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De dagen worden langer 
en de bloemen schieten 
de grond uit… 
 
Eind mei, hoogste tijd voor jullie nieuwsbrief. 

De dagen zijn duidelijk langer, of liever gezegd 
het is langer licht en de bladeren zitten aan de 
bomen, de bloemen schieten de grond uit en 
over een maand is het zomer. 
Wie enkele groentesoorten wil zaaien of jonge 
plantjes heeft aangeschaft kan deze uitste-
kend in potten laten groeien. 
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In deze nieuwsbrief besteden we aandacht 
aan dit onderwerp. 
In de vorige nieuwsbrief heb ik aangegeven 
dat we raapsteeltjes wilden zaaien en dat is 
succesvol verlopen, het resultaat is geweldig 
in drie weken tijd. 
Dat kun je ook zien bij het onderwerp ‘tuinie-
ren in potten’. 
Het madeliefje is deze maand de plant van de 
maand en misschien ben je wel heel verrast 
hoe gezond dit kleine schattige plantje is want 
de witte bloempjes met gele hartjes zien er 
wel heel lief uit als zij massaal ergens een 
stuk(je) gras, berm of andere stukjes aarde 
bedekken. 
De komende maanden valt er genoeg te bele-
ven in de natuur om je heen en/of in de tuin 
bij jullie thuis. 
Je mag je ervaringen altijd met mij delen en 
foto’s van eindresultaten mag je ook zenden 
met een verslagje erbij over je eigen oogst als 
je dat leuk vindt. 
Dit delen we graag via de nieuwsbrief en an-
deren kunnen daar weer inspiratie uit halen 
en wie weet gaat iemand wel aan de slag door 
jou mooie ervaringen. 
 
Je bent welkom om jouw bijdrage te zenden: 

Anneke@project7-blad.nl 
 
Veel leesplezier met deze vijfde nieuwsbrief 
van Project7-blad junior. 
 
Anneke 
 

 
 

Tuinieren in potten 
Groenten, bloemen en kruiden, van 
alles kun je in potten planten en zaai-
en, om daar vervolgens na verloop 
van tijd van te genieten. 
 
Het voordeel van gewassen in potten is, dat je 
deze overal kunt neerzetten; ze zijn namelijk 
goed te verplaatsen. 
Een extra voordeel is dat je ontstane gaten in 
de tuin kunt vullen waar bepaalde tuinplanten 
uitgebloeid zijn of zelfs verdwenen. Met pot-
ten op kale plekken blijf je voor het oog een 

gevulde tuin houden; ook groenten in potten 
hebben een sierwaarde. 

 
Groenten zijn heel decoratief, een krop sla of 
een kool in een bloempot staat net zo mooi of 
misschien zelfs nog wel mooier dan de bloei-
ende planten die de tuincentra verkopen.  
Als je een grote prachtige broccoli of een 
stronk boerenkool in een pot hebt staan, kan 
dit veel leuke reacties opleveren.  
Nog een voordeel is dat potten op een heel 
warme dag op een koelere, maar in elk geval 
een schaduwrijke plaats neergezet kunnen 
worden. 
Groenten en kruiden staan fantastisch in ter-
racottapotten.  

 
Deze potten vallen onder de natuurlijke mate-
rialen die we liever gebruiken dan plastic. 
 
Rieten manden kunnen ook dienstdoen. 
Als we de aarde direct in rieten manden stor-
ten verdwijnt er veel tussen het gevlochten 
riet door en de wortels van de planten zijn 
veel sneller uitgedroogd.  
Vaak is zo’n mand gevoerd met plastic. Beter 
zou zijn dit plastic te vervangen door ander, 
natuurlijk materiaal.  
Een voorbeeld is: jutedoek. 
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Jute kun je kopen in de tuincentra; leuker is 
het om oude juten (aardappel)zakken te be-
machtigen.  

 
Kokosvezelvellen voor hanging baskets, even-
eens te koop in tuincentra, zijn een andere 
oplossing om in manden te verwerken.  
Niet alle plasticsoorten zijn geschikt om te 
gebruiken in combinatie met eetbare gewas-
sen of andere voedingsmiddelen.  
Uit sommige plastics komen verkeerde stoffen 
vrij. Deze komen dan in de grond waarin je de 
planten hebt geplant. De wortels nemen alles 
op en de stoffen worden in de plant opgesla-
gen. Dit komt niet ten goede aan onze ge-
zondheid. 
 
