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Kunnen jullie ons nog bij-
houden? 
Wij zelf hebben de agen-

da al straf nodig 😉 
Project7-blad…  
Eigenblik begin ik afgezaagd te worden 
maar we groeien als de plant zelf; het 
zevenblad laat onverwacht, op steeds 
weer andere plekken blaadjes boven 
de grond zien; wij doen symbolisch 
hetzelfde… 
 
De afgelopen julimaand was een zeer drukke 
maand, het leek wel hooitijd om in zomerse 
spreektaal te blijven. 
Maar liefst vijf nieuwe studiegroepen draaiden 
voor de eerste keer, enkele groepen die al lan-
ger draaien hadden ook hun middag op de 
agenda staan, kortom: hoogseizoen, maar dan 
gericht op leuke middagen met leuke gezellige 
groepen. 
Alle nieuwe groepen die starten bezoek ik de 
allereerste keer. 
Dan vertel ik aan de aanwezigen wat het doel 
van deze groepen is; we vullen samen de mid-
dag in en als ik thuis ben en verslagen van hen 
krijg aangereikt dan voelt dat heel anders dan 
wanneer je niet aanwezig bent geweest. 
 

 
 

Vier van de vijf waren ‘Wandelende Studie-
groepen’. 
Deze groepen beginnen om 11.00 uur in de och-
tend, verzamelen vanaf een half uur eerder en 
wandelen, lees: slenteren en veel stilstaan, 
langs ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare 
bloemen. 

Dit gebeurt zesmaal per jaar, de concentratie 
ligt dus over het algemeen in de maanden bui-
ten de maanden december, januari en februari 
om.  
De groep bepaalt waar de deelnemers de keer 
erna elkaar ontmoeten en samen delen zij ken-
nis, zoeken zij uit of een plant wel of niet eet-
baar is en komen zij tot de leukste ontdekkin-
gen. 
Deze dag duurt tot… de groep gezamenlijk van 
mening is dat ze een mooie hoeveelheid heb-
ben gezien, zij samen hebben genoten van het 
natuurschoon en ook wellicht een nieuw ge-
bied hebben leren kennen in de eigen provincie 
of net ‘over de grens’ in een buurprovincie.  
Er zijn nu acht van deze groepen, een in Lim-
burg, een in Brabant, een in Zuid-Holland, 
twee in Noord-Holland, twee in Friesland en 
een in Drenthe. 
Meer zijn welkom, kwestie van wie vraagt de 
uitleg aan? 
Naast deze groepen zijn er veertien andere 
groepen die om 13.30 uur beginnen, verzame-
len vanaf 13.00 uur (Alkmaar uitgezonderd, 
deze groep draait elke maand en start een half 
uur later). 
Drie groepen in Limburg (met de ‘Wandelende 
groep erbij gerekend dus vier groepen in Lim-
burg, hoe leuk is dit?), twee in Brabant, een in 
Gelderland, een in Zuid-Holland, twee in 
Noord-Holland, twee in Friesland, twee in Gro-
ningen en een in België bij Antwerpen. 
 

 
 

Vanaf nu is de agenda van deze groepen voor 
iedereen zichtbaar… 
Voor wie interesse heeft: vanaf nu is de agenda 
van alle groepen zichtbaar op onze nieuwe 
website. 
Want elke provincie heeft een eigen pagina en 
waar nog niets op de agenda staat, staat aan-
gegeven hoe je aan de informatie kunt komen 
om zelf, of anderen te inspireren een start te 
maken door minstens vrijblijvend de uitleg aan 
te vragen. 
Zo zijn alle groepen gestart die ikzelf niet heb 
bedacht in een bepaald gebied. 
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Bij deze groepen, die ook minstens zesmaal 
per jaar bij elkaar komen, maar dan op een 
vaste locatie, komen meer onderwerpen ‘voor-
bij’ dan alleen de eetbare planten zoals bij de 
‘Wandelende groepen’. Hoewel daar ook de 
geneeskrachtige kant uiteraard besproken mag 
worden, gaan zij geen natuurlijks zalfjes ma-
ken, geen natuurlijke verzorgingsproducten, 
niet kokkerellen of andere onderwerpen be-
handelen die wel passen bij de groepen. 
De ‘Wandelende groepen’ zijn in het leven ge-
roepen om samen verder te gaan en niet te 
blijven hangen in ‘beginnersinformatie’ die we 
standaard delen als er personen mee gaan die 
nog niet eerder een middag hebben meege-
maakt om samen te kijken wat er eetbaar is in 
de vrije natuur en/of de tuin. 
Dus er zijn nu ook deelnemers die beide groe-
pen bezoeken, deelnemen aan een ‘Wande-
lende groep’ en een wat we voor het gemak 
dan maar noemen een ‘Vaste studiegroep’.  
 
Zuurkool maken… 
Alle ‘vaste groepen’ die per najaar 2017 gaan 
starten bezoek ik ook de eerste keer en dan 
gaan we zuurkool maken. 
 
Tot in het vroege voorjaar zal ik dit onderwerp 
op de agenda plaatsen bij elke groep die gaat 
starten, buiten de ‘Wandelende groepen’ om. 
In Bakel en Tilburg  in Brabant waar deze groe-
pen starten in het najaar staat dit nu op de 
agenda, in september en november. 
Dus wie een groep wil starten weet op voor-
hand dat we de eerste keer zuurkool gaan ma-
ken en de eerste datum moet in overleg met 
mij op de agenda komen; de overige datums 
kan men zelf invullen. 
Elke groep draait wel op een vaste middag of 
dag, dus op een woensdag, of op een zaterdag 
of op… maakt niet uit, het aantal weken tussen 
de datums maakt ook niet uit, als er maar mi-
nimaal zes datums op de agenda komen. 
De groep van Clementine te Kapel Avezaath 
draait om de zes weken, is ook gestart afgelo-
pen juli en ik heb genoten. Heel gezellig, 
prachtige locatie en veel impulsen binnen de 
groep om in de komende maanden op de 
agenda te plaatsen. 
De groep in Alkmaar draait elke eerste zondag-
middag van de maand, behalve in juli en au-
gustus. 
Verder draaien de meeste groepen zesmaal per 
jaar. Dus wie aanhaakt kan van te voren al zien 
welke datums er in het verschiet liggen en 
deze in de agenda schrijven. 
 
De reacties zijn van dien aard dat wij op voor-
hand weten dat er in de komende maanden na 

de zomervakantie nog meer animo zal ont-
staan, dus wij zijn benieuwd. 
Want wie zegt wel mee te willen doen maar 
dat alles te ver is van de eigen woonomgeving 
krijgt ook echt de kans om dit bij zichzelf in de 
buurt of zelfs thuis te laten ontstaan. 
Kwestie van niet alleen maar opnoemen dat je 
graag zou willen… nee, actie ondernemen en 
de uitleg vrijblijvend aanvragen is een eerste 
stap en wij wachten het altijd af of er daarna 
respons komt. 
Dus… vele mogelijkheden en kansen. 
 

 
 

 
 

 
 

Afgelopen zondag hadden we een paar uurtjes 
in Appeltern op de agenda staan. 
In ‘De Tuinen van Appeltern’ vlakbij Tiel kwam 
een aardige groep in het restaurant vlakbij de 
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entree bij elkaar omdat wij dit hadden georga-
niseerd. 
Want binnen de tuinplanten zijn er ook heel 
veel eetbare planten en we kunnen in die paar 
uurtjes slechts alleen maar laten ‘snuffelen’ 
aan deze kennis. 
 

 
 

In combinatie met een stukje ‘wilde’ tuin kon-
den we heel veel kennis delen en een volgende 
keer lopen we een andere kant op in dit park. 
De volgende keer is op zaterdag 23 september. 
De laatste keer in 2017.  
Per 2018 gaan we hier een drietal datums plan-
nen, in het voorjaar, in de zomer en het na-
jaar. 
Iedereen betaalt de entree van de tuinen zelf 
en aan Project7-blad 5 euro. 
Deze keer konden we de entree al van te voren 
regelen via ‘Social Deal’ en dat scheelde 52% 
op de prijs, geen 12,50 maar 6 euro voor een 
kaartje. 
Overigens is ‘Social Deal’ een leuke tip voor al-
lerlei uitjes, etentjes en andere activiteiten. 
Je moet het even weten, wij kenden het niet 
maar we kregen het via verschillende personen 
aangereikt toen we deze zondag op de agenda 
hadden geplaatst. 
Daarnaast zijn er andere mogelijkheden van 
kortingen, denk aan Natuur Monumenten, 
Groei & Bloei etc. 
Want Social Deal had 1500 kaartjes beschik-
baar, wij hadden mazzel maar wie op zater-
dagavond nog probeerde had pech. 
Maar bij dezen, zaterdag 23 september komen 
wij weer naar het zuiden om ook daar belang-
stellenden uit ons bestand een beetje tege-
moet te komen. 
 
Wie wil kan komende zondag, 27 augustus, als 
gast komen wandelen in het Gaasterland. 
We starten om 13.30 uur, verzamelen vanaf 
13.00 uur te Rijs. 
We eindigen bij Hotel Jans waar een ieder op 
eigen kosten een consumptie kan bestellen. 
Leuk om samen de middag af te sluiten maar 
geen plicht. 

Gratis de wandeling maar… daar staat wel te-
genover dat je ons ‘Wekelijks recept’, ook al-
weer gratis, moet ontvangen. 
Wie deze nog niet krijgt kan dat voor zondag 
nog regelen en zich alsnog opgeven voor deze 
wandeling. 
Op woensdagmiddag 20 september herhalen 
we deze actie, maar dan in Heeg, een plaatsje 
onder Sneek met ook een prachtig gebied om 
samen te kijken naar wat allemaal eetbaar is. 
En reken maar dat ik je zoet zal houden… tot 

het laatste moment 😉. 

Dan biecht ik ook meteen even op dat ik altijd 
maar een beperkt assortiment kan behandelen 
in de twee/tweeënhalf uur.  
Dus kun je nagaan wat er allemaal te scoren 
valt als we spreken over ‘wilde’ groenten, krui-
den en eetbare bloemen. 
 

 
 

Tot en met 27 augustus is ons werk ‘De Eetbare 
tuin’ nog in de aanbieding, twee enorme 
‘boekwerken’ samen 240 tuinplanten, bomen, 
struiken, kruiden en eetbare bloemen die je 
voor 25 euro kunt aanschaffen in plaats van 35. 
 
Ons nieuwe werk, waarbij de planten op de 
zilte gronden de hoofdrol gaan spelen, kun je 
in de voorverkoop aanschaffen voor 5 euro, 
mits je een eerder werk in huis hebt. 
Of je schaft nu een eerder werk aan, zoals ‘De 
Eetbare tuin’ en geeft aan dat je de zilte versie 
ook wilt; dan mag dat voor 5 euro. 
Wie alleen de zilte versie wil en nog niets an-
ders heeft besteld mag deze voor 10 euro in de 
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voorverkoop reserveren. Na het verschijnen 
daarvan is de prijs 17,50. 
 

 
 

Je krijgt in één klap zoveel informatie; de re-
den is dat we eigenlijk in rap tempo dit willen 
delen. 

 
Het is echt urgent gezien alle ontwikkelingen 
wereldwijd om de kennis van wat om ons heen 
groeit en eetbaar is snel te delen en ook toe te 
gaan passen. 
We zijn geen doemdenkers, geen chagrijnen, 
maar zien wel wat er gaande is, en dat de 

meesten veel te ver zijn verwijderd van wat 
Moeder Aarde voor ons fabriceert. 
De superfoods groeien voor onze voeten maar 
de meesten betalen zich scheel aan bessen, 
poeders, zaden en andere varianten, in potten, 
zakjes en doosjes die in onze ogen voor ex-
treem hoge prijzen worden aangeboden. 
De brandnetel is een superfood, geheel te ge-
bruiken en de bloemen bevatten een hoog ei-
witgehalte om maar even een voorbeeld te be-
noemen. 
Daarom doen we wat we doen en wie daar blij 
mee is, heerlijk, wie het negeert, jammer, 
maar we zien dat er behoefte is aan groepen 
zoals die zijn ontstaan, anders waren er nu 
geen 22 stuks verdeeld over het land en 1 daar-
van bij onze Zuiderburen.  
 
Hieronder de agenda per provincie, veel ple-
zier als je een groep bezoekt, een incidentele 
wandeling of andere activiteiten zoals de le-
zingen via onze Gezond Verstand Lezingen-tak 
die per september ook weer van zich laten ho-
ren. 
 
In deze nieuwsbrief weer prachtige bijdragen 
van onze vaste medewerkers. Hun bijdragen 
staan vanaf heden op de nieuwe site ook alle-
maal onder hun eigen naam geplaatst. 
 
Veel leesplezier, hartelijke groet en geniet van 
al het moois om ons heen. 
 
