
30 Z AT E R D A G  3 1  M A A R T  2 0 1 2

G E W A S  &  G L A S

De Nederlandse Haverketen is 
een consortium van bedrijven en 
kennisinstellingen die werken aan 
de herintroductie van haver. Meer-
waarde van het afgedankte graan-
gewas is de hoge gezondheids- en 
voedingswaarde voor mens en dier. 
Uiteindelijk doel is haver opnieuw 
positioneren als veelzijdig gewas in 
het bouwplan van akkerbouwers en 
veehouders.  

Haver was tot halverwege de vorige 
eeuw een van de belangrijkste 
akkerbouwgewassen in Neder-

land. Eind jaren vijftig was het areaal 
nog 160.000 hectare. Onder meer van-
wege de opkomst van snijmaïs en de ont-
wikkeling van wintertarwe is het belang 
van haver als voedingsgewas in snel 
tempo afgenomen. Het areaal daalde 
van 18.000 hectare in 1980 tot zo’n 1500 
hectare in 2010 (zie grafiek). 

De trend van een afnemend are-
aal voor haver is wereldwijd zichtbaar, 
maar in de meeste teeltgebieden minder 
drastisch dan in Nederland. In Europa 
zijn Polen en Spanje op dit moment de 
grootste producenten met arealen van 
meer dan 500.000 hectare en een totale 
productie die varieert van 1 tot 1,5 mil-
joen ton per jaar. „Bij het in de verge-
telheid raken van haver speelt ook de 
opkomst van de mechanisatie een rol”, 
vertelt Luud Gilissen van Plant Research 
International in Wageningen. „Vroeger 
was haver vooral de brandstof voor de 
werkpaarden. Toen die verdwenen, was 
de teelt op de akkerbouwbedrijven ook 
minder noodzakelijk.”

Gilissen is als onderzoeker gespecia-
liseerd in allergieën en vanuit die exper-
tise is hij projectleider van De Nederland-
se Haverketen. Doel van het project is de 
herintroductie van haver als landbouw-
gewas van betekenis. „Haver is gezond, 
voedzaam en duurzaam”, stelt hij. „Het 
gewas is aantrekkelijk om op te nemen 
in de teeltrotatie op zowel akkerbouw- 
als veeteeltbedrijven. We gaan er op ter-
mijn vanuit dat een areaal van 60.000 
hectare in Nederland haalbaar is.”

Partners in het consortium van 
De Nederlandse Haverketen zijn naast 
Wageningen UR bedrijven uit de voe-
dingsmiddelenindustrie, verwerkers, ver-
edelaars, telers, de Nederlandse Coeliakie 
Vereniging en het Nederlands Bakkerij 
Centrum. Het project moet onder meer 
antwoord geven op vragen over de toe-
passingsmogelijkheden van haver als 
voedingsmiddel voor mens en dier, voor 
de productie van waardevolle inhoud-
stoffen, de meerwaarde ten aanzien van 
de bodemgezondheid en nog meer aspec-
ten. Het is de bedoeling om samen met 

het bedrijfsleven vervolgprojecten op te 
zetten voor het vermarkten van haver en 
haverproducten. 

De hoge gezondheidswaarde van 
haver is in principe de aanleiding voor 
het initiatief van De Nederlandse Haver-
keten. Gilissen was eerder betrokken bij 
het project ‘Glutenvrije Haverketen’. Bin-
nen dat project lukte het om havergere-
lateerde producten, zoals haverbrood, 
havermout en havermuesli, te ontwikke-
len voor patiënten met glutenintoleran-
tie, oftewel coeliakie. „Nadeel van tarwe 
is het hoge gehalte aan moeilijk verteer-
bare gluteneiwitten. In onze voeding is 
het aandeel slechte eiwitten de laatste 
decennia enorm toegenomen. Naast coe-
liakie zorgt dat ook voor een toename 
van andere immuungerelateerde ziek-
ten”, verklaart de onderzoeker.

Andere gezondheidsaspecten van 
haver zijn de onverzadigde vetzuren die 
de kans op hart- en vaatziekten verklei-
nen. Verder bevat haver antioxidanten 
en is het rijk aan vitaminen en mine-
ralen. „Haver is zeer vezelrijk”, legt 
Gilissen uit. „De vezels zijn van belang 
voor de opname en het vasthouden 
van vocht. Haver zorgt daardoor voor 
een betere vertering en gelijkmatige 
opname van voedsel. Dat is onder meer 
van meerwaarde voor diabetici. Verder 
verlengt haver door deze oplosbare voe-
dingsvezels samen met het hoge olie-
gehalte het verzadigingsgevoel en dat 
helpt juist weer om overgewicht tegen 
te gaan. Maar het allerbelangrijkste 
is de officiële gezondheidsclaim van 
havervezel op verlaging van het choles-
terolgehalte.”

VEEVOER
Behalve gezond is haver enorm voed-

zaam en dat maakt het graangewas een 
geschikte grondstof voor veevoer. Haver 
bevat ongeveer 60 procent goed verteer-
baar zetmeel, 15 tot 20 procent eiwitten 
en bestaat voor de rest uit vetten en vezels. 
Gilissen vertelt dat het haverzetmeel 
relatief langzaam verteert en daardoor 
een efficiënte energiebron is. Bovendien 
stimuleren de vezels de darmmicroflora 
en het immuunsysteem van dieren. De 
omhulsels van de haverkorrels, oftewel 
de haverpellen, kunnen dienst doen als 
ingrediënt in specifieke voedingsmeng-
sels voor bijvoorbeeld vleeskuikenouder-
dieren of dragende zeugen.

