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Met de paasdagen in 
aantocht…
Met de paasdagen in aantocht is dit 
het juiste moment om voor jullie de 
nieuwsbrief te verzorgen. Paasdagen, 

voorjaar, de lente is net begonnen 
maar het weer kan nog alle kanten op.  
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Het kan stralend zijn met een zonnetje 
maar het kan net zo gemakkelijk 
regenen en nog heel koud zijn. 
 
De paasdagen zijn over het algemeen, als we 
terugdenken in de tijd, redelijk fris maar we 
kunnen het natuurlijk ook treffen. 
En wat is er leuker om dan te weten wat je uit 
de vrije natuur kunt plukken en aan de 
maaltijd kunt toevoegen? 

 
… De smaak is veel lekkerder dan die van de 
gekochte bakjes tuinkers …  
 
Want een paasontbijt met tuinkers en een 
eitje is redelijk bekend, tuinkers is een leuk 
klein plantje dat juist met deze dagen vele 
tafels siert. 

 
… Veldkers is familie van de tuinkers … 
 
Maar wist jij dat de veldkers familie is van de 
tuinkers?  
De veldkers is een heerlijk plantje wat door de 
meeste mensen als onkruid wordt betiteld. 
De smaak is veel lekkerder dan die van de 
gekochte bakjes tuinkers uit de winkel en het 
kan zomaar zijn dat jij de veldkers uit jullie 
tuin kunt oogsten. 

Het zou mij niets verbazen want je komt dit 
plantje op heel veel plaatsen tegen, in tuinen, 
maar ook in de vrije natuur. 
In deze nieuwsbrief behandelen we dan ook 
speciaal de veldkers. 
Maar de paashazen konden meer vinden wat 
zij kunnen gebruiken voor een paasdiner.  
Daarom laten zij dit graag allemaal aan jou 
zien voor de paasdagen eraan komen. 
 
We organiseren diverse middagen voor jullie, 
samen met je ouders of opa’s en oma’s of 
misschien anderen die graag met je naar deze 
leuke middagen gaan. 
Twee datums kunnen we al delen met je maar 
er komen er meer bij. 
Verderop in deze nieuwsbrief kun je lezen wat 
we hebben bedacht waar jij of andere 
leeftijdsgenootjes naar toe kunnen komen. 
Eten wat de pot schaft… met pannenkoeken 
of patatjes en we gaan kijken wat er allemaal 
groeit en bloeit wat eetbaar is maar niet 
gezien wordt door de meeste mensen als 
wilde groenten, kruiden en eetbare bloemen. 
 
Veel plezier met deze nieuwsbrief. 
 
Hartelijke groet, 
Anneke Bleeker - Maart 2016 
 

 
 

De hazen vonden 
heerlijk vers groen... 
 

Paardenbloemen... 
 
De hazen vonden van 
alles om te 
gebruiken bij het 
paasontbijt, het 
diner of gewoon 
tussendoor. 
 
Paardenbloemen, 
hier en daar zie je 
de eerste bloemen 
weer verschijnen, nog 
heel voorzichtig maar 
toch, ze zijn er weer. 
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De bloemen staan gezellig op een salade of 
ander gerecht en kun je ook opeten. 

 
 
Wil je de bloemen niet in hun geheel in je 
mond doen dan kun je ook de bloemblaadjes 
losplukken en over de sla strooien. 

 
De bladeren zijn fantastisch en heel gezond 
om als wilde groente te verwerken en jonge 
bladeren gebruiken we het liefst rauw, deze 
zijn nog zo teer, zonde om mee te koken. 
 

Speenkruid...  
 

Zolang het speenkruid niet 
volop bloeit kun je de 

bladeren als rauwkost bij 
de maaltijd serveren. 
Deze bevatten veel 
vitamine C.  
 
Zodra de planten gaan 
bloeien dan is het uit 
met de pret om de 

bladeren op te eten, deze 
smaken dan ook niet echt 

lekker meer en dat komt 
omdat de groei van de plant 

dan in de bloemen gaat zitten, de volle 
aandacht van de plant gaat dan naar de 
bloemen om te zorgen dat deze mooi zijn.  

