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“Op naar de nieuwe lente, 
geen ‘silent spring’, 

maar een lente vol zoemende 
insecten en vogelzang.”
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GRAAN

Brood, spaghetti, muesli, popcorn en ook bier 

worden allemaal van graan gemaakt. Voor bijna 

alle mensen op de wereld behoren granen tot het 

dagelijks voedsel. Graan is een verzamel naam 

voor grassen met eet bare zaden. Alle granen zijn 

grassen, maar niet alle grassen zijn granen. Het 

gras waarop je voet balt, heeft bij voor beeld geen 

eet bare zaden. Dat is geen graan.

Ongeveer 8000 jaar voor Christus ontdekten

mensen al wat je kon doen met graan. 

In Zuid-Oost-Turkije werd toen de teelt van 

eenkoorn gedomesticeerd. Perzische en Turkse 

koop lieden brachten graan korrels naar Zuid-

Europa. Van daaruit werden ze verder verspreid.

Graan bestaat in vele soorten. In onze regio is 

tarwe de belang rijkste soort. Dit gewas groeit goed 

op de vrucht bare klei grond. Andere soorten zijn 

rogge, haver, gerst, gierst en mais. Van rogge wordt 

rogge brood gemaakt, maar tegen woordig wordt 

de meeste rogge verwerkt tot veevoer. Dat geldt 

ook voor de meeste granen bij ons. Slechts een 

heel klein percentage wordt gebruikt voor brood.

OERGRANEN EN PSEUDOGRANEN

Oergranen zijn eeuwenoude granen die door de 

jaren heen niet genetisch bewerkt werden. Voor 

de huidige heropleving van oude graan soorten zijn 

veel goede redenen: een 10.000 jaar oude tradi-

tie, hoge voedings waarden, de bijzondere smaak, 

exclusiviteit, natuur lijk heid en duur zame productie.

Naast de verschillende soorten oergranen zoals 

emmer tarwe, eenkoorn, oerspelt en co bestaan er 

ook zogenaamde pseudo granen. Botanisch gezien 

behoren granen tot de grassen familie, die geteeld 

worden omwille van hun eetbare bestand delen, de 

korrels. Pseudo granen daaren tegen zijn een jarige 

planten waarvan de zaden geheel of gemalen 

kunnen worden gebruikt in bakkers waren. Ze 

behoren echter niet tot de familie van de graan-

planten en bevatten bij voor beeld geen gluten. 

Daarom kan er geen brood mee worden gebakken.

Toch hebben pseudo granen zoals amarant, quinoa 

en boekweit plus punten op het gebied van smaak 

en gezond heid, waardoor ze geliefd zijn in de 

keuken. Ook het gebrek aan gluten heeft voor delen. 

Zo zijn gerechten met pseudo granen meestal goed 

voor mensen die lijden aan een gluten intolerantie.



6 Water en wind | Graan

GRAAN IN DE GESCHIEDENIS

Graan is de sleutel van elke economie ter wereld. 

Bij ons is graan tarwe, maar in Azië is hún graan 

rijst en bij de maya’s in Mexico was dat mais. 

Graan is, met zijn goudgele kleur een soort van 

oer geld. Je kon het als edelman stockeren en op 

die manier macht uitoefenen op de omgeving. 

Je kon het ook ruilen en op die manier gebieden 

kopen, maar je kon er ook soldaten en legers mee 

voeden en op die manier ‘je slag slaan’. Overal 

ter wereld zorgde het graan ervoor dat de mens 

zich begon te vestigen op dezelfde plaats en zo 

sedentair werd. 

Het begrip cultuur komt van het Latijnse woord ‘cultura’ en is afgeleid van ‘colere’: 

bebouwen, bewerken, vereren, versieren, onderhouden. 