Anneke 
Gaasterland, 22 augustus 2017 
 

anneke@project7-blad.nl 
 

Provincie Webpagina 
  

Friesland http://www.project7-blad.nl/page19.html  

Groningen http://www.project7-blad.nl/page20.html  

Drenthe http://www.project7-blad.nl/page21.html  

Overijssel http://www.project7-blad.nl/page22.html  

Gelderland http://www.project7-blad.nl/page23.html  

Flevoland en Noordoost Polder http://www.project7-blad.nl/page24.html  

Noord-Holland http://www.project7-blad.nl/page25.html  

Utrecht http://www.project7-blad.nl/page27.html  

Zuid-Holland http://www.project7-blad.nl/page26.html  

Zeeland http://www.project7-blad.nl/page28.html  

Noord-Brabant http://www.project7-blad.nl/page29.html  

Limburg http://www.project7-blad.nl/page30.html  
  

België  
Halle-Zoersel http://www.project7-blad.nl/page31.html  

mailto:anneke@project7-blad.nl
http://www.project7-blad.nl/page19.html
http://www.project7-blad.nl/page20.html
http://www.project7-blad.nl/page21.html
http://www.project7-blad.nl/page22.html
http://www.project7-blad.nl/page23.html
http://www.project7-blad.nl/page24.html
http://www.project7-blad.nl/page25.html
http://www.project7-blad.nl/page27.html
http://www.project7-blad.nl/page26.html
http://www.project7-blad.nl/page28.html
http://www.project7-blad.nl/page29.html
http://www.project7-blad.nl/page30.html
http://www.project7-blad.nl/page31.html
http://www.project7-blad.nl/page3.html
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Guldenroede  
of Solidago virgaurea 
   
De Guldenroede fleurt in de nazomer veel tui-
nen en parken op met haar grote gele pluimen. 
Er zijn twee soorten die de naam Guldenroede 
dragen.  

De echte Guldenroede (Solidago virgaurea)  is 
een overblijvende plant met een rechtop-
staande, bijna kale, tot 1 m. hoge stengel. De 
bloemen zijn geel, met 5-12 lintbloemen die 
duidelijk langer zijn dan de buisbloemen. Bloe-
men staan samen in een rechtopstaande pluim. 
Hij heeft een bladrozet met meerdere wortels. 
De bladeren zijn 2-10 cm. lang, eirond tot 
breed lancetvormig met een gezaagde blad-
rand. De plant is niet opdringerig in zijn groei-
wijze. 
 
De Solidago canadensis is een overblijvende 
plant die tot meer dan 2 meter hoog kan wor-
den. De gele bloemen bestaan uit 8-20 lint-
bloemen en even lange buisbloemen.  
De bloeiwijze begint vanuit de top van de 
bloei-aar die naar één zijde overhangt. De 
plant woekert door je tuin d.m.v. worteluitlo-
pers.  
Beide planten bloeien van juli-oktober. 
 
In Nederland komt deze composiet voor aan 
bosranden (zure grond) of langs lichte plekken 
op schrale bermen op leemhoudend zand en 
aan de rand van beek-en rivierdalen. 
Je ziet de plant veel in de Ardennen en Noord-
Frankrijk.  
De canadensis staat veel in tuinen en parken. 
 
In de Achterhoek heet het golden kettings en 
in Zuid-Holland wordt hij wel het heidens 

wond(er)kruid genoemd. In Duitsland komt de 
naam St. Petrusstaf voor.  
Zijn naam komt van Solidus wat stevig of 
krachtig betekent, agere = maken; Virga = 
roede, Aurea = goud.  
Kortom: gezond, beter maken of genezen. 
 

Geschiedenis van de plant 
Volgens een legende ligt, daar waar Gulden-
roede groeit, een schat begraven.  
De medische eigenschappen van de Gulden-
roede worden al heel erg lang genoemd, als 
wondkruid bij de Saracenen.  
Pas in de 19e eeuw krijgt hij bij ons definitief 
een plaats onder de geneeskruiden. Het blad 
werd gebruikt als theesurrogaat. 
In Amerika wordt volgens Indiaanse traditie de 
plant gebruikt tegen slangenbeten. 
De voornaamste medicinale werking is op de 
nieren en blaas.  
Het wordt gezien als het 1e kruid in de urolo-
gie. Het is zowel een nier-reinigend als nierop-
bouwend kruid. 
De looistoffen in de plant werken vocht afdrij-
vend op de urinewegen. Het hoge gehalte aan 
looistoffen verklaart ook de wond genezende 
en bloedstelpende werking. Andere belang-
rijke inhoudsstoffen zijn flavonoïden, dit zijn 
antioxidanten die zorgen o.a. voor een verster-
kende werking op het hart en de bloedvaten.  
Deze werking wordt volgens de oude signatuur-
leer bevestigd door de gele bloemen. 
De bloemen kunnen voor een allergische reac-
tie zorgen.  
In de Homeopathie word het middel gebruikt 
tégen allergieën. 
 
Vroeger werd de afgekoelde thee gebruikt als 
mond- en gorgelwater bij ontstekingen in de 
mond.  
Ook om bij een grove gezichtshuid de poriën 
dicht te laten trekken. 
Gebruik en oogsten: thee van de bloemen voor 
de bloei en het blad.  
Gebruik bij voorkeur de virgaurea, de canaden-
sis kan eventueel ook.  
 
Een waarschuwing is hier wel op zijn plaats : 
Dit is geen kruid voor zwangeren!!  
En niet bij acute nierontstekingen!! 
 
Je kunt mijn vorige plantenverhalen nalezen 
op www.beterinbalans.net onder het kopje 
kruidenpraat/kruidenkwebbels. 
 
Gien van den Heuvel 
 

 
 
 

http://www.beterinbalans.net/
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Verslag Wandelende Stu-
diegroep Noord-Holland 
op woensdag 
 

 

Gisteren hebben we een geweldige dag gehad 
in Bergen met wandelende studiegroep N-H 
woensdag.  

Toen ik vanmorgen de re-
gen tegen de ramen hoorde 
kletteren dacht ik: “Wow, 
wat hebben we een mazzel 
gehad ☺” 
We verzamelden in Bergen 
bij Hotel Zeebergen waar 
we eerst even konden bij-
praten onder het genot van 
een kop koffie of thee.  
Daarna gingen we van 
start. 
 
Eerst door het bos, waar 
we al snel op 2 biefstuk-
zwammen stuitten; ze 
groeiden op de stam van 
een eik, netjes zoals een 
biefstukzwam  dat meestal 
doet.  
We wandelden verder langs 
zevenblad, nagelkruid, 
bramen en onstuimig bloei-
ende brandnetels waarvan 
we de bloemetjes geproefd 
hebben.  
Er waren een paar prik-
grage brandnetels bij dus 
op zoek naar weegbree of 
hondsdraf. 
 
We zagen klein springzaad- 
impatiens parviflora met 
haar mooie gele bloeme-
tjes en later kwamen we 

ook de Reuzebalsemien- impatiens glanduli-
fera tegen en even een bloemetje gesnoept.  
 
 

In de tuin achter Het Hof was het geweldig, de 
dahlia’s bloeiden prachtig en we konden genie-
ten van de verschillende geu-
rende kruiden. Heel handig waren 
de naambordjes ☺. 
 
Inmiddels was het tijd voor een 
broodje en even zitten, wat bij de 
picknicktafel prima lukte. 
We vervolgden onze tocht en op 
zoek naar waterkers viel mijn oog 
op ogentroost – euphrasia stricta.  
Ik werd er helemaal enthousiast 
van haha. Ogentroost, ik ben het 
alleen nog maar in Flevoland te-
gengekomen en nu stond het hier 
voor mijn voeten, en niet een 
klein beetje! 
In de ‘kruidenhoek ‘ is het altijd 
mooi, veel bloemen, kruiden en 
bramen. En zo kwam deze wande-
ling rond 16:00 uur aan een eind. 
Prachtig weer, leuke gezellige 
mensen, een voorbeeldige Pluk en 
prachtige natuur, wat wil een 
mens nog meer… 
 

Ha, ha, ha… weer wandelen!!  
Woensdag 13 sept gaan we weer, 
YES 
 
Wil je ook mee?  
Mail naar  
Marja@project7-blad.nl  
 
Marja Frederiks 
 

 

 
 
 

 

... een voorbeeldige Pluk ... 

De tuinen bij het Oude Hof 

mailto:Marja@project7-blad.nl
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Het moestuincomplex (2) 
 
Mijn intentie om een volkstuintje te huren 
kwam vooral voort vanuit het gevoel dat ik pas 
echt een goede moeder zou zijn als ik mijn 
twee kinderen dicht bij de natuur zou groot-
brengen. Ik zag het helemaal voor me, samen 
een tuintje verzorgen, zaaien in het voorjaar, 
oogsten in de zomer en alles langzaam tot rij-
ping zien komen. Picknickmandje mee en een 
fles aangelengd biologisch appeldiksap en hele 
zomerse dagen doorbrengen in ons eigen moes-
tuintje.  
 
De eerste middag was leuk, de tweede keer 
was OK, de derde keer werd een uitdaging en 
de vierde keer weigerde de eerste al mee te 
gaan. Het verantwoorde picknickmandje werd 
inmiddels gevuld met koeken en chocolade om 
de kinderen nog enigszins enthousiast te ma-
ken…..totdat dat zelfs niet meer hielp. 
 
“Hoe kan een groene moeder als ik nou twee 
kinderen hebben die geen oog schijnen te heb-
ben voor alles wat groeit en bloeit?”, vroeg ik 
me wanhopig af.  
Ik weet het antwoord tot op de dag van van-
daag nog niet, maar besloot dit hoofdstuk in de 
opvoeding maar af te sluiten. “Ma-ham, ik 
moet plassen”, “Ma-ham, wanneer ben je 
klaar?”, “Maham, wanneer gaan we naar 
huis?”, “Maham, duurt het nog lang?”  
Ik was er klaar mee…. 
 
Goed, dan maar in mijn eentje iets zien te ma-
ken van dat stukje grond. 
Ik wiedde en zaaide, gaf water en liefde en was 
vol verwachting. Ik vroeg raad aan het oude 
mannetje met de allermooiste tuin en was be-
nieuwd naar zijn geheim.  
“Ik schijt erin,” zei hij met een stalen gezicht. 
“Elke dag schijt ik in mijn tuin en dat doe ik al 
jaren,” herhaalde hij nog eens toen mijn ge-
zichtsuitdrukking waarschijnlijk verried dat ik 
dacht dat ik hem niet goed verstaan had.   
Tot overmaat van ramp vroeg hij of ik soms een 
kropje sla wilde…  
Ik heb maar vriendelijk bedankt. 
Enfin, de radijsjes deden het voortvarend, de 
rucola ook nog wel, maar in de kolen woonden 
inmiddels de koolwitjes, legde mijn buurman 
uit, toen ik bedenkelijk stond te kijken naar de 
aangevreten bladeren. Daarna kwamen de 
slakken die mijn moestuin aanzagen voor een 
saladebar en leerde ik wat coloradokevers wa-
ren van een andere moestuin-buurman.  
Pfff, dat viel nog niet mee, je eigen groenten 
verbouwen!   

De oude mannetjes in het moestuincomplex 
hadden voor alles een oplossing, maar dat zat 
meestal in een flacon met doodshoofden op de 
etiketten, dus dat leek me niet de weg.  
En toen…. ging ik op vakantie in de zomer en 
leerde ik dat planten, vooral de planten die je 
niet hebt gezaaid, ontzettend hard groeien. Zo 
hard, dat als je terug komt van vakantie, je je-
zelf even afvraagt of dit jouw moestuin wel is 
of waar in hemelsnaam je tuin ophoudt en 
overgaat in een natuurgebied.  
De enige groente die boven de woekerende 
wildernis uitstak was de aardpeer, waarvan ik 
geen benul had dat die zo overvloedig in mijn 
tuin aanwezig was, voordat ik op vakantie ging.  

 
Aardpeer 
 

De aardpeer is toevallig ook de groente waar 
de kinderen hun neus voor optrekken en die 
mijn buurman deed besluiten eens een hartig 
woordje met me te wisselen. Want die enorme 
muur aardperen nam alle zon uit zijn tuin weg, 
zei hij, wijzend op zijn dierbare bedje over-
schaduwde aardbeien, met een net zo’n rood 
aangelopen gezicht als de vruchten waar hij 
naar wees. 
 
Mijn frustratie steeg tot een hoogtepunt. Ik 
zonk neer op de eerste de beste tuinstoel die 
nog zichtbaar was, de haagwinde plettend, die 
zich om de spijlen had gewonden.  

 
Haagwinde 
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“Loslaten maar, dat moestuinieren”, dacht ik 
bij mezelf. “Soms moet je toegeven dat je ta-
lenten ergens anders liggen”.  
Zucht… 
 
Zonnestralen schenen als bundels door de hoge 
beukenboom aan de andere kant van de prach-
tige oude kloostermuur die mijn tuin voor een 
deel omringt. Vogels zongen en tante Betje, de 
kip, tokte tevreden. Bloemen van kaasjeskruid 
en goudsbloemen lachte me toe.  

 
Kaasjeskruid 
 

De wind speelde met de pluimen van de wil-
genroosjes. En ineens was ik volmaakt geluk-
kig. 
Ik plukte een grote bos brandnetels en at die 
avond de heerlijkste soep. 

 
Brandnetels 
 

 
 
Ingeborg Nienhuis (www.heelnatuurlijk.nu)  
Foto’s: Anneke Bleeker © 

 

Even voorstellen: 
Astrid Rühl,  

initiatiefneemster  
Studiegroep BAKEL 

Hallo allemaal, ik ben 
Astrid Rühl uit Ba-
kel (Noord Bra-
bant). 
 Blij dat ik 
de stap 
gezet heb 
om mee 
te 
draaien 
met het 
project 7 
blad van 
Anneke.  
Ik mag wel 
zeggen dat ik 
een kruidenex-
pert ben die wel nog 

lang niet alles weet😉. 

