie :
“de Kletspoat” naast Blauhuskamp 35 9261ZD Eastermar
Informatie :
Mirjam Frieswijk
0512-472102

Vleermuizen
Na wat informatie over vleermuizen gaan we
met de batdetectors op zoek naar vleermuizen.
Datum en tijd : 1 september 2018
20.00 – 22.00
Locatie :
wordt bij opgave bekend gemaakt
Informatie:
Mirjam en Fokke Frieswijk
0512-472102

Nationaal Park
De Alde Feanen

25 - 27 mei
Op 25 t/m 27 mei 2018 vinden er in en
rondom Nationaal Park De Alde Feanen diverse gratis activiteiten plaats onder de vlag
van het landelijke natuurfestival Fête de la
Nature.
Met het thema Vier De Alde Feanen worden
bezoekers uitgenodigd om op een feestelijke manier van de natuur te genieten. Zo
worden er onder andere huifkarritten verzorgd, kunnen kinderen op zoek naar sporen uit de natuur, zijn er rondvaarten en
worden er op verschillende plekken bijzondere verhalen verteld over de geschiedenis
van het Nationaal Park. Het festival vindt tegelijkertijd plaats met de Open Dag van het
Bezoekerscentrum en de Turfrace Smallingerland.
In de programmakrant vind je alle activiteiten, locaties en tijden. Wil je de krant downloaden? Klik dan hier!

Wie heeft zin om de IVN
kraam te bemensen op
zondag 27 mei
Er staan o.a. van drie afdelingen,
waaronder KNNV Fryslan en IVN De
Wâlden, een promotiekraam.
Er worden boeken verkocht, zoekkaarten, loeppotjes en natuurlijk informatie geven over onze vereniging.
Ik doe mee en geef me op bij …..

elssteinmann@upcmail.nl

Kroos en zo
Kroos

Langzaam maar zeker wordt het oppervlak
van onze kleine vijver gevuld met eendenkroos, een egale laag met heel kleine
groene blaadjes van nog geen halve cm.
doorsnee. In de warme dagen van deze
winter is het begonnen en nu drie maanden later is de helft van het oppervlak
(3x1.5m2 ) gevuld.

De laatste dagen lijkt het veel sneller te
gaan; deze week was de warmste aprildag
ooit gemeten. De vijver heeft op de bodem nogal wat slib van afgevallen blad zodat het water erg voedselrijk is. Warmte
en voedsel zijn ideaal voor de groei van
kroos.

Goed beschouwd een apart plantje: een
glanzend blaadje of bladschijfje met of
zonder worteltjes drijvend op het water
en dat was het. Onder gunstige omstandigheden groeit het enorm snel en kan het
zich eens in de twee dagen opdelen. Dat
gebeurt door steeds een nieuw blaadje bij
te maken en daarna af te snoeren: vegetatieve voortplanting heet dat, er zijn geen
bloemen voor nodig. Toch is er zeer sporadisch wel zoiets als een bloem te vinden.
In het voorjaar vormen zich langs de rand
van het bladschijfje witte of gele tweeslachtige bloemen: twee meeldraden en
een éénhokkig flesvormig vruchtbeginsel
samen maar 0,5 tot 1 mm groot. Daar
groeien minizaadjes uit. Wordt het koud
dan vormen de kroosplantjes kleine bolletjes die op de bodem in het water overleven. De Latijnse naam van eendenkroos is
Lemna, afgeleid van het Griekse woord
voor ‘moeras’ of ‘vijver. Het is het kleinst
bloeiende plantje te wereld.

Waar en met wie
Kroos groeit het liefst in rustig water dat
rijk is aan fosfaat en nitraat, liefst ammonium, niet te diep (tot een meter) met veel
organisch materiaal op de bodem. Kroos
wordt gegeten door watervogels, kikkers
en salamanders. Vastgeplakt aan deze dieren kunnen ze verspreid worden over
grote afstanden. Ook karpers, kreeftachtigen en waterslakken voeden zich in belangrijke mate met kroos.
Er zijn een aantal insecten waarvan kroos
de waardplant: de rups van het kroosvlindertje woont in een kokertje van kroosplantjes. Het Kroossnuittorretje zet haar
eitjes af in een kroosblaadje en de larve
mineert erdoorheen tot hij leeg is en dan
zoekt hij een volgend kroosschijfje op dat
hij slingerend over het water vindt.

In water overigens dat bedekt is met een
dichte laag kroos kunnen muggenlarven
zich niet ontwikkelen.
In Nederland komen in de Eendenkroosfamilie een aantal soorten kroos voor.
Wolffia arrhiza die geen wortels heeft,
met een doorsnee van 1mm, Veelwortelig
kroos ( Spirodela polyrhiza en de
Lemna’s: deze groep omvat Bultkroos,
Klein kroos, Dwergkroos, Puntkroos en
Knopkroos. Allemaal kleiner dan 10 mm.

