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Voorwoord 
 

Ook al is het herfst, het is genieten van 
mooie dagen met soms een prachtige zons-
opkomst of zonsondergang.  

Deze foto is gemaakt op een vroege zon-
dagochtend, nog lekker rustig buiten, de 
meeste mensen lagen nog lekker te slapen 
denk ik. 
Lekker buiten bezig zijn kan dus nog volop, 
wandelen, in de tuin werken en natuurlijk 
buiten spelen. Vanmorgen was het bijvoor-
beeld heerlijk weer en kon mijn hond 
Beitske weer even lekker ‘strunen’ in het 
Heempark waar ik tegenaan woon.  

Het is er elke dag weer anders nu het herfst 
is. De ene dag maak ik een foto en hangt er 
nog aardig wat verkleurd blad aan een 
boom en de volgende dag is dit al weer gro-
tendeels verdwenen.  
Ook wordt er hard gewerkt in het Heem-
park door de vrijwilligers. De wilgen wor-
den gesnoeid, er zijn jonge perenboompjes 
geplant tegen het hek van de kippen, de 

sloten zijn schoongemaakt en ga zo nog 
maar even door. Winterklaar maken noe-
men we dat, zolang het nog mooi weer is.  
Dat doen we ook op de volkstuin als het 
mooi weer is, vast weer ‘bedden’ klaarma-
ken zodat we volgend jaar op tijd kunnen 
zaaien en uitplanten. 
Bij het dorpshuis hebben we van de week 
her en der bollen geplant. We hopen op 
mooie en kleurrijke borders in het voorjaar 
voordat de vaste planten gaan bloeien.  
Vorig jaar hadden we ook wat bollen in het 
gras geplant, waarschijnlijk opgegeten 
door de muizen, want er is niet veel van op-

gekomen. We hopen dit jaar op beter       . 
 
In deze nieuwsbrief heeft Anneke het ook 
over bollen planten en dan met name tul-
penbollen, leuk om de bloembladeren vol-
gend voorjaar op een salade te kunnen 
doen.  
Verder deelt Anneke nog diverse recepten 
die je in deze tijd kunt maken. Piteke is we-
zen wandelen in Bakkeveen. Geertje be-
schrijft welke kruiden je kunt gebruiken bij 
acne en Marja heeft een bijdrage over 
gember. Weer voor elk wat wils in deze 
nieuwsbrief.  
 
Nog een leuke activiteit voor deze tijd van 
het jaar is zelf vetbollen maken voor de vo-
gels.  
Koop ze niet kant en klaar tenzij het biolo-
gische vetbollen zijn en voor het zelf maken 
gebruik je ossewit of kokosvet, zie deze link 
van de vogelbescherming. Zelf een vetbol 
maken in 6 stappen | Vogelbescherming 

Ook leuk is om zelf een pindasnoer te rijgen 
en op te hangen. De vogels komen naar je 
tuin, hebben wat te eten en jij kunt ontdek-
ken welke vogels er in je tuin komen. 
 
Ik wens je weer veel leesplezier en tot de 
volgende maand, 
Barbera  
Reageren?  barbera@project7-blad.nl  

https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/vogels-voeren/zelf-een-vetbol-maken-in-6-stappen/
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/vogels-voeren/zelf-een-vetbol-maken-in-6-stappen/
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Gember – Zingiber Offici-
nale 
 

 
Deze keer niet een plant die je in Nederland 
buiten kunt vinden maar binnen kan je hem 
wel in een pot laten groeien. Een stukje 
wortel met een knop stop je in een pot met 
grond. Wanneer hij lekker begint te groeien 
kan je na 6 tot 9 maanden de wortel of een 
gedeelte oogsten.  
Hoe langer de wortel in de grond groeit hoe 
geuriger en vezeliger de wortel wordt, 
Gember.  
 
Gember is super gezond, het is antibacteri-
eel en antiviraal omdat het je immuunsys-
teem stimuleert. Het helpt je  bij verkoud-
heid, griep en koorts en nog veel meer 
maar dat zo meteen.  
Eerst eens kijken naar de naam. Gember is 
een verbastering van ‘gigeberre’ zo werd 
het rond 1200 genoemd. De Latijnse naam 
Zingiber stamt uit het sanskriet van ‘srnga-
vera’ dat ‘hoornwortel’ betekent of gewei 
vormig zoals sommigen het ook wel verta-
len. 
 

