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Grootzadige akkeronkruiden hebben
een bijzondere afhankelijkheidsrelatie
met de mens. Ze koppelen een grote
mate van kiemdrift aan een korte peri-
ode van kiemkrachtbehoud. Deze spe-
cifieke eigenschappen - grote zaden,
hoge kiemdrift en kort kiemkrachtbe-
houd - zijn ontwikkeld onder de bijna
7000 jaar lange cultuur van winter-
graanteelt en wijzen op een vorm van
domesticatie of cultuurafhankelijkheid.
Voor sommige soorten is deze afhanke-
lijkheid zelfs zo groot, dat je kunt twij-
felen aan de status van wilde plant.
Doordat de meeste ernstig bedreigd
zijn, is haast geboden als we ze willen
behouden en met een beperkte opper-
vlakte is al veel resultaat te bereiken.
Het zijn bij uitstek soorten voor heem-
tuinen.

Akkers
Akkers zijn eigenlijk maar moeilijk te
duiden als groeiplaats voor wilde
planten. Zoals een markt niet te dui-
den is als dé locatie voor de groente-
man, de visboer of de lapjesman,
maar door de verzamelde neringzoe-
kers zijn karakter krijgt, is de akker
niet het speciale biotoop voor één of
meer soorten, maar biedt plek aan
een bonte verzameling veelal geluks-
zoekers, die in sterk wisselende
samenstelling kunnen voorkomen.
Zelfs van jaar tot jaar kan die samen-

stelling sterk wisselen door verander-
lijke omstandigheden als het weer,
het tijdstip van grondbewerking en
de gewaskeuze. Die laatste is wel één
van de belangrijkste variabelen en
tevens de oorzaak van de sterke
achteruitgang van de soortgroep in
recente tijd, waar - in een tijdsbestek
van minder dan een halve eeuw - de
rogge als wintergraan vrijwel van het
toneel verdween ten faveure van snij-
mais, als zomerteelt op de hogere
zandgronden.
De meeste plantensoorten die we
van akkers kennen hebben ook/wel

een natuurlijk voorkeursbiotoop, al
is dat in de meeste gevallen zo dyna-
misch, dat er regelmatig open plek-
ken vallen in de vegetatie of de vege-
tatie geheel wordt opgeruimd. Zo
kennen we een groep, die thuishoort
in rivierdalen of -beddingen, waar in
de winter sterke erosie en sedimen-
tatie optreden, en zodoende in de
zomer een geschikte standplaats
bieden aan soorten als Smalle raai,
Blauw guichelheil, Stijve wolfsmelk,
Riempjes, Gladde ereprijs en de
slanke veldslasoorten (Getande en
Geoorde), uit de aard van hun bio-
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toop vooral zomerannuellen. Een
andere groep is die van puinmore-
nes of rolsteenhellingen in het hoog-
en middengebergte met soorten als
Brede raai, Kalketrip, Kalkraket en
Akkerzenegroen of de groep van ero-
sieplekken in zandig/zavelige afzet-
tingen lager in de bergen en heuvels
met Klein spiegelklokje, de Spies- en

de Eironde leeuwenbek, Doffe ere-
prijs, Kleine wolfsmelk en Blauw wal-
stro; omdat er voor beide mogelijk-
heden zijn, gedraagt de een zich als
zomerannuel en de ander als winter-
annuel. Ook is er nog de groep van
hele droge en warme standplaatsen,
in de zomer zo warm en droog dat
de vegetatie verschroeit en er op die
manier weer pioniersituaties ont-
staan, waar soorten als Glad bigge-
kruid, Groot spiegelklokje, Valse
kamille, Tengere veldmuur, Franse

silene, Heelbeen en Handjesereprijs
op waren aangewezen, veelal winter-
annuellen. 
Al deze soorten bereikten met zekere
regelmaat het laagland en vestigden
zich meer of minder blijvend op de
Nederlandse akkers, vanwaar ze zich
onder gunstige omstandigheden ver-
der konden uitbreiden.

