
e Europese kolonisten die eeuwen geleden 
de oversteek naar Amerika waagden, kwamen
in hun nieuwe thuisland in aanraking met 
een totaal onbekende plantenwereld.

Zekerheidshalve hadden ze bij hun vertrek de
scheepsruimen volgestouwd met overlevingsvoorraden,
voornamelijk gedroogde peulvruchten en graan. En hoe-
wel ze in hun nieuwe thuisland de teelt van deze gewas-
sen weer oppakten, kwam het voor dat oogsten misluk-
ten en er voedselschaarste ontstond, zeker tijdens de
lange en gevaarlijke trektochten naar het wilde westen.
Via de oorspronkelijk bewoners, de indianen, leerden de
kolonisten echter ook nieuwe voedingsplanten kennen.
Een ervan was Apios americana, een plant met ondergrondse
knollen, die als aardappels werden gegeten. De knollen van
Apios bevatten echter meer eiwit en hebben een hogere voe-
dingswaarde dan de aardappel. Voordat je je tanden erin
kunt zetten, moet je echter wel wat geduld oefenen.
Aardappels haal je nog hetzelfde seizoen uit de grond, maar
bij Apios duurt het drie jaar voor de knolletjes eetbaar zijn. 
Hoewel er tegenwoordig weer onderzoek wordt verricht
naar het gebruik van deze ’amerikaanse aardnoot’ als
voedselgewas, kun je Apios ook gewoon beschouwen als
een sierlijke klimplant, die heel geschikt is voor het laten
begroeien van een hek of schutting. Het blad doet enigs-
zins denken aan dat van blauweregen. De naar chocolade
geurende trossen met bruinrode bloemen, die tussen juli
en oktober verschijnen, lijken wel wat op lathyrus. Dat
laatste is niet toevallig, want net als lathyrus behoort Apios
tot de familie van de vlinderbloemigen (Fabacaea).

De knolletjes moeten op een diepte van 10 centimeter
worden geplant op een plek in de zon of halfschaduw.
De plant wordt tussen de 2 en 3 meter hoog. In okto-
ber/november, na de eerste nachtvorsten, sterft het
bovengrondse deel van Apios af. De knolletjes kunnen in
de grond blijven, want Apios is zeer winterhard. Een
nadeel van deze klimplant is z’n enorme groeikracht; als
hij het naar z’n zin heeft, kan hij zelfs gaan woekeren.
Om dat te voorkomen is het aan te raden om eerst een
bodemloze plastic container in de grond te graven en de
knolletjes daar in te planten. Je kunt Apios echter ook heel
goed in een pot of kuip op het terras laten groeien.   
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LINKSBOVEN I De eet-
bare knolletjes sma-
ken licht zoet.

BOVEN I De bloemen
van Apios zijn rood-
bruin en geuren naar
chocola.
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Exotische aardnoot
Wie het leuk vindt om van tijd tot tijd
iets nieuws of bijzonders in de tuin te
proberen, kan nu knolletjes bestellen

van Apios americana. Apios is een
onbekende, snelgroeiende klimplant,
die behalve flinke bloemtrossen ook

eetbare knollen produceert.

BESTELLEN
Knolletjes van Apios americana kunnen worden besteld bij de Hortus
Botanicus van de Vrije Universiteit in Amsterdam, per giro of bank.
Vermeld behalve de naam van de plant (Apios) ook het nummer van
Groei & Bloei (1/2007). Als u online bankiert, is het noodzakelijk dat u
ook uw naam en adres volledig vermeldt. Een pakketje met drie knolle-
tjes kost € 7,50, inclusief verzendkosten. Maak het totale bedrag over
naar bankrekeningnummer 48 86 21 348 ten name van de Hortus
Botanicus van de Vrije Universiteit Amsterdam. Lezers in Belgie kunnen
de knolletjes bestellen door overmaking van hetzelfde bedrag op giro-
rekening 000-1667075-33, eveneens ten name van de Hortus in
Amsterdam onder vermelding van Apios 1/2007. Voor vragen: 
tel. 020-5989390 (NL) of mail naar info@hortus.vu.nl.
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Notitie
Let op! Bestelwijze is veranderd. Kijk op www.groei.nl/zaad-bestellen.
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