Gember is dus al heel oud en wordt al heel 
lang gebruikt om zijn gunstige werking op 
en in ons lichaam. Gember is een vaste 
plant die in de tropen wel 2 meter hoog kan 
worden.  
 
Bij ons in een potje op de vensterbank gaat 
dat vast en zeker niet lukken maar een iets 
kleinere plant is ook leuk☺. 
 
De wortelstok is geurig - werkt dus op de 
psyche, knobbelig, lichtbruin aan de bui-
tenkant en geel tot lichtgeel van binnen –
werking op de spijsvertering, lever en hart, 
met dunne haarworteltjes. De stengel is hol 
– holle organen, en roodachtig aan de voet 
– rood geeft werking op het bloed aan.  
 
Het lijkt veel op riet met twee rijen bla-
deren. Puntig blad verwijst naar wondge-
nezing en smal blad naar een ontkram-
pende werking. De stengels beginnen ook 
in opgerolde vorm, net als bij riet. Het blad 
is smal, ongeveer 2 cm, en lang, 18 tot 36 
cm.  
 
Hij bloeit met aren op een eigen steel. 
Gember bloeit niet vlug maar wanneer hij 
eenmaal bloeit wel lang. De bloemen han-
gen en hebben gele meeldraden.  
De kleur van de bloemen is afhankelijk van 
de grond waarin de plant groeit en kan va-
riëren van knalgeel, roze, oranje tot diep-
rood en soms verlopend van kleur. Al die 
verschillende kleuren wijzen er op dat de 
plant weerstand verhogend werkt.  
 
Voor de geneeskrachtige werking van Gem-
ber wordt de wortel gebruikt. Je kan er 
tinctuur van maken maar mijn voorkeur is 
om er lekker thee van te trekken of het in 
diverse gerechten te gebruiken.  
De smaak wordt wanneer je thee wat lan-
ger laat trekken of de gember meekookt in 
je eten een beetje prikkerig of peperig.  
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Gember werkt heel goed bij heel veel aan-
doeningen of klachten aan het spijsverte-
ringsstelsel.  
Het verhoogt de speeksel productie, helpt 
bij slechte vertering of klachten aan de 
maag, verhoogt de peristaltiek (knedende 
beweging) in de darmen, herstelt en be-
schermd de slijmvliezen, remt de vorming 
van zweren, absorbeert gif en zuren, werkt 
tegen alle vormen van misselijkheid, is gal 
stimulerend en cholesterol verlagend en ga 
zo nog maar even door. 
 
Uitwendig kan je het gebruiken als kom-
pres bij reuma of jicht. Het is zweet bevor-
derend en ontspant de spieren. Het werkt 
verwarmend bij klachten ontstaan door 
kou zoals hoesten en verkoudheid. 
 
Het heeft ook bloed verdunnende eigen-
schappen en daarom moeten mensen die 
medicijnen gebruiken voor hartklachten  of 
voor diabetes oppassen met Gember om-
dat er interactie met de medicatie kan op-
treden. Zwangere vrouwen kunnen Gem-
ber beter niet gebruiken en ook zwangere 
dieren geen Gember geven. 
 
Maar voor de rest lekker mee experimen-
teren. Ik heb een stukje wortel in een potje 
gestopt en ben heel benieuwd hoe het gaat 
groeien. 
 

 
 
 

 

 
En nu maar wachten op wat er tevoorschijn 
komt 
 
Marja Frederiks  
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Verwarmende winter-
thee 
Met gember, kaneelstokje en ster-
anijs... 
 

 

Dit zijn drie ingrediënten die perfect bij el-
kaar passen om thee van te zetten. 
Uiteraard een stukje gember nemen en in 
stukjes snijden. De kaneel en steranijs kun-
nen in hun geheel meedoen.  
Grote stukken kaneel kun je eventueel in 
stukjes breken. 
Vul een pan met water en laat de drie in-
grediënten daarin, nadat het water kookt, 
zachtjes sudderen. 
Een minuut of 20 is nodig om de goede 
stoffen van de gember optimaal te benut-
ten. 
Werkelijk een heerlijke thee en heel ge-
makkelijk te maken. 
 
