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Het begripDutch weed kreeg een
nieuwe inhoud toen een paar culi-
naire ondernemers drie jaar geleden
een zeewierburger bedachten, een
plantaardige hamburger. The Dutch
Weed Burger bestaat onder meer
uit een groen broodje dat is ge-

kleurd met demicro-alg chlorella,
een burger van soja met kombu en
een saus waarin zeesla is verwerkt.
Deze is te proeven op foodfestivals
en in enkele restaurants.
Kijk voor meer informatie op:
dutchweedburger.nl

Dutchweed

ZEEPESTO

Met dit basisrecept
voor zeewierpesto
kunt u oneindige
variaties maken.

- 40 g. verse kombu
(suikerwier), of kombu
en wakame (krulwier)

- 50 g. geroosterde
pijnboompitten

- 1 teentje knoflook,
gepeld en fijngehakt

- 25 g. basilicum
(ook de steeltjes)

- 25 g. rucola
- 25 ml extra virgine

olijfolie
- ½ eetl. citroensap

Was de kombu in water.
Indien u gepekelde
kombu gebruikt, wast u
het pekelzout er goed af.
Dep droog en knip in
stukken. Maal het wier in
de keukenmachine met
de pijnboompitten, knof-
look, basilicum, rucola,
olijfolie en citroensap tot
een gladde pesto. Doe de
pesto in een glazen potje,
bedekmet een laagje
olijfolie en bewaar in de
koelkast.
Met dit basisrecept is lek-
ker te variëren. Niet al-
leen zijn de basilicum en
pijnboompitten te ver-
vangen door ander blad-
groen en andere noten,
ook kunt u experimente-
ren met andere zeewie-
ren en combinaties daar-
van. Parmezaanse kaas,
zoals in traditionele pes-
torecepten, is niet nodig.
Zeewier is rijk aan
umami, dat naast zoet,
zout, zuur en bitter de
vijfde smaak is, net als
parmezaan. De pesto is
lekker op bijvoorbeeld
brood, in pasta en bij een
gebakken visje.

Uit:Groente uit zee, re-
cepten en informatie over
zeewier en algen, Lisette
Kreischer, Stichting
Noordzeeboerderij,
Marcel Schuttelaar e.a.,
Uitgeverij Kosmos,
24,99 euro.

D
emoestuinglinstertonder
hetwateroppervlak. Bossen
donkerblaaswierdeinenop
degolfslagvandeOoster-
scheldedie zichdoorde
Stormvloedkeringnaarbui-
tenperst. ‘Dezeeslabegint
ookal lekker tegroeien’, zegt

GuidoKrijger,wijzendopeenplukgroenopde
zanderigezeebodem.

Het isbijna laagwater,deenige tijddathetwier
bereikbaar isomtesnijden.Krijgerenpartner
EllenSchoenmakerswaden inrubberbroeken
langsdeoeverdijkbijNeeltje Jans, emmers inde
hand,hondKo inhunkielzog.Consumentenheb-
bennognauwelijks indesmiezendathier tiental-
len soortenzeegroentengroeien, rijkebronnen
vaneiwit,mineralen, sporenelementenennogzo
heteenenanderaangoedevoedingsstoffen.

Alleenhet zwartevelletjedatde sushibijeen
houdt,nori,wordt inNederlandalgemeenher-
kendals eetbaar zeewier. Versewierenuit eigen
water zijnzelfs voorkustbewonersnietmeerdan
gratismateriaalomoesters in teverpakken,het
zijndeglibberige sliertenophet strandwaarvan je
deblaasjes zo lekkerkapotkuntknijpen. Ingrote
supermarktenzijnbakjesheldergroenewakame
met sesamzaadopgedoken inhetvisschap.Ophet
oogeenexotischgewas,maarwakame isgewoon
krulwierdatprimagroeit inHollandsewateren.
Dedikkenerf in sliertensnijden, koken,meteenop
ijswater zettenzodathetmooigroenblijft, sesam
erbij enklaar isuw ‘Japanse’delicatesse.
KrijgerenSchoenmakershebbenvoorhunbe-

drijf WildWiereenvergunning –verplicht – voor
het snijdenvanzeewier. Ze leverenaan lokale res-
taurants enaanenkele tientallenconsumenten
meteen ‘abonnement’.Gezaagdezee-eik, kleine

ALGENFAMILIE

Een korte introductie: wier
voor beginners.

Zeewier behoort tot de algenfami-
lie. Andere familieleden zijn de een-
cellige spirulina en chlorella.

