VELDWERK BUURTSUPER RIJNVLIET - eerste vondsten

VELDWERK RIJNVLIET // MOERASANDIJVIE
Deze opvallende eenling groeit hier langs een recent
gegraven oeverrand in de nieuwe wijk Rijnvliet. In natte
omgevingen en na het verstoren van de aarde krijgt deze
pionier kans, waar hij meestal zichzelf in grote getale laat
zien. Dit komt door het grijzige vruchtpluis dat na de bloei
vormt dicht op elkaar gepakt zit en rijkelijk zaden rond
spreidt. Het verklaart de neiging van deze plant om plotseling met duizenden exemplaren aanwezig te zijn op een plek.
Maar hier in deze nieuwe wijk aan de rand van Utrecht is het
een stralende solo show voor deze moerasandijvie. En met
de nodige terughoudende voorzichtigheid betreed deze
schoonheid een nieuw habitat.
In Nederland is moerasandijvie een zeldzame verschijning, zelfs op het punt dat men ooit dacht dat de plant hier
uitgestorven was. Waar nieuw land ontstaat, in de nabijheid
van water en vocht is plant graag van de partij. Zo was het
deels inpolderen van de Zuiderzee en het realiseren van het
IJsselmeer creëerde een landschap waar moerasandijvie
perfect kon gedijen.
De plant heeft bleekgroene en wat wollig-behaarde bladeren
die eerst een rozet vormen. Het is een één of tweejarige plant
die vanuit de rozet kan opgroeien tot een hoogte van een
meter. Zoals zijn naam al aangeeft houdt hij van natte voeten
en je kunt hem vinden in ondiepe drassige gebieden en aan
de oever van stroompjes. Vanaf mei tot juli vormen er gele
stervormige bloemen en die zitten zo vol met nectar dat ze
intense honinggeur door de atmosfeer verspreiden.
Aan de bloemen kun je herkennen moerasandijvie f amilie
is van de composieten waarvan jacobskruiskruid, klein
kruiskruid en zilverkruiskruid, soms dodelijk giftig zijn. Het
is daarom niet verwonderlijk om te denken dat ook moeras
andijvie niet goed voor je zal zijn, maar het tegendeel is
echter het geval. De plant wordt her en der als een groente
gezien en is veilig voor menselijke consumptie. De jonge
bladeren kunnen als salade gegeten worden, gekookt als
groente of zelfs als een soort zuurkool worden ingemaakt.
Zullen we deze plant binnenkort ook in het assortiment van
de Buurtsuper terugvinden? Het interessante is dat het eten
van moerasandijvie gebeurde vaak niet uit luxe, maar uit
armoede. In het polderlandschap ten noorden van Amsterdam,
gebruikte men onder andere de naam ‘armoedsbloem’ voor
moerasandijvie.

VELDWERK RIJNVLIET // WILDE KOOL EN DE DRIEHOEK VAN U
Tijdens een winterse wandeling door Rijnvliet in d
 ecember
2019 met twee kersverse bewoners deden we een p
 rachtige
vondst. In deze nieuwe wijk in aanbouw vind er veel
verplaatsing en verstoring van de ondergrond plaats. Vooral
olie houdende zaden die in de bodem zitten kunnen nog
na lange tijd eenvoudig kiemen. Zodoende troffen we we
veel jonge planten van zwarte mosterd (Brassica nigra) en
raapzaad (Brassica rapa) aan. Tussen deze twee soorten
troffen we ook een plant met koolachtig grijsblauw blad aan.
De gele bloemen waren inmiddels uitgebloeid en v
 ervangen
door lange zaaddozen, die op sommige plekken waren
opgespleten. Door het zachte winter weer verscheen er al
een kleine kraamkamer met ontkiemde zaden. Bij nadere
inspectie bleek het de wilde kool (Brassica oleracea) te zijn
en besloten een aantal zaden te verzamelen. De plek waar de
plant groeit zou immers in het voorjaar worden bebouwd met
een nieuw blok woningen.
Al deze drie vondsten in Rijnvliet behoren tot dezelfde familie
van de kruisbloemen en zijn voorouders van veel k
 oolsoorten.
En wist je dat soorten zoals rodekool, palmkool, spruiten,
bloemkool, boerenkool of broccoli die we verbouwen en eten
allen directe afstammelingen zijn van de wilde kool?
In de jaren dertig van de vorige eeuw deed Koreaans-Japanse
botanicus, Woo Jang-choon onderzoek naar de evolutie en
relaties tussen leden van het plantengeslacht Brassica. 
Dit werd een theorie genaamd de Driehoek van U. De t heorie
stelt dat het DNA van deze drie voorouderlijke soorten van
Brassica gecombineerd zijn om drie veel voorkomende
groenten en oliehoudende gewassen te creëren. Het is
sindsdien bevestigd door studies van DNA en eiwitten. Met

onze vondst in Rijnvliet hebben dus de drie soorten; zwarte
mosterd, raapzaad en wilde kool waaruit eindeloos veel
koolsoorten zijn voortgekomen.
Met het voorjaar voor de deur, zijn de zaden van de wilde kool
in potjes gezaaid. Na 6 weken staan er 90 plantjes te p
 opelen
om weer terug de Rijnvlietse aarde in te gaan. Komende
periode gaat onze zoektocht verder naar de wereld van kool
en zullen we de wilde koolplanten een onderkomen gaan
geven.

VELDWERK RIJNVLIET // PIONIERSVONSTEN

Groot kaasjeskruid – Malva sylvestris

Bijvoet – Artimisia vulgaris

Grote klis – Arctium lappa

Grote lisdodde – Typha latifolia

Zwarte mosterd – Brassica nigra

Schietwilg – Salix alba

Moerasandijvie – Senecio congestus

Koolzaad – Brassica napus

Hondsdraf – Clechoma hedracea

Ridderzuring – Rumex obtusifolius

Akkerdistel – Cirsium arvense

Smalle weegbree – Plantago lanceolata

VELDWERK RIJNVLIET // PIONIERSVONSTEN

Koningskaars – Verbascum thapsus

Zomereik – Quercus robur

Gewone smeerwortel – Symphytum officinale

Grote brandnetel – Urtica dioica

Klein hoefblad – Tussilago farfara

Wilde reseda – Reseda lutea

Zwarte populier – Populus nigra

Gewone rolklaver – Lotus corniculatus

Melganzevoet – Chenopodium album

Grote zandkool – Diplotaxis tenuifolia

Boerenwormkruid – Tanacetum vulgare

Middelste teunisbloem – Oenothera biennis

VELDWERK RIJNVLIET // PIONIERSVONSTEN

Bosandoorn – Stachys sylvatica

Valse acacia – Robinia pseudoacacia

Driekleurig viooltje – Viola tricolor

Heermoes – Equisetum arvense

duizendblad – Achillea millefolium

Rood guichelheil – Anagallis arvensis

Harig wilgenroosje - Epilobium hirsutum

Fluitekruid – Anthriscus sylvestris

VELDWERK RIJNVLIET // BUURTSUPER?

Dirk

Tempex / WC papier

Limonade / Spa

Handschoen rechts

Veger hout

Nivea men

Karnemelk bio

Jumbo

Surprise ei

Boter

Cola / Peuken

Dop / Danoontje

VELDWERK RIJNVLIET // EETBARE TUIN?

VELDWERK RIJNVLIET // WATER EN BUIS