Anneke 

 
 

Kruidenkracht en puist-
jes 
 

Een paar jaar geleden toen ik op het Lorelei 
Festival in Zeewolde was, kwam ik een bij-
zondere vrouw tegen. Zij weet heel veel 
van kruiden en heeft een band met bomen.  
 
Haar naam is Marjanne Huising en ze heeft 
een ontzettend leuk boek geschreven: 
“Kruidenkracht voor tieners”. Waar loop je 
als tiener tegenaan en hoe kunnen kruiden 
je dan helpen? Haar missie is de mens met 
de natuur te verbinden en mijn missie is 
kinderen en volwassen te helpen met na-
tuurlijke middelen.  
Een mooie combinatie dus. Met hulp van 
dit boek wil ik jullie meenemen in de we-
reld van kruidenkracht de komende 
nieuwsbrieven. 
 
Intussen weet je al van de vorige nieuws-
brieven, dat de Bachbloesemremedies van 
planten worden gemaakt. Nu kun je ook 
thee zetten van verse kruiden in plaats van 
een theezakje te gebruiken.  
 
Wat kun je nog meer met kruiden? Je kunt 
leren hoe je een tinctuur kunt maken of 
een zalf, een olie of een siroop. Hé zul je 
denken, kan ik dat zelf maken? Ja hoor en 
Marjanne legt je in het boek uit hoe je dat 
doet. 
 
Wat zijn nu eigenlijk kruiden? 
Misschien denk je meteen aan het kruiden-
rekje in de keuken. Dat zijn gedroogde krui-
den, maar er zijn ook verse kruiden zoals 
basilicum, bieslook en munt.  
 
En als je verder kijkt dan de tuin, dan zijn er 
in de natuur nog veel meer kruiden te vin-
den. Zelfs paardenbloemen, lavendel of vi-
ooltjes kunnen als kruiden worden ingezet. 
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Wist je dit? 

 
Tot begin 1900 stonden kruiden nog in de 
apotheek en werden ze als geneesmiddel 
verkocht. Daarna zijn de inhoudsstoffen uit 
de kruiden geïsoleerd en is er veel che-
misch nagemaakt. Helaas zijn daardoor de 
‘echte’ kruiden op de achtergrond geraakt. 
Nu zijn ze er intussen wel achter gekomen 
dat een geïsoleerde stof niet zo goed werkt 
als het echte kruid. Dat komt omdat er in 
het echte kruid meerdere stoffen zitten die 
elkaar helpen en versterken. Daarbij kan 
een geïsoleerde stof veel bijwerkingen ge-
ven.  
 
Jouw huid 
Zowel bij meisjes als jongens (mijn zoon 
had er in ieder geval veel last van) speelt de 
opkomst van puistjes een rol. Als het heel 
erg is, dan wordt het ook wel acné ge-
noemd.  
Er zijn een paar voedingsmiddelen die 
puistjes kunnen verergeren en dat is cho-
colade, zuivel, varkensvlees en sui-
kers/koolhydraten. Bij meisjes kunnen tij-
dens de periode dat ze ongesteld zijn de 
huidklachten verergeren vanwege de hor-
monen.  
 
Vanuit de natuurgeneeskunde behandelen 
we naast de huid ook de darmen, want 
huidklachten komen vaak voort vanuit de 
darmen. Hoe kun je jouw huid en darmen 
ondersteunen met kruiden? Drie kruiden 
spelen daarin o.a. een rol. 
 

Brandnetel – staat ook voor ‘be-
hoefte’ 

Voor geneeskracht moet je in februari al 
kijken of de toppen van de brandnetel bo-
ven de grond komen. De onderkant van de 
bladeren zijn dan purperrood.  
Dit is het moment waarop de brandnetel 
de meeste inhoudsstoffen bevat. De top-
pen die je later plukt zijn iets minder krach-
tig. Je gebruikt dus alleen de topjes van de 
plant. Pas op ze prikken! Heb je jeuk zoek 
dan paardenbloemen, weegbree of honds-
draf en wrijf de blaadjes over de jeukende 
plek. De natuur zorgt er altijd voor dat een 
tegengif vlakbij groeit.  
 
