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Door de aanleg, eind jaren zes-
tig, zeventig van de A8 is er in onze 
om geving een kunstmatig duinland-
schap ontstaan. Zowel de dauw-
braam als de dijkviltbraam doen het 
goed op ‘ons talud’. Ze houden van 
een beetje humus, veel zonlicht en 
wat vocht. Ze kunnen goed tegen 
droogte, omdat de wortels van diep 
in de grond water kunnen ophalen. 
Een voordeel voor Rijkswaterstaat is 
dat de kruipende wortels ervoor zor-
gen dat het onderliggende zand van 
het steile talud niet makkelijk weg-

spoelt. Dat scheelt in onderhoud. 
De meeste bramen houden van zon, 
een wat kalkrijke bodem en vocht. 
Weer andere bramensoorten hou-
den van voedselrijke en wat meer 
verzuurde bodems. In totaal zijn er 
wereldwijd wel 600 soorten bramen. 

In het Westzijderveld moet de braam 
door de OBW en Staatsbosbeheer in 
toom worden gehouden. Daar wordt 
de braam wat oneerbiedig als onkruid 
gezien, met een lage ecologische 
waarde. Als bramen de ruimte krij-

gen overwoekeren ze snel de andere 
planten en nemen dan veel plaats in. 
Dit verschijnsel wordt ook wel ‘ver-
braming’ van het veld genoemd. Uit 
ervaring weet ik dat het een helse 
klus is om braamstruiken te verwijde-
ren. Bijna niet te doen. 

Vogels lusten graag bramen en zor-
gen ervoor dat de zaden op de meest 
onwaarschijnlijke plekken terechtko-
men,  zoals in knotwilgen, dakgoten 
etc. De braam vermeerdert zich ook 
via de wortelstokken. Bovendien 
zal de top van eenjarige stengel, als 
die eenmaal de grond raakt, mak-
kelijk wortelen. En door het natuur-
lijk afweersysteem van zijn stekels is 
de braam helaas redelijk beschermd 
tegen de vraat van grazers. Zo kan 
een groot struweel ontstaan en dan 

wordt beheer in ons cultuurland-
schap moeizaam. Gevolg is dat de 
bodem volledig en flink diep afge-
plagd moet worden. Dit gebeurt op 
dit moment langs de Euverenweg bij 
de van oorsprong oude veenstroom. 
De prachtige bloei van de braam is 
van eind mei tot september en de 
bestuiving vindt plaats door veel ver-
schillende insecten, met name  bijen 
en hommels.

De braam (rubus) is zo’n plant die zo gewoon is dat de meeste Westzaners 
ze lijken te negeren. Dat is ten onrechte. Ik heb warme herinneringen aan 
bramen plukken. Als jonge jongen ging ik er al graag er op uit om voor 
eigen consumptie te plukken. Op de fiets richting Beverwijk om zowel 
bramen als aardbeien te zoeken of te kopen in het mooie Kennemerduin-
gebied. Nog steeds pluk ik graag, zo laat mogelijk in het seizoen, want 
dan zijn ze lekker groot en is je bakje snel gevuld. Ook langs Het Freek 
Engelpad en het Riettoppad zijn bramen ruimschoots te vinden. De bos-
wachters gedogen het dat je ze plukt, mits je dat op beperkte schaal doet 
en voor eigen gebruik. Zoveel mogelijk op de paden blijven en niets ver-
storen is het parool. Officieel wordt plukken in de vrije natuur als stropen 
gezien, maar een klein bakje plukken wordt veelal getolereerd. 
Je kunt het best bramen plukken die boven heuphoogte hangen, want 
lager hangende bramen kunnen bijvoorbeeld onder geplast zijn door 
dieren. Die bramen kun je beter eerst koken om er heerlijke jam of een 
andere lekkernij van te maken. 
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Bramen zijn heerlijk en 
supergezond

Dijkviltbraam.

Dauwbraam

Meer dan 600 aanmeldingen voor vegan-menukaart in Westzaan
Jongwijs opent in 2021. In het pand 
J.J. Allanstraat 119-121 komt de bak-

kerij van Westzaner banketbakker 
Bas, een lunchroom waar chef-kok 

Sylvester van Westrop gaat koken 
met lokale ingrediënten, een grote 
picknicktuin en een bed & breakfast. 
Wél of geen vegan-menukaart erbij? 
Jongwijs vroeg op social media of er 
naast de traditionele menukaart met 
vlees, vis en zuivel ook een veganisti-
sche menukaart zou moeten komen. 
De vegan menukaart gaat er komen! 
Al na een paar dagen was het duide-
lijk… Met meer dan 600 aanmeldin-
gen van bewuste eters, vegetariërs 
én veganisten is duidelijk: de vega-
nistische kaart gaat er komen. Ook 
veel mensen die regelmatig vlees 
eten meldden zich trouwens aan, 
benieuwd om vegan-gerechten te 
proeven.

Proefavond haalt de kranten
Uit de 600 aanmeldingen verloot-

te Jongwijs plekjes voor de eerste 
vegan-proeverij in Westzaan. Bas en 
Sylvester bakten en kookten op een 
heerlijke proefavond, die direct de 
kranten haalde. Vooral de pulled oats, 
Westzaanse mosterdsoep en het trio 
van gebakjes vielen in de smaak. Ook 
dachten de proevers mee over wat 
er nog meer op de menukaart moest 
komen.

Wil je meeproeven? Op 1 november is 
het World Vegan Day. Het beste van 
de vegan- proeverij én meer bundelt 
Jongwijs samen in een vegan-proef-
box, die je kan ophalen in Westzaan. 
Wil je dan ook meeproeven? Meld je 
dan aan via www.menu.jongwijs.nl. 
Ook voor vleeseters lekker hoor!

Chef-kok Sylvester van Westrop (links) en banketbakker Bas van Westrop.