Houten bakken vallen natuurlijk ook onder de 
natuurlijke materialen. Gebruik nooit geïm-
pregneerd hout. Onbewerkt larikshout is zeer 
geschikt; andere soorten natuurlijk ook, zo-
lang je maar alert blijft en er goed op let dat je 
absoluut geen bewerkt hout gebruikt. De re-
den is dat dit vol gif zit en zeer gevaarlijk is 
voor onze gezondheid. 
Dat gif komt vrij wanneer je de bakken water 
geeft, of tijdens een regenbui. De wortels van 
de planten nemen dit gif weer op.  

Schuttingen van geïmpregneerd hout mogen 
ook niet als houvast dienen voor planten, ze-
ker niet voor de soorten die je eet. Bovendien 
is de grond rond een schutting niet meer vrij 
van gif dus de plant neemt het op uit de grond 
en uit het hout, waar het met de takken, bla-
deren of andere delen tegenaan groeit. 
Deze informatie is niet om vrolijk van te wor-
den maar wel heel belangrijk om aan je te 
vertellen want we willen graag gifvrije groen-
ten, kruiden en eetbare bloemen eten. 
 
Een goede voorbereiding is belangrijk 
Verzamel eerst al je materialen en ga dan pas 
aan de slag. 
Maak een lijstje van de materialen die je nodig 
hebt. 
Als we uitgaan van terracottapotten dan kijk je 
eerst welke maten je wilt gebruiken. Het staat 
speels als je potten van verschillende diame-
ters gebruikt.  
Bedenk wel dat hoe kleiner de pot is, hoe eer-
der deze uitgedroogd raakt.  

 
Een krop sla in een kleinere pot staat wel heel 
leuk als je een groepje potten bij elkaar wilt 
plaatsen of wanneer je de potten op verschil-
lende hoogten plaatst. Het is leuk om een 
gezellige compositie te maken. 
Potten, schrijf ze op je lijstje.  
Onder in de pot moet een scherf worden ge-
legd over het gat waar overtollig water door 
verdwijnt. 
De scherf leg je dusdanig over het gat dat het 
water er wel tussendoor kan verdwijnen, maar 
de aarde niet. In grote potten kun je ook een 
paar scherven leggen. 
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Als je geen scherven hebt, kun je die heel een-
voudig te maken: je laat gewoon een terracot-
tapot vallen op een stenen pad. 
Maar wie veel met planten werkt heeft altijd 
wel een bak met scherven van gesneuvelde 
potjes. 
 
Onze gezondheid begint bij de bodem! 
Hoe leuk het ook is om mooie plantjes, zaden 
of potten te kopen, de grond die gebruikt 
wordt is enorm belangrijk. Daarom is biolo-
gische moestuingrond een aanrader om te 
gebruiken. 
Als de bodem niet in evenwicht is, dus als de 
wortels van de planten niet in gezonde grond 
kunnen groeien, krijgen we geen gezonde 
planten, ook niet wanneer je de beste biolo-
gische zaden of plantjes hebt gekocht; het 
eindresultaat is dan niet wat we ervan ver-
wachten. 
Als wij de zelf geteelde groenten willen op-
eten is het van het grootste belang om aan-
dacht te besteden aan de grond in de potten, 
de manden of andere bakken, maar ook aan 
de bodem als je rechtstreeks in de tuin aan de 
slag wilt. 

 
Groenten in potten, het werkt leuk, het staat 
leuk en ze smaken heerlijk. Van alles is ge-
schikt om op deze manier te planten, van to-
maatjes tot boontjes, van sla tot boerenkool, 
van raapsteeltjes tot andijvie en nog heel veel 
meer. 
Iedereen kan genieten van zelf verbouwde 
groenten omdat je op een balkon ook uit de 
voeten kunt. 
Wel is het belangrijk op tijd water te geven als 
het een poosje niet regent, of wanneer de 
potten altijd droog staan onder een overkap-
ping of onder het balkon van de bovenburen. 

In het vroege voorjaar kun je al beginnen met 
sla en raapsteeltjes; ook radijsjes komen al 
snel in beeld. 
 