Je kunt de brandnetel gebruiken om een 
voorjaarsschoonmaak voor je lichaam te 
doen door drie koppen brandnetelthee te 
drinken. Je kunt er ook een tinctuur van 
maken. Let op: als je te veel brandnetel 
drinkt, kan je maag overprikkeld raken. Als 
je minder gaat plassen, moet je direct stop-
pen met brandnetels. Nu het nog geen 
voorjaar is, kun je ook biologische brandne-
telthee in de winkel halen. 

 
Goudsbloem – staat ook voor ‘ge-
stolde energie’  
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Deze bloemen worden in het najaar ge-
zaaid. Vanaf juli t/m oktober bloeien ze. De 
bloemen zijn oranje met een oranjebruin 
hart. De bloemblaadjes kun je ook door je 
salade verwerken, maar hebben ook ge-
neeskracht. Het is wondhelend.  
 
Verschillende inhoudsstoffen desinfecte-
ren en genezen de kapotte huid. Je kunt 
een goudsbloem direct op je huid leggen, 
maar handiger is het om er een zalf van te 
maken. Daarnaast kun je er thee van zetten 
als reiniging van jouw lichaam (werkt op 
het lymfesysteem) en geest.  
 
Als hooggevoelig mens kun je emoties en 
gevoelens van anderen oppikken. Daarbij 
helpt deze thee ook dat alles los te laten. 
 

Viooltje – staat ook voor ‘zelfver-
trouwen’ 

 
Ze bloeien in het voorjaar en hebben na-
bloei in de herfst. Het driekleurige klein 
bloemige viooltje, waarvan de bovenste 
blaadjes blauwpaars zijn en aan de zijkant 
lichter worden. Het onderste blaadje is geel 
en het hart neigt naar witgeel.  
 
Ze komen bijna niet meer in het wild voor, 
maar als je ze ziet dan vaak langs akkers. 
Tegenwoordig vind je ze eerder in bakken 
naast de voordeur. Je kunt ze ook in jouw 
tuin planten in het voorjaar.  
 
 
 

Ook viooltjes kun je door je salade verwer-
ken, als beleg op de kaas en in limonade. 
Voor geneeskracht pluk je in mei en juni. Je 
kunt er tinctuur van maken.  
Heb je ze gekocht in een tuincentrum, laat 
ze dan drie weken rusten. Dan kunnen de 
meststoffen en bestrijdingsmiddelen uit de 
grond en plant verdwijnen(noot van de re-
dactie; of koop biologisch gekweekte viool-
tjes). 
 
Viooltjes hebben een reinigende werking 
van het bloed. Je kunt er olie of zalf van ma-
ken of thee van trekken. Het werkt rustge-
vend op de huid. Let op: als je dagelijks een 
liter thee drinkt dan kan het laxerend wer-
ken of braakneigingen geven.  
Dus niet alle dagen drinken en drie koppen 
per dag is meer dan genoeg. 
 
Je kunt dus kiezen uit deze drie kruiden als 
je last van puistjes hebt.  
In het boek Kruidenkracht voor tieners 
staat ook hoe je tinctuur, zalf, olie of siroop 
maakt. Ook kun je vinden hoe je zelf deo-
dorant of parfum maakt.  
Het boek is te verkrijgen in de boekhandel 
en via de link onderaan. 
 
Mocht het nu niet het goede seizoen zijn 
om kruiden te plukken, gedroogde thee-
kruiden kun je ook bestellen bij Nurlaila in 
Dronrijp. 
 
Liefs, Geertje Swart 
 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
www.helenopnatuurlijkewijze.nl 
 
Bron: Kruidenkracht voor tieners  
ISBN 9789491557415  
Fotobron: pixabay.com 
 
 
 
  

https://bureaunurlaila.nl/product-categorie/thee/
http://www.helenopnatuurlijkewijze.nl/
https://www.a3boeken.nl/nl/webshop/
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Wandelen in Bakkeveen 
bij Landgoed De Slot-
plaats 
 

 
De herfst is een heerlijk seizoen om te gaan 
wandelen. 
Overal staan bomen in prachtige kleuren 
en als je geluk hebt kom je veel padden-
stoelen tegen. 
 