De drie belangrijkste wierstammen:
1 groenwieren, zoals zeesla, darm-
wier, vederwier en visdraadwier
2 bruinwieren, ook kelp genoemd,
zoals kombu (suikerwier), en
wakame (krulwier), zeespaghetti
(riemwier), knotswier, zee-eik,
Japans bessenwier
3 roodwieren, zoals dulse, nori
(een combinatie van roodwiersoor-
ten), roodhoorntjeswier, duivels-
tong en Iers mos.

Er zijn uitgesproken zomerwieren
en winterwieren. Wier wordt
geroosterd verkocht, in poeder-
vorm en steeds vaker vers en ge-
pekeld. In gedroogde of gepekelde
vorm is het verkrijgbaar bij biologi-
sche supermarkten als Ekoplaza,
natuurvoedingswinkels, grote
supermarkten en online, bijvoor-
beeld via zeewierwinkel.nl en vers
bij wildwier.nl..

zee-eik, suikerwier, knoopwier, gaffelwier, rood-
hoorntjeswier, duivelstong, Iersmosdatmooi
iriseert inhetwater:Nederlandkentongeveer
220 soortenwaarvaner 160groeien indeOoster-
scheldeendievrijwel zonderuitzonderingeet-
baar zijn.Dankzijdeversteningvandekustoevers
doordijkenenwaterkeringen,kanzeewierbeter
groeien:hetheeft steennodigomzich tehechten.
‘Wemoetenvandaagookknotswier zoeken

vooreenmeisjemeteczeemdatbaatheeftbij zee-
wierbehandelingen’, zegt Schoenmakers,die zich
heeft verdiept inmedicinale toepassingen.De
‘balletjes’ inde stengels vanhetwierdoenonder
waterdienst alsdrijvers zodatdeplantmeer licht
kanvangen.Bovenwater leverenzeeensoortgel,
diebeschermingkanbieden tegenzonnebrand.
‘Wierenhebbenookdeeigenschapzwaremetalen
tebinden.Zehalenvervuilinguit zeewateren
doenhetzelfdemethetmenselijk lichaam.’

Turendnaardebiotoopopdezeebodemstro-
pende tweewiersnijders – ‘nooitplukken,dan
groeithetnietmeeraan’ – voorzichtigdeoeveraf.
Kwalletjesdobberendoordegroentetuin. Japans
bessenwier: ‘Superlekker ineenstamppotmet
wortels enaardappel.’ Rooddarmwier: ‘Heerlijk
als snack.’Wierbevat veelglutaminezuur, een
bronvanumami (zie receptkader).Waaromheb-
benwehetniet eerderop tafelgezet, terwijlhet in
Aziëal eeuwenlangnet zoalledaags is als vis? ‘We
kennen inNederlandnietdie culinaire traditie’,
zegt Schoenmakers.

Wellicht iswiervolksvoedselvoorde toekomst.
Vooralsnogbrengenalleenkleineproducentenen
plukkershetproductopdemarkt.DeStichting
Noordzeeboerderij zietmeerpotentie.Hetplat-
formvanzo’nveertigbedrijven,ondernemers,
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Eten

REPORTAGE ZEEWIER OOGSTEN

Het staat sinds kort opdekaart in
sommige restaurants:Hollands

zeewier, potentieel volksvoedsel.
Vmaakte een rondgang, gingmee

met de snijders enproefdemooi zilt
met een lekker pepertje.

DoorNellWesterlaken Foto’sRenate Beense

Guido Krijger en Ellen Schoenmakers oogsten verschillende soortenwieren bij Neeltje Jans, in aanwezigheid van hond Ko.

Zeegroen
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Recensies

Hetmoetalleengeen
‘engagementomdathetmoet’
worden. Endat ishet somswel.

Opvallendveelgeëngageerdtheater in
het Westbroekpark, waar de Haagse
editievantheaterfestivalDeParadeeen
zonnig openingsweekend beleefde.
Terwijl het publiek zich buiten in het
grastegoeddeedaancocktailsenzoete
aardappelfritesmetcitroenmayo(een
aanrader overigens), werd er in de
theatertentengesprokenoveronrecht,
oorlog, afkomst, geweld en ver-
zoening.

Diehangnaarinhoudenbetrokken-
heidvaltnatuurlijkteprijzen,maarhet
moet geen ‘engagement omdat het
moet’ worden. Neemde voorstelling
DogsofWarvanhetjongegezelschapLa
Isla Bonita, bestaandeuit vijf actrices
vandeToneelacademieMaastricht.Zij
spelen een groep legerhonden uit
BrabantdiewordtuitgezondennaarIs-
raëlomdaartegenPalestijnentevech-
ten. Vlak voor een belangrijkemissie
krijgen ze wroeging, werpen ze hun
hondenmaskers af engaanzeopzoek
naar een ander conflict. Welbe-
schouwd slaat het helemaal nergens
op. Deze groep jonge actrices had een
ervaren schrijver en een strengere re-
gisseurgoedkunnengebruiken.