Als gewas in het rotatieplan van 
akkerbouwers of veehouders moet haver 
concurreren met tarwe en maïs. Voorals-
nog heeft haver een flinke achterstand, 
erkent Gilissen. „In de veredeling is er 
sprake van enige verwaarlozing. Er ligt 
voor de veredelaars een grote uitdaging 
om voor de verschillende doeleinden 

geschikte rassen te ontwikkelen.” Wat 
hem betreft heeft de teelt van naakte 
haverrassen de meeste toekomst. Deze 
rassen zijn gemakkelijker te verwerken 
dan de rassen waarvan de korrels gepeld 
moeten worden. 

De hectareopbrengsten van de hui-
dige haverrassen liggen in Nederland 
rond de 8 ton voor bedekte haverrassen 
op 5 tot 6 ton voor naakte haver. Zowel 
gangbaar als biologisch is haver onder 
Nederlandse omstandigheden goed te 

telen. Gilissen noemt haver een duur-
zaam en robuust gewas. „Haver is weinig 
ziektegevoelig en heeft een relatief lage 
stikstofbehoefte. Het is daarom ook een 
geschikt gewas voor de wat armere gron-
den.” 

SERIEUS ALTERNATIEF
De onderzoeker heeft niet de illusie 

dat haver binnen enkele jaren tarwe zal 
verdringen als belangrijkste graangewas. 
Wel hoopt hij dat de inspanningen van 

De Nederlandse Haverketen ervoor zor-
gen dat haver binnen nu en tien jaar als 
een serieus alternatief beschouwd wordt. 
Op termijn verwacht Gilissen dat De 
Nederlandse Haverketen kan aansluiten 
bij vergelijkbare projecten in Engeland, 
Duitsland en Scandinavië. „Als voedings-
gewas dicht bij huis verdient haver een 
gouden toekomst. Internationale samen-
werking kan daaraan bijdragen.”

H a i j o  D o d d e

Haver uit vergetelheid halen

Projectleider Luud Gilissen van De Nederlandse Haverketen.  F o t o :  N i e u w e  O o g s t
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De opmerking van onderzoeker Luud 
Gilissen over verwaarlozing van de ver-
edeling van haver wil Ingeborg Wester-
dijk graag nuanceren. „Als je de verede-
ling van haver vergelijkt met tarwe, dan 
is er natuurlijk een groot verschil. Bij 
tarwe zijn meer bedrijven betrokken, zijn 
de kweekprogramma’s groter, is er meer 
input van euro’s en kunnen we meer 
moderne technieken toepassen. Zonder 
twijfel heeft dat gevolgen voor de vooruit-
gang van het rassensortiment. Dat neemt 
echter niet weg dat wij als veredelaars op 
een professionele manier bezig zijn om 
ook bij haver genetische vooruitgang te 
boeken.”
Westerdijk is veredelaar bij Wiersum 
Plantbreeding. Het kweekbedrijf met 
vestigingen in Dronten en Winschoten 

is gespecialiseerd in graangewassen en 
heeft als enige in Nederland een verede-
lingsprogramma voor haver. De laatste 
jaren heeft Wiersum volgens Westerdijk 
de veredeling van haver nieuw leven inge-
blazen. Het haversortiment bestaat op dit 
moment uit wat oudere rassen, zoals het 
ras Gigant, en een aantal nieuwkomers. 
Belangrijk nieuw haverras van Wiersum 
voor de Nederlandse markt is Olympic. 
Bij de veredeling van haver werkt Wier-
sum internationaal samen met kweek-
bedrijven in heel Europa. Interessante 
selecties die na de eerste selectierondes 
overblijven, worden internationaal op ver-
schillende locaties uitgezaaid. Beoordeling 
van de rassen gebeurt in eerste instantie 
op basis van ziektegevoeligheid, stevig-
heid, plantlengte en vroegheid. In een later 

stadium kijken de veredelaars meer naar 
opbrengst en korrelkwaliteit. „Veel haver 
in Nederland wordt biologisch geteeld. 
Daarvoor zijn met name de vatbaarheid 
voor meeldauw en stevigheid van het 
gewas belangrijke eigenschappen”, ver-
telt Westerdijk.  
Wiersum richt zich in de veredeling vooral 
op witzadige en voor een deel op geel-
zadige haverrassen. „Vooralsnog zijn alle 
rassen in ons programma bedektzadig”, 
aldus Westerdijk. „Naaktzadige haver 
heeft wel het voordeel van een efficiënte 
verwerking, maar het opbrengstniveau ligt 
veel lager en het oogstrisico van naakt-
zadige rassen is veel groter. Als het zaad 
minder beschermd wordt, is er eerder 
kans op kwaliteitsverlies als het gewas 
bijvoorbeeld gaat legeren.”

‘Ook bij haver genetische vooruitgang boeken’

Enkele haverselecties bij Wiersum Plantbreeding op het proefbedrijf in Dronten.  F o t o :  W i e r s u m

‘Haver beter dan teff’
Luud Gilissen heeft weinig begrip voor 
het initiatief van enkele jaren geleden 
om voor de productie van glutenvrij 
eiwit de grassoort teff in Nederland te 
introduceren. „Daarbij is haver over het 
hoofd gezien”, meent de Wageningse 
onderzoeker. „Teff komt nota bene van 
oorsprong uit Ethiopië. Er is veel verede-
lingswerk nodig om het gewas aan ons 
klimaat aan te passen en dan nog zijn 
er veel teeltrisico’s. Haver is inheems en 
presteert in de teelt in ons land onder 
alle omstandigheden veel beter dan teff. 
Het gehalte aan glutenvrij eiwit is in 
beide gewassen vrijwel gelijk.”