 
Na een 2 jarige opleiding in Haaren te hebben 
gevolgd en een moeder te hebben die voor ons 
vroeger al brandnetelsoep maakte, brouw ik nu 
zelf sapjes, zalfjes en tinctuur en niet te verg-
eten mijn eigen kruiden uit onze tuin die ik 
oogst en verwerk tot theemengsels voor kwa-
len of voor een lekker smaakje.  
Ecologischer kan het niet.  
Hiervan wordt ik blij en loop warm als ik er 
over kan praten.  
Wat is nu mooier om kennis te delen die de 
mens vroeger van nature wist.  
 
Mijn man en ik hebben 3 dezelfde hobby's, LAW 
wandeltochten lopen en de Nijmeegse vier-
daagse, muziek maken in een fanfare én onze 
tuin. Benieuwd hoe het in het gezellige Bra-
bant is?  
27 september is de eerste studiedag bij mij.  
Wees welkom!  
 
Groet,  
 
Astrid Rühl  
 

 

http://www.heelnatuurlijk.nu/
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Verslag van de eerste 
wandelende studiegroep 
in Zuid-Holland 
Zondag 23 juli was de eerste keer dat ik 
gastheer was van de wandelende 
studiegroep in Zuid-Holland.  
Deze eerste keer werd er gewandeld in 
het Lage Bergse Bos in Bergschen-
hoek.  
 
Rond 11:00 uur verzamelde iedereen in het 
familierestaurant het Lage Bergse Bos. Toen 
iedereen aanwezig was gaf Anneke een 
introductie over wat Project 7-blad inhield en 
wat de bedoeling is van het meedoen aan een 
wandelende studiegroep. Na deze introductie 
gingen we naar buiten om de wilde eetbare 
planten, bloemen en bessen te vinden. 
 

  
 

Eenmaal buiten stuitten we op nog geen 10 
meter afstand op een klein bergje; hier 
groeiden allerlei eetbare planten en bloemen 
op.  
Zo was er onder andere duizendblad, bijvoet, 
smeerwortel en bijvoet te vinden.  
 
Samen met Anneke behandelden we de 
verschillende planten en vertelden er anek-
dotes bij.  
De deelnemers luisterden aandachtig.  

 

 
Duizendblad 
 

Na 20 minuten praten en vervolgden we onze 
weg verder door het bos. 
 
Daar zagen we dat de vlierbessen nog lang niet 
rijp waren om geplukt te worden; je kunt ze 
over ongeveer een maand plukken. 
Verderop zagen we dat de brandnetel mooi aan 
het bloeien was.  
De bloeiwijze van de brandnetel kan gedroogd 
worden en is een supergezond.  
Dit wordt als echte superfood gebruikt in 
bijvoorbeeld de yoghurt of op een boterham 
met kaas.  
 

 
De wortel van geel nagelkruid… 

 
…geurt als kruidnagel… 
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Daarnaast groeide geel nagelkruid. De wortel 
kan gebruikt worden als kruidnagel.  
Als je de wortel doorsnijdt ruikt deze ook echt 
naar kruidnagel! 
 
Hierna pauzeerden we op een omgevallen 
boomstam en plukten wat bramen van de 
bramenstruik.  
 

 
Rijpende en rijpe bramen… 

 
 

Aan de struik zaten al erg veel rijpe bramen 
die we gulzig aten.  
 

 
Broodje kaas, aangevuld met ‘gezond wild’ 
 

Na de pauze zagen we nog een aantal andere 
planten zoals: gewone berenklauw, grote klis 
en lisdodde.  
 

Anneke vertelde dat de wortel van de grote klis 
gegeten kan worden en verwerkt kan worden 
in verschillende gerechten.  
De plant lijkt op een distel, maar door de grote 
bladeren zonder stekels is het helemaal geen 
distel.  
Na dit verhaal begon het te druppelen en zelfs 
te onweren. Dus renden we naar het 
familierestaurant om droog te staan.  
Hier hebben we nagepraat en afspraken 
gemaakt voor de volgende bijeenkomst van de 
wandelende studiegroep Zuid-Holland. 
 
De volgende keer gaan we wandelen in de 
Biesbosch in Dordrecht.  
Dat is op zondag 27 augustus.  
 
We verzamelen vanaf 10:30 uur en om 11:00 
uur gaan we een kopje koffie drinken in 
Huiscafé Bistro in Dordrecht.  
Dat ligt in het bezoekerscentrum van de 
Biesbosch. 
 
Het adres: 
Baanhoekweg 53 
3313 LP  DORDRECHT 
 
Heb je zin om aan te sluiten bij de Wandelende 
studie-groep Zuid-Holland of wil je meer 
informatie, mail dan naar: 
jochemhaagwinde@gmail.com 
 
Met vriendelijke wildpluk-
groeten, 
 
Jochem Hagoort 
Wildplukgids Project 7-blad 
 
 
 

 
Gewone berenklauw 

 
  

mailto:jochemhaagwinde@gmail.com
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Samen koken op de AGA 
en nog véél meer… 
Woensdag 2 augustus 2017 
De dag vóór de wandelende studie-
groep in Limburg gingen we samen aan 
de slag. 
Berbie, Anneke en Petra, we maakten 
er een erg leuke dag van, we lachten 
ermee omdat het wel een mini studie-
groepje leek. Hoe dat is, een studie-
groep, dat weten wij maar al te goed. 
 

 

Studiegroepen hebben drie jaar lang in Neder-
weert bij mij, Petra Wilmsen, gedraaid.  
Dit waren altijd erg inspirerende dagen, je 
leert zo veel van elkaar, je wordt echt geïnspi-
reerd om zelf aan de slag te gaan. Het is zó 
geweldig om al de kennis die we samen hebben 
te delen. 
Twee weten meer dan één ☺.  
 
Na vier jaar lezingen georganiseerd te hebben 
en drie jaar Project 7 blad in Nederweert is het 

altijd leuk elkaar weer te ontmoeten en eens 
iets samen te doen.  
Dan vergeet ik nog even te benoemen dat we 
inmiddels ook samen wandelen in Limburg met 
de wandelende studiegroep ☺.  
Berbie Vleeshouwers als trouwe bezoekster 
van vele lezingen en ook van Project 7 blad had 
hier ook wel oren naar.  
Jeanne Peters liep ook gezellig nog even bin-
nen.  
 
We hebben samen wat leuke recepten uitge-
zocht want ons doel van die dag was koken op 
de AGA, met wildpluk gebruik in de recepten 
natuurlijk.  
Voor degene die niet weten wat een AGA is?  
Dit is een héérlijk fornuis dat altijd tot mijn 
beschikking staat.  
Het staat gewoon altijd voor mij klaar. Klaar 
voor de start… 
 
Elk moment van de dag kan ik hier iets lekkers 
‘inschuiven’ of het nu een heerlijke soep is, 
een stoofpotje, een grote pan rode kool, een 
zelfgebakken brood of een quiche, het maakt 
allemaal niet uit. 
Mijn fluitketel voor het water, dat binnen no-
time heet is, of gewoon een lekker eitje bak-
ken, een tosti roosteren of een pot jam of ker-
sen wecken, noem het maar op.  
Alles is mogelijk met een AGA fornuis. 
 
De AGA doet het allemaal prima zonder een 
enkel probleem, het is een héérlijke vriendin. 
Mensen vragen wel eens: “Moest je daar niet 
aan wennen?”  
“Nee,” is dan mijn antwoord, “ik kookte al op 
mijn fornuis in gedachten voor ik het in huis 
had staan.” 

 
Eierdoppen drogen voor vermalen 

Dit is nu al zo’n 15 jaar geleden. Als je hier zin 
in hebt hoef je er niet echt aan te wennen.  
Je probeert met plezier dingen uit.  
Het is het hart van ons huis; hier is het altijd 
lekker warm.  
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Hier wordt van alles gedroogd van brood tot 
een wasje of natte afwas die lastig te drogen 
valt.  
Het is echt fantastisch!  
Het is voor mij zo vaak tijd besparend, eigen-
lijk echt iets voor luie huisvrouwen, haha, of 
voor vrouwen die het héél druk hebben, het is 
maar hoe je het bekijkt. ☺  
 
Het idee voor het samen koken was een dag 
samen “anders” bezig zijn en wildpluk was hier 
de rode draad. 
We waren samen gezellig bezig, het is inspire-

rend, we hebben 
heerlijk gelachen, en 
last but not least, su-
per héérlijk gegeten 
uit onze AGA. 
 

Wat maakten we 
deze dag?  
Een héérlijke krui-
dige tomatensoep, 
een bloemige groen-
ten omelet en een 
erg mooie quiche 
versierd met eetbare 
bloemen. 
 
We gebruikten langs 
de groenten die we 
kochten zoals: prei, 

ui, paprika, spitskool, tomaten, aardappels, 
wortel, basilicum en Japanse peterselie ook 
nog: 

Tijdens het wildpluk-
ken verzamelden we:  
brandnetel, zeven-
blad, duizendblad, 
bijvoet, melde, boe-
renwormkruid, paar-
denbloemblad  
en hele mooie bloe-
men uit de moestuin, 
waaronder: Oost-In-
dische kers, de man-
nelijke bloemen van 
de pompoen, koren-
bloemen, wilgen-
roosje, venkelbloe-
metjes, komkom-
merkruid, malva-
bloemen en cosmea. 
Het was echt smul-
len, mmm…, enne… 
een schitterend 
plaatje. 

 
‘Wilde’ groenteomelet 

 
Het resultaat op het bord… 

 
Een heerlijk tomatensoepje 

 
Conserveren van de soep… In de AGA. 
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Ingrediënten voor een hartige taart 

 
Het resultaat! (De bloemen werden er na het 
bakken opgelegd) 
 

 
De restanten van een ‘losbandig’ leven… ☺ 
 

Wat is zo bijzonder aan het koken op 
een AGA?  
Een AGA fornuis is zóveel meer dan alleen ko-
ken. Je hebt bij de kleinste maat fornuis twee 
ovens ter beschikking.  
Eentje om te bakken, braden en te grillen; 
deze is zo rond de 200 graden en eentje om te 
koken, warm te houden, voor verwarmen van 
borden etc. deze oven is zo rond de 80 – 90 tot 
100 graden. 
Je hebt aan de bovenkant twee platen om pan-
nen op te zetten; niet één pan, nee, drie per 
plaat dus maximaal zes pannen.  
De bedoeling is dat je veel in de ovens kookt, 

zonder water overigens dus met behoud van vi-
taminen.  
In de ovens die ruim 50 cm diep zijn schuif je 
meerdere pannen tegelijk, je kan ze zelfs sta-
pelen. Je ziet dat je voor véél personen tege-
lijk kunt koken. Het werken met de AGA biedt 
zóveel mogelijkheden. 
 
Op een gewoon fornuis kan je prima koken, 
maar ben je een keer een AGA gewend dan 
voel je je een soort van “gehandicapt” als je 
zonder moet koken ☺  
Als ik voor mezelf spreek dan kan ik zeggen dat 
ik erop kook, erin bak en grill, ik droog er 
brood op om paneermeel te maken, droog ei-
erschalen om te verkruimelen voor kalk in de 
moestuin. Ik droog er lastig te drogen vaat op, 
natte handdoeken drogen weer snel en zijn al-
tijd héérlijk warm.  
Zij kunnen daardoor droog de wasmand in.  
 

Een broodrooster heb je niet meer nodig dit 
doet óók de AGA voor jou, je maakt héérlijke 
tosti’s of voor het ontdooien van bevroren 
brood dit doe je in een handomdraai ☺. 
Maar ook natte jassen bij regenachtig weer of 
een machine spijkerbroeken zul je er geregeld 
op tegen komen.  
We hebben geen hondje meer, maar de ruimte 
vóór de AGA was ook haar favoriete plekje. 
Een AGA is een héérlijk middelpunt van je huis.  
Ons fornuis staat ‘los’, dus niet ingebouwd in 
onze keuken en voorheen, toen de kinderen 
nog thuis woonden moest ik rond etenstijd al-
tijd wel iemand even aan de kant jagen om bij 
mijn kookpotje te kunnen.  

Het is héérlijk 
vertoeven aan 
zo’n fornuis ☺ 
Een AGA kan je 
wel een “hobby” 

noemen; inmiddels is onze hobby een beetje 
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uit de hand gelopen daar mijn man en ik regel-
matig een oud fornuis restaureren en weer 
mooi oppoetsen zodat alles weer spic en span 
is en het op zoek kan naar een nieuw baasje. 
We brengen ze bij de mensen thuis door het 
hele land. Nieuwsgierig?  
Bel of mail ons gerust of kom vrijblijvend eens 
kijken. Ik zal zorgen dat er een vers gebakken 
appelcake voor jullie klaar staat ☺. 
 
