Oude granen, een nieuwe toekomst in Brabant
Over graan en gezondheid is veel te doen
de laatste jaren, denk bijvoorbeeld aan de
bekende voedselboeken ‘Broodbuik’ en
‘Voedselzandloper’. Vaak worden tarwe
en brood in een verdoemhokje geplaatst
en wordt een koolhydraat-arm dieet
gepropageerd. Aan spelt en haver worden
aan de andere kant wel weer allerlei
positieve gezondheidsaspecten

Oude granen - een nieuw begin
Begin 2015 zijn imker Marcel Horck van
Tilburgse Stadsimkerij Beezzzz en Loek
Hilgers van de Stichting Korensla, in nauw
overleg met Golfclub Toxandria, gestart
met het telen van oude vergeten
graansoorten op natuurakkers van de
golfclub in Molenschot. Loek Hilgers is
een echte specialist op het gebied van
oude granen. Hij teelt meerdere (kleine
hoeveelheden) zeer zeldzame oude
granen. In 2016 zijn Hub van Erve,
molenaar van de Kerkhovense Molen in
Oisterwijk en Dion Heerkens van Bijenlint
Bels Lijntje aangesloten.

toegedicht. De consument vraagt steeds
meer naar eerlijke en gezonde producten.
Dat geldt ook voor granen en vele
broodproducten. Er is een groeiende
vraag naar broodvarianten die gebakken
zijn met spelt, rogge, haver en andere
oude tarwe- en graansoorten vanwege
een andere en lekkerder smaak.

In 2015 en 2016 zijn de natuurakkers van
Golfclub Toxandria ingezaaid met oude
zomer- en wintergranen, zoals Gelderse
Risweit, Sint Jansrogge, wintergerst en
boekweit. Daarnaast zijn proefveldjes
aangelegd met zeldzame granen als
Zomereenkoorn, Bruinkafzomeremmer,
Aalter troshaver, Hemelgerst en Brabantse
gele haver. Op de natuurakkers wordt een
z.g. drieslagstelsel toegepast. Dit houdt in,
dat op ieder perceel een vruchtwisseling
wordt toegepast, waarbij in jaar 1 een
wintergraan wordt ingezaaid, in jaar 2 een
zomergraan en in jaar 3 een rustgewas.
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www.beezzzz.nl

Hub van Erve, Kerkhovense Molen
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www.korensla.nl
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www.toxandria.nl

