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‘Wilde’ verhalen… 
In deze nieuwsbrief ‘wilde’ verhalen 
maar dan uitgelegd als… we spreken 
over ‘wilde’ groenten, kruiden en eet-
bare bloemen die veelal in het wild, 
dus in de vrije natuur gevonden kun-
nen worden. 

Ingeborg en Jochem hebben ook ditmaal weer 
een mooie bijdrage aangeleverd en we zijn 
heel blij met de medewerking van onze derde 
en tevens onze jongste medewerkster Christel, 
die vanaf nu elke maand haar ervaringen met 
ons zal delen. 
Christel voert het ‘wildplukken’ letterlijk uit in 
de praktijk en is daarmee meteen een mooi 
voorbeeld van een jongere die interesse heeft 
in dit onderwerp, het zelf met haar ouders en 
zus deelt en enthousiast haar bijdrage aanle-
vert voor deze nieuwsbrief. 
Christel, wij zijn blij met je! 
 
Een zomerse uitstraling in alle bijdragen maar 
dat kan ook niet anders aan het begin van de 
zomer, eind juni; we kunnen ons hart voorlopig 
ophalen bij alles wat de natuur ons schenkt. 
 
Er is veel meer om te delen maar dat is gewoon 
onmogelijk dus elke keer maken we keuzes. 
Wie het nog niet weet: we zenden ook elk 
weekend een mail naar wie deze graag wil ont-
vangen met minimaal één, meestal twee en 
soms zelfs drie recepten waarbij ‘wilde’ groen-
ten, kruiden en eetbare bloemen als aanvulling 
dienen op de bekende groente- en kruidensoor-
ten. 
Junioren, volwassenen, iedereen mag deze 
mail gratis en voor niets ontvangen; gewoon 

kwestie van je even aanmelden met in de mail 
aangegeven dat het om de recepten gaat. 
Wie deze gratis mails ontvangt mag, alsof dat 
nog niet genoeg is, ook nog kiezen uit enkele 
datums om in Friesland een wandeling als gast 
mee te maken waarbij we de planten behan-
delen die we op dat moment tegenkomen. 
Planten, bomen, struiken, bloemen, over van 
alles wat er maar te zien is, is wel wat te ver-
tellen als het gewas eetbaar is. 
Niet eetbare soorten noemen we niet op, we 
gaan geen verwarring scheppen. 
 
Project7-blad heeft dus veel meer te bieden 
dan alleen deze nieuwsbrief!  
Voel je welkom… 
Voor nu veel plezier met alle bijdragen, recep-
ten en leuke informatie. 
Tot eind juli. 
 
Hartelijke groet, 
Anneke 
 
Gaasterland, 29 juni 2017 
 

 
 

 

Salade  
met wilde bloemen 
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Salades zijn er in alle soorten en maten; zo heb 
je de ceasarsalade, de geitenkaas-honing-
salade, zalmsalade, pastasalade, enzovoort.  
Er zijn zoveel soorten omdat het heel mak-
kelijk is om te maken.  
De ingrediënten van veel salades komen uit de 
supermarkt, denk daarbij aan ijsbergsla, ruco-
la, geitenkaas of pasta.  
Er zijn ook ingrediënten die je in de vrije 
natuur kunt vinden en je hoeft niet ver te 
zoeken voor een wilde bloemen salade.  
 
Voor natuursalades kan je natuurlijk altijd een 
normaal begin gebruiken.  
De natuurlijke ingrediënten zijn gezonde toe-
voegingen die ook nog eens voor een goede 
smaak zorgen.  
 

De ‘wilde’ planten-/bloemensalade 
 
Ingrediënten:  
tomaten 
komkommer 
ijsbergsla 
haagwindebloemen 
zevenblad (jong blad) 
smalle weegbree (jong blad)  
Bereiding: 
Snijd alle ingrediënten klein behalve de haag-
windebloemen. 
Maak een mooie schaal ervan. 
Leg de mooie Haagwinde bloemen erop. 
 
Eet en geniet van deze mooi en fris uitziende 
salade! 
 