De Romeinen gebruikten het in agricultura; het bewerken van akkers.
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EENKOORN EN EMMERTARWE

In Europa is het graan vanuit wilde grassoorten en 

toevallige kruisingen een heel complexe stam-

boom gaan vormen. Een koorn en emmer tarwe 

zijn eerder neven dan ouders en kind en de manier 

hoe harde en zachte tarwe soorten zich genetisch 

tot elkaar verhouden is minder nauw dan hun 

Neder landse namen laten uit schijnen. Dan heb 

je nog spelt en rivet tarwe, maar ook haver, 

rogge en gerst… Het is een complexe materie, 

onze culturele invulling van dat woord graan. Op 

sommige schrale regio’s van Europa komt er ook 

nog eens boek weit bij en dat is helemaal geen 

gras soort, maar eerder een ganzen voet achtige.

Waarom noemen we dit allemaal ‘graan’ en 

waarom zijn we zo tarwe-centrisch geworden? 

Waarom nam zachte tarwe het over van de harde 

‘durum’-tarwe soorten?

Wel: bodem, klimaat en de evolutie van de mense-

lijke samen leving speelden een rol in die evolutie. 

In de middel eeuwen waren rogge en gerst niet weg 

te denken uit het menu van de gewone man. Tarwe 

of de mix van tarwe en rogge – masteluin genoemd 

– waren eerder het voedsel van de gegoede klasse. 

Het is maar met de opkomst van efficiëntere 

land bouw methoden, met een maximalisatie in het 

aantal stuks vee per hectare en de dierlijke trek-

kracht dat tarwe echt op de voorgrond kon treden.

eenkoorn

emmertarwe
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Door de middeleeuwse Vlaamse, of was het Brabantse, landbouw-

techniek om in de rotatie gras  klaver te gaan verbouwen en dit aan 

het vee te voederen ontstond de kans om de veel eisende teelt van 

zachte tarwe tot een goed einde te brengen. De harde tarwe konden 

in het koude klimaat van Noord west-Europa in de middeleeuwen 

niet mee, zelfs nu, met de klimaat opwarming hebben ze het hier 

moeilijk. De intrede van tarwe in die middel eeuwen ging ook gepaard 

met de opkomst van grotere steden, waar ook weer extra mest 

werd geproduceerd… Zij het veeleer van menselijke oorsprong. 

En zo verdrong de tarwe die schralere broertjes, rogge en gerst, 

steeds meer van het toneel. Ook in zanderige regio’s verdween zelfs 

boekweit eens de moderne tijd daar de eerste zakken met kunst mest 

bracht.

Het leek allemaal een ‘brave new world’, met toren hoge opbrengsten 

en bergen van boter… Maar de maxi ma li saties eisten hun tol. 

Internationale markten ontstonden met de opkomst van de 

stoommachine en er woonden steeds minder boeren in de vroegere 

land bouw regio’s… En ons menu, dat ooit bol stond van ‘andere 

graan soorten’ en lokale variëteiten vlakte af, tot een klein aantal 

soorten die de industrie kon verwerken. Onze spijs vertering kon 

die bokken sprongen van de menselijke evolutie niet altijd volgen. 

Gluten intoleranties voegden zich bij de steeds grotere groep 

bewuste boeren en consumenten op zoek naar meer smaak, meer 

authenticiteit en misschien zelfs meer leven. En zo bouwen we 

samen aan een nieuwe toekomst.

Eenkoorn

Limburgse Rosse

Witte van Vlaanderen

Emmertarwe

Witte van Vlaanderen
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“’Time’ is voor steeds meer boeren en bakkers niet langer ‘money’, maar wel een nood- 

zakelijke voor waarde om geuren, kleuren en smaken volledig tot hun recht te laten komen. 

Water- en wind molenaars zijn hun perfecte bond genoten want hun molen stenen 

malen al eeuwen langzaam maar zeker.”

Alain Goublomme, molenaar
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GRAANBOER TIJS BOELENS  
AAN HET WOORD.