Hartelijke groetjes,  
 
Petra Wilmsen 
Bel of mail gerust: 
 
petrawilmsen@hotmail.com  
 0495–625902  of  06–20928938 
 

 
 

Madeliefjes als pareltjes 
op het gazon  
Madeliefje (Bellis perennis) 
 

 
  

De zon schijnt weer wat meer in deze tijd en 
meteen duikt dit bloemetje op in de tuintjes 
en parkjes. 
Madeliefjes zijn eetbaar en bezitten belang-
rijke stoffen die het lichaam nodig heeft, 
waaronder magnesium.  
Heel veel mensen in Nederland en daarbuiten 
hebben een magnesiumtekort, wat klachten en 
gezondheidsproblemen met zich mee brengt.  
Hieronder een uitgebreid overzicht wat de in-
houdsstoffen zijn en wat je er allemaal nog 
meer mee kan doen behalve ervan genieten als 
ze in bloei staan… 
 

Lees verder op:  
https://yoo.rs/dewildplukkersinfo-
groep/blog/madeliefjes-als-pareltjes-op-het-
gazon-1494251586.html?Ysid=30236  
 

 

Zomers Snelrecept… 

 

Gevulde eieren met ‘wilde’ kruiden 
Gevulde eitjes, een vrij algemeen hapje bij 
een (alcoholisch) drankje. Gewoon lekker… 
Iedereen heeft wel zijn of haar favoriete re-
cept. Er zijn er, ook via Internet, vele in om-
loop.  
In dit recept worden ‘wilde’ en ‘gewone’ 
(tuin)kruiden gebruikt. 
Verse wilde groenten en kruiden uit de vrije 
natuur en eigen tuin, dat kan ook in decem-
ber, zolang het maar boven de nul graden is. 
Als het niet vriest kunnen we nog van alles 
scoren. 
Jong fluitenkruidblad komt alweer eigenwijs 
boven de grond en dit blad is net zo te ge-
bruiken als kervel. 
Maar… 
Je moet wel zeker weten dat je met fluiten-
kruid te maken hebt. 
Als je in jouw omgeving weet dat er jaarlijks 
op die bepaalde plaats altijd fluitenkruid 
groeit en bloeit dan kun je ongestraft het 
jonge blad nu oogsten. 
Dat kan later in de tijd ook nog steeds, maar 
nu geeft het ook een leuk effect aan gerech-
ten. 
Wanneer je niet zeker van je zaak bent dan 
pluk je dit blad niet, want je mag deze plant 
niet verwarren met dolle kervel. 
Dolle kervel is absoluut niet eetbaar, zelfs 
giftig, vandaar dat we altijd expliciet aan-
geven dat je wel zeker moet weten dat je 
met fluitenkruid te maken hebt. 
En weet je dat niet, gewoon negeren want 
het is geen must om dit per se toe te voegen. 
Overigens is dat met geen enkele wilde 
groente of kruid het geval; al kun je maar 
één van de soorten vinden die genoemd zijn 
bij dit gerecht om te gebruiken samen met 
andere kruiden uit je tuin of biologisch ge-
kocht in de winkel. 
Wat we hier presenteren is qua kruiden vrij 
in te vullen; leuk als je één of meerdere 

mailto:petrawilmsen@hotmail.com
https://yoo.rs/dewildplukkersinfogroep/blog/madeliefjes-als-pareltjes-op-het-gazon-1494251586.html?Ysid=30236
https://yoo.rs/dewildplukkersinfogroep/blog/madeliefjes-als-pareltjes-op-het-gazon-1494251586.html?Ysid=30236
https://yoo.rs/dewildplukkersinfogroep/blog/madeliefjes-als-pareltjes-op-het-gazon-1494251586.html?Ysid=30236
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soorten kunt vinden in de vrije natuur of 
misschien wel in eigen tuin. 
Want je kunt fluitenkruid, zuring, weeg-
bree, zevenblad of paardenbloemblad na-
tuurlijk ook in je eigen tuin tegenkomen. 
 

Ingredienten: 
10 hard gekookte eieren (voor dit recept) – 
voor gebruik laten afkoelen.  
Pel ze na het koken als ze nog warm zijn. 
Dan laten de vliezen nog goed los. 
3 à 4 eetlepels mayonaise 
eventueel wat Keltisch zeezout naar smaak 
 
Uit de vrije natuur geplukt: 
paardenbloemblad 
smalle weegbree 
fluitenkruidblad 
zevenblad 
jong zuringblad 
 
Uit de tuin geplukt: 
kerrieplant 
rozemarijn 
 
N.B.: Bewaar enkele blaadjes van de kruiden 
voor de garnering van de eitjes. 

 
Werkwijze: 
Zet alle verse kruiden om ze schoon te ma-
ken in een bak water met Keltisch zeezout 
of natriumbicarbonaat.  
Spoel ze na ongeveer een half uur goed af 
onder de kraan.  
Ondertussen snijd je de hardgekookte (ge-
pelde en afgekoelde) eieren in de lengte 
door de helft.  
Haal de dooier eruit en doe deze in een gla-
zen of roestvrijstalen schaal.  
Prak met een dinervork de dooiers heel fijn 
(tot heel kleine korreltjes). 
Verwijder bij de rozemarijn en de kerrie-
plant de harde steeltjes. Snijd de blaadjes 
met een koksmes met een bol blad ragfijn. 
Doe dit ook met de andere kruiden: paarden-
bloemblad, smalle weegbree, fluitenkruid-
blad en zevenblad.  
Doe alle fijngesneden kruiden bij de ei-
dooier. 
Schep enkele lepels mayonaise in de schaal 
en meng de inhoud nu goed dooreen tot een 
mooie egale massa ontstaat.  
 
Leg nu de halve eieren op een schaal en vul 
de kuiltjes van de dooiers met het eigeel-
/kruidenmengsel. 
 
Versier de gevulde eieren met enkele over-
gebleven blaadjes van de kruiden. 
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Verslag Wandelende Studiegroep 
Brabant 

13 augustus 2017 
 

Regte Heide 
 
Met zijn zevenen gingen we op pad. De Heide 
is natuurlijk prachtig in deze tijd van het jaar. 
Je kan hem verwerken in bloemstukjes, je kunt 
er thee van zetten en hij wordt gebruikt in de 
Bachremedies.  
We hebben gezocht naar eetbare bloemen en 
planten.  
We hebben genoeg bramen ontdekt alsook ge-
proefd!  
Brandnetels, de zomereik, erg veel eekhoorn-
tjesbrood, heermoeskruid, bijvoet, en meer.  
Maar het mooist zijn natuurlijk de prachtige 
grafheuvels.  
Zij spreken tot de verbeelding en zijn een mo-
nument. 

 
 
 

Het weer was prachtig en de velen gevleugelde 
insecten deden zich te goed aan de nectar van 
deze zo mooie plant.  
 

 
 

De wandeling strekt zich uit over een groot ge-
bied waar heide de boventoon voert, maar er 
ook bossen, vennen aanwezig zijn.  
Zeer de moeite waard om eens te bezoeken en 
ook te gaan kijken bij de lokale boeren in de 
omgeving. 
 
Wij hebben het stuk Riels Laag gewandeld en 
er werd veel kennis gedeeld onderweg.  
Heerlijk geluncht onder de prachtige solitaire 
eik, met een uitzicht op een paarse zee van 
bloemen.  
 
De dag hebben we afgesloten met een bakske 
koffie en moe maar voldaan weer naar huis. 
 
Hetty Kerkhof 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

https://youtu.be/KZArqqhnDRk
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Leven op reis (7) 
Door Cynthia van Asten 
 
Ik reis met mijn gezin door Europa. De reis is 
begonnen in afwachting van het starten van 
een eco-gemeenschap, nu vijf jaar geleden. 
Toen die niet doorging, besloten wij te blijven 
reizen.  
Ooit zal onze droom wel uitkomen en tot die 
tijd genieten we van wat het leven ons te bie-
den heeft. Elke twee maanden zijn we in Ne-
derland voor werk, waarna we weer verder 
trekken.  
Deze zomer voert de reis ons naar het noorden: 
Scandinavië. 
 
Mijn vorige artikel eindigde met het geneuzel 
over het maximum gewicht van onze camper 
en hoe we dat moeten oplossen.  
Het ding blijkt leeg 3500 kg te wegen en dat is 
tevens het maximale gewicht waar je met een 
B-rijbewijs mee mag rijden. In de laatste week 
van ons verblijf in Nederland heeft mijn man 
Ivar zijn C1 rijbewijs gehaald.  
Dat was best heel pittig met twee theorie exa-
mens en een ‘nieuwe stijl’ praktijk examen. 
Maar hij heeft het gehaald!  
Nu is dat alleen niet voldoende om zonder pro-
blemen te mogen rijden. De papieren moeten 
worden aangepast en het daadwerkelijke 
draagvermogen gaan vermelden. De papieren 
vermelden nu dat het casco gewicht 3000 kg is 
en het maximale gewicht 3500 kg. Ondanks al 
onze pogingen om de papieren aangepast te 
krijgen, kregen we overal nul op het rekest. 
Zowel de fabrikant van het onderstel, als de 
opbouwer weigeren zo’n verklaring af te ge-
ven. Die blijven bij de officiële cijfers en zeg-
gen doodleuk dat de weegbrug vast niet goed 
geijkt was…  
De Nederlandse Vereniging van Camperrijders 
en de RDW verwijzen ons door naar de politie 
en deze zegt dat je inderdaad een probleem 
hebt als je wordt aangehouden.  
Naast een boete en het leeghalen van je cam-
per tot er geen overgewicht meer is (in ons ge-
val dus volledig leeghalen), loop je ook verze-
keringstechnisch een risico.  
Afzonderlijke politieagenten geven echter aan 
dat campers over het algemeen niet gewogen 
worden, dus dat je in de praktijk niet zoveel 
risico loopt. Tsja, wat doe je dan? Dan zeg je 
gewoon een schietgebedje en pak je de hele 
camper in om op reis te gaan. Met ons vorige 
oude campertje zijn we immers ook nooit aan-
gehouden en die was vast ook overbeladen.  
En zo vertrokken we naar het noorden.  

De weg voerde via Denemarken over de tolbrug 
naar Zweden. Direct in Zuid-Zweden merk je al  

 
De brug tussen Denemarken en Zweden 

dat de seizoenen heel anders lopen dan in Ne-
derland. We zien bijvoorbeeld dat de vlier pas 
net in bloei staat.  
En dat, terwijl ik in mijn artikel van maart 
schreef dat de vlier in Portugal daar volop in 
bloei stond! Wat een verschillen! 
 
Zweden geeft een heerlijk lentegevoel.  
We zien bermen vol bloeiend Sint Janskruid, de 
lindeboom geeft heerlijk geurende bloesem en 
dus thee en overal bloeiende bloemen.  
We gaan al snel noordelijk en laten de grootste 
variëteit aan bloemen achter ons.  
Op zoek naar een overnachtingsplek staan we 
ineens oog in oog met een eland!  
 

 
Oog in oog met een eland 

Dat begint goed!  
Het grote dier kijkt ons vriendelijk verbaasd 
aan en gaat daarna rustig door met grazen.  
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Na een tijdje gaan we verder, want we kunnen 
nog geen plek vinden voor de nacht.  
De snelweg hebben we al een tijdje achter ons 
gelaten en zodra je de doorgaande route ver-
laat, kom je op zandweggetjes met aan weers-
zijden moeras.  
Geen geschikte plek om met je camper in weg 
te zakken… dus dan maar een parkeerplaats bij 
een houtverwerkingsbedrijf gezocht.  
Wat we ons even niet gerealiseerd hadden, is 
dat het houtbedrijf dag en nacht doorwerkt. 
Zeker nu het in de zomermaanden maar heel 
kort nacht is.  
Echt lekker slapen is het dus niet. 
 
Nog wat verder noordwaarts gaan we de grens 
met Finland over. We bezoeken de kerstman in 
Rovaniemi, die een knap woordje Nederlands 
blijkt te spreken. Wat een baan: de hele dag 
met mensen op de foto en in alle talen een ge-
sprekje aanknopen.  
Hij vroeg naar onze reisplannen en deed een 
weersvoorspelling voor de Noordkaap: “Op de 
Noordkaap zal het koud en winderig zijn, of 
winderig en koud.”   
Mochten we hem ooit nog tegenkomen, zal ik 
hem gelijk geven en er aan toe willen voegen 
vooral de mist niet te vergeten… Maar goed, 
ondanks het leuke praatje, hebben we de foto 
à 40 euro aan ons voorbij laten gaan, alsmede 
het rendier aaien voor 5 euro per persoon en 
andere attractieparkachtige toestanden. 
 
In Rovaniemi steken we tevens de poolcirkel 
over en reizen verder naar de enige Amethist-
mijn van Europa.  

De enige amethistmijn in Europa 

Het ligt in een natuurreservaat bij Luosto en 
mede daarom hebben ze besloten de mijn niet 
groots te exploiteren, maar er een toeristische 
trekpleister van te maken.  

Er wordt dus alleen met de hand en een klein 
hamertje gegraven.  
Na een mooie wandeling van drie kwartier 
vanaf de parkeerplaats kunnen de overleven-
den van de massale muggenaanval mee de berg 
op om door een gids ontvangen te worden.  
 

 
 

Je krijgt uitleg over de mijn en kristallen in het 
algemeen. Bijzonder om zo noordelijk in een 
gemengd gezelschap te verkeren van mensen 
uit India, Thailand, Engeland en Brazilië.  
Na een vers bosbessensapje gaan we naar de 
mijn. Ik zie alleen een kale berg, bezaaid met 
stenen. Een Fell noemen de Finnen dat.  
Op een afgezet stuk grond mogen we gaan gra-
ven. Heerlijk om met de kinderen neer te plof-
fen en je lekker uit te leven. Hoe dieper je 
komt hoe modderiger de grond, dus je ziet niet 
echt wat je pakt. Na ongeveer 20 minuten 
moesten we alweer stoppen, want de volgende 
groep toeristen staat alweer klaar.  
De oogst afspoelen en tot onze grote verbazing 
zaten er prachtige amethisten bij. Je mag 
twee steentjes meenemen, grotere exempla-
ren moet je kopen.  
 