Zaai verdeeld over de maanden 
Als je als voorbeeld raapsteeltjes in een pot 
zaait is het niet aan te raden het hele zakje 
direct te verdelen over een aantal bloempot-
ten. Slimmer is het om steeds met een tus-
senpoos van één, twee of drie weken weer 
een pot te vullen. Zo heb je steeds verse 
groenten die je kunt oogsten en opmaken.  
Als je meerdere potten tegelijk zaait zijn ze 
allemaal op hetzelfde moment klaar om te 
worden geoogst. Het is natuurlijk heel leuk 
anderen blij te maken met je zelfgekweekte 
groente, maar dan plan je dit en zaai je be-
wust wat extra om weg te geven. Het zou 
jammer zijn als je je met je voorraad geen 
raad weet en om die reden alles uitdeelt.  

 
Een leuke cadeautip is, om een pot met groen-
te cadeau te geven. Als bijvoorbeeld je opa, 
oma of iemand anders jarig is kun jij vol trots 
een mooi gezond cadeau aanbieden. 
Je maakt dit compleet door er een zelfge-
maakt kaartje bij te doen waarop staat wat in 
de pot staat. 
Dit idee moet je wel van tevoren bedenken 
want dan kun je op tijd je groenten pot klaar-
maken.  
Het is natuurlijk leuk om groente te geven die 
al mooi toont; een kale pot waar de zaden in 
de grond zitten geeft niet zo gezellig. 
Als je eenmaal begint met het telen in potten, 
manden of houten bakken zul je ontdekken 
dat je steeds meer bedenkt en gaat uitprobe-
ren. 
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Als een pot leegkomt, als de groente geoogst 
is, kun je de bovenste laag van de aarde waar 
eventueel nog plantenwortels inzitten eraf 
halen.  
Deze laag vervang je door nieuwe grond toe te 
voegen. Nu kun je de volgende ronde zaaien 
of kleine plantjes uitplanten.  
Het is aan te raden aan het eind van het sei-
zoen de terracottapotten leeg te maken en de 
potten met sop en een boender goed schoon 
te borstelen en ze daarna omgekeerd weg te 
zetten.  
Als je dezelfde maten op elkaar stapelt heb je 
altijd een goed overzicht en wanneer de win-
ter strenge vorst in petto heeft kunnen de 
potten niet snel stuk vriezen. 
Dit kan wel gebeuren als we de potten beplant 
laten staan. Door het vocht in de aarde heb je 
kans dat er barsten in de wand komen. 
Scherven brengen geluk en potscherven zijn 
altijd handig maar het is natuurlijk jammer als 
je elk voorjaar veel nieuwe potten moet aan-
schaffen omdat ze in de winter zijn stukgevro-
ren. 
 
Wij eten vandaag de eerste raapsteeltjes van 
eigen oogst… 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Op 5 mei zijn de zaadjes in de pot met biolo-
gische aarde gegaan en nu… 29 mei gaan we 
oogsten. 
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De eerste maaltijd kan eraf, eerdaags nog een 
maaltje en meteen weer zaaien zodat we over 
een week of drie weer raapsteeltjes kunnen 
eten. 
Heerlijk  

 

 
 

Komkommerkruid… 
Deze prachtige plant met de naam 
komkommerkruid is éen van mijn fa-
vorieten. 
 

De kleur blauw is zo ongelofelijk mooi en de 
bloempjes zijn geweldig om te zien en te ge-
bruiken. 

 
Enkele bloemen met bijvoorbeeld munt en 
citroenmelisse in een kan water stelen de 
show, maar over een salade of andere rauw-
kost maken zij ook een goede sier. 
De naam komkommerkruid is een terechte 
naam omdat de smaak een klein beetje op 
komkommer lijkt en daarom passen deze 

bloemen zo goed bij komkommer. De smaken 
versterken elkaar. 

 
Bijen zijn gek op deze planten in de tuin en 
soms ook in de vrije natuur en als je wilt kun je 
komkommerkruid heel gemakkelijk zelf zaai-
en. 
Biologisch zaad is volop te koop in bijvoor-
beeld een natuurwinkel. 
 

 
 

Plant van de maand: 
 

Madeliefje 
(Bellis perennis) 
 
Het madeliefje behoort tot de composieten-
familie (Asteraceae). 
 