 
Maar er ontwikkelt zich ook een gifstofje 
omdat de plant daarmee te kennen geeft dat 
mensen en dieren ervan af moeten blijven. 

 
Zo kun je speenkruidblaadjes verwerken, 
totdat het bloeit… 

 
Maar tot de bloei kun je heerlijk genieten van 
deze malse gezonde blaadjes. 
 
De vormpjes staan ook heel leuk in gemengde 
salades. 
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Daslook... 
Als je geluk hebt dat daslook in je omgeving 
groeit dan bof je. Deze plant kom je lang niet 
overal tegen, eigenlijk is deze ook beschermd, 
wat wil zeggen dat we de bladeren en later de 
witte bloemen niet mogen plukken. 
Maar... als je ziet daar waar het wel groeit dat 
het soms in zulke enorme hoeveelheden 
aanwezig is dan kan het geen kwaad hiervan 
te gebruiken. 
Maar... heel officieel mag het niet ;-) 
 
Je kunt deze plant ook in de tuin hebben op 
een schaduwrijke plaats. 

 
De bladeren smaken heerlijk naar look, 
vandaar ook de naam. Look is een uiachtige 
smaak. 

 
 

De bladeren zijn rauw fijngesneden heerlijk in 
heel veel gerechten.  

 
Denk aan kruidenboter, in een soep op het 
laatste moment als de pan van het vuur is 
genomen, op het laatste moment door een 
rijstgerecht waar groente in is verwerkt. Dan 
voeg je de fijngesneden daslook toe als alles al 
door de rijst is gemengd, vlak voor de pan of 
schaal op tafel gaat. 
Daslook is nu heerlijk maar zodra de bloemen 
te voorschijnkomen dan gaat de smaak van 
het blad achteruit.  

 
Dan zijn de bloemen weer eetbaar en staan 
heel gezellig op je bord.  
Deze smaken ook naar uien. 
 

 
 

Eten wat de pot schaft… 
Eten wat de pot schaft met 
verantwoorde pannenkoeken of 
frietjes. 
 
Op zondagmiddag 29 mei organiseren we een 
middag in Exmorra (bij Makkum) met als 
thema: ‘Eten wat de pot schaft’. 
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We starten om 16.00 uur, je bent welkom 
vanaf 15.30 uur. 
We gaan langs de tuinen lopen om te kijken 
wat er zoal eetbaar is aan wilde groenten, 
kruiden en eetbare bloemen. 

 
De tuinen bij Centrum Wilgenhoeve zijn in de 
stijl van Permacultuur, een natuurlijke manier 
van tuinieren. 
Daar is van alles te zien: van een insectenhotel 
tot loslopende kippen, van een natuurlijke 
waterzuivering tot… van alles en nog wat. 

 
We sluiten de middag af met het eten van 
verantwoorde pannenkoeken. 
 
Deze middag kost voor jou en je ouders of 
andere belangstellenden 15 euro per persoon. 

Dit is inclusief limonade, water, koffie of thee 
en pannenkoeken. 
 
Op woensdagmiddag 20 juli herhalen we dit, 
maar in plaats van pannenkoeken, bakken we 
dan frietjes en versieren we sla met eetbare 
blaadjes, bloempjes en andere mogelijkheden 
van wilde groenten, kruiden en eetbare 
bloemen. 

 
Je krijgt frietjes volgens traditioneel recept, 
dus gezond, zonder toevoegingen en van 
biologische aardappels. 
We vertellen ook precies waarom de frietjes 
op deze wijze gebakken worden en je krijgt op 
beide dagen het recept mee naar huis. 
De aanvangstijd en de kosten zijn hetzelfde als 
op 29 mei dus 15 euro p.p. voor jong en ‘oud’.  
 
Verplicht aanmelden:  
Anneke@project7-blad.nl in verband met de 
inkopen voor de maaltijd. 
 