De ogen van de gids werden groot, toen hij 
mijn zogenaamde ‘sjamaan amethist’ zag.  
Dat is een steen die van boven amethist is, in 
het midden sneeuwkwarts en onderop rook-
kwarts. Het wordt een sjamaansteen genoemd 
omdat de sjamanen van de Sami, het oorspron-
kelijke volk van Lapland, er een afspiegeling 
inzagen van de onder-, de midden-, en de bo-
venwereld.  
Zij raadpleegden deze steen en mediteerden 
ermee. Het is een heel bijzondere steen die al-
leen in deze mijn af en toe gevonden wordt. Je 
kunt begrijpen dat ik er heel blij mee ben.  
Ook Lindsay heeft een bijzondere Amethist ge-
vonden: rookkwarts van buiten, dan een bin-
nenlaag van sneeuwkwarts en een kern van 
amethist. We weten niet of dit ook een sja-
maansteen is, maar hij voelt wel heel bijzon-
der aan. 
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Finland lijkt een extreem land. We zien geen 
landbouw meer, enkel is hier en daar wat gras-
land, tot ook dat ophoudt.  
De Finnen (en de Zweden ook trouwens) lijken 
erg van fastfood te houden. Elk klein gehucht 
heeft meerdere hamburgertenten, die al lang 
van te voren worden aangekondigd. En dan de 
muggen! Wandelingen maken is niet aange-
naam, omdat ze werkelijk elk open plekje op 
je lichaam weten te vinden.  
Ze wringen zich tussen je haren door en prik-
ken je helemaal lek. Er zijn speciale muskie-
tenpetten te koop, waardoor je eruit ziet als 
een imker, maar dat gaat ons te ver. Gewoon 
een sjaal omknopen dan maar.  
 
Dan wordt het een paar dagen warm weer en 
worden alle paardenvliegen wakker.  Die drij-
ven je helemaal tot wanhoop, waardoor je ge-
neigd bent rare dansjes uit te voeren als je 
even stilstaat.  
 

 
 
Ook de rendieren worden er gek van. Zij ont-
vluchten het bos en staan massaal midden op 
de weg, in de hoop dat de vliegen niet van de 
volle zon houden.  
Leuk voor de foto’s, maar wel een triest ge-
zicht.  

Ik kan niet anders dan veel respect krijgen voor 
de Laplandse bevolking. Wat een extreem 
weer. Je ziet ook alleen mensen in de grotere 
steden genieten van de zon. Verder loopt ie-
dereen met lange broeken, blouse en zelfs met 
mutsen op…  
Vooral de vissers, die met werphengels in de 
rivieren staan, zijn goed ingepakt. Onderweg 
kun je hun vis kopen, heerlijk gerookt in win-
keltjes van de Sami. Het gezonde vet druipt 
eraf! 
En dan komt ook aan dit landschap van einde-
loze naaldbossen, meren en moerassen een 
eind en trekken we Noorwegen in. Al snel rij-
den we kaarsrecht naar het noorden, naar de 
Noordkaap.  
Naast ons een groots Fjord, waar we bruinvis-
sen zien en scholen springende vissen. De be-
groeiing bestaat nu alleen nog maar uit berken-
bomen. Ja, dat verwonderde mij wel.  
 

 
 

De berkenboom  blijkt sterker dan de naald-
boom! Soms horizontaal uitgespreid over de 
grond, door de aanhoudende wind, maar toch 
fier in het blad! Verder groeit er alleen wat 
mos en lage bodembedekkers. 
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Blijkbaar voldoende voor de rendieren om hun 
eten te vinden, want ook hier lopen ze nog vro-
lijk rond.  
Overal grote keien, die zijn blijven liggen uit 
de ijstijden. Het is een verlaten en eindeloos 
lijkende streek.  
Toch wonen hier mensen, en niet alleen voor 
de zomer, getuige de sneeuwscooters voor de 
deur. Zij liever dan ik! 
Zodra we de tunnel uitkomen die ons op het 
Noordkaapeiland brengt, worden we omringd 
door een koude mist.  
Het is nog maar 7 graden Celsius. Het enige 
verschil tussen dag en nacht, is dat er ’s nachts 
minder verkeer is.  
Verder is het even licht, zelfs geen schemering 
meer. Dus zijn er genoeg mensen die ’s nachts 
de Noordkaap bezoeken.  
Als we aankomen bij het officiële Noordkaap 
punt, zien we een slagboom.  
Om 24 uur op de parkeerplaats te mogen staan, 
vragen ze doodleuk € 60. En het is er enorm 
druk, ondanks dat de mist ieder uitzicht weg-
neemt.  
Wij besluiten terug te rijden naar een parkeer-
plaats een stuk terug, vanwaar je kunt lopen 
naar het werkelijk meest noordelijke punt van 
Europa.  
 

 
 

Het is een wandeling van 9 km enkele reis, die 
we de volgende dag beginnen.  
 
De route is gemarkeerd met steenstapels met 
een stok erin. Er is niet echt een pad; je loopt 
over stenen en modder. In de mist best een 
spannend avontuur, waarin we goed moeten 
opletten niet te verdwalen.  
Soms zijn de mistvlagen zo dicht dat je nog 
geen 10 meter ver kunt zien.  
Onderweg komen we prachtige grote brokken 
sneeuwkwarts tegen, die er van een afstandje 
als echte sneeuwbergen uitzien.  
We hebben er wat mooie stukjes van meege-
nomen: echte Noordkaapse sneeuwkwarts! 
 

Qua begroeiing zien we wat zuring en paarden-
bloemen groeien!  
 

 
Sneeuwkwarts 

 
Sterke zuring 
 

Wel volledig aangepast aan het barre klimaat. 
Vlak bij de zee vinden we ineens wat bieslook 
en zelfs veel duizendblad.  
 
Omdat we de tocht wat onderschat hadden qua 
versnaperingen onderweg, hebben we bieslook 
geplukt en opgegeten.  
Dat gaf weer lekker wat kracht!  
Op de terugtocht klaarde de mist wat op en 
zagen we prachtige meren om ons heen en ook 
nog sneeuwvelden (dit keer geen kwarts…).  
 
Na bijna 7 uur lopen kwamen we uitgeput terug 
bij de camper.  
Dat heeft Lindsay met haar 9 jaartjes toch 
maar weer super gedaan! 
Nu zakken we af langs de westkust van Noor-
wegen.  
 
Maar de maand is alweer om, dus in de vol-
gende nieuwsbrief schrijf ik weer verder. 
 
Cynthia van Asten 
cynthia@essentialtogether.nl 
 

 
 

mailto:cynthia@essentialtogether.nl
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Wandelende studiegroep 
Limburg beleefde een 
heerlijke dag :) 
Wandelen, kennis delen, nieuwe con-
tacten opdoen en kijken wat er aanwe-
zig is aan 'wilde' groenten, kruiden en 
eetbare bloemen. 
Dat zijn de ingrediënten van deze groe-
pen. 
 
Op deze donderdag 3 augustus in Herkenbosch 
hebben we voor het eerst echt een stuk gewan-
deld; meestal is het wandelen, lees slenteren 
en veel stilstaan. 
 

 
Ontluikende heide 
 

Een prachtig natuurgebied waar de heide nu 
aan het ontluiken is, het nog zomer is maar de 
nazomer ook al te ruiken is, er alweer vele 
paddenstoelen staan maar de bramen nog niet 
rijp zijn. 
 

 
De bramen nog niet rijp… 
 

Oftewel: zomer, nazomer en herfstsferen zijn 
vermengd mede door het weer, een droge pe-
riode die zijn sporen heeft achtergelaten, he-
vige regenbuien die de paddenstoelen hielpen,  

hoge varens, veel varens, een prachtig gebied. 
 

 
Paddenstoelen… 

 
Hoge varens, veel varens… 

 
 

We verzamelden in 'De Boshut' voor koffie of 
thee.  
We maakten eerst kort kennis met elkaar door 
middel van een voorstelrondje. 
 
Ruud Snijders had aangeboden om onze groep 
te begeleiden qua wandeling door het gebied. 
Ruud kennen we via Marijke Stokking; Marijke 
heeft een studiegroep in Montfort, is deel-
neemster van deze groep en Ruud, haar part-
ner, kent het gebied als zijn broekzak. 
 
Een uitleg over de omgeving plus kijken wat 
eetbaar is was de combi voor deze donderdag. 
We liepen zowaar 10 kilometer.  
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Dat is veel voor dergelijke groepen, maar het 
was een bijzondere omgeving en ik ben zo blij 
eindelijk gagel in de vrije natuur gezien te 
hebben en dus gefotografeerd. 
Daar moet je echt voor op pad want in onze 
eigen omgeving kun je het nergens vinden. 
 

 
Gagel 
 

Gagel is de voorloper van hop bij het bereiden 
van bier maar de geurige takjes en blaadjes 
zijn voor meer culinaire doeleinden geschikt 
en een bosje in je huis ophangen is ook niet 
verkeerd. 
We stonden niet zoveel stil als anders maar dat 
had ook te maken met de begroeiing in het ge-
bied. 
 

 
Waterpeper 
 

Eenmaal waterpeper bekeken is daarna niet 
stil staan bij nog meer waterpeper. Maar we 
zagen ook allerlei andere mooie schoonheden 
zoals een pad, mooi schors, veel, heel veel 
hoge varens, heide, dennen, sparren, waterle-
lies maar ook uiteraard brandnetels, weeg-
bree, bijvoet en andere bekende soorten. 
 
We stopten bij het 'Elfenmeer' voor onze lunch 
of gewoon even lekker zitten. 
Uiteraard belegde ik mijn broodje met 'wilde' 
groenten, ditmaal met de jonge blaadjes van 
schapenzuring en eikenblad. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Broodje gezond, belegd met 'wilde' groenten, 
ditmaal met de jonge blaadjes van schapenzu-
ring en eikenblad.… 
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Terug bij het beginpunt zagen we nog vele 
planten waar je culinair iets mee kunt uitvoe-
ren maar bijvoorbeeld ook oliën of tincturen 
van kunt maken. 
 

 
 

 
 

 
 

 

We eindigden waar we begonnen, bij 'De 
Boshut' waar we nog wat lekkers namen en be-
spraken waar we op 7 september elkaar ont-
moeten. 
 
Dan gaan we naar het witte stadje Thorn waar 
we bij een horecagelegenheid afspreken welke 
we nog zullen doorgeven. 
We kijken in een natuurgebied naar de 'wilde' 
groenten, kruiden en eetbare bloemen en in 
het stadje zelf naar wat we in de tuinen en op 
andere stukken zullen tegenkomen aan tuin-
planten die eetbaar zijn. 
 
Het was een gezellige dag, wij, Petra Wilmsen 
en ik hebben zin in 7 september. 
Ook zin? 
Mail gewoon als je wilt komen of interesse hebt 
in de andere 21 groepen die draaien onder 'Pro-
ject7-blad'. 
We verzamelen vanaf 10.30 uur en starten met 
koffie of thee om 11.00 uur. 
Na eventueel een voorstelrondje gaan we op 
pad. 
 
Het streven is om met deze groepen een vaste 
groep op te bouwen zodat je samen verder 
komt in de informatie rond eetbare planten. 
Als er steeds nieuwe belangstellenden aanha-
ken dan blijf je in eenzelfde informatiestroom 
hangen, dan blijf je vertellen hoe gezond de 
brandnetel is. 
Kun je samen verder gaan; dan sla je de brand-
netel over omdat het niet meer spannend is 
daarover te vertellen. 
Even als voorbeeld. 
En steeds hetzelfde vertellen kost tijd en dan 
kun je minder de nadruk op andere zaken rich-
ten. 
 
Dank Ruud voor de prachtige wandeling. 
Dank aan een ieder die aanwezig waren, het 
was gezellig en we gaan op 7 september in 
Thorn samen weer verder. 
 

Anneke 
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Verslag van de eerste 
wandeling van  
wandelende studiegroep 
Drenthe 
Afgesproken was in restaurant ‘De 
Voscheheugte’ in Mantinge, waar we 
een paar geweldige regenbuien over 
zagen komen.  
 
Onder het genot van een heerlijke bak koffie 
of thee legde Anneke duidelijk uit hoe de stu-
diegroepen precies werken. Toen dit achter de 
rug was hadden we al aardig wat informatie in 
onze zak en ook hield de regen op en zijn we 
op stap gegaan naar de ingang van het Mantin-
gerzand, waar Anneke haast lyrisch werd van 
alle planten die hier stonden.  
Om er een paar te noemen: jong fluitenkruid 
blad, zevenblad, hondsdraf, brandnetel en nog 
veel meer.  
 

 
Zevenblad 
 

Echt te veel om op te noemen, dus de notitie-
boekjes werden er al snel bijgehaald en goed 
gebruikt. O.a. brandnetelblad werd opgerold 
en gegeten De smaakpapillen werden goed ge-
activeerd. 
 

 
Dan het Mantingerzand zelf in. Het woord zegt 
het al.  
 

Een zandverstuiving, waar heel veel jenever-
bessen groeien, maar ook een verscheidenheid 
van naaldbomen en loofbomen. Om van de die-
ren nog maar niet te spreken. Reeën, vossen, 
dassen, konijnen. 
Alles is er te vinden.  
We hebben wel vossen uitwerpselen gevonden, 
maar de vos zal ons wel bespied hebben in 
plaats van omgekeerd. 

