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Wereldmarkt voor
zilte ‘Marc’

IRENE OVERDUIN

Boeren langs de
Waddenkust
pakken de teelt op

zilte ‘Marc’
De meeste gewassen bezwijken in grond met brak water. De
eerste aardappel die er tegen kan, ligt binnenkort op het
bord. ,,Dit wordt een wereldmarkt.’’

Op Texel liet ondernemer Marc van
Rijsselberghe (inderdaad, de vader
van Olympisch windsurfkampioen
Dorian) gisteren trots een schaal
met partjes Miss Mignonne rond-
gaan. Een delicaat hapje in een fijne
schil, lichtzoet en romig van smaak.
Pers, wetenschappers, handelaren
en culinair volk lieten het zich goed
smaken.

Jarenlang werkte hij er naar toe.
Binnenkort ligt de bijzondere aard-
appel onder zijn eigen naam ‘Marc’
op de borden van enkele topkoks en
waarschijnlijk ook op die van La Pla-
ce, de restaurantformule van V&D.

Bijzonder, omdat de pieper zout
water tolereert. En daarmee een op-
lossing kan zijn voor verzilte gebie-
den. Daarvan komen er wereldwijd
steeds meer. Nu al kampt de helft
van de wereldbevolking met zout
kwelwater waarop ogenschijnlijk
niets waardevols wil groeien.

Van Rijsselberghe en zijn team
stellen de hardnekkige foute aanna-
me over zout fanatiek op de proef.
Op 4,5 hectare aan testveldjes telen
ze een grote variëteit aan groenten.
Radijsjes, wortelen, uien, knoflook,
koolzaad, strandbiet, zeekool, toma-
ten, ijskruid en zeevenkel, alles mag

IRENE OVERDUIN meedoen. ,,We plagen ze met zout
water. Dat geeft stress, en vanuit die
stress ontstaan verrassende eigen-
schappen.’’ Sommige groenten wor-
den zoet, zoals bepaalde aardappe-
len en wortelen. Bij knoflook treedt
een enorme smaakversterking op.
IJskruid, een woestijngewas, scheidt
zout in kristallen af aan de bladeren
die daardoor een krokante structuur
krijgen. Er zijn ook groenten die
acuut in elkaar storten.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat boe-
ren er niet eerder mee aan de gang
zijn gegaan. ,,Zilte grond is net zoiets
als incest in een gezin, daar praat je
als boer niet over’’, geeft Van Rijssel-
berghe als verklaring. Wetenschap-
per Arjen de Vos, die het teeltpro-

gramma begeleidt: ,,Wereldwijd is
het gewoonte om te boeren totdat
het echt te zout wordt, en dan op te
schuiven. Vooral voor arme boeren
zit er weinig anders op.’’

Als zilte aardappelen werkelijk
zo’n grote belofte zijn, waarom dui-
ken de grote handelshuizen er dan
niet op? ,,Ze hebben een reden die
ook nieuw voor mij was. Als ze straks
bij al hun rassen moeten aangeven
of ze zouttolerant zijn, moeten ze
misschien ook stevig afwaarderen.
Het is een accountantsvraagstuk, is
mij uitgelegd.’’

Burgers kunnen de ‘Marc’ nog niet
in de supermarkt vinden. Er zijn er
nog te weinig (60.000 kilo). Volgend
jaar gaat de teelt van consumptieaar-
dappelen serieus los. Boeren langs
de waddenkust in Friesland, Noord-
Holland en Groningen pakken de
teelt op.

De enige die er tot nu toe onbe-
perkt van kan eten, is Broer Siderius
van Sint Annaparochie, de Bildtse
kweker van het aardappeltje. Aan-
vankelijk herkende hij de potentie
niet. Roelie, zijn vrouw: ,,Het was net
een zoon die niet goed kon leren
maar later prachtig tot bloei kwam.’’

Nog dit jaar begint de Miss Mig-
nonne aan haar wereldtournee. Eer-
ste stop is het sterk verzilte Pakistan.

Marc van Rijselberghe met een kilo Miss Mignonnes die onder de merknaam ’Marc’ de markt op gaan.
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