Ik maakte een wandeling van 6 km, een 
heuse erfgoedwandeling. 
Je wandelt vanaf de parkeerplaats waar 3 
wandelingen worden aangegeven. 
Deze wandeling volgt de blauwe pijltjes. 
 
Al vrij snel kom je langs de geheimzinnige 
Burmaniazuil die herinnert aan het Sterren-
bos dat onderdeel was van de oorspronke-
lijke tuinaanleg. 
 
 
 
 
 

Het landhuis met de rood-witte luiken is de 
Slotplaats. 
Tegenwoordig is het een theehuis. 
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De productiebossen zijn aangelegd op aar-
den wallen die evenwijdig naast elkaar lig-
gen. Hierdoor kunnen de bomen toch goed 
groeien op een bodem die eigenlijk te nat 
voor bomen is. 
De geulen die je overal ziet zorgen voor een 
goede afwatering. 
 
In 1800 heeft men dit bedacht en het werkt 
nog steeds. 
Voor de bebossing was dit gebied een hei-
degebied en dat zie je nog steeds aan de 
stukjes heide die de bospercelen afwisse-
len. 
Op dit landgoed is ook een eeuwenoude 
laan met beuken te vinden. 
Doordat er een grote afwisseling in be-
groeiing is, tref je overal vogels aan. 
In het bos laat men dode bomen staan wat 
fijn is voor  spechten, vleermuizen en insec-
ten. 
 
Al wandelend kom je bij een uitkijkplateau. 
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Vanaf daar heb je zicht op geometrische 
vormen. 
Het is een verdedigingswerk dat in de 18e 
eeuw is aangelegd vermoedelijk als oefen-
schans. 
 
Het landgoed heeft lange paden en deze 
wandeling komt ook langs de rand van het 
landgoed waar je even uit kan kijken over 
de weilanden met grazende schapen. 
 
Als je hier en daar stil staat om foto’s te ma-
ken doe je gemakkelijk 1 uur en 45 minuten 
over deze tocht. 
 
Adres wandeling: Theehuis de Slotplaats, 
Foarwurkerwei 3, 9243 JZ Bakkeveen  
OV bushalte De Waldsang, Bakkeveen, 
daarna 4 min. Lopen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piteke van der Meulen 

…Zo lang er nog bloe-
men bloeien in het na-
jaar... 
 

 
Zolang er nog bloemen bloeien in het na-
jaar kunnen we nog steeds met eetbare 
soorten de maaltijd opvrolijken. 
Goudsbloemen zijn van die sterke rakkers, 
zolang het niet vriest blijven zij onverstoor-
baar doorgaan. Niet meer in die grote aan-
tallen als in de zomer maar toch kun je als 
je mazzel hebt er nog wel een paar scoren. 
 
De bloemblaadjes staan heel gezellig op je 
bord, zo ook drijvend in een bordje soep. 

 
 
Goudsbloemen staan in het najaar ook nog 
heel gezellig in een vaasje. 
Een paar zijn al genoeg om van te genieten. 
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Dat is in het najaar altijd heel grappig, een 
paar bloemen geven dan al heel veel sfeer 
terwijl we in de zomer grotere boeketten 
uit de tuin kunnen plukken. 
In het najaar en de winter ben je veel snel-
ler blij met een enkel bloempje. 
 
Anneke 
 
 

____________________ 

Veldkers nog volop te 
scoren... 

 
Veldkers en Oost-Indische kers uit de tuin 
geoogst. 
Boontjes gekookt, knoflook met een peper-
tje, verse tijm en rozemarijn geroerbakt en 
samen met tomatensaus door de bonen 
geroerd. 
 

Het blad van de veldkers en Oost-Indische 
kers fijn gesneden op het bord over alles 
heen gestrooid. 
Nog een paar bloemen en knoppen voor 
een zomers gevoel tijdens een donkere na-
jaarsdag in november. 
 