 
Jeneverbes op het Mantingerzand 

 
Jeneverbes 
 

Even van het pad afgedwaald; aan de rand van 
de weilanden stonden witte en roze klavers, 
wilgenroos enz.  
Omdat het onderhand tijd was voor de middag-
boterham heeft Anneke ons laten zien hoe je 
in de natuur je boterham kunt voorzien van 
veel vitaminen en mineralen. Het werd een 
prachtige compositie en....het allermooiste 
was dat ook de zon erbij kwam! 
 

 
 

Al kauwend op een jeneverbes kwamen we bij 
een natter gedeelte waar de vegetatie natuur-
lijk ook anders is.  
Daar waren verschillende soorten grassen maar 
niet direct aantrekkelijk om in je salade te 
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doen. Maar de heide is in dit gebied ook volop 
aanwezig,  heerlijk om eens in je thee te doen. 
 

 
Bloeiende heide 
 
 

Midden in het Mantingerzand staat een prach-
tige den van ruim 300 jaar oud. Een sprookjes-
boom die iedereen uit de omgeving kent en 
zelfs degene die hier voor het eerst komt staat 
vol bewondering te kijken naar deze -als het 
ware- wandelende boom. Dat deden wij dus 
ook. Toen ging het op weg naar een plantje dat 
niet overal zo maar te vinden is, maar hier in 
groten getale: de zonnedauw. Een vleesetende 
plant. Staat heden mens van vlees en bloed die 
kruiden eet te kijken naar een plant die vlees 
"eet". Heel bijzonder. 
 

 
Door het natte weer doen ook de mossen het 
heel goed en ook de paddenstoelen komen al 
weer te voorschijn. Dat is het mooie van leven 
en dood in de natuur en dat ruikt nog heerlijk 
ook! Door het rulle zand uiteindelijk op ons ge-
mak langs de jeneverbessen en zandblauwtjes, 
die hier ook genoeg stonden, terug naar het 
beginpunt van de eerste plantenreis van deze 
groep.  
De eerste spetters van een regenbuitje bege-
leidden ons naar de Voscheheugte, waar we 
nog even hebben nagepraat en de volgende af-
spraak hebben gemaakt voor zaterdag 26 au-
gustus a.s. 10.30 uur bij Het Timmerholt Va-
kantiecentrum, Gagelmaat 4 te Westerbork in 
het restaurant.  

We starten om 11.00 uur de wandeling en lo-
pen langs de Borker Stroom.  
 

Graag tot dan. 
 

Opgeven bij Anneke en Annemieke:  
drenthe7blad@gmail.com  
 

 Anneke Bergshoeff 
 

 
 

Echte ‘straatvoeding’:  
stedelijk foerageren in 
Los Angeles 
 
Hierbij plaatsen we een link naar een YouTube 
filmpje dat gaat over Christopher Nyerges, die 
zich bezig houdt met ‘straat foerageren’, ofte-
wel: hij zoekt zijn eten ‘in het wild’. 
 
Christopher Nyerges heeft altijd van planten 
en het buitenleven gehouden. Toen hij een 
kind was, was hij al op zoek naar planten en 
hij bewaarde ze in de koelkast van zijn ouders. 
Nu leert Nyerges anderen hetzelfde te doen. 
Maar dit is geen natuurwandeling.  
 
Nyerges maakt gebruik van zijn encyclopedi-
sche botanische kennis en een scherp oog voor 
stedelijke eetbare wilde planten om andere in-
woners van Los Angeles te leren waar ze te vin-
den zijn. 
  
Door middel van zijn ‘School van Zelfvertrou-
wen’ laat hij stadsmensen zien hoe ze 
straatjes, parkeergarages, stadsparken en het 
land naast de snelwegen moeten afzoeken om 
onverwacht ‘wild voedsel’ te vinden.  
 
Van mosterdbloemen tot radijspeulen, van de 
vruchten van het kaasjeskruid tot paddenstoe-
len, Nyerges kan je helpen bij het zoeken naar 
de beste vegetarische straatvoeding die je nog 
nooit eerder hebt gehad. 
 

 
Klik op de foto om het filmpje te bekijken 

 

mailto:drenthe7blad@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=E7k3P5CUtrU&feature=youtu.be
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Een nieuw jasje voor de 
7-blad website 
Afgelopen week is de nieuwe lay-out 
van de website van Project 7-blad 
geüpload. Dit heeft de nodige zweet-
druppels gekost, maar het is uiteinde-
lijk toch gelukt. 
 
Een website moet een informatiebron zijn. Wij 
streven ernaar om die informatie zo overzich-
telijk mogelijk op de website te plaatsen.  
 

De website van Project 7-blad kent twee 
takken:  
Project 7-blad zelf en Gezond Verstand Le-
zingen. 
 

Project 7-blad  
Project 7-blad biedt informatie over praktische 
zaken. Door het land heen is een aantal studie-
groepen actief.  
Het doel van deze studiegroepen is: zoveel mo-
gelijk oude kennis over voeding, kokkerellen, 
persoonlijke verzorging, huismiddeltjes tegen 
allerlei kwaaltjes en veel andere zaken weer 
van onder het vloerkleed vandaan te halen.  
Onze voorouders hadden hierover heel veel 
kennis die door de voedingsindustrie en de far-
maceutische industrie naar de achtergrond is 
verdrongen. Er is in het ‘reguliere’ circuit nog 
maar zo weinig kennis overgebleven op dit ge-
bied dat het hoognodig tijd wordt om hieraan 
weer volop aandacht te besteden.  
Studiegroepen zijn voornamelijk praktisch be-
zig. 
  

Gezond Verstand Lezingen 
In Nederland zijn momenteel een kleine twin-
tig locaties waar op maandelijkse basis lezin-
gen worden georganiseerd.  
Deze lezingen betreffen vele gebieden: licha-
melijke, mentale en financiële gezondheid. In 
een overzicht per maand kun je heel gemakke-
lijk zien op welke locaties in Nederland lezin-
gen worden verzorgd door vele deskundige 
sprekers: (voormalige) (huis)artsen, therapeu-
ten, financiële deskundigen, landbouwdeskun-
digen (o.a.: permacultuur), en vele andere. 
 
De Studiegroepen brengen vaak theorie in 
praktijk; lezingen zijn vaak een theoretische 
weergave van de praktijk.  
 
Zo kan het één het andere dus ondersteunen. 
 

Toen Anneke internet begon te gebruiken, in 
2009, moest er ook een website komen. Ik had 
wat die tak van sport betreft twee linkerhan-
den. Ik had nog nooit iets in die richting ge-
daan, maar niet geschoten is altijd mis! 
 
Ik kocht in Alkmaar een programmaatje, een 
standalone programma van maar liefst € 15,00, 
met de mogelijkheid om in kant-en-klare mo-
dules te bouwen. Je hoefde op die manier niet 
zoveel van programmeren te weten. Dat kwam 
goed uit! En heel eerlijk gezegd: het ging mak-
kelijker dan ik dacht. 
In de loop van de tijd werden de eisen steeds 
‘strenger’ en de uitdagingen voor mij dus 
steeds groter! Regelmatig verzuchtte ik: “Ik 
ben geen professioneel websitebouwer!” 
Maar door veel lezen en uitproberen lukte iets 
dan toch weer; gelukkig is er een goede hand-
leiding bijgeleverd. In de meest recente versie 
(inmiddels de derde!) van het programma, dat 
steeds uitgebreider en toch ook wel ingewik-
kelder wordt, wordt zelfs aangegeven waar 
eventueel een foutje zit en het programma 
geeft vaak aan hoe dit opgelost kan worden…  
 
We hebben alleen op dit moment last van een 
enorm traag internet. Wij communiceren, om-
dat we in een zogenaamd buitengebied wonen, 
via een eigen schotel die in verbinding staat 
met de Astra satelliet. 
Volgens de firma die de communicatie regelt 
loopt alles als een zonnetje… maar waarom 
kan ik dan geen mails meer zenden met een 
bijlage, hoe klein dan ook? 
Waarom duurt het verzenden van mailtjes met 
bijlagen bij Anneke soms vierentwintig uur?  
En nog veel meer van die vragen die ons grijze 
haren bezorgen… 
Maar… we mogen vooral niet klagen en toen we 
dat wel deden werd door die fraaie firma het 
contract met ons eenzijdig opgezegd… 
En daar betaal je dan ook nog eens een hoofd-
prijs voor! 
Maar goed, dit houdt ons scherp. We zijn op 
zoek naar een oplossing.  
Denk in oplossingen, niet in problemen! 
 
Zo heb je een klein beetje inzicht gekregen in 
waar ik me v.w.b. Project 7-blad mee bezig 
houd. Dit is niet het enige, maar nu even een 
stukje ter introductie van de nieuwe lay-out 
van de website.  
Ik gebruik nu Serif Webplus X8. 
Een fijn programma om mee te werken. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Frank Bleeker 
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De teunisbloem 
Een bijdrage voor 7-blad nieuwsbrief 
van Eva Rinzema 
 
Wetenschappelijke naam: Oenothera biennis 
 

 
 

De teunisbloem is tweejarig  
Het eerste jaar vormt zich alleen de wortelro-
zet. 
Het jaar erop vormt zich de bloem. Deze kan 
dan wel meer dan een meter hoog worden. 
In de avondschemering kun je het ontvouwen 
van de bloemen zien.  
Dat gebeurt binnen enkele minuten! 
Enkele minuten daarna kun je zijn zoete, poe-
derachtige geur ruiken. 
De teunisbloem maakt gebruik van de hulp van 
nachtvlinders voor zijn bestuiving. 
 

Alles van de teunisbloem is eetbaar 
De teunisbloem was voor de oorspronkelijke 
bewoners van Amerika dagelijkse kost. 
Ze aten de gekookte, naar noten smakende 
wortels.  
De wortel kun je in de herfst van het eerste of 
in het voorjaar van het tweede jaar uitgraven. 
Doe dat voordat de bloeistengel verschijnt; 
daarna wordt de wortel houterig. 
De smaak is net als schorseneren maar dan iets 
zoetiger. 
In Frankrijk worden ze ook wel vegetarische 
ham genoemd. 
Als je de wortels schilt voelen ze heel slijmerig 
aan. Leg ze meteen na het schillen in water 

met azijn of citroen, anders verkleuren ze 
snel. 
 

 
 

Je kunt ook de bloemen eten. Ze zijn lekker en 
staan mooi in een salade.  
Van de herfst tot laat in de winter kun je de 
zaden verzamelen.  
Voeg ze toe aan een smoothie, muesli, salade 
of in brood. 
 
Medicinaal wordt vooral de olie, die koud uit 
de rijpe zaden geperst wordt, gebruikt. In de 
volksgeneeskunde wordt de olie gebruikt bij: 
o hyperactieve kinderen  
o een verhoogde cholesterol 
o menstruatie klachten  
o multiple sclerose  
o acne  
o diabetes  
o psoriasis  
o maagklachten  
o diarree  
o huiduitslag  
o kinkhoest  
o astma  
o wonden  
o insectenbeten 

 
Verder wordt de olie uitwendig veel gebruikt 
als basisolie voor massage en voor cosmetica.  
De olie biedt bescherming tegen uv-straling! 
 
Koudgeperste teunisbloem olie is helaas niet 
lang houdbaar en moet in de koelkast bewaard 
worden.  
De olie is maar 3 maanden houdbaar. 
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Fruit…  
en (wilde) beestje(s)  

Vorige keer kwam de boomgaard aan 
bod. Omdat we heel veel fruit uitge-
dund hebben is de opbrengst lager. 
Maar de perziken gaven wel heel 
mooie grote vruchten. 
 

Perziken, geheel naturel gekweekt (ongeveer 
200 gram per stuk) 
 

Ontbijt was dus wekenlang yoghurt met fruit. 
Alle perziken hebben we opgegeten of wegge-
ven en als test een gedeelte gehalveerd en 
rauw ingevroren. 
 
Dat wil niet zeggen dat het al optimaal is. Veel 
bomen zijn dit jaar veel vroeger in productie; 
zo is er nu nog maar 1 pruimenboom, waaraan 
dan nog veel pruimen hangen.  
De rest produceerde tegelijk, één boom liet al 
de pruimen vallen vanwege de extreme 
droogte en dat waren er teveel om meteen te 
verwerken. 
Dus hebben we dit jaar veel verse pruimen 
weggegeven. We maken geen jam, omdat we 
zo min mogelijk suiker eten, en dit is het re-
cept wat ik dit jaar toegepast heb voor de 
grote pruimen: 
 
Pruimen halveren en de pit eruit halen.  
In een grote pan met dikke bodem opzetten, 
eventueel wat lepels water toevoegen. 
Kaneelstokjes, kruidnagels, steranijs en/of 
een paar theelepels kruidkoekmelange toevoe-
gen.   

Als je het graag een beetje zoeter wilt hebben 
voeg je honing of ongeraffineerde rietsuiker 
toe.   
Eventueel wat agar agar toevoegen als je het 
wat lobbiger wilt hebben. 
Af laten koelen en invriezen. 
Wij maakten wat proefbakjes en vooral Piet  
eet dat overal bij, bij het ontbijt, pannenkoe-
ken, dessert en als saus bij vlees of kip of 
groentegerechten. 
 
Nu beginnen ook al veel te vroeg appelen, 
nashi’s en peren van de bomen te vallen. 
We hebben twee oude rassen appelen, de Pey 
bou en de museau de lièvre, (hazensnuit) alle 
twee minder zoet dan de moderne rassen.  
Ik was blij dat ik tijdens een atelier van de 
transitiongroep van Salies de Béarn, waar we 
demonsteren hoe aftreksels van planten ander 
planten kunnen versterken, een man tegen-
kwam die zei dat hij nergens meer zure appe-
len kon kopen behalve de granny smith.  
 