Al eeuwen gebruikt als voedsel en
medicijn
Onze voorouders of liever de medicijnmannen en kruidenvrouwen waren aangewezen op allerlei middelen uit de natuur
om ziektes te lijf te gaan. Al in de klassieke
oudheid werd klein kroos ( Lemna minor )
gebruikt als medicijn bij jicht aan de grote
teen en ontstekingen. Arabische artsen gebruikten het in de middeleeuwen en vóór
onze jaartelling was het bij de Chinezen al
bekend als voedsel en als medicijn. Europese kruidenboeken spraken van zeelinzen, die “van nature alle bloedingen stelpen, die veroorzaakt worden door hitte,
bij fistels in de anus; zij doven wild vuur
en alle gloeiende gezwellen met een kompres” aldus Lonericus.
Adam Lonitzer (Lonicerus) 1528-1586,
een Duitse natuuronderzoeker, botanicus
en arts.

In de volksgeneeskunde wordt het gebruikt bij urinewegproblemen, verkoudheid, mazelen, oedeem, ontstoken slijmvliezen en uitwendig bij huidziekten. Wat
de geneeskracht betreft zijn hierbij natuurlijk vragen te stellen. In de homeopathie
wordt klein kroos ingezet allerlei kwalen in
de neus en longen.

Citaat. Cruydtboek 1644: ”Onse ghemeyne
Water linsen worden seer ghepresen ende
ghebruyckt teghen de hitte des inghewants, ende teghen de kortsen, soo wel
als de Plompen; te weten in water ghesoden, ende van buyten opgheleydt, oft het
water daer af ghedistilleert, inghenomen
ende ghedroncken”.

Erg voedzaam
Eendenkroos wordt door veel watervogels
gegeten. Ik heb ontdekt dat mijn kippen
het heerlijk vinden. Kennelijk is het erg
voedzaam. Dat laatste is onderzocht en inderdaad waar. Analyses hebben aangetoond dat het plantje vol met hoogwaardige eiwitten zit, met voor de mens volwaardige aminozuren. Daarnaast bezit het
allerlei vitamines, mineralen en sporenelementen. Dat wil zeggen dat wij het ook als
voedsel voor mensen en dieren kunnen
gebruiken.

Vandaar dat er nu op uitgebreide schaal
wordt geëxperimenteerd met de kweek
van klein kroos. Dat gebeurt trouwens al
sinds 1970. De voedingswaarde is zelfs gelijkwaardig met soja en kan dus worden
gebruikt als veevoer en bij de bereiding
van vleesvervanger voor de mens. Met
name vanwege de groeisnelheid en de
mogelijkheid als vervanger van
( ingevoerde ) soja een veelbelovend perspectief. Op dit moment lopen er een
aantal projecten, o.a. bij boer Johan
Adema in Lemmer en in de Achterhoek bij
ABC Kroos ( aquatische biomassa concepten ), Groenlo. Daarbij gaan boeren en bedrijven kroos kweken om als veevoer te
gebruiken en er op industriële wijze grote
hoeveelheden eiwitrijk veevoer produceren. Wellicht de oplossing voor het verwerken van mest om zo van je mestoverschotten af te komen en het maken van eigen veevoer, zodat we niet meer afhanke-

lijk zijn van soja met al zijn milieuschade.
Begin dit jaar hoopt ABC Kroos zover te
zijn dat kroos als voedsel voor menselijke
consumptie wordt erkend. De Europese
regels laten op dit moment nog niet toe.
Het onderzoek richt zich op een aantal
aandachtspunten.
Als eiwitgewas is er geen agrarisch land
nodig, het kan in een bassin bij de boer of
in leegstaande kassen groeien op verdunde mest: één hectare eendenkroos levert net zoveel eiwit als tien hectare soja.
Wat zijn de optimale teeltomstandigheden?
Wat is de aminozuursamenstelling van de
verschillende soorten kroos,
Hoe kan je het allemaal verwerken.
Uit Frans onderzoek (2011 ) blijkt dat eendenkroos water kan reinigen van onkruiden schimmel bestrijdende gifstoffen.
Eten we binnenkort
kroossantjes en kroosketten?
De toekomst wordt steeds groener
Mirjam Frieswijk
Bronnen:
Weeda e.a., Ned. oecologische flora dl 5
Edwin Flores, Het grote wildplukboek
Markus Strauss, Köstliches von Sumpf- und
Wasserpflanzen
InternetABC Kroos BV heeft een te downloaden receptenboekje uitgegeven:
Waterlinzen kookboek, heerlijk en gezond
door Dr Hans Derksen en Cees Gauw

