
6.10 Akker oude cultuurgewassen 

        

Op een rand van de grote weide worden oude cultuurgewassen 
gekweekt. Veel mensen kennen deze niet meer. Er is een landelijke 
organisatie die hier aandacht aan schenkt. 
Het Openluchtmuseum doet mee aan de instandhouding van veel oude 
gewassen. 

In ons museum heeft onze verzameling met een presentatie van 

maar liefst 64 soorten gewassen een mooie plek in dit verhaal. Met 
twee soorten boekweit en twee soorten vlas wordt onze verzameling 
oude cultuurgewassen verder uitgebreid. Het belang van bio-diversiteit 
vinden we tot slot kernachtig geformuleerd op de website van `De 
Oerakker': de genetische variatie, de cultuur-historische waarde én de 
culinaire mogelijkheden! 

In het randje kunnen deze gewassen voorkomen: 

• Voedselgewassen: boekweit, verschillende soorten bonen en granen, 
groentes zoals schorseneer, pastinaak, snijbiet en rammenas, 

keukenkruiden zoals karwij en voor bakkers: blauwmaanzaad. 
• Grondstoffen voor voedingsmiddelen: cichorei, mosterdzaad, 

oliehoudende gewassen zoals vlas, raapzaad, blauwmaanzaad en 
huttentut. 

• Veevoedergewassen: paardenboon, stoppelknol, voederbiet, 
kanariezaad, spurrie, seradella, wikke en lupine. 

• Grondstoffen voor verfstoffen: meekrap, klaproos. 
• Grondstof voor textielveredeling: kanariezaad. 
• Vezelgewassen voor textiel- of touwproductie: vlas, hennep. 

• Genotsmiddelen: tabak. 
• Planten om te verwerken tot gebruiksartikelen: de kaardebol werd in 

de textielindustrie gebruikt om wol mee te kaarden en de huttentut 
werd verwerkt tot borstels. 
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Andere teksten website NOM 
• Planten om te eten en om te gebruiken 
• Om te eten: boekweit, verschillende bonen en granen, groenten 

zoals schorseneer, pastinaak, snijbiet en rammenas, kruiden als 
karwij en blauwmaanzaad (voor bakkers) 

• Om eten mee te maken: cichorei, mosterdzaad, oliehoudende 

gewassen als vlas (lijnzaad), raapzaad, blauwmaanzaad en huttentut 
• Voor de levende have: paardenboon, stoppelknol, voederbiet, 

kanariezaad, spurrie, seradella, wikke en lupine 
• Voor verf: meekrap, klaproos 
• Voor textiel: kanariezaad 
• Om te roken: tabak 
• Om mee te werken: kaardenbol voor wevers om wol mee ‘kaarden’ 

en huttentut voor bezems. 
 
Op de akker bij de Grote Weide groeien verschillende planten die 

gebruikt worden om voedsel of gebruiksartikelen van te maken. 
Voedselgewassen: boekweit, verschillende bonen en granen, groenten 
zoals schorseneer, pastinaak, snijbiet en rammenas, kruiden als karwij 
en blauwmaanzaad (voor bakkers). Grondstoffen voor 
voedingsmiddelen: cichorei, mosterdzaad, oliehoudende gewassen als 
vlas (lijnzaad), raapzaad, blauwmaanzaad en huttentut. 
Veevoedergewassen: paardenboon, stoppelknol, voederbiet, 
kanariezaad, spurrie, seradella, wikke en lupine. Grondstoffen voor 
verf: meekrap, klaproos. Grondstoffen voor textiel: kanariezaad, vlas, 

hennep. Genotsmiddelen: tabak. Planten om te verwerken tot 
gebruiksartikelen: kaardenbol voor wevers om wol mee ‘kaarden’ en 
huttentut voor bezems. 

  

 