 

Rondje tuin-salade… 
 
Met een paar eenvoudige basis ingrediënten en 
enkele eetbare bloemen maak je in een hand-
omdraai een prachtige salade. 
Deze combinatie is daar een voorbeeld van. 
 

 
 

Krulsla met enkele bladeren zevenblad en pe-
terselie vormen de basis van de sla. 
 

 
 

Een stuk of wat tomaten daaraan toegevoegd 
staat vrolijk en smaakt heerlijk. 
 

 
 

De kleur van de tomaten was het uitgangspunt 
om daar eetbare bloemen bij te plukken en dat 
werden drie goudsbloemen, twee klaprozen en 
een Oost-Indische kers. 



 
4 

Enkele blaadjes van de Oost-Indische kers mo-
gen ook meedoen want de peperachtige smaak 
van de bladeren en bloemen doet het heel 
goed in vrij veel gerechten. 
 
De krulsla, peterselie en in grove delen geplukt 
zevenblad gingen eerst in de schaal. 
Uiteraard was alles eerst gewassen en goed uit-
gelekt. 
De tomaatjes mochten in schijfjes over en tus-
sen de sla gestoken als volgend ingrediënt in 
de schaal. 
De bloemblaadjes van de klaproosjes los ge-
plukt verwerken, daarna de los geplukte 
bloemblaadjes van de goudsbloemen en als 
laatste mocht de enige grote bloem van de 
Oost-Indische kers als laatste blikvanger op de 
salade. 
 
Een dressing kun je naar eigen idee toevoegen, 
denk aan olie en azijn of aan een soort knof-
looksaus van Griekse yoghurt, wat mayonaise, 
heel fijn gesneden knoflook, verse of gedroog-
de kruiden en citroensap. 
Wat dat betreft kun je van alles bedenken. 
Deze sla past bij heel veel gerechten waar je 
rauwkost bij wilt presenteren en door de bloe-
men geniet je extra lang van het moois op je 
bord. 
Daarom zijn eetbare bloemen alleen leuk als je 
echt de tijd kunt nemen om samen aan tafel te 
zitten en niemand echt haast heeft. 
 
Anneke 
 

 
  

Ons tuinvriendje 
 
Gewoon, op een doordeweekse middag ont-
dekte Anneke in onze tuin een vriendje in de 
malva’s (kaasjeskruid) een mini-muisje…    
 

  
 

 

 
Ik ben Christel, ik ben 14 jaar en ik reis 
samen met mijn vader, moeder, zusje, 
twee honden en een poes heel West-
Europa door.   
 
Het poesje hebben we vorig jaar gevonden 
toen ze nog maar tien dagen oud was. Ze was 
door haar moeder in de steek gelaten, en we 
hebben haar zelf met het flesje opgevoed. Ze 
heeft zich ontwikkeld tot een echte reispoes!                                                                                                
We zijn nu al vijf jaar weg uit Nederland en zijn 
in die tijd twaalf keer verhuisd. We wonen nu 
in Frankrijk,  en we gaan continu met onze cam-
per op stap. Nu staat er een reis naar Scandina-
vië op het programma…  
Ik krijg thuisonderwijs. Ik leer dingen die me in-
teresseren in de vorm van projecten. Nu ben ik 
bezig met een kruidenproject. Ik beschrijf krui-
den en hun geneeskrachtige werking. En nu ik 
enkelen eenmaal ken, zie ik ze ineens overal, 
terwijl ze me ervoor nooit eerder zijn opgeval-
len! Alsof ze eerder gewoon niet bestaan heb-
ben. 
Het leuke van rondreizen is, dat je steeds op 
andere plekken en landschappen komt. Dat be-
tekent andere dieren, ander weer, andere na-
tuur en ook andere planten. In Nederland (we 
hebben een stacaravan op een camping in het 
oosten van Gelderland) groeit heel veel dove-
netel, zevenblad en speenkruid. In het huis dat 
we momenteel huren in Frankrijk, groeit in gro-
ten getale daslook, brandnetel, kleefkruid, vo-
gelmuur, duizendblad, vlierbloesem, rode kla-
ver en maartse viooltjes. We hebben er ook 
heel veel beukenkiemen gevonden.  
Echt heel lekker is vlierbloesemthee. Hoewel, 
vlierbloesem lijkt een magneet voor allemaal 
kleine beestjes, die allemaal in je thee terecht-
komen! Wat je daartegen kunt doen, is lege 
theezakjes kopen, de bloemetjes van hun steel-
tje afhalen en ze in dat zakje stoppen. Door het 
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van de steeltjes halen van de bloemetjes zijn de 
meeste beestjes al weg, en de rest kan door het 
theezakje niet in de thee zelf terechtkomen. 
Het is echt een verrukkelijke lentethee.  

