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De ideale kool
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Sinds Anna van Oostweàrd voÍig iaat deetnam aen Íasienploeven
met koo[, is kool eeí van haar Íavoriete gewassen. Daa]om heeft
ze dê stap genomen om zich eb tuinder bezig tê gaan houden met

kootveÍedeling. Drie zaadvagte koolrassen
gaàt zê de komende maanden obierueÍen
en gelecteÍen. Volgend iaaÍ kan het zaed
woÍden veÍzaíreld. "Hêt is êen lang ploces,
waa. ik in mee zal groeien," zegt ze vàst-
bestoten.

Een 'dàÍreàk', noemt ze zich2elf. Ze is àLtijd op
zo€k geweest nàar nieuwe, goede slarassen,
"SLa is zo zwak en gevoêtig. De schimmelgevoe-
tigheid is een groot probleem. Maar de pLant is

píachtig, zoals hij een krop vormt. Dat vind ik eí9 interêssant. Vroeqer had
ik êen steíke ambitie met sperzjebonên. lk vond sperziebonen veàk tegen-
vatlen wat betÍeft de smaak. lk heb rassen gezocht bij Duitse telers en bij
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'De kool zou weer
een grotere plek in

onze wíntervoedinq
moeten kri jgen'

de Eolster. Hêt problêem js dat de meest smakelijke bonen
er vaàk niet ui t  z ien. En dat wit len de mensên niêt" .

Structuur
5inds de rassenproeven met ondêr meer kool, die het

toui5 Botk Instjtuut op haaí boerenbedri,f en dàt van
enkete andere bioloqische teters begeleidde, wi lAnna van
Oostwaard zjch gaan toeleggen op zaadvagte rassen van
íode en witte koot. "lk vind kooL een qeweldige qroente.
Hij is gemàkketijk t€ oogsten en goed te bewaren
geduíende de winterperiode, terwijL het wel een btàd-
gewas is. Daar komt bij dat kool een heel mooi gewàs is.
Snij een kooL door en je ziet een prachtjge structuur!
De koolzou weer een groterê ptek in onze winteívoeding
moeten krijgen. Structuur is wat we nodig hebben in de
wintêr Terwijt veet mensen in de wjnter tomaat en sLa
eten. Ki jk bi j  Atbert  Hei jn in de schappen: je ziet  er àLleen
voorgesneden koot of kool in het bamipakket.  Voor veel
men5en is de kooL 9êen àantrêkkehjke groente me€r. Odin
dopt zel Ís nauweti jks nog kool jn het groentepakket l  We
moeten weer opnieuw [êrên hoê we kool goed kunnen
qebruiken, door er bijvoorbeetd mee te roerbakken of een
groentetaart te maken."

Van oostwaard is een van de drie boeren van de
Horrterhoí een kLein gemengd biologisch dynàmi5ch
bedrijí bij Dujven, vtakbij Arnhem- op twee hect.re wor-
den vr i jweL àLtê groentesewasren en kruiden seteeld, die
hun weg vinden naaí honderdvijftig qíoentêàbonne-
menten. "Het is het mooiste om àlte groentegewassen te
teten", zegt Van Oostwaard. "lk zou verarmen bij vijf teet-
ten. De pieken zijn nu vrij gemàkketijk op te tossen.
O€ gewassen, en dus ook het werk, volgên eLkaar heêl
togisch op. sinds kort hebben we vier koeien. De eigen
mestpÍoductje biedt veel voordeten. we hêbben de
kwaliteit nu in eigen hand." Het abonnement is nu uitge-
breid met zuiveL. De distíibutie van de qroênteabonne-
menten veíloopt vià twintig particuliere adressên in
Arnhêm en omstreken.
In de winter worden €r geweckte producten bijgetêveíd,
zoals tomatenmoes. Ook heett Horsterhof een boerderij-
winkel, die twee màat per week is geopend.

Tegenwoordig is al les hybride
Ven Oostwaaíd laat de percelen met jonge kootptanten

zien. Drie zaadvaste kootrassen zijn vlak voor de langste
dag in juni uitgêplant: Rodynda (een taag groeiende Duitse
íode kooL), de tànqendijker bewàarkool (een Nedertandse
grote rode kooldie hoog op de stam groeitlen de verbe'
terde DottenfeldeFDauer leen làêg groêiende, Duitse witte
kooL, van oorsprong Poots). Met deze drje rassen wit ze
gaan selecteren. Voor de zekerh€id, mêt hêt oo9 op de
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groenteabonnementen, staat er nog een veLdje hybride
witte kooL van het gangbare zeedbedrjjf gejo. "Het is
tegenwoordig alLemaaI hybride watje koopt. Er woídt al
jaren niet meer veredeld op zeàdvàste rassên. Hybride kooL
is puur op productie en uniformiteit verêdeLd. Terwijt zaàd-
vaste íassen nog een eiqenschàp hebben diê ik zou
omschri jven ats 'beweegti jkheid' .  De ptant is nog in stáat
zich aan te passen àan de omÍandigheden op het Land., ,
(zie ook kader)

Strak in de vorm
''Voor mij heeft de ideàle kool een fijne íructuur en zit

hij strak in de vorm. Het tijkt weL àlsof een koot nog €ven
doorgroeit als hij eenmàat i5 geoogst. Dan raken de buiten
ste bladeren los en dat vêrmindert de houdbàarheid.
In deze moderne tijd hoort hjj niet te groot te zijn. De
ujtdaging bij de Lànqendijker is daarom hem te veíktêinen
en veífijnen. In de beqinperiode vàn de qroei moeten de
buitenbtaderen snel de bodêm bedekken. tk wil het
onkruid wieden beperken om zo min moqetijk door hêt
kooLveld te hoêven lopen. De ideale koot moet natuuÍtjjk
goed in de Nedertandse omstandigheden kunnen qedijen
en gezond en kràchtig zijn. Wat heel bijzonder is aan de

ontwikkêting van een koot is dê opeenvolging van de ver
schi l tendê fasen. le zou kunnen zeqgên dat ook een kool
eên puberteitsfase en een voLwassen íase doorloopt.
Bij hybíd€ rassen zie je die overgànqen niet zo duidetijk."

Van Oostwààrd hoopt tijdens de drukke zomer- en
heífstmaanden voldoende tijd ên íuimte te kunnen vtnoen
om het selectiewerk uit te voêren. "Het is een ênder soort
àándàcht die je voor het selectjew€rk nodig hebt. Jê moet
de ruimte nemen om je te concentreren." Tot dê oogsttijd
in oktober hoopt ze iedere twee wek€n de kootptanten te
bekijken en een systeem uit te werken om de observaties
in h€t vetd vast te lêggen. <

'Het ís tegenwoordíg allemaol
hybríde wat je koopt.
Er wordt al jaren niet meer
veredeld op zaadvaste rassen'