Een paar tenten verderop is De
Bemiddelaar van TGBrandendGeduld
ietsje beter, maar ook nog geen Para-
deklapper.DedoorErikKoningsberger
gespeelde Bemiddelaar zit kordaat
achter een lange tafel, terwijl hij twee
partijen (Mike Libanon en Herman
Egbers) inzijnrechtbankroeptomhet

Dogs of War
Theater
JJJJJ

Door: La Isla
Bonita. Regie:
Jeroen de Man.

De Bemiddelaar
Theater
JJJJJ

Door: TG Brandend
Geduld.
Regie: Alan
Yadegarian.

Winnen is
belangrijker
dan meedoen
Theater
JJJJJ

Door: Kiki van
Deursen. Regie:
Wieke ten Cate.

De Parade, Den
Haag. Aldaar t/m
17/7. Daarna in
Utrecht en
Amsterdam.

Op De Parade is opvallend veel geëngageerd theater te zien. Die hang
naar betrokkenheid en inhoud valt te prijzen.

Bijditwarme jarenzeventigbad
moet je jeverwachtingenover
eenvoorstellingbijstellen.

Je bent nog maar net van de Ring
Amsterdam of je belandt in de goed
verstopte ecologische enclaveNoord-
Oogst, met voedselbos, moestuin en
zelfs jongewijngaard. Daar, tussende
scharrelvarkensendekringlooptoilet-
ten, strijkt een groep acteurs van
Golden Palace neer om voor de duur
vanOver het IJ Festival eenutopische
voorstelling te spelenmet als belang-
rijkste boodschap: ‘leef in het nu en
geef deaardeheilzaamdoor’.

De term ‘voorstelling’ ismisschien
eengrootwoordvoorditmuzikalefeel-
goodoptreden, waarbij de toeschou-
werszelf eengrootdeelvoorhunreke-
ningnemen. Afwachtend achterover-
leunenisnietaandeordebijWelkomin
ons Ecodorp. Voor je het weet, doe je
meeaaneenbewegingsworkshopover
‘leven, liefde,aardeenmensen’, formu-
leer je toekomstwensenof sta je geza-
menlijk groenten te snijden voor de
soepsteensoep (naar de Ierse parabel
over soepsteenenvoedseldeling).

De acteurs enmuzikanten hebben
zichanderenamenaangemeten.Datis
eenvandeweinigetheatralezetten;er
volgt geen ironische kanttekening,
geen cynisch commentaar of absurde
uitvergroting. Het is lief en het blijft
lief,harmonieusengezellig.Regisseur
IngridKuijpers, in lange kleurige rok,
stelt zich voor als Ingeborg. Kiki Jaski
en JanGroenteman (what’s in a name)
zingen lieve, opgewekte liedjes als de
EllyenRikkertvandeecologie. Iemand
vertelt over het voedselbos en de te

Welkom in ons
Ecodorp
Theater
JJJJJ

Door: Golden
Palace. Regie:
Ingrid Kuijpers.
10/7, Over het IJ
Festival,
Amsterdam.

Welkom in ons Ecodorp is een lieve en gezellige ‘voorstelling’.
Er volgt geen ironische kanttekening of cynisch commentaar.

pistool als aanrichter van alle ellende
indewereldaanteklagen.Overdever-
oordeling vanhet vuurwapen zijn de
heren het snel eens, maar toch blijkt
het geweld niet zo simpel uit te ban-
nen.Hoewel er goedwordt geacteerd,
isde tekstuiteindelijkniet verrassend
genoeg,wanneerhettafereel tochein-
digt inpiefpafpoef.

Debestevoorstellingvandeavondis
tezieninDeTheatertoren,waaractrice
Kiki van Deursen de aantrekkelijke
kanten van het geweld bezingt in de
verleidelijkemonoloogWinnen is be-
langrijkerdanmeedoen.Hetpubliekzit
in eenboksring,waarin de prettig ex-
pressieve Van Deursen ons als een
kwade genius met rode mantel, fel-
groen haar en wit gezicht influistert
hoegoedhetvoeltomaf entoeeensie-
mandopzijnbekteslaan,enhoemooi
hetgeluidvankrakendbotkanzijn.

Zondergeweldkentdegeschiedenis
ook geen vooruitgang, stelt zij in een
prikkelende en geestige tekst van to-
neelschrijversJibbeWillemsenRikvan
denBos.Demonoloogwordtopgeluis-
terd met de entree van twee jonge
vrouwelijke boksers, die in gedimd
rood licht met elkaar vechten. Be-
schaafdemensenzoalshetpubliekop
De Parade mogen geweld dan afkeu-
ren, zekijkenermaaral tegraagnaar.
Joris Henquet

adopteren meters in de prille wijn-
gaardmetdenaamNO-Chateau (naar
NoordOogst). David Eeles gaat voor in
een woeste cirkeldans over de dis-
harmonieuze houding van de mo-
dernemens.