 
Je kunt ook vlierbloesem drogen voor later in 
het jaar, maar in de lente is het natuurlijk het 
vitaalst. Bovendien stinkt vlierbloesem als je 
het laat drogen naar kattenpis… 
Rondom ons huis in Frankrijk groeit heel over-
vloedig daslook. In ons plekje in Nederland is er 
echter geen zaadje van te bekennen. Daar zijn 
wij verandering in aan het brengen!  

 
We hebben de onrijpe daslookzaadjes aan een 
flinke steel geplukt, hebben ze meegenomen 
naar Nederland en daar ondersteboven opge-
hangen zodat de zaadjes nog even door konden 
rijpen en daarna in de schaal konden vallen die 
we daaronder neergezet hadden. We gaan ze 

binnenkort zaaien. Ik hoop heel erg dat ze het 
gaan doen! 
We zijn op dit moment in onze stacaravan. We 
zijn net terug van een wel erg korte boswande-
ling. Het was zo kort omdat we allerlei lekker-
nijen zagen groeien!  

 
We parkeerden onze fietsen onder een kersen-
boom, waar allemaal rijpe kersen hingen! Blijk-
baar durfde bijna niemand ze te plukken, want 
de takken zaten echt bomvol. De kersen 
smaakten echt heerlijk! Het bos was van Na-
tuurmonumenten, wat betekent dat eromheen 
alleen maar biologisch geboerd mag worden.  

 
De weilanden stonden vol met korenbloemen, 
een heel mooi gezicht.  
En tussen de korenbloemen stond (en staat ge-
lukkig nog steeds) heel veel kamille! Heel fijn, 
omdat we graag eigen kamillethee drinken en 
we niet veel meer hadden.  
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Om kamillethee te maken, hang je de kamille in 
bosjes ondersteboven aan het plafond te dro-
gen. Als het droog is, stop je het in een glazen, 
goed schoongewassen pot van bijvoorbeeld 
appelmoes. Zorg wel dat de pot goed schoon is! 
Stop wat kamille in een leeg theezakje en stop 
dat in je thee. Kamillethee bevordert de spijs-
vertering en helpt zeer goed tegen keelpijn.  
 

Toen we genoeg kamille 
geplukt hadden, gingen 
we het bos in. maar ook 
daar wachtte een ver-
rassing. Er waren al bos-
bessen rijp! Gelukkig 
hadden we een zakje bij 
ons en konden we wat 
meenemen. En eenmaal 

terug bij de fietsen hebben we ook nog een 
zakje met kersen gevuld. Wat een rijkdom 
heeft de natuur te bieden! En wat geeft het een 
fijn gevoel om kersen van de boom te eten of 
je eigen kamillethee te drinken! 
Het plukken van verse eetbare planten is lek-
ker, gezond, vaak ook geneeskrachtig én het 
geeft je een fijn en trots gevoel. En wat wil je 
nog meer! 
 

 
 
 
 

 
 

Cichorei 
Cichorium intybus 
 

 
Cichorei is een plant met prachtige licht-
blauwe bloemen, soms neigend naar paars.  
 
Deze planten kunnen laag zijn, rond de 20 cm, 
of hoog en wel anderhalve meter lengte heb-
ben. 
De stengels zijn stijf, hoekig en vertakt. Een 
enorme vertakte plant kan het zijn en als hij 
dan rijkelijk bloeit is het een lust voor het oog. 
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Bij de grond zitten de bladeren, lijkend op 
paardenbloembladeren, als een rozet.  
 
Cichorei behoort net als de paardenbloem tot 
de composietenfamilie (Asteraceae). 
 