Soorten
Behalve het bovenbeschreven soor-
tenpalet komt er echter ook een aan-
tal opvallende soorten op akkers
voor die geen natuurlijk voorkeurs-
biotoop lijken te hebben/kennen.
Zou het dan toch zo kunnen zijn dat
- zoals op de markt de standwerker
marktspecifiek genoemd moet wor-
den, als het ware tot ontwikkeling
gekomen binnen het fenomeen

markt - er misschien een aantal spe-
cifieke akkersoorten is te benoemen,
die zich op de akker hebben door-
ontwikkeld? Opvallend is in ieder
geval dat er soorten zijn, die voor
wilde planten grote zaden hebben
ontwikkeld. Dit is te beschouwen als
zaadmimicry; hun zaden zijn zoda-
nig vergroot dat ze tussen de zaden
van het teeltgewas niet of nauwelijks
opvallen, er daardoor moeilijk van
zijn te scheiden en zodoende in het
deel van het teeltgewas terecht

komen dat voor herinzaai gebruikt
werd; het fraaiste voorbeeld daarvan
wordt wel geleverd door Wilde weit,
van welke de zaden op het oog nau-
welijks zijn te onderscheiden van de
korrels van tarwe. Maar ook de
zaden van Dreps, Naakte lathyrus,
Akkerdoornzaad, Dolik en Akker-
boterbloem zijn per zaad groter en
in aantal zaden per bloem of plant
kleiner dan hun soortgenoten uit
hetzelfde geslacht van respectievelijk
dravik, lathyrus, doornzaad, raaigras
en boterbloem. Alle hierboven
genoemde soorten hebben een
1000-korrelgewicht van rond of
boven de 10 gram en dat is al ruim
twee keer zo hoog als dat van
Korenbloem en ruim 10 keer hoger
dan het gemiddelde van de meeste
andere akkeronkruiden. 

Andere soorten ontwikkelden lift-
technieken: ze voegden zich in de
jaarlijkse gang van het graan en het
stro naar de boerderij om van daar
weer terug te worden gebracht naar
de akker.
Ditmaal niet in het deel zaaigoed uit
de oogst maar door zich met de
gehele stengel te verstoppen, in of
aan te haken bij het strooisel en met
de mest uit de stal of via het kippen-
hok waar het onkruidzaad werd uit-
gestrooid, weer op de akker terecht
te komen. Het fraaiste voorbeeld van
deze strategie wordt geleverd door
Ruw parelzaad, een ruwbladige, die
zoals alle ruwbladigen vier zaden op
één bloembodem aanmaakt; één van
de vier zaden zit zo diep in de
bloembodem verzonken dat deze
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zich slechts met geweld laat verwij-
deren en aldus maakt een kwart van
de geproduceerde zaden kans om
op een andere akker terecht te
komen na de gang naar en van de
boerderij. De andere soort van het
geslacht parelzaad kan er trouwens
ook wat van, van zaad vasthouden;

Glad parelzaad houdt echter alle
zaden tot ver in het volgende voor-
jaar vast. Op deze wijze is de kans
het grootst met stengel en al door

water te worden verspreid in het dal
van de beek of kleine rivier, waar hij
meestal te vinden is. 
Andere soorten die technieken ont-
wikkelden om met het stro mee te lif-
ten zijn: alle wikkes en lathyrussoor-
ten die in graanakkers voorkomen,
Bolderik, die zijn laatste zaden
onderin de vruchtdoos vasthoudt,
Naaldenkervel, die als een paraplu
zonder doek aanhaakt aan alles wat in
de buurt komt, de slanke veldsla-
soorten (Geoorde en Getande), die de
eerst gevormde zaden buitengewoon
goed vasthouden aan de stengel.

Ook de hierboven beschreven groot-
zadige soorten, die er het meest op
uit zijn om in het zaaizaad terecht te
komen, hebben voorzieningen
getroffen om met de geoogste teelt-
gewassen mee te worden getrans-
porteerd naar de boerderij. Dreps
vertoont dat fraai in zijn taaie aaras,
waardoor de zaden wel tot Kerstmis
aan de ongestoorde plant blijven
hangen. Bij het transport treden
daardoor zelden verliezen op.
Akkerboterbloem en Akkerdoornzaad
hebben klitachtige tentakels aan de
zaden, waardoor ze gemakkelijk blij-
ven hangen in een korenschoof;
daarnaast zit tenminste een deel van
de zaden stevig vast aan de stengel.

Cultuur
Het is vanzelfsprekend, dat boven-
beschreven ontwikkelingen slechts
plaats konden vinden onder een zeer
grote mate van constantie in de teelt
van nutsgewassen door de mens. 
Het verbouwen van graangewassen
door de mens begon toen deze zijn
nomadische bestaan verruilde voor
een leven op een vaste plek, althans
voor een langere periode, lang
genoeg om op die plek gewassen te
gaan verbouwen. Voorzover bekend
begon dat ongeveer 7000 jaar gele-
den in het toenmalige Mesopotamië,
tussen de Eufraat en de Tigris.
Vandaaruit breidde deze vorm van
levensonderhoud zich via Klein-Azië
naar Zuid-Europa uit. De enig moge-
lijke cultuur daar was: wintergraan
met de winteranuellen als begelei-
ders. De zomers zijn daar immers
dermate heet, dat alles dat niet zeer
diep wortelt, rond half mei ver-