Het is een warm jarenzeventigbad
waarin de spelers het publiek laten
pootjebaden. Een gebatikte jurk en
blotevoetenhelpenzeker.Envooral je
verwachtingenover een theatervoor-
stellingbijstellen.

Welkom in ons Ecodorppast bij Over
het IJ inAmsterdam-Noord, dat ‘duur-
zaamheid en ecologie’ hoog in het
vaandel voert. Het festival streeft naar
zominmogelijkvervuilingenomarmt
initiatieven op het gebied van stads-
ecologie. Eén daarvan is dus dit zelf-
voorzienende stadslandbouwproject
NoordOogst. Je moet een hart van
steenhebben omniet evenharmoni-
eusmee teknorren.
Annette Embrechts
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kennisinstitutenenoverhedenheeft 15kilometer
uitdekust vanTexel eenproefboerderij opgezet.
Lukthetomopgrote schaalduurzaamzeewier te
kweken inopenzeeenkustgebieden,danzijnde
mogelijkhedeneindeloos. ‘Wehebbengoedeeer-
ste resultatengeboektmet suikerwier’, zegtKoen
vanSwamvandestichting. ‘Wier isniet alleen lek-
ker,hetwordtnual verwerktals verdikkingsmid-
del inproductenals vla, chocomelen tandpasta.
Ookzijnermogelijkhedentot verwerking inbio-
plastic, kledingenverf. Restproductenkunnen
weerdeenergiestroomin.’

Wierzoukunnengroeien inwindmolenparken
inzee,bungelendaantouwconstructiesdie zijn
verankerd indebodem.Desporenvandeplant
worden ineenbroederij opgekweekt tot
babywiertjesdie zichgoed latenverplaatsennaar
kustgebiedenenopenzee. In septemberbegint
een tweedeexperimentvoordeScheveningse
kust,waarzalwordengeprobeerdduizendkilo in
éénkeer teproduceren.
Zoveelwieren, zoveel smakenenstructuren.

Viltwier voelt aanals eenoudevochtige sponsen
heeft eenvolle ziltige smaak, versdarmwier isde
glibberonderdesoortenensmaakt frisgroen.
Schoenmakersvist een lapsuikerwierof kombu
bovenwater.Het ziet eruit als eenrafelig rokjeen
voelt rubberigaan, steviggenoegomeenregenjas
van temaken.Verderopwaaiert eenpol vanhet fij-
neregaffelwier tusseneenpaar stenen.Desmaak
is verrassend.Nahet ziltigevanhet zeewatervolgt
een lichtebittertjedatovergaat ineensterke,pe-
perige smaakdie langblijftprikkelenopde tong.
ChefkokEdwinVinkevanrestaurantDe

KrommeWatergang inHoofdplaat – tweeMiche-
linsterren –begonenkele jarengeledenmetde
Zeeuwseplukker JanKruijsse culinair tepionieren
metwier. ‘Het is zoallemachtig lekkerdat ikhetge-
bruik inallerlei gerechten. Zeewierwerkt vaak
smaakversterkendendoordathet eennatuurlijke
vormvanzoutbevat, gebruik ikhet somsals zout-
vervanger.’ Vinkebakt, kookten frituurtmetwier,
enhij verwerkthet rauw. Inmiddelsgeefthijmas-
terclasseskokenmetzeewieraancollega’s. ‘Ik zie
er toekomst in,maarhet isnogeenonbekendpro-
duct indekeukenenhetduurt een tijdvoordat
chefs zoiets aandurven.’ Zijnadviesaan thuiskoks:
gaergewoonmeeexperimenteren.
Dat isnietmoeilijk. SchoenmakersenKrijger

plaatseneengasbrandertjeopdebasaltruggen
vanNeeltje Jans. Inenkeleminutenverandert een
handvolkerstomaatjesdankzijde toevoegingvan
een lapjesduivelstong ineenpittigezilte snack.

wildwier.nl
noordzeeboerderij.nl
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Wier kan
mooi groeien
in wind-
molenparken
in zee,
bungelend
aan touw-
constructies
die zijn
verankerd in
de bodem

Schoen-
makers vist
een lap
suikerwier
boven water.
Het ziet eruit
als een rafelig
rokje, stevig
genoeg om
een regenjas
van te maken

volkskrant.nl/kijkverder
Welke wieren kun je eten? Kijk
meemet de wilde wiersnijders.

Ellen Schoenmakers verwerkt verse kombu. Foto Renate Beense
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