 
 

Ik heb hem direct uitgenodigd om bij ons  het 
fruit te komen proeven en verteld dat we op 
24 september in de boomgaard bij een kasteel 
een dag organiseren om de diverse oude appel-
rassen te leren kennen. Hij meldde zich spon-
taan aan om als vrijwilliger te komen helpen. 
 
Natuurlijk kom je wel een beestje tegen in het 
fruit, vooral de nashi’s waren erg aangetast 
door de frélons, in het Nederlands: hoornaar 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoornaar_(in-
sect) 
die een gat maken om er lekker van de eten, 
waarna er andere beestjes daarin mooi hun ei-
tjes kunnen leggen, zodat er weer proteïne in 
het fruit komt in de vorm van wormpjes. Wat 
zit de natuur toch ingenieus in elkaar. 
In Frankrijk hebben de frélons een zeer slechte 
naam en worden de nesten met gif vernietigt. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoornaar_(insect)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoornaar_(insect)
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Deze beetjes zijn denk ik toch nuttig; ze eten 
andere insecten.  
Ik heb gezien dat ze ook nectar eten en ik denk 
dat ze daarmee bloemen bestuiven. Maar ze 
vallen ook bijen aan, wat hen een slechte re-
putatie geeft, omdat onze gecultiveerde bijen 
geen afweer kennen, in tegenstelling tot wilde 
bijen, die de hoornaar grillen als ze in de bij-
enkast komen, door massaal op hem te gaan 
zitten.  
De temperatuur van de bij is namelijk hoger 
dan die van de frélon. In tegenstelling tot deze 
grootste wesp hebben we ook een heel klein 
venijnig wespje, dat beeldige nestjes maakt in 
planten en op de meest waanzinnige plaatsen, 
zoals tussen het rubber van de achterruiten 
van een auto.  
Ook hebben ze een voorliefde voor onze kas, 
waardoor het lastig is om in het voorjaar daar 
plantjes in te zetten.  
Het zou een papierwesp kunnen zijn. 
 
Ik heb een heel goede site gevonden over deze 
nuttig beesten:  
http://www.ahw.me/indexwespen.html  
en ik dacht eerst dat het een gewone gûeppe 
maçonne, een metselwesp was, maar hoe meer 
ik erover lees, des te ingewikkelder wordt het, 
er zijn zoveel soorten.  
Nu ik lees dat de kleine wespen voornamelijk 
schadelijke rupsen vangen, ben ik helemaal 
om: ze mogen niet verwijderd worden.  
Ik ben maar één keer door een groep aangeval-
len omdat ze net boven de deur van het kip-
penhok een nest hadden gemaakt; toen ik naar 
binnen ging prikten ze me in mijn nek, maar 
gelukkig heb ik daar geen nare gevolgen van 
overgehouden, in tegenstelling tot Piet, die nu 
twee keer in zijn hand gestoken is en daar di-
rect een allergische reactie op krijgt. Meteen 
het venijn eruit zuigen en appelazijn erop te-
gen de pijn helpt.  
Tegen de zwelling helpt een kompres van 
groene thee, omdat daar looizuur in zit. 
 
Als er teveel rupsen zijn die geen vijanden 
hebben is het een echt probleem, zoals de py-
rale de buis, ofwel de buxusmot:  Cydalima 
perspectalis.  
Deze rupsen eten binnen enkele dagen een 
mooie buxushaag kaal.  
 
Ik bestrijd ze door de buxus met een harde 
straal water schoon te spoelen, zoveel moge-
lijk rupsen en poppen te verwijderen, en als ik 
weet dat het niet gaat regenen gebruik ik een 
bacterie: Basillus thuringiensis, die in de bio-
logische landbouw gebruikt wordt om bijvoor-
beeld een pyrale de poireau  te bestrijden.  

Helaas geeft Wikipedia Nederland alleen che-
mische bestrijdingsmiddelen aan.  
Wanneer worden we wakker? 
 
Tegen de pyrale van de prei schijnt er nu een 
wespje als bestrijding effectief te zijn… we ko-
men er wel! 
 
Nog wat rupsen die ik graag in de tuin zie, de 
rups van de koninginnenpage. Dit is een erg 
groot exemplaar .  
 

 
 

 
 
En de grote venkelplant zet ik op meerdere 
plaatsen in de tuin omdat het blad, de bloemen 
en de zaden erg decoratief zijn en heerlijk 
smaken. 
 
Dat gebruiken we dan weer in een kruidenmay-
onaise: 
1 eigeel kloppen 

http://www.ahw.me/indexwespen.html
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olie (een mengsel van olijf- en zonnebloem-
olie) er langzaam indruppelen, al kloppend 
met een garde 
kruiden fijn snijden, bijvoorbeeld: peterselie, 
bieslook ,venkelblad, pimpernel, wat gouds-
bloem blaadjes of andere eetbare bloemen, er 
staat erg veel inspiratie in Anneke’s beschrij-
vingen en pdf’s of Cd’s. 

mmm, lunch met verse kruiden mayo 

 
Als we het toch over mooie rupsen en vlinder 
hebben, deze rups liep op de muur, ik weet al-
leen zijn naam niet: 

Deze vlinder, de Spaanse vlag (Euplagia qudri-
punctaria) bevindt zich veel op de valeriaan.  
 
Omdat de kanten van ons weggetje niet ge-
maaid zijn , zie ik er nu ook tientallen langs de 
weg, en komen er nu planten als de valeriaan, 
de kaardenbol en de engelwortel in groten ge-
tale. 
 

 
 

 
Kaardenbol en engelwortel 
 
Helaas zijn de paarden uit de wei gehaald en 
naar hoger gelegen weiden in de Pyreneeën ge-
bracht.  
 
Een poos heeft de prachtige zwarte hengst met 
zijn familie hier nog mogen blijven, samen met 
een kudde koeien, maar onlangs zijn al deze 
dieren weer teruggebracht naar het Basken-
land.  
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Als laatste een groot insect, dat ik jaren niet 
gezien heb, maar nu één van de eiken dood is 
gegaan, denk ik dat deze grote boktor helpt 
met de afbraak van het hout. 
 

 
 
Volgende keer meer over de evenementen van 
Salies en Transition. 

Hartelijke groeten vanuit een warm, maar nog 
steeds wisselvallig zuid west Frankrijk. 
 
Kitty de Bruin   

kittydebruin64@gmail.com 
 

 
 

 
 

7-Blad bijeenkomst  
Studiegroep Landgraaf 
 
Beste mensen, 
 
Vrijdag 15 september is er weer een bijeen-
komst van de 7-Blad Studiegroep Landgraaf.  
 
Deze keer gaan we in chutney maken.  
Chutney is een soort tafelzuur, pittig van 
smaak, smeerbaar en met zeer veel gebruiks-
mogelijkheden.  
Voor op een boterham met kaas, om te dippen 
met kaas of bij een lekker stuk vlees als sausje.  
Het bestaat uit fruit en/of groenten met krui-
den, uien, azijn en suiker (deze met natuur-
lijke suiker).  
Samen met wat kruiden wordt het een echte 
lekkernij om van te smullen. 
 

Zelf mee nemen: 
- Fruit kan zelf mee genomen worden om de 
kosten te drukken (appel, vijg, pruim, mango, 
perzik, tomaat, paprika). 
Er kan zelfs minder gaaf fruit en groenten in 
verwerkt worden. 
- En natuurlijk goed schoon gemaakte potten 
om de Chutney in te bewaren! 
 
Deze studiemiddag wordt gehouden op:  
vrijdag 15 september 
Bijeenkomst 13.00 uur, aanvang 13.30 uur tot 
ongeveer 17.00 uur.  
 
Kosten €10,00 per persoon; contant betalen bij 
aankomst + kosten van de gebruikte ingrediën-
ten. 
 

mailto:kittydebruin64@gmail.com
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Aanmelden voor 14 september bij:  
Yvonne Spierts 
Noord-Ooststraat 15 
6372HA Landgraaf 
Email: yvonnespierts@hotmail.com  

 
Met vriendelijke groet, Yvonne Spierts  
Voedingsconsulente/ Herboriste 

Volgende bijeenkomsten: 
 

2017: 
17 november: Instant groentebouillon maken, 
bij goed weer kruiden wandeling 
 

2018: 
26 januari: Hoestsiroop maken, bij goed weer 
kruiden wandeling 
23 maart: Kruiden wandeling 
18 mei:  nog in te vullen 
27 juli:   nog in te vullen 
28 september:  nog in te vullen 
23 november: nog in te vullen 
 

 
 

Het was een heerlijke 
middag!  
Graag wil ik alle groepsgenoten bedan-
ken voor de fantastische middag in 
Winsum (Gr.)... 
 

Wat een vitaminerijke middag mochten we sa-
men beleven met de studiegroep in Winsum 
(Gr.) waar ik samen met gastvrouw Jolanda 
Roggeveld zesmaal per jaar een middag op de 
agenda plaats om samen te komen met belang-
stellenden die kennis willen delen, gelijkge-
stemden willen ontmoeten, elkaar dus inspire-
ren en waarderen. 

We startten in Winsum met koffie of thee en 
heerlijke mueslikoeken. 

 
Daarna ging de reis met 
een paar auto's naar 
Kloosterburen om op 
de kwelders de zilte 
plantengroei te bekij-
ken. 
We keken eerst naar 
vele andere soorten 
nadat we uit de auto 
gestapt waren en al 
snel 'van alles' zagen 
staan zoals melkdis-
tels, gewone venkel, 
melde, echte kamille, 
wilgenroosje, zilver-
schoon, cichorei en nog 
een aantal soorten. 
We stonden hier uitge-
breid bij stil; ik ver-
telde het een en ander 
en daarna gingen we de 
dijk over, klommen om 
de palen van de hek-
ken, trotseerden drie 
paarden ;-)  

en lieten een regenbui 
over ons heen komen.  
Toch genoten we met 
volle teugen want je 
waant je op een andere 
planeet in deze omge-
ving. 
De zon brak door, ik 
vertelde de paarden 
dat we het fijn zouden 
vinden als ze even zou-
den vertrekken want 

mailto:yvonnespierts@hotmail.com


 
35 

ondanks dat zij niets deden zijn ze wel heel 
groot. 
Ze vertrokken... en bleven weg :) Tjonge, heb 
ik toch nog een beetje 'gezag'. 
We zagen veel, o.a. de spiesmelde, gewone 
zoutmelde, strandmelde, zee-alsem, zeekraal, 
melkkruid en nog meer. 
We liepen, genoten, plukten een beetje voor 
de maaltijd die we aan het eind van de middag 
samen gingen bereiden. 
We zaten net op tijd in de auto want de brand-
slang ging weer even open vanuit de lucht. 
 
Maar... in Winsum konden we toch de heksen-
ketel gebruiken en... het wonder geschiedde: 
eindelijk buiten gegeten :) 

 
 

 
 

 
 

 
 
Dat was nu al enkele jaren mijn wens: buiten 
eten bij de boerderij te Winsum want we zijn 
al vaker naar het Wad geweest vanuit deze lo-
catie, nu met de studiegroep maar al vaker 
met de lezingen-tak, één van de locaties die 
draait onder onze vlag.  
We planden dan een extra middag in om naar 
het Wad te gaan.  
Dit jaar integreerden we dit in het programma 
van de studiegroepen. 
 

 
 
Maar... de wens ging in vervulling. Ondanks de 
minibuitjes die ook nog vielen konden we 
droog buiten zitten bij de heksenketel op 
plaids, bord op schoot en de klavers om ons 
heen waren 'de bloemetjes op tafel'... :) 
 
He, he, gelukt, beetje anders maar niet minder 
leuk. 
Volgend jaar op 12 juli, één van de zes midda-
gen in 2018, maar weer naar het Wad Jolanda 
Roggeveld? :) 
 
En... Elly Lievense danken we dat zij 'De plant 
van de middag' heeft uitgewerkt, het zeekraal. 
Iedereen die de mail krijgt met de agenda van 
de studiegroepen krijgt deze uitleg ook toege-
zonden. 
 
Dank voor alle vitamientjes gekregen van ie-
dereen die aanwezig was, tot 14 september. 
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Dan gaan we naar een dame die ook veel weet 
over kruiden en hun werking, we gaan ook dan 
weer genieten samen en wie ondertussen el-
ders zijn of haar neus laat zien bij één van de 
20 groepen, veel plezier en wellicht tot ziens! 
 

 
 
Persoonlijk geniet ik van mijn bosje zee-alsem, 
thuis opgehangen, en vrijdag gaan wij kokke-
rellen met de meegebrachte zelf geoogste zee-
kraal, schorrenkruid, lamsoor, strandmelde en 
spiesmelde. 
Een aardige souvenir na een heerlijke middag 
en een groot deel van de avond. 
 
Eigenlijk een hele dag :)  
Want van hier naar Winsum is anderhalf uur en-
kele reis maar met plezier gereden. 
Zo wens je minimaal 1000 groepen in het land 
met 10 tot 15/20 deelnemers waar iedereen 
het gezellig heeft met elkaar en er wat aan 
heeft om thuis toe te passen in het eigen huis-
houden, de tuin of om te delen met bekenden. 
Voor mij was deze middag weer een cadeautje! 
 
Jolanda dank dat je vorig jaar het initiatief 
nam en wij samen deze middagen neerzetten 
waarbij de deelnemers/-sters alle inbreng heb-
ben qua invulling. 
 