droogt. Waarschijnlijk teelde men in
de vroegste tijd alles dat een beetje
grote zaden had door, wellicht in het
begin voornamelijk als veevoer en
selecteerde men in later tijd nutsge-
wassen uit voor menselijke con-
sumptie. Duizenden jaren lang voer-
de de akkerbouwende mens dezelfde
handelingen uit, waarbij graange-
wassen werden geselecteerd en ook
weer gelaten voor wat het was als
men tot een betere selectie kwam.
Zo ontstonden bruikbare graange-
wassen als Eenkoorn, Spelt en
Emmer, soorten en rassen die in
moderner tijd hun waarde weer ver-
loren. Een deel van de begeleidende
onkruiden ontwikkelde zich met de
teelt als boven beschreven mee.
Op de hogere zandgronden in
Nederland werd traditioneel veel
rogge verbouwd. Het is een teelt die
weinig risico’s kent en zelfs op de
armste gronden nog een redelijke
opbrengst gaf. Organische mest was
tot een halve eeuw geleden nog een
schaars goed en kunstmest duur of
beperkt leverbaar. Tot in de zestiger
jaren van de vorige eeuw werd nog
bijna 200.000 hectare op de hogere
zandgronden met rogge beteeld en
voor minder dan een derde van dit
areaal werd zaaizaad gekocht. De
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rest werd dus betrokken uit de eigen
teelt of gekocht uit de oogst van de
buurman als deze mooiere rogge
had staan. En tot die tijd hadden de
grootzadige akkeronkruiden op dat
gebied de wind nog mee.
Tegenwind stak in die tijd en ook

daarvoor al op in de vorm van een
diversiteit aan ontwikkelingen op het
vlak van mechanisatie en andere
intensiveringen van de cultuur.
Eeuwenlange stromen van stro en
graan tezamen naar de boerderij
werden onderbroken toen de maai-
dorser zijn intrede deed en het aller-
grootste deel van de onkruidzaden
op dezelfde akker weer uitspuwde en
dus niet meer op andere akkers
terecht kwam. 
Onkruiden die aan wintergraanteelt

waren gebonden konden op deze
wijze in één jaar door teeltwisseling
praktisch verdwijnen; met hun gerin-
ge kiemkrachtbehoud (veelal minder
dan één jaar) waren ze immers niet
bestand tegen vruchtwisseling naar
b.v. een zomergewas. De stromen

van de boerderij naar de akker van
ruige stalmest droogden op en zaai-
zaad werd steeds gespecialiseerder
geteeld en geleverd; onkruidzaden
mocht het niet meer bevatten.
Uiteraard droeg ook de chemische
onkruidbestrijding in stevige mate
bij aan het verdwijnen van akkeron-
kruiden. Voeg daarbij nog de ver-
zwaarde bemesting, waardoor een
veel zwaarder en dichter hoofdgewas
mogelijk werd en tenslotte het totaal
wegvallen van rogge uit het teeltplan
van de landbouw op de hogere zand-
grond en de teloorgang van de akke-
ronkruiden in het algemeen is
geschetst en die van de winterrogge-
teelt afhankelijke grootzadige soor-
ten in het bijzonder.

De afhankelijkheid van deze teelt
wordt het best vertoond door Dreps
(Bromus secalinus), die nergens bui-
ten akkers werd aangetroffen en die
waarschijnlijk op de akker tot ont-
wikkeling is gekomen uit één van de
grote draviksoorten onder de voort-
durende invloed van het akkeren
met graan door de mens. In dat
eeuwenlange herhalen van dezelfde
handelingen werden planten met
eigenschappen, zoals we die nu ken-

nen van Dreps - taaie aaras, grote
zaden en hoge kiemdrift - stelselma-
tig bevoordeeld boven andere indivi-
duen, die daardoor geleidelijk aan
werden uitgeselecteerd.
Bovengenoemde eigenschappen wij-
zen op een vorm van domesticatie -