Als kind groeide hij op in Gooik, met aan de over kant van 

de straat een authentiek boerderijtje. Alles was schijn-

baar nog het oude. Twee koeien op stal, een hoog stam-

boomgaard in bloei, en op de velden … graan! Het is daar, 

dat de kiem ligt van het pioniers werk dat hij vandaag 

de dag deelt met streek genoten, collega boeren en 

-boerinnen. De grote en lange keten van de traditionele 

land bouw houdt Tijs op een afstand. Zonder collega’s en 

vrienden tegen het hoofd te willen stoten zou hij zich 

snel ‘tot slaaf van een veel te homo gene manier van 

boeren’ voelen mocht hij voor de traditionele land bouw 

kiezen, zegt hij. De keuze uit zaai goed is veel te beperkt 

en spreekt weinig tot zijn verbeelding.



MASTELUIN

“Rogge lelie, guichel heil, akkerereprijs en koren-

bloem, akker madeliefje of klap roos… Wanneer 

zag je ze voor ’t laatst? Er is lang zaam een nieuwe 

rode lijst van bedreigde natuur aan het ontstaan 

in Europa. Akker onkruiden, akker vogels, zelfs 

akker zoog dieren en akker insecten moeten het 

af leggen tegen de malle molen van de agro-indus-

trie. En de boer? Die wordt er ook niet beter van. 

Van heren boer naar bedel boer, zo lijkt het wel. In 

de jaren ’60 van vorige eeuw, sinds de ontplooiing 

van het plan Mansholt ging het van kwaad naar 

erger. De subsidies die de boeren moesten recht-

houden, beschermen hen niet tegen de vrij-

making van de internationale. Het lijkt wel of het 

lot van de boer en de landbouw natuur aan elkaar 

vast geklonken zijn. Er zijn winnaars, maar vooral 

verliezers in dit spel. Kraaien en duiven en enkele 

grotere markt spelers varen wel bij de recente 

land bouw evoluties. Maar het gros van de boeren 

en de geel gorzen of de Europese hamsters delven 

het onder spit. Productie maximalisatie leverde de 

meeste boeren geen inkomens zekerheid op. Met 

de klimaats verandering in het verschiet lijkt ook 

die productie maximalisatie tegen haar grenzen 

aan te lopen. Misschien moet de land bouw dan 

toch maar kiezen voor de ecosysteem-aanpak. 

Samen met de productie van voedsel produceren 

we een natuur lijk landschap waar ook akker natuur 
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haar plaats in vindt. De productie van voedsel per 

vierkante meter loopt dan terug, maar we ver lie-

zen de plattelands economie niet uit onze handen 

en we zien ook minder regio’s na enkele decennia 

van top producties ten onder gaan aan uitdroging 

of erosie. Het leek tot voor kort allemaal dromerij 

van enkele alter natieve boeren, maar nu voelen 

we dat er iets nieuws in de lucht hangt. De nieuwe 

wereld bestaat al en op sommige boerderijen hoor 

je ze al ademen. En in haar kiel zog vliegen er terug 

zwaluwen mee.

Op naar de nieuwe lente, geen ‘silent spring’,

maar een lente met akker bloemen en vogel zang.”
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BRUEGELGRAAN

Tijdens archeologische opgra-

vingen in 2015 in de Sint-

Martinus kerk van Sint-Martens-

Lennik werden in een kuil zeer 

veel verkoolde gedroogde 

erwten en enkele schaarse 

exemplaren van tuin boon 

aangetroffen. Het meren deel 

van de vulling bestond echter 

uit twee graan  soorten. 85% 

was tarwe en 15% rogge. Beide 

graan  soorten werden gebruikt 

voor het bakken van brood.