Anneke 
 

 
 

 
 
 

Elke keer duikt dit verhaal weer op… 
 
Naar het Wad vanuit Winsum gebeurt al enige 
jaren. Voordat er een studiegroep ontstond 
en er alleen een lezingen locatie was organi-
seerde Jolanda en ik al uitjes naar het Wad. 
Tijdens één van die dagen gebeurde het dat 
een mevrouw tijdens het uitstappen uit de 
auto zo de sloot ernaast in rolde. 
Dat was helemaal niet leuk want het echtpaar 
kon meteen huiswaarts. 
Gelukkig liep alles goed af voor de dame in 
kwestie, want dat had ook heel anders ge-
kund, maar de dag verliep voor hen totaal an-
ders. 
Alle keren na deze bewuste dag komt dit 
voorval weer naar boven en dus ter sprake als 
we bijna op ons startpunt zijn aangekomen en 
de auto willen parkeren. 
PAS OP!!! 
Kijk uit met uitstappen want… 
En dan komt dat ‘beroemde’ verhaal weer. 
De dame die dit overkwam heeft zelf dit on-
derwerp gebruikt als schrijfopdracht. 
Daarom delen we dit graag, Jolanda had het 
bewaard en door de verhalen die elke keer 
weer de kop opsteken leek het mij leuk deze 
bijdrage te delen. 
 
En… wil je mee naar het Wad? 
Studiegroep Winsum heeft dit uitje voor 12 
juli 2018 wederom op de agenda staan en ook 
andere groepen gaan naar dit soort gebieden, 
dus kansen genoeg. 
Hieronder het bewuste verhaal. 
 
Anneke 
 

De kwelder  
'upside down' 

Een ervaring van een deelneemster… 
 

Helemaal enthousiast kom ik thuis van de 
kaasboerderij.  
"Pieter, Jolanda van de kaasboerderij orga-
niseert een kruidenexcursie naar de kwelder 
boven Kloosterburen. De bedoeling is dat we 
onder deskundige leiding kruiden en groen-
ten gaan verzamelen om vervolgens met el-
kaar te gaan koken met de oogst van de mid-
dag. Leuk, wil ik ook wel aan meedoen.” 

 
De kwelder, voor mij een nostalgisch land-
schap. Als kind nam Heit mij vaak in de zo-
mervakanties mee naar de kwelders van 
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Ameland. Vroeg in de ochtend, dan kon je de 
meeste vogels zien.  
Stil werd een plekje gezocht, de verrekijker 
in de aanslag. Het wachten en kijken begon.  
Nog een beetje rillerig in de ochtendkou 
hoopten we op de eerste kiekendief.  
Het gekrijs van de meeuwen boven me, het 
gekrioel van de steltlopers in het slik voor 
me en een harde kluit klei met gras onder 
me. Kluut, strandplevier, scholekster, vis-
diefje, stern, ze gaven allen met hun eigen 
geluid 'acte de présence'.  
Een wondere wereld ging daar voor mij 
open. 

 
Vol verwachting verzamelen we ons op de af-
gesproken middag bij de kaasboerderij 'Klei-
kracht'. Daar heeft zich inmiddels al een aar-
dige groep gevormd. We rijden volgens in-
structie naar de kust van Noord Groningen.  
Bij ons achterin rijdt een studente uit Gro-
ningen mee. Pieter parkeert de auto in de rij 
achter de andere auto's, strak in de berm, 
dicht onder de dijk.  
Onderweg hadden we onze passagiere al ver-
teld hoe dol we zijn op het kwelderland-
schap. Onze lofzangen over het zilte zee-
kraal, de geel bloeiende zee-aster en het 
prachtig lila bloeiende lamsoor waren niet 
van de lucht. Af en toe zelfs zeehondjes en 
heel zelden een zeearend. En dan die heer-
lijk zilte lucht om je heen, je wordt er ge-
woon een ander mens van. 

 
We stappen uit. Onze meerijdster doet ver-
woede pogingen om het portier te openen. 
Voorzichtig commentaar van de achterbank: 
"Ik geloof dat ie nog op het kinderslot zit.”  
"Oh", zegt Pieter, "we hebben deze auto nog 
maar net en ik heb geen idee waar het kin-
derslot zit". Waarop ik uitstap en het portier 
voor haar aan de buitenkant open doe. 
  
Pieter en zij voegen zich bij de groep, ik wil 
nog even mijn rugzakje pakken. Ik sla het 
portier dicht en doe een stap naar achte-
ren...  
Met het hoofd naar beneden en de benen 
omhoog lig ik op mijn rug tegen de steile 
slootkant. Ik ruik het vieze, drabbige, brakke 
water en voel mijn haren nat worden. Geluk-
kig heb ik me niet bezeerd.  
Maar met geen mogelijkheid ben ik bij 
machte om me uit deze bizarre positie te be-
vrijden. De groep heeft niets in de gaten, ik 
ben gewoon onder het maaiveld verdwenen.  

"Pieter, Pieter...!" roep ik. Die komt razend-
snel aangerend en schrikt hevig.  
Gelukkig kan ik hem geruststellen.  
Zijn boerenachtergrond komt nu wel goed 
van pas. Want zoals je een vastzittend kalfje 
haalt, zo draait hij mij aan mijn pootjes en 
krijg ik weer vat op de slootkant.  
Met zijn verdere deskundige hulp kom ik 
weer boven het maaiveld uit. Als een verzo-
pen kat sta ik wat te bibberen bij de auto en 
stinken... Pieter commandeert mij achter de 
auto, zodat ik mij kan strippen en een droge 
wieleroutfit van hem kan aantrekken. Ik voel 
me een opgepropte worst.  
De inmiddels teruggekomen groepsleidster 
vraagt of we nog meegaan.  
"Nee", klinkt het resoluut uit mijn mond.  
Met een plastic zak ter bescherming op de 
zitting van de stoel rijden we terug naar 
Winsum. Thuis worden de natte, stinkende 
kleren meteen uitgespoeld en in de wasma-
chine gegooid. Ik ga naar boven om een 
heerlijk warme douche te nemen, 
 
De kwelder roept nog steeds… 
 

 
 

Column Arie de Groot: 

Een gezond bodemleven 
 

Dag lieve mensen, 
  
Hierbij een stukje over het nut en de noodzaak 
van een gezond bodemleven voor het groeien 
en bloeien van onze planten! 



 
38 

Veel bloei bij planten is een weldaad voor de 
insecten en via die insecten en later de zaden 
dus ook voor de vogels.  
De vogelvereniging slaat alarm omdat de vo-
gelstand van bepaalde soorten afneemt van-

wege voedseltekort. 
Dat de insectenwereld onder druk staat weten 
we ook. 
Mijn bijen hebben bloemen nodig en die bloe-
men hebben een gezond bodemvoedselweb no-
dig. 
‘Elke’ plant gaat een symbiose aan met schim-
mels die een deel uitmaken van deze bodem 
voedselketen. 
 
De plantenwortels ‘zweten’ stoffen uit, ge-
vormd door fotosynthese, waar de schimmel 
van profiteert en de schimmel maakt voeding-
stoffen vrij uit de bodem voor de plant. Schim-
meldraden kunnen in veel kleinere poriën van 
de bodem doordringen dan de haarwortels van 
de plant en daardoor vergroten ze het bereik 
van de wortels wel met 95%.  
Hoe ouder een plant wordt hoe meer schim-
meldraden zich kunnen vormen. 
  
Wij kennen de ‘bloemen’ van sommige schim-
mels als de paddenstoelen die vaak bij bomen 
groeien.  
Maar de één-jarige bloemen, gras, de zaailin-
gen van sommige bomen (pioniers zoals de els) 
en ook de groenten in mijn groentetuin leven 
meer met bacteriën samen dan met schimmels 
Om bacteriën te kweken werk je groene mate-
rialen iets door de grond, hoe kleiner het ma-
teriaal des te sneller zullen bacteriën het ver-
der af kunnen breken om de voedingstoffen er-
uit te halen. 
Die kriebelige kruipertjes in de tuin zijn goede 
versnipperaartjes (ja, ook de gehate slak) en 
de pendelende wormen zullen helpen om dit 
organisch materiaal dieper de grond intrekken. 

 
Om meer schimmels te krijgen werk je met 
bruine materialen op de aarde. De natuur laat 
dit goed zien bij bomen, daaronder valt het 
‘bruine’ blad en een boom groeit beter als hij 
samenleeft met schimmels.  

Het spitten of frezen van de grond brengt veel 
schade toe aan de schimmeldraden en ander 
bodemleven.  
 

Het spuiten van de aardappels met een fungi-
cide is uiteraard ook schadelijk voor de schim-
mels in de bodem. 
  
Als we op een slak zout leggen dan droogt hij 
uit. Kunstmest bestaat ook uit zouten die de 
vochtbalans van het bodemleven verstoort. 
Door de kunstmest heeft de plant voldoende 
voedingstoffen en zal goed groeien, maar zal 
géén symbiose meer nodig hebben met het bo-
demleven. 
De plant moet de overdaad van zout met water 
verdunnen en zo krijg je snel een grote, wate-
rige, gestreste plant. 
Als je nu al het bodemleven doodt zal het scha-
delijke leven het eerste terug komen. (Toen in 
1995 de Bommelerwaard was geëvacueerd 
kwamen de inbrekers ook als eerste terug.) 
Planten die in symbiose leven met schimmels 
en bacteriën hebben meer weerstand tegen 
ziekteverwekkers. 
 

Iedereen heeft elkaar nodig!   
Er zijn mogelijk een miljoen soorten nemato-
den (aaltjes) waarvan sommige soorten zelfs 
kleine slakjes eten. En bacteriën “liften” soms 
mee met de nematoden en kunnen daardoor 
grotere afstanden afleggen.  
Protozoa (o.a. de eencelligen) leven weer van 
en in symbiose met bacteriën. En bacteriën 
kunnen de chitinehuid van een bij pas verteren 
nadat schimmels het al ontbonden hebben. 
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Schimmels helpen ook mee om de structuur 
van de grond te verbeteren zodat regen de 

oude lucht uit de losse grond weg kan duwen, 
waarna als het water wegzakt er een vacuüm 
ontstaat zodat er zuurstofrijke lucht de bodem 
ingezogen wordt. 
Maar, wat zou er gebeuren als we water uit de 
kraan gebruiken om aan onze planten te geven? 
Dit water bevat een beetje chloor om de bac-
teriën voor ons mensen te doden (wij drinken 
dus dood water).  
Een humusrijke bodem houdt water beter vast 
en planten wortelen beter; hierdoor hebben de 
planten geen extra water nodig.  
De humus houdt het water dat valt vast, zodat 
als er droogteperiode is het water nog aanwe-
zig is. 
Humus is ook in staat om de grote plensbuien 
te absorberen zodat er geen plassen water blij-
ven staan. 
 
‘Gelukkig’ heeft het tuincentrum voldoende 
vergif te koop om elke uiting van onbalans die 
de natuur ons laat zien de kop in te drukken.  
En als er een onbalans te zien is bij mensen 
halen we gewoon bij de apotheek ‘medicijnen’ 
om die signalen de kop in te drukken… 
 

 
 

Vroeger gebruikten we brandnetelgier om de 
luizen te bestrijden. Dat stonk enorm doordat 
er geen zuurstof bij zat.  
In sommige tuinbladen lees je dat je snel com-
post kan maken door het maaisel van je gazon 
in een gesloten plastic zak (dus zonder zuur-
stof) in de zon te zetten.  
Dit zal erg snel verrotten en de planten groeien 
hier -net als op kunstmest- goed op, maar het 
bodemleven gaat er net als luizen dood van.  
Beter is het om een “thee” te zetten.  
Je stopt groene materialen in een emmer re-
genwater maar nu belucht je dat juist erg 

goed. Dan krijg je een zuurstofrijke oplossing 
vol bacteriën die bijdragen aan een gezonde 
kringloop waarin geen plagen ontstaan.  
Ook geen luizenplaag. Kort door de bocht: als 
het stinkt dan verrot het maar bij vertering 
ruikt het “aangenaam” en is het goed voor al 
het leven.  
Het grasmaaisel kan je dun verdelen tussen de 
groenten (mulchen) zodat de bacteriën een re-
gelmatige aanvoer van ‘eten’ krijgen. 
Bedenk dat een gezonde Moeder Aarde bij de 
basisvoorwaarden hoort voor ons om te kunnen 
bestaan. 
  
Nu heb ik een vraagstuk waar ik nog niet uit-
kom. Ik ben er nu nog van overtuigd dat het 
afruimen van gemaaide planten en dus het ver-
armen van de grond goed is om een bloemen-
weide te laten ontstaan.   
Maar ik vertel net over groene materialen in 
het bovenste laagje van de grond en bruine 
materialen op de grond omdat dat dit zo goed 
is voor het bodemleven.  
Gelukkig mag ik mijn mening steeds bijstellen 
als ik weer iets geleerd heb. 
 
Voorlopig heb ik er het volgende compromis op 
gevonden: ik heb een koude composthoop waar 
ik bruine en groene materialen op aanbreng en 
na een jaar of drie/vier kan ik dat verteerde 
materiaal er aan de onderkant uit scheppen.  
 
Dit is dan heerlijke rustige grond geworden en 
die ik dan bijvoorbeeld in een plantgat kan ver-
werken.  
 
Ik ent de groeiplaats dan met het bodemleven, 
wat voor de plant zo belangrijk is. 
  
Liefs Arie 
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