 
We zien ze nu in grote aantallen, in grasvel-
den, in de bermen, in gemeenteperken tussen 
de andere planten; een lief klein bloempje 
met de groene blaadjes dichtbij de grond. 
 
Madeliefje is de Nederlandse naam en we-
reldwijd heet het madeliefje: Bellis perennis.  
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De naam Bellis is afkomstig van het Latijnse 
woord bellus, dat mooi of lieflijk betekent. 
Perennis betekent ‘overjarig’ of ‘meerjarig’, 
wat betekent dat het plantje ieder jaar weer 
terugkomt in je tuin. 
Wanneer de bloempjes zich 's avonds sluiten, 
blijken de bloemblaadjes aan de onderkant 
bijna altijd rood te zijn. 

 
Sterk zijn madeliefjes ook. Wanneer een gazon 
pas is gemaaid zie je al snel de eerste kopjes 
weer verschijnen. Slim zijn zij ook: Na het af-
maaien worden de bloemsteeltjes steeds kor-
ter. Zo proberen zij onder het mes van de 
maaier te blijven en uiteindelijk zal ze dat luk-
ken ook! 

 
In vroeger tijden werden deze bloempjes ook 
met oorlog in verband gebracht. Veldslagen 
werden vaak in weilanden of op open plekken 
gevoerd. Madeliefjes bloeiden, vaak veel rijker 
dan tegenwoordig, op die grazige strijdvelden. 
Ze werden gebruikt om bloedende wonden te 
stelpen. 
 
Bellis perennis heeft inderdaad een ontsmet-
tende werking en helpt wonden te sluiten. Een 
eigenschap die ook wordt gebruikt bij het 
maken van een tinctuur van alcohol en made-
liefjes. 

Deze is verlichtend en helend bij ontstekingen, 
onder andere in de mond. 
Een andere naam is 'meizoentje'. Dit wil niet 
zeggen dat zij alleen in de maand mei volop 
bloeien, zij zijn te vinden van februari tot de-
cember. Je kunt dus het grootste deel van het 
jaar genieten van dit plantje. 
Zelf herinner ik mij als ik terugdenk aan de 
jaren toen ik naar de lagere school ging de 
madeliefjes in het gras bij mijn opa en oma 
waar ik er onder andere kransjes van maakte. 
Je maakt met je nagel aan de onderkant van 
het steeltje een gleufje, groot genoeg om er 
een ander steeltje doorheen te rijgen en klein 
genoeg om de steel van het bloempje heel te 
houden. Zo rijg je een volgend steeltje door 
dat gleufje waardoor het bloempje met de 
onderkant tegen het steeltje komt te liggen. 
Door dat steeltje gaat ook weer een volgend 
steeltje en zo rijg je een lange slinger van ma-
deliefjes. Daar maakte ik dan bijvoorbeeld een 
ketting van. 
Daarnaast was het een geliefd bloempje om 
kleine boeketjes mee te maken. Kleine vaasjes 
vol met madeliefjes.  

 
Als de steeltjes te kort waren dan waren drijf-
schalen een uitkomst. 
Als eetbare decoratie kunnen madeliefjes 
salades net even iets extra's geven.  
Wie zijn fantasie de vrije loop laat, komt op 
nog veel meer leuke ideeën voor creaties. De 
blaadjes smaken net als veldsla. Dit biedt mo-
gelijkheden om ze te combineren met andere 
soorten bladeren of verschillende slasoorten. 
De kleine blaadjes van madeliefjes zijn ook 
nog eens rijk aan mineralen. Magnesium is 
één van de gezonde mineralen die wij nodig 
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hebben en door madeliefjes uit de bodem 
worden opgenomen.  
Als wij de madeliefjes eten krijgen wij deze 
gezonde stoffen ook in ons lichaam. Omdat 
we de groene blaadjes net zo kunnen eten als 
veldsla kunnen we op die manier een portie 
aan de maaltijd toevoegen. Eetbare bloemen 
gebruiken we echt als decoratie en tegelijker-
tijd eten we deze op met de maaltijd, maar 
omdat we de groene blaadjes net als een sla 
kunnen eten kun je daar meer van plukken om 
op te eten.  