Locatie:  
Centrum Wilgenhoeve 
Exmorrazijl 2 
8759 LP Exmorra 
 

 
 

Plant van de maand: 
Kleine veldkers  

(Cardatnine hirsuta) 

Kleine veldkers is een algemeen 
bekend 'onkruidje', althans zo 
bekijken velen dit nietige eenjarige 
plantje. De zaden schieten letterlijk 
overal naar toe, vandaar dat het niet 

mailto:Anneke@project7-blad.nl
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zo verwonderlijk is wanneer je de 
veldkers tegenkomt tussen je tegels of 
klinkers, in bloembakken, kortom: 
overal in de tuin. 
 

 
Veldkers gedijt op vele plaatsen, op 
zandgrond, veengrond, zavelgrond en in 
moestuinen; in de bermen komen we, 
wanneer we goed kijken, dit gewas ook wel 
tegen. 
In de tuin zie je veldkers onder hagen en 
tussen de vaste planten. Wie dit plantje in zijn 
omgeving heeft kan het werkelijk overal 
tegenkomen, tot op de meest gekke plaatsen. 
De veldkers behoort tot de Kruisbloemen-
familie (Brassicaceae), waartoe ook de kool, 
look-zonder-look en heel veel andere soorten 
behoren. Kruisbloem staat voor: vier 
bloemblaadjes die kruislings tegenover elkaar 
staan. 
Deze plantengroep staat erom bekend dat zij 
veel zaden produceren. Deze zitten in de 
hauwen opgesloten terwijl zij rijpen. Hauwen 
kun je vergelijken met een soort lange, dunne 
peulen. Bij de kleine veldkers spreken we van 
hauwtjes, alles in verhouding, want de lengte 
varieert van net iets meer dan 1 cm tot meer 
dan 2 cm. 
De bloeiwijze is van beneden naar boven en zo 
kun je al hauwtjes aanschouwen terwijl 
bovenaan de bloempjes en zelfs knoppen nog 
zichtbaar zijn.  
Elk stadium is tegelijk zichtbaar van knop tot 
zaad. De hauwtjes staan op korte steeltjes 
recht omhoog en steken boven de knoppen en 
bloemen uit. Tijdens het rijpen van de zaden 
komen de hauwtjes onder spanning te staan 
en dat is de reden dat deze zaden in 

verhouding tot het kleine plantje ongelooflijk 
ver weg schieten. 
 
Omdat het zaad oliehoudend is heeft het een 
lange kiemkracht. Dit is een link naar 
koolzaad. Deze plant behoort ook tot dezelfde 
plantenfamilie en algemeen bekend is dat uit 
koolzaadolie wordt gewonnen. 
De zaden kiemen in de herfst en de plantjes 
blijven in de winter groen om in het voorjaar 
tot bloei te komen, van maart tot juli, met 
veelal een nabloei in de herfst. De bloempjes 
zijn vaalwit, een beetje een gore, vuile kleur, 
soms zijn ze wat roze-achtig. 
Ze worden weleens vergeleken met mini 
pinksterbloemen en dat is niet gek als je weet 
dat die plant eveneens binnen deze 
plantengroep valt. Alle soorten binnen een 
plantengroep hebben bepaalde 
overeenkomsten die je steeds weer terugziet. 
Wat dan ook leuk is om te weten is dat de 
naam 'Cardamine' komt van een oude, Griekse 
plantennaam die weer een link heeft met 
'kardemom', wederom een kruisbloemige 
plant met sterksmakende zaden. Ruwharig is 
af te leiden aan de soortnaam 'hirsuta'. 
Over scherp smakende zaden gesproken: de 
mosterdplant behoort ook tot deze grote 
plantengroep. De geveerde blaadjes van de 
kleine veldkers staan in een bladrozet en zijn 
hoekig, evenals de stengelbladeren. 
De smaak is pittiger dan die van tuinkers, wat 
ook weer niet verwonderlijk is omdat zij 
familieleden zijn, net als de waterkers. 
Wanneer we dit nu weten dan is het mogelijk 
geen gek idee de veldkers vaker culinair in te 
zetten in plaats van bakjes tuinkers te kopen 
waarvan de kweker heeft bepaald welke 
voedingsstoffen werden toegevoegd. Er komt 
vaak geen aarde aan te pas bij tuinkers en de 
veldkers groeit puur, de smaak is heerlijk en 
bovendien bevat dit plantje ook nog vitamine 
C. 
De blaadjes oogsten we van de niet-bloeiende 
plantjes, dan zijn de blaadjes mooier en 
lekkerder; een bloeiende plant geeft al zijn 
krachten aan het bloeiproces. Bovendien ogen 
de blaadjes niet mooi om te oogsten voor de 
maaltijd. Wie hier oog voor heeft, ziet dit ook. 
De veldkers scoort goed in salades, in sauzen, 
bij een gekookt eitje, in kruidenboters maar 
ook als laatste toevoeging bij een pasta of 
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ander warm gerecht. De veldkers niet mee 
verwarmen; altijd op het laatst toevoegen. 
 
