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tekst: en fotoʼs:  Joost van der Spek

De aardpeer, tot voor kort een vergeten groente, is 

anno 2012 helemaal hip. Deze groente, die officieel 

Helianthus tuberosus heet, is ook wel bekend onder de 

namen Topinamboer, Jeruzalemartisjok en Knolzon-

nebloem.

Waar komt de aardpeer vandaan? 
De Aardpeer werd in Noord-Ame-

rika in het gebied tussen Ontario 

en Ohio door de Huron Indianen 

gekweekt. Rond 1600 is de aardpeer 

via de ontdekkingsreizigers in Eu-

ropa terecht gekomen. Met name 

in Frankrijk werd het een zeer po-

pulaire groente, ook nog gedurende 

de oorlogsjaren in de vorige eeuw. 

In Nederland werd de aardpeer ook 

veel gegeten. Uiteindelijk kreeg de 

groente een armeluisstempel. De 

aardappel maakte zijn opmars, die 

is prima geschikt voor grootscha-

lige productie en kan goed bewaard 

worden. Mede hierdoor verdrong 

de aardappel de aardpeer, en raakte 

deze in de vergetelheid.

Aardpeer als hippe groente
Anno 2012 is de aardpeer sexy. Het 

gerecht staat niet alleen op de kaart 

van toprestaurants, maar er is een 

hele beweging rondom de aardpeer 

ontstaan. 

In de “Grow your Own” beweging 

wordt de aardpeer veel gebruikt. 

Deze beweging, bestaande uit een 

nieuwe generatie “moestuiniers”, 

inspireert elkaar onder andere tot 

de teelt van vergeten groenten. So-

ciale media worden hier volop bij 

ingezet, met name twitter en de 

diverse blogs. De aardpeer is ook 

populair bij guerrilla gardeners en 

je ziet hem dan ook her in der in 

plantsoenen verschijnen. Ook in 

diverse stadslandbouwprojecten, 

waaronder ‘Het eetbare park’ in 

Den Haag heeft de aardpeer een 

prominente plek veroverd.

Maar het gaat niet alleen om het 

telen van deze groente, er zijn ook 

gezamenlijke activiteiten en clubs 

waar je lid van kan worden. Zoals 

de vrienden van de aardpeer (www.

vriendenvandeaardpeer.nl).

De aardpeer heeft zelfs een eigen 

festival met een Wisseltrofee op zijn 

naam. Het eerste festival, gewijd 

aan deze groente, was in novem-

ber 2011. Corlijn de Groot, (van 

de Groenevinger) en Jan Huij-

gen (Eemlandhoeve) hadden hun 

krachten gebundeld. Naast kook-

#AARDPEER,  
terug in de belangstelling

Dit lieftallige nijlpaardje 

met rugzakjes won de eer-

ste aardpeerwisseltrofee.

Nieuwe oogst!
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demonstraties en documentaires 

was er ook de uitreiking van de 

eerste Aardpeerwisseltrofee van Ne-

derland. De groenevinger had een 

aardperen twitterwedstrijd geor-

ganiseerd, van bloei tot oogst. Zelf 

was ik de gelukkige om deze wed-

strijd te winnen.

ʻFartichokeʼ
Aardperen zijn gemakkelijk te telen, 

hebben sierwaarde en zijn daardoor 

ook in siertuinen toepasbaar. Bo-

venal is de groente lekker. Er zijn 

verschillende soorten aardperen 

verkrijgbaar. De meest gangbare 

soorten zijn Helianthus tubero-

sus “Gigant” , “Witte”, “Rode”, en 

‘Fleuron d’Anjou’. De teeltwijze is 

voor alle soorten gelijk. 

Aardperen hebben ook een nadeel, 

ze kunnen op de spijsvertering wer-

ken. Hun bijnaam is dan ook “far-

tichoke”.

Na het oogsten
De aardpeer leent zich voor heel 

veel gerechten, je kan ze koken, 

bakken, stomen, rauw eten en zelfs 

wodka van maken. 

Mijn favoriet is aardpeersoep: 

Voor 1 liter:

- 500 gram schoongemaakte aard-

peren

- 1 liter water

- 1,5 blokje tuinkruiden bouillon

- kook(of soja)room

- bieslook

Boen de aardperen goed schoon, 

schil ze en verwijder eventuele don-

kere plekjes.

Doe de aardperen in een pan met 

1 liter water. Voeg 1,5 blokje tuin-

kruidenbouillon toe. Breng dit aan 

Teelt
• Plant in de periode november tot april de aardpeer, ieder stukje dat 

je van de aardpeerknol afsnijdt groeit weer uit tot een volwaardige 
plant.

• Aardperen stellen weinig eisen aan de bodem, met een lichte voor-
keur voor doorlatende grond.

• Eind april, begin mei komen de eerste aardperen boven de grond.
• Extra bemesting is niet echt nodig.
• De hoge planten met de zwaardere stelen hebben ondersteuning 

nodig, ze kunnen namelijk meer dan drie meter hoog worden.
• Aardperen bloeien, in een gunstige zomer, tot ver in oktober.
• Zodra de eerste vorst geweest is, kunnen ze geoogst worden. Hoe 

langer ze in de grond blijven, hoe voller en zoeter van smaak.
• De beste bewaarplaats is in de grond. Let hierbij op dat je ze alle-

maal rooit want iedere knol loopt weer opnieuw uit. Dat wordt door 
sommigen als een nadeel gezien, de plant kan woekeren.Aardpeer als haag langs de moestuin. (Foto: Machteld Klees)

de kook en laat het ongeveer 20 

minuten koken. Blijf er bij want de 

aardperen mogen niet te zacht wor-

den. Dan verdwijnt de specifieke 

smaak. Prik regelmatig om te voe-

len of ze al gaar zijn, als je nog wat 

weerstand voelt en er nog stevig-

heid in de groente zit, zijn ze gaar 

genoeg. Giet het water niet af maar 

pureer het geheel met een staaf-

mixer tot dat er een gladde soep 

ontstaat. Voeg vervolgens een flinke 

scheut kookroom toe, zodat de soep 

romig wordt. Proef zelf, de room 

mag de specifieke aardperensmaak 

niet overheersen. Dien de soep op 

en garneer met fijn geknipte bies-

look.

Met dank aan Corlijn de Groot 
(degroenevinger.net); Norbert Mergen 
(www.mergenmetz.nl); al diegenen die op 
twitter mijn vragen hebben beantwoord.

Joost van der Spek werkt als tuinontwerper 
en magnetiseur en is aangesloten bij Wilde 
Weelde. www.manosverdes.nl
Op twitter bekend als: @mevrouwaardpeer
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