net als bij andere granen - door de
mens, waarbij Dreps gewoon werd
meegeoogst, gemalen en gegeten.
Aldus ontwikkeld is de soort heden-
tendage zo afhankelijk van de ouder-
wetse landbouwcultuur, dat de soort
niet zonder deze cultuur kan voort-
bestaan.
Hij mist het vermogen zich zelfstan-
dig te verspreiden, kiemt waar het
zaad op de grond terecht komt en is
door zijn korte kiemkrachtreserve
gedoemd heel snel terrein te verlie-
zen als dat niet geschikt is voor de
soort. Met deze eigenschappen is de
soort dus zo afhankelijk van de
mens geworden, dat hij niet anders
dan in combinatie met graancultuur
- inclusief de ouderwetse handelin-
gen van oogst in schoven, dorsen op
de boerderij en weer uitzaaien in een
deel van het gewonnen zaaizaad -
kan overleven, dat je een dergelijke
soort eerder als cultuurrelict dan als
wilde plant moet beschouwen.
Met Dreps hebben veel van de ande-
re grootzadige akkeronkruiden
zoveel gemeen, dat in elk geval dui-
delijk is dat de ouderwetse vorm van
graancultuur nodig is, om ze weer
een veel breder fundament op
Nederlandse akkers te verschaffen.
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Vaker komen in discussies over dit
onderwerp dan ook conclusies naar
voren, dat deze soortgroep eigenlijk
in het museum hoort en er is inder-
daad een museum voor oude cul-
tuurrassen waar deze en vergelijkba-
re soorten eigenlijk thuishoren: het
Openluchtmuseum. Daarmede goed
vergelijkbaar zijn de heemtuinen en
ik doe bij deze dan ook graag een
oproep om er enige vierkante meters
voor in te ruimen. Zaad van boven-
genoemde soorten is in menging
met winterrogge bij mij verkrijgbaar.

Akker van Noach
Al in de zeventiger jaren had ik
zoveel plezier in het koesteren van
een aantal onkruiden als Gele ganze-
bloem, Korenbloem, klaprozen en
Bolderik, dat ik overal waar ik maar
even een tuintje, volkstuintje of

groentetuintje had wel een paar vier-
kante meter inruimde voor wat
rogge of haver om de soorten te
laten bloeien en zaad te laten zetten.
Deed ik dat in het begin nog vooral
om de ecologie van de soorten te
leren kennen, gaandeweg voegden
zich daar - deels spontaan, deels
met mijn hulp - allerlei soorten bij,
zodat ik nu over een sortiment van
rond de vijftig meer of minder
bedreigde soorten beschik (Rode
lijstsoorten), voorwaar een soort
akker van Noach.
Vanaf eind jaren negentig beschik ik
ook over een stukje op basenrijke
bodem en gaan ook de basenmin-
nende soorten crescendo. Daar heb

ik in het begin van soorten met wei-
nig individuen nog wel eens apart
zaad verzameld en voor het volgen-
de seizoen weer uitgezaaid, de laat-
ste jaren is dat niet meer nodig. Van
jaar tot jaar wisselen de aandelen
per soort nogal sterk, maar geheel
kwijtraken doe je een soort vrijwel
niet meer als hij er eenmaal is. Het
duurt echter wel een tiental jaren
voordat de bodem verzadigd is van

soorten met kleinere zaden en er
een ‘natuurlijke’ verdeling van de
ruimte door de verschillende soorten
ontstaat.
Een enkel jaar zijn de omstandighe-
den voor één soort kennelijk zo gun-
stig, dat een monocultuur ontstaat;
Bolderik kan zich zo gedragen. Dan
neig ik nog wel eens naar tweemaal
achter elkaar spitten en dan moet je
alweer oppassen dat je hem niet
helemaal kwijt raakt. Dit jaar was
door de natte winter de rogge voor
95 % weggerot en stond er dus geen
graan voor de Wilde weit, halfpara-
siet als deze is en ik vreesde voor
het voortbestaan van de soort. Maar
zie: Dreps was weer in het voordeel

bij zoveel nattigheid en groeide in
voldoende mate uit om als gastheer
voor de Wilde weit te dienen. Door
het gebrek aan rogge leek het dit jaar
niet veel op een graanveldje, maar
de massale opkomst van Naalden-
kervel en Akkerboterbloem gaf het
weer een heel apart cachet. Zo is elk
jaar anders, ook al houd je dezelfde
teelt - wintergraan - in stand. 
Hopelijk is in elk geval duidelijk, dat

de groep van grootzadige akkeron-
kruiden zeker niet in de eerste plaats
zo zeldzaam is geworden doordat ze
zulke hoge eisen stellen aan de
bodem, maar veeleer aan de cultuur,
waaronder tot het midden van de
vorige eeuw graan werd verbouwd
en dat ze niet gebaat zijn bij opslag
in een potje op de plank, noch
beschikken over een levenskrachtige
zaadvoorraad in de grond, maar dat
ze slechts gebaat zijn bij jaarlijkse
groei en bloei, al is het maar op een
paar vierkante meter. 

Marcel Bolten is akkeronkruiden-
specialist met veel praktijk-
kennis. In zijn eigen tuin biedt
hij veel ruimte voor deze plan-
tengroep.
Zijn adres: Schuurgraafspad 1,
6611 KE Overasselt
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