In het archeologisch dossier staat te lezen: “In historische literatuur wordt vermeld 

dat in de 15de tot 17de eeuw in West-Brabant en meer westelijk in de leem streek 

mas te luin als winter graan in ge zaaid werd. Mas te luin is een meng sel van tarwe 

(of spelt) en rogge. Deze brand resten vondst wijst op de oogst van mas te luin die 

voor het bakken van brood kon gebruikt worden. Gelijk aardige vondsten zijn in de 

nabije steden Ninove en Aalst aan het licht gekomen. Het soorten spectrum van 

de verkoolde wilde planten wijst volledig in de richting van akker onkruiden die in 

de winter graan akkers groeiden. Ook dit materiaal is uit zonderlijk goed bewaard. 

Dreps/akker dravik en akker kool zijn er in groten getale aanwezig.”

Dit graan mengsel werd “Bruegel graan” genoemd omdat het dateert uit de tijd 

van de schilder (1525–1569). Het archeo lo gisch rapport vormt een weten-

schappelijke basis die het mogelijk maakt om een beeld van het leven in die tijd 

te her stellen. Zo ontdekken we meer over de aard van de mengsels en de soorten 

die op dat moment werden gekweekt en de bijhorende smaken en toepassingen.

verkoolde exemplaren van tarwe
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VIA TOLLEMBEEK  
NAAR ISTANBUL

Belgische graanboeren gingen in 2017 in zee met 

het internationaal kunstenaars gezelschap Future 

Farmers. Zo gaven lokale landbouwers tijdens de 

‘Seed Ceremony’ in de Heet velde molen in Tollem-

beek hun unieke en lokaal geteelde granen mee 

met een zeil schip voor een reis tot in Istanbul.

Ook de verkoolde graan korrels uit de tijd van 

Bruegel werden plechtig overhandigd. 

Het graan werd met de kano van Tollembeek naar 

het moeder schip in Antwerpen gebracht.

Vergezeld door talrijke andere granen die al 

ver zameld werden onder weg. De land bouwers 

benadrukten het belang van verder te telen met 

deze graan soorten en niet enkel te bewaren in de 

zaad banken. Graan past zich steeds aan aan de 

lokale grond. Zo blijft het levend!
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MOLENAAR HUBERT  
AAN HET WOORD:

“Onze molen is de uitgekiende plek om graan boeren 

te ontmoeten die op kleine schaal graan verbouwen. 

Het is ongelooflijk boeiend om de graan  boeren 

aan het woord te laten op hun eigen veld. Zo leren 

wij, als molenaars, de andere kant van het verhaal 

kennen en kunnen we elkaar versterken.”
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OP STAP MET HET PAJOTSE GRANENNETWERK: TARWE EN GERST.
door Hubert De Weerdt

 De verhalen bij de granen, de velden en de mensen werden gebracht door Lucas Van den 

Abeele en Tijs Boelens. Beide waren de pioniers om het Granen netwerk op te starten. 

Tijs kweekte als tuin bouwer rijen oude tarwe rassen tussen zijn groenten. Een eerste 

ver meer de ring. Lucas studeerde een buiten landse master in Agro-ecologie en schreef 

zijn thesis over het ont staan en de ont wikkeling van het net werk in samen werking met 

Marjolein Visser, professor aan de ULB. Ook de Heet velde molen speelde hier bij een 

kleine rol. De molen is een ontmoetings plaats van land bouwers, bakkers en andere 

geïnteresseerden. Wij informeerden boeren over het granen netwerk, Lucas nam contact 

op met geïnteresseerden. Intussen is Lucas aan geworven door de brouwerij 3 Fonteinen 

om het Granen netwerk Pajotten land verder uit te bouwen.

Een eerste veld bezoek was in Gooik, bij Pieter Van Roy, een jeugd vriend van Tijs. Pieter 

runt samen met zijn vader een land bouw bedrijf van 15 hectaren. Bij de start van de 

samen  werking was het wennen en zijn nek uitsteken om de bio toer op te gaan. 

Wanneer men nu de verschillende graan variëteiten op het veld ziet staan wuiven, 

is het met een zekere fier heid dat de stap werd gezet.