De blaadjes langs de stengels zijn langwerpig 
en smal. De bloemen zijn 3 tot 4 cm en zijn 
zichtbaar van juni tot september. 

 
Cichorei staat graag op stikstofrijke grond; we 
komen hem regelmatig tegen tussen het puin. 
Daarnaast zijn wegbermen en velden uitste-
kende verblijfplaatsen. 
 
De hele plant is eetbaar van bloem tot wortel 
Het is een enorme vitaminen- en mineralen-le-
verancier. 
Dit is vanaf de oudheid al bekend.  
Voor de bloei kunnen de bladeren worden ge-
plukt; omdat zij een bittere smaak hebben is 
een kleine hoeveelheid al genoeg om de smaak 
te versterken in salades.  

 
Milde groentesmaken kunnen wat pittiger ge-
maakt worden.  

De gekookte bloeistengels kunnen met een 
saus overgoten worden. 
 
Zonder de groene kelkblaadjes kunnen de 
bloemen gegeten worden’. 
Salades krijgen een extra vrolijke aanblik met 
deze bijzondere kleur blauw. 
 
De wortels, die lang en spilvormig zijn, kunnen 
enkele uren geweekt worden in water om de 
bittere stoffen wat te verflauwen.  
Daarna kunnen zij gekookt of gebakken wor-
den. 
Deze wortels waren in het verleden de vervan-
ger van koffie.  

 
Gedroogd, geroosterd en vermalen noemde 
men het koffiesurrogaat. 
Door de bitterstoffen heeft deze plant een po-
sitieve invloed op onze lever net als o.a. de 
paardenbloem. 
 
Leuk om te weten is dat andijvie en witlof ook 
familie zijn.  
Deze groenten oogsten wij uit de eigen tuin of 
kopen we in de winkel en presenteren we zon-
der nadenken op tafel. 
Dus… hoe normaal is het om de ‘wilde’ fami-
lieleden eens een kans op ons bord te geven? 
 
De bittere smaak van dit gewas is de originele 
smaak, gekochte groenten zijn door de jaren 
heen behoorlijk afgezwakt en daarom herken-
nen velen de echte pure smaak niet meer. 
 
Eet smakelijk! 
 
Anneke 
 

 
 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Composietenfamilie
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Gezellig flesje water  
voor onderweg... 

 
Een flesje water mee is niet verkeerd. 
Maar dat kan ook gezellig, dus... klaproosjes, 
takje vrouwenmantel en takje munt toege-
voegd. 
 

 
Klaproos 

 
Vrouwenmantel 

 
Munt 
 
Niet langer dan één dag(deel) bijvullen met 
water, daarna de ingrediënten op de compost-
hoop of in de groenbak gooien. 
 

 
 
In dit voorbeeld is een glazen flesje gebruikt 
met een schroefdop. 
De bloemen en de blaadjes geven het water 
een heerlijk smaakje en het staat ook heel 
mooi, vind je ook niet? 
 

 
 
Anneke 
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Heel veel wilde planten zijn verbonden 
met oude sages, legendes en sprook-
jes. Door hun geneeskracht, hun ver-
schijning, omdat ze giftig zijn of van-
wege hun naam. 
Het leuke is dat, als je eenmaal het ver-
haal kent dat een plantje je te vertellen 
heeft, je hem of haar niet makkelijk 
meer vergeet.  
Het is net of je elkaar dan beter kent en 
vanaf dan vriendschap hebt gesloten. 
Mijn droom is dat iedereen zich weer 
verbind met alle planten en bomen om 
ons heen. Daarom laat ik elke maand 
een ander plantje aan het woord….. 
 

 

 
Juni en Wilgenroosje 
Een van mijn favoriete wilde planten is het wil-
genroosje.  

Je kan ze bijna niet missen vanwege haar 
grootte en haar prachtige roze-violette bloe-
metjes die ze vanaf juni tot september laat 
zien. Wilgenroosje groeit vaak in groepen bij 
elkaar aan een bosrand, op kapvlaktes of op 
kale plekken waar brand is geweest.  
Ze is dus een echte pioniersplant, is moeilijk 
uit te roeien (maar waarom zou je dat willen?) 
en haar wortels kunnen wel 50 jaar oud wor-
den.  