 
We zeggen niet… nu eten we eens een flink 
portie bloempjes. Maar het is helemaal niet 
gek een flinke hoeveelheid groene blaadjes te 
plukken, deze wel goed te wassen net als de 
sla die je koopt en samen met andere sla een 
mooie gemengde salade te maken. 
Fijngesneden kunnen de blaadjes ook ver-
werkt worden in kruidenkwark of roomkaas.  
Je kunt, wanneer je het madeliefje samen met 
andere planten verwerkt, heerlijke groente-
schotels maken. Het fijngesneden blad doet 
het ook goed in een omelet. 
De bloemknopjes kunnen in azijn ingelegd 
worden, als vervanger van kappertjes. 
Thee getrokken van de bloemen of bladeren 
werkt reinigend en vocht afdrijvend.  
Bovendien wekt de thee de eetlust op en 
werkt deze stimulerend op de werking van gal 
en lever. 
Het kleine madeliefje herbergt dus vele kwali-
teiten. 
Zo ga je heel anders kijken naar die kleine 
lieve bloempjes, zij zijn ook nog eens superge-
zond! 
 
Een paar eenvoudig te maken recepten met 
madeliefjes zijn:  

Madeliefjesboter 
 

 
 
Ingrediënten: 
roomboter 
blaadjes van het madeliefje 
enkele bloempjes voor de garnering 
 
Werkwijze: 
Breng de roomboter op kamertemperatuur. 
Snijd de blaadjes van de madeliefjes ragfijn. 
Meng dit door de boter. 
De boter kan gegarneerd worden met bloem-
pjes en enkele blaadjes. 
 

Gemengde salade 
 

 
 
De blaadjes van het madeliefje kunnen gege-
ten worden als veldsla.  
De rauwkostsalade op de foto bestaat uit ijs-
bergsla en blaadjes van het madeliefje. 
 
Ook de bloempjes kun je eten. 
Al met al een fleurige en smakelijke voorjaars- 
of zomersalade. 
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Heerlijk: twee sneetjes brood met roomboter, 
hierop een gekookt eitje, heel jong zevenblad 
en als garnering enkele madeliefjes. 
Het staat heel leuk en is nog ontzettend lekker 
ook. 
 

 
 

Thee van  
rozenblaadjes… 
Rozenblaadjes kun je vers of gedroogd 
voor heel veel leuke dingen gebruiken 
maar je kunt er ook thee van zetten. 

 
Alle rozen zijn geschikt als zij maar niet bespo-
ten zijn, dus we kopen geen rozen in een 

bloemenwinkel om voor onze voeding te ge-
bruiken. 
 
Vers geplukte blaadjes uit de tuin of in de vrije 
natuur zijn uitermate geschikt maar wel op 
plaatsen waar de omgeving niet is aangetast 
door boeren en/of kwekers die gif spuiten, 
waar heel veel verkeer langs rijdt of waar de 
hele dag door veel auto’s voor stoplichten 
staan te wachten. 
Maar langs afgelegen wegen, langs bosranden, 
in de duinen of andere stukken natuur is het 
heerlijk om rozenblaadjes te bemachtigen. 

 
De bloemblaadjes van de rozenbottels zijn ook 
uitermate geschikt. 

 
Doe een handje in een theepot waar je water 
overheen giet dat je na het koken even hebt 
laten afkoelen van 100 graden naar ongeveer 
90 graden. 
 
Dus je laat het water even een minuut of vijf 
rustig staan voor je het gaat gebruiken om 
thee van te zetten. 
 
Dit is niet alleen nodig bij verse blaadjes maar 
ook bij andere verse takjes en gedroogde 
kruidenthee. 
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Als we meteen kokendheet water over de 
thee gieten dan slaat deze als het ware dood. 
 
Rozenblaadjes zijn ook leuk te combineren 
met munt, citroenmelisse, rozemarijn of ande-
re kruiden. 

 

 
 

  

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee: 
 
Anneke Bleeker – tekst en foto’s 
Frank Bleeker – opmaak en tekst 
 
Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvangen? Stuur dan een mailtje naar: 
 

Anneke@project7-blad.nl  
 

www.project7-blad.nl 

 

 

Bieslookbloemen. 
Dat het blad eetbaar is weten we. De bloemen kun je ook gebruiken. 

De bloemblaadjes kun je los geplukt over een salade of soep strooien. 
Ook kun je de blaadjes door een zelfgemaakte kruidenboter mengen. 
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