 
Anneke 
 
 
 
 



 
12 

Veldkersboter… 
 

Ook in deze tijd van het jaar kunnen we 
heerlijke veldkersboter maken. 
Wie de prachtige veldkers in de eigen om-
geving kan oogsten kan daarmee heerlijke 
combinaties maken. Naast de veldkers fijn 
gesneden in roomboter te verwerken 
smaakt dit gewas ook heerlijk in salades, 
soepen, sauzen, kortom de veldkers is een 
ideaal gewas, familie van de tuinkers, de 
waterkers en alle kruisbloemigen zoals 
kool. 
Deze gewassen genieten ook een hoog vi-
tamine c gehalte waar wij uiteraard mooi 
van kunnen profiteren. 
Veldkersboter is een voorbeeld van een 
simpele toepassing, snel gemaakt en suc-
ces verzekerd. 

 
Ingrediënten: een pakje biologische room-
boter op kamertemperatuur een flinke 
hoeveelheid veldkers kerriepoeder papri-
kapoeder  

Werkwijze: Was de veldkers en verwijder 
de worteltjes zorgvuldig. Zorg ervoor dat er 
geen aarde achterblijft.  Snijd de veldkers 
fijn, maar niet al te fijn.   
Doe wat kerriepoeder en paprikapoeder 
naar smaak bij de boter en meng dit er 
goed doorheen, zodat een egale massa 
ontstaat. 
Meng dan de gesneden veldkers door de 
roomboter. Meng alles nogmaals goed 
dooreen. Leg een paar takjes veldkers of 
een klein plantje ter decoratie op de boter. 
 
Extra noot: De boter krijgt een intensere 
smaak als je deze een paar uurtjes van te 
voren maakt. Het plantje ter decoratie 
voeg je toe als de boter op tafel gezet 
wordt. 
 
Anneke 
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Tulpen... 
 

 
Het is nog lang geen voorjaar maar wie wel 
in het voorjaar wil genieten van biologische 
eetbare tulpen zal daar nu aandacht aan 
moeten besteden door ze aan te schaffen 
en te planten. 
Een tip!  
Via onderstaande website kun je mooie bi-
ologische bollen aanschaffen. 
Dit bedrijf levert ook speciale brievenbus-
pakketjes met een gemengd assortimentje 
kleine bollen waar bloemen uitkomen om 
de bijen te verwennen. 
www.huibertsbloembollen.nl  
 

Tulp (Tulipa) 
 
De tulp is een overbekend symbool voor 
Nederland. 
Wie als toerist naar ons land komt zal al 
snel kaarten, souvenirs en versierde huis-
houdelijke voorwerpen tegenkomen met 
o.a. de tulp, in zijn enorme hoedanigheid 
van klein tot groot, van geel tot oranje, van 
rood tot paars, van lila tot wit en vrijwel alle 
kleuren daartussen, want de verscheiden-
heid is groot. 
Tulpen, molens en klompen… als of we al-
lemaal op klompen lopen, in een molen 
wonen en alleen maar tulpen om ons heen 
laten groeien. 
 
Tulpen zijn prachtige bloemen vallend on-
der het geslacht van eenzaadlobbige plan-
ten uit de Leliefamilie (Liliaceae). 
In ons land komt de tulp van origine niet in 
het wild voor. Wanneer we ze tegenkomen 
in de bermen, bossen of op andere plekken 
buiten tuinen en perken dan zijn het òf ver-
dwaalde exemplaren òf ze zijn daar bewust 
door iemand geplant. 
Tulpen komen oorspronkelijk uit Turkije. In 
de zestiende eeuw begint de geschiedenis 
zoals wij die kennen. De tulp groeide ge-
woon in het wild. Uit de wilde soorten zijn 
vele varianten ontstaan.  
De tulp werd door Ogier Ghislain Busbecq 
(1522-1592), gezant van de Duitse keizer, 
naar Europa gebracht.   
Deze gezant heeft enkele bollen aan zijn 
vriend Carolus Clusius gegeven die toen in 
Praag de leider was van de keizerlijke plan-
tentuin. Clusius nam de tulp mee naar Lei-
den, waar hij hoogleraar werd.   
Dankzij de zandbodem in ons kustgebied 
werd het kweken van de tulp een groot suc-
ces. Ze waren een zeer kostbaar bezit.  
Bollenvelden, wie kent ze niet? Elk voorjaar 
trekken zij vele bezoekers uit binnen- en 
buitenland die genieten van de heldere  
  

http://www.huibertsbloembollen.nl/
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kleuren. De eerste bollen geven een lente-
gevoel, het jaargetij verandert, de kale om-
geving krijgt weer kleur.  
 