Veldkers is zelfs in de winter goed te oogsten, 
zolang het niet vriest kun je genoeg oogsten 
om even toe te voegen aan bijvoorbeeld een 
salade of een soort zelfgemaakte 
knoflooksaus. 
Veldkers op tafel rond de kerstdagen is geen 
uitzondering. 
 
RECEPTEN: 
 

Kruidenboter 

 
Ingrediënten: 

 Roomboter  
       (op kamertemperatuur)  

 Veldkers 
 
Roer de veldkers goed door de roomboter.  
Decoreer de boter met een takje veldkers dat 
je apart gehouden hebt. 

 
Komkommer-vruchtensalade met 
veldkers 

 
Ingrediënten: 

 IJsbergsla 

 Komkommer 

 Mango 

 Pruimen 

 Witte druiven 

 Sjalotjes  

 Veldkers 

 Vogelmuur 

 Paardenbloemblad 

 Viooltjes 
 
Werkwijze: 
Snijd de ijsbergsla fijn. Snijd het 
paardenbloemblad en de sjalotjes in ragfijne 
reepjes. Schil de mango en eventueel ook de 
pruimen. Snijd ze in kleine partjes. Was de 
druiven. Als de veldkers nog worteltjes heeft, 
snijd deze er dan af en was alles heel goed om 
het zand te verwijderen.   Dit geldt ook voor 
de vogelmuur. 
Leg de ijsbergsla als basis in een slaschaal. 
Snijd de komkommer in dunne plakjes en leg 
deze in het midden van de slaschaal. Verdeel 
vervolgens het fruit, het paardenbloemblad en 
de sjalotjes eromheen en garneer de sla als 
laatste met de veldkers en de vogelmuur.  
Deze hoeven niet heel fijngesneden te 
worden. Je kunt ze in plukjes over de salade 
verdelen. 

 
De volgende variatie kan ook: 

Salade met veldkers 

 
Ingrediënten: 

 IJsbergsla 

 Komkommer 

 Rode bietjes 

 Pruimen 

 Sjalotjes 

 Rozijnen 

 Veldkers 
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 Vogelmuur 

 Paardenbloemblad 

 Viooltjes 

 
Knoflooksaus 

 
Knoflooksaus kun je heel gemakkelijk zelf 
maken en smaakt heerlijk bij salades, 
gebakken aardappeltjes, frietjes, wraps of 
waar je deze saus maar bij wilt eten. 
 
Ingrediënten: 

 Griekse of Turkse yoghurt 

 Scheutje olijfolie 

 Enkele teentjes (gerookte) knoflook 

 Zwarte peper naar smaak 

 Boterkruiden (een kruidenmengsel, 
bedoeld voor het maken van 
kruidenboter, maar qua smaak hier 
ook prima toe te passen) 

 Veldkers 

 Paardenbloemblad 
 
Werkwijze: 
Vul een maatbeker van een liter ongeveer 
voor twee-derde deel met yoghurt. Schep hier 
twee à drie eetlepels mayonaise bij en voeg 
een scheutje olijfolie toe. Meng goed 
dooreen. Was de veldkers en de 
paardenbloembladeren en verwijder het 
wortelkluitje van de veldkers.  
Snijd alles ragfijn. Snijd desnoods nog eens 
haaks op je eerste snede. Doe dit ook met de 
teentjes knoflook. 
Doe vervolgens het gesneden blad en de 
knoflook in de mengkom en roer goed door. 
Voeg ten slotte de boterkruiden door de saus 
en voilà, je hebt een heerlijke knoflooksaus 
met enkele verse ingrediënten. 