 

Het veld was ingezaaid met 7 oude tarwerassen naast elkaar. Vooraan een strook Vannes: 

een Bretoense selectie uit de omgeving van de stad Vannes. 

Verder een strook Omme lander: een variëteit uit het omme land van Groningen. Daar-

naast Champagne Barbu, een gebaarde tarwe soort uit de wel bekende Franse regio. 

Verder ook nog Rouge d’ Alsace, Rouge du Roc en Dattel.

De laatst vermelde soorten zijn allemaal ‘rouges’ of ‘rosse’. De reden daarvoor is een nog 

niet zo oud verhaal.
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Brabant stond ooit vol met 

uitstekende brouw gerst en 

originele tarwe land rassen – 

met in het bij zonder de Kleine 

Rosse van Brabant. Deze 

granen werden tot de jaren 

1960 gebruikt voor dé terroir-

bieren bij uitstek: lambik, 

geuze en kriek. Lambik bieren 

zijn uniek in de wereld omwille 

van de spontane vergisting, 

de lange opvoeding op eiken-

houten vaten en het gebruik 

van veel ruwe ongemoute 

tarwe (tot 40%). Nu is de 

Kleine Rosse van de aardbol 

verdwenen.

Met een nieuwe mengeling 

van rode boeren rassen wil het 

Granennetwerk Pajottenland 

die leemte opnieuw vullen om 

boer en brouwer terug dichter 

bijeen te brengen.

Molenaar Hubert De Weerdt

Tarwesoorten

Ommelander met Limburgse Rosse, Dattel, Champagne barbue & Vannes >
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STEUNPILAREN BIJ EEN ONWEER

Bij het selecteren van de graansoorten is uiteraard de brouw kwaliteit van belang. 

Een aspect waar we op het veld kennis mee maakten is de stevig heid van het stro. 

Bepaalde soorten zijn zeer stevig: steun pilaren bij een onweer. Andere soorten zijn 

eerder buigzaam, nog andere hebben zeer zware aren, die kunnen breken bij ruw 

weer. Het is zaak een samenstelling te maken, waarbij de ken merken elkaar steun 

verlenen. Ook vanuit het oogpunt van de molenaar is het werken met boeren-

rassen een meerwaarde.

Niet alleen klinken de verschillende namen ons als poëzie in de oren, ze vertegen-

woordigen een ongekende rijkdom. Ik vergelijk onze granen dik wijls met druiven-

rassen. Elk druivenras, elke cépage heeft zijn specifieke smaak, kleur en hardheid. 

 

We eten allemaal ons dage lijks brood, maar we weten weinig over de herkomst 

ervan: graan uit Amerika, Polen, Oekraïne? Geef mij maar Li Mestère of Reform of 

Champagne Barbu, met het lachende gezicht van Patrick, Tijs, Raf of François-Xa-

vier erbij. Een vorm van nostalgie? Helemaal niet. Het gaat om het recht op eigen-

heid, om on af hanke lijk van de verstik kende greep van de agro-industrie toch 

efficiënt en productief te kunnen werken.

We rijden verder naar Sint-Pieters-Leeuw naar het veld van Jasper Van Opstal. 

Daar staan verschillende soorten gerst. Niet zo maar gerst, oude rassen twee rij ige 

zomer  gerst. Voor mouterijen is twee rijige zomer gerst het basis product. Of zou 

het moeten zijn. Want slechts 4% van de mout in België geproduceerd wordt hier 

geteeld. België is daarentegen wél de 4de grootste moutproducent ter wereld.
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Omstreeks 1948 telde Vlaanderen (Brussel inbegrepen) 222 mou te-

rijen (Tel orge, tel malt. Klein- en grootmouterijen in Vlaanderen 1850-

1950), nu zijn er in gans België nog 6. Vreemd eigen  lijk, alle Belgische 

bieren worden gebrouwen met zowat dezelfde basis grondstoffen.

Mouterijen zijn ook zeer kritisch op het toe ge leverde basis materiaal. 