Wat we hier niet uitgebreid gaan behande-
len maar wel even benoemd moet worden 
is dat de meeste bollenvelden in Neder-
land, want naast de tulp zijn er heel veel an-
dere soorten bloemen die uit een bol 
groeien en in grote aantallen als trekpleis-
ter dienen – met behulp van behoorlijk wat 
gif gekweekt worden. 
Dit gifgebruik is van dien aard dat je beter 
geen potje bloembollen of een bos bloe-
men gesneden van de bollen in huis kunt 
zetten. 
Deze bollen horen bij het chemisch afval, 
zo ernstig is het en daarom is het van groot 
belang om, als je bloembollen in je eigen 
tuin wilt planten, altijd biologische te ko-
pen of zonder dat label maar dat de verko-
per je kan aantonen dat ze van deze oor-
sprong zijn. 
Er zijn ook kwekers die kleinschalig van al-
les oppotten en verkopen maar geen certi-
ficaat hebben waaruit dat blijkt, zoals zij die 
grootschalig handel drijven dat wel hebben 
via het skal-nummer dat het bewijs is voor 
de biologische tak. 
Kleinschalig of grootschalig, als de gewas-
sen maar niet met gif zijn behandeld en 
normaal konden groeien, dat is de bood-
schap. 
 
Want ook de tulp is ook eetbaar. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog at me-
nige Nederlander tulpenbollen, die overi-
gens niet als smakelijk werden ervaren. 
De bollen die gegeten werden waren ou-
dere kweekbollen; omdat ze niet meer 
werden verhandeld en omdat er veelal 
niets anders was werden zij als voedsel in-
gezet. 
De kwaliteit was behoorlijk minder dan die 
van verse mooie bollen. 

Daarom zijn de herinneringen van velen die 
dit konden navertellen ook niet enorm po-
sitief, door de omstandigheden is de sfeer 
daardoor eigenlijk verpest. 
 
Tulpenbollen in de keuken verwerken zon-
der aan oorlog te denken heeft een andere 
energie dan wanneer deze combinatie er in 
gedachten altijd is, dat is jammer, maar de 
generaties na hen die deze oorlog beleef-
den hebben die associatie al niet meer of 
het moet vanuit de overlevering zijn. 
 
Verse tulpenbollen zijn goed te bereiden 
maar dan nog blijft het een must er wat lek-
kers van te maken wil je op en top genie-
ten. 
De bollen wel van het vlies ontdoen, over-
langs doorsnijden en de pit eruit halen, 
deze is licht giftig. 
Een stamppot of een soep, je kunt ze klaar-
maken net als uien, op zuur zetten, kortom 
met de tulpenbol kunnen we wel wat in de 
keuken maar toch gaat de echte aandacht 
uit naar de prachtige bloemblaadjes. 
De bloemblaadjes, in vele kleuren, zijn 
knapperig. Zij lenen zich goed als onder-
grondje voor een hapje, fleuren een salade 
helemaal op en geven de maaltijden een 
echt voorjaarsgevoel. 

 
Lentebuffetten met de tulpenbloemen. 
Tulpenblaadjes in combinatie met bloe-
sems, bloempjes van eetbare vruchtbo-
men, struiken en andere voorjaarsbloeiers,   
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bijvoorbeeld seringen, viooltjes, madelief-
jes en vergeet de daslook niet… een waar 
feest op iedere tafel. 
De bloemblaadjes in smalle reepjes gesne-
den, gecombineerd in een paar tinten en 
dan door een salade heen gemengd; je 
maakt in een oogwenk de gezelligste crea-
ties. 
Dan is het geen bloemschikken in de vaas 
maar op borden en in schalen. 
 