 
De bladeren van het wilgenroosje lijken op die 
van de wilg en de bloemetjes zijn net kleine 
roosjes en dat is niet zomaar toevallig, want… 
 
Lang, heeeeel lang geleden woonde er eens 
een elfenfamilie in een prachtige wilde rozen-
struik die stond aan de rand van een oeroud 
woud. Elke dag speelde de elfenkindjes aan de 
voet van de struik, behalve als het erg warm 
was in de zomer. Dan zochten ze verkoeling on-
der de prachtige knoestige eiken, beuken en 
wilgen die hen omringden. 
 
In één van de oude wilgen woonden een kabou-
terfamilie.  
Ze wisten niet van elkaars bestaan, tot op een 
dag een kaboutertje langs de stam van de wilg 
naar beneden gleed en oog in oog stond met 
een elfenmeisje.  
Vanaf die dag waren ze elke zomer onafschei-
delijk en speelden dan dagelijks met elkaar.  
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Een bijzondere vriendschap was ontstaan en 
naarmate ze ouder werden veranderde hun 
vriendschap in ware liefde.  
Ze hielden zoveel van elkaar dat ze verdrietig 
werden van het vooruitzicht dat ze weer een 
hele winter gescheiden zouden doorbrengen en 
besloten een plekje te zoeken om voorgoed sa-
men te gaan wonen. 
 
De beide families waren in rep en roer toen ze 
van de plannen van het elfje en de kabouter 
hoorde. Het was ongehoord, “kabouters trou-
wen met kabouters en elfjes met elfjes”, zei 
de Kabouterkoning…  
 
“Een kabouter en een elfje op één kussen, daar 
slaapt de duivel tussen”, zei de elfenkoningin, 
die ook om raad werd gevraagd.  
En zo begon een lange eenzame treurige win-
ter voor de kabouter en het elfje.  
 
De wilg werd depressief van het gejammer van 
de kabouter en liet er langzaam zijn prachtige 
hoge flexibele staken van hangen en veran-
derde in een treurwilg.  
Het elfje kwijnde langzaam weg in de rozen-
struik.  

 
De families begonnen zich nu wel erge zorgen 
te maken over de toestand van hun twee kin-
deren en vroegen opnieuw raad aan de kabou-
terkoning en de elfenkoningin.   
Ook zij konden deze droefenis niet langer aan-
zien, besloten dat het zo niet verder kon en 

stonden toe dat de kabouter en het elfje de 
rest van hun leven samen zouden zijn, maar… 
in een andere gedaante.  
Die dag groeide er het eerste wilgen-roosje. 
Als je goed naar de bloemetjes kijkt zie je nog 
de elfenvleugeltjes en in het najaar wappert 
de baard van de kabouter als witte pluizen in 
de wind. Ze kregen nog heel veel nakomelin-
gen en leefden nog lang en gelukkig… 
 

Gebruik van Wilgenroosje 
Van de hele verse plant, dus stengel, blad en 
bloem kan je thee zetten, of je droogt ze en 
versnippert ze en bewaart ze in een voorraad-
pot.  
De thee is lekker van smaak en kan langdurig 
gebruikt worden, bijvoorbeeld bij ontstekin-
gen en om de weerstand te verhogen.  
Het is ook preventief te gebruiken, in tijden 
van spanning ter voorkoming van een overbe-
last zenuwstelsel. 
 
De jonge bladeren, bloemknoppen en bloemen 
van het wilgenroosje zijn eetbaar. Het blad 
heeft een lekkere zurige smaak, maar wordt 
als ze ouder wordt gauw bitter. De bloemen 
zijn mooi te gebruiken als garnering over een 
salade.  
 
Ingeborg Nienhuis (www.heelnatuurlijk.nu) 

 

 
 
 

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee: 
 
Anneke Bleeker – tekst en foto’s 
Ingeborg Nienhuis – tekst en foto’s 
Jochem Hagoort – tekst en foto’s 
Christel van Asten – tekst en foto’s 
Frank Bleeker – opmaak en tekst 
 
Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvan-
gen?  
Stuur dan een mailtje naar: 
 

Anneke@project7-blad.nl  
 

www.project7-blad.nl 
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