 

Cherrytomaatjes en veldkers-salade 

 
Ingrediënten: 

 Cherrytomaatjes 

 Veldkers 
 

 
 

Een soep, bijvoorbeeld 
voor na een wandeling… 
Als het met de paasdagen fris weer is 
maar wel droog en het liefst zonnig 
kun je er heerlijk op uit trekken. 
Bij thuiskomst smaakt dan een 
heerlijke soep, beetje stevig en 
vullend altijd wel heel lekker.  
Een soep boordevol vitamientjes en 
wilde groenten, naast prei, uien en 
knoflook. 

 
 Brandnetel                 
 
Je krijgt het recept en alle ingrediënten neem 
je op de gok; dat wil zeggen: je neemt maar 
wat en plukt maar wat. 
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Kleefkruid 
 
Het is moeilijk om te zeggen voor zoveel 
personen zoveel brandneteltoppen en voor 
zoveel personen neem je zoveel prei. 
Elke prei is verschillend. Je kunt dunne 
stengels kopen of wat dikkere. 
Je hebt grote en kleine uien. 
Je kunt brandnetels met vier blaadjes plukken 
maar ook met tien, dus het is maar net wat je 
hebt en plukt. 
Als je wilde groenten plukt, zoals in dit recept 
brandnetels en kleefkruid, dan raden we aan 
dit thuis in water met Keltisch zeezout te 
zetten of met Natriumbicarbonaat. 
Het zout of het natriumbicarbonaat zorgen 
ervoor dat de groenten even extra gereinigd 
worden. 
Even laten staan en twee, of driemaal alles 
goed spoelen. 
 

 

Je kunt met dit recept zelf ‘spelen’ oftewel in 
plaats van brandnetels en kleefkruid kun je 
ook andere groenten verwerken. 

 
Gewassen brandnetel en kleefkruid 
 
Zolang je met pure gewassen en zonder pakjes 
en zakjes werkt waar wellicht verkeerde 
stoffen aan zijn toegevoegd kan het eigenlijk 
niet mislukken of… je moet het laten 
aanbranden of overkoken . 
Maar dat laat je natuurlijk niet gebeuren. 
 
De pan op de foto is een flinke pan (12 liter) 
en daarvoor gebruikten wij: 
 

 7 preistengels 

 5 uien 

 3 teentjes knoflook 

 3 handjes brandneteltoppen 

 2 handjes kleefkruid (jonge toppen) 

 kurkuma  

 zwarte peper 

 fijn gemalen gedroogde koriander 

 gedroogde fijne kervel 

 Keltisch zeezout, ongeveer 3 kleine 
eetlepels (we spreken dan over het 
grove grijze zout, mocht je ander zout 
gebruiken pas de hoeveelheid dan 
aan) 

 Roomboter 
 
Doe een flink stuk roomboter in de pan. 
Als dit is gesmolten doe je de grofgesneden 
uien erbij, de kruiden en het zout toevoegen 
en goed roeren. 
 
Wanneer de uien glazig zien giet je water erbij 
en de gewassen brandnetels en het kleefkruid 
toevoegen. 
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Alles goed roeren en daarna de 
gesneden prei erbij en alles net 
aan onder water zetten. 
De inhoud van de pan aan de 
kook brengen, het vuur zachter 
zetten en als de prei beetgaar is 
de pan van het vuur nemen en 
met een staafmixer de soep 
pureren. 
 
Eet smakelijk. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Anneke@project7-blad.nl  
 

www.project7-blad.nl  
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