Dat ondervond Lucas bij zijn zoek tocht om de gerst productie van het 

Granen netwerk te laten mouten. Uiteindelijk kon hij terecht in een 

mouterij in Oost-Duitsland. Hier geproduceerde gerst is geen sant in 

eigen land.

Er is nog veel werk aan de winkel. Een eigen micro mouterij voor een 

aantal samen werkende brouwe rijen is een streefdoel. Dat kan alleen 

maar de diver si  teit van de Belgische bieren ten goede komen.

De geteelde soorten gerst: Planet, een moderne soort, Heines Gold-

thorpe en Kraffts Riedgerste zijn beiden Duitse soorten, waarvan de 

laatste reeds bestond onder Karel De Grote, Orge de la Haute Loire, een 

Franse soort, Chevalier, een Engelse soort, 120 jaar geleden de meest 

voor komende gerst soort. Het gaat hier allemaal om brouw gersten.

In de brouwerij 3 Fonteinen geeft Lucas ons een rondleiding. Wat me 

is bijgebleven: de gerste mout zorgt voor de voeding van de eerste 

spontane gisting. De ongemoutte tarwe die in de wort zit, zorgt voor 

de voeding van de gisting op lange termijn. De lambik wordt tot 

drie jaar in eiken vaten gelagerd. Daarna pas wordt uit verschillende 

soorten lambik geuze samengesteld. Het proces van het samen stellen 

van een geuze noemt men “steken”. Zo had en heeft men in het 

Pajottenland Lambikbrouwers, geuzestekers en geuzeproevers.

Voor die laatste categorie is de Lambik-O-droom van de brouwerij 3 

Fonteinen in Lot een aanrader.
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GRANENNETWERK

Een groep Pajotse boeren en geuze brouwerij 3 Fonteinen hebben 

de handen in elkaar geslagen om in lokale bio logische brouw tarwe 

en -gerst te voorzien. Vandaag komt minder dan 4 % van de gerst 

gebruikt door Belgische brouwers ook van Belgische oor sprong, 

omwille van de industrialisering en anonymisering van ons land bouw- 

en voedsel systeem. Met het Granen netwerk Pajotten land willen 

we hier verandering in brengen door met de verschillende actoren 

binnen de keten na te denken over een duur zame en productieve 

samen werking die het werk van elkaar waar deert en verzekert. 

Tegelijk gaan we op zoek naar de specifieke rassen die zowel aan-

gepast zijn aan het Pajotse klimaat en bodem als aan de vereisten van 

de brouwerij. 

Daaren boven wordt de samen werking en kennis uitwisseling rond 

bio teelt tussen de boeren onderling ook bevorderd dank zij het uit-

wisselen van machines en het collectief bezoeken van verschillende 

velden en boerderijen.

Ondertussen telen vijf tien boeren samen zo’n 60 hectare 

tarwe en gerst onder biologische normen tegen een prijs

die hen een eerlijk  toekomst perspectief biedt.  

 

Het is namelijk de gezamen lijke over tuiging dat de boer moet kunnen 

leven van zijn ambacht. Met deze samen werking hopen we de 

situatie van de Pajotse land bouwers te versterken en de streek op te 

waarderen.



27



28 Water en wind | Graan

water en wind 

Tussen 2016 en 2019 werd in het Pajotten land stevig 

getimmerd aan de weg van graan tot brood. Een sterk 

netwerk tussen land bouwers, molenaars, (hobby)

bakkers, landschaps- en erf goed lief hebbers zien we 

vandaag als resultaat. De molen wieken van dit project 

waren het Regionaal Landschap Pajottenland & Zenne-

vallei, de Erfgoedcel Pajotten land Zenne vallei en de 

vzw Heetveldemolen.

Met steun van Europa, Vlaanderen en Provincie 

Vlaams-Brabant, Pajottenland+, Europees 

Landbouw fonds voor Plattelands ontwikkeling: 

Europa investeert in zijn platteland.