Al eerder spraken we over de giftige bollen. 
Daar vallen uiteraard alle bossen tulpen 
ook onder die in bloemenwinkels, super-
markten, bij tankstations en in stalletjes 
langs de weg verkocht worden, als daar 
niet bij vermeld staat dat zij biologisch zijn. 
Haal dus geen willekeurige bos tulpen om 
een goede sier te maken als je gasten ont-
vangt en je dat wat je presenteert een extra 
feestelijk tintje wilt geven. 

 
Als je wilt anticiperen op het gebruik van 
tulpen in de keuken dan is het wellicht een 

goed idee in het najaar, in oktober, biolo-
gische tulpenbollen aan te schaffen in ver-
schillende maten en kleuren en deze in pot-
ten in ook alweer biologische aarde te plan-
ten. 
Dan kun je plukken bij je eigen ‘achter-
deur’, heb je altijd verse voorraad in het 
voorjaar op de momenten dat je iets wilt 
presenteren en weet je zeker dat de bloe-
men geen rotzooi bevatten die heel slecht 
zijn voor onze gezondheid. 
 
Er zijn vele soorten tulpen, vroege bloeiers 
en wat latere bloeiers; als je daarop let kun 
je langer genieten van de prachtige knap-
perige bloemblaadjes. 
Zij staan ook decoratief in een kan met wa-
ter, gecombineerd met bijvoorbeeld munt, 
citroenmelisse of andere smaakmakers die 
het water omtoveren tot een heerlijk 
drankje. 

 
Eetbare bloemen in dergelijke kannen staat 
ook geweldig. Deze ingrediënten mag je 
een dag in het water laten zitten, het water 
steeds bijvullen en daarna mogen de na-
tuurlijke hulpmiddelen op de composthoop 
of in de groenbak. 
De planten in het water helpen ook het wa-
ter te zuiveren dus na afloop gebruik je 
deze niet meer, bovendien zijn ze flauw van 
smaak geworden omdat deze aan het wa-
ter is afgegeven. 
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Losse tulpenblaadjes staan betoverend in 
dergelijke creaties en er is altijd wel een 
passende kleur bij de tafel, het tafelkleed, 
de tuinkussens of andere zaken waarop je 
kunt letten om voor het oog een harmoni-
eus geheel te krijgen. 
De tulp, een prachtige bloem die symbool 
staat voor Holland, die culinair ook zijn bij-
drage kan leveren. 
 
De stamper en meeldraden eten we niet.  
Er zijn gegevens dat we ook de groende bla-
deren kunnen eten; ook hier weer: mits bi-
ologisch maar zelf houd ik het op de bloem-
blaadjes om een echte voorjaarssfeer te 
creëren.  

Anneke  

____________________ 

Smakelijke bloemen... 
 

 
Begoniabloemen en blad... nog even een 
zomerse sfeer op een najaarsdag. 

Zuurkooltaart met een vrolijke noot. 
Begonia's smaken appeltjesachtig. We ge-
bruiken uitsluitend planten die niet beïn-
vloed zijn door gif. 
 
Biologische planten of op deze wijze ge-
kweekt. Wie mazzel is, daar de ruimte voor 
heeft, kan begonia's overhouden en op een 
gegeven moment krijg je mooie stevige 
planten. 
Begonia's kunnen in de winter niet buiten 
blijven staan, zodra het gaat vriezen is het 
gedaan met ze. 
 
Anneke 

____________________ 

Water met een 
smaakje... 
 

 

Water met een smaakje is absoluut geen 
nieuwtje meer maar het blijft leuk om te 
presenteren. 
Stel dat je nog wat Oost-Indische kers uit de 
tuin kunt scoren dan staat dat wel heel leuk 
in een kan met water. 
 
Vele kruiden zijn nog gemakkelijk te pluk-
ken zolang het niet vriest maar tegenwoor-
dig kun je vele soorten ook te kust en te 
keur biologisch kopen. 
In de kan op de foto zie je citroenmelisse 
samen met Oost-Indische kers. 
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Wat een feestje om op tafel te zetten en de 
smaak van het water is echt heerlijk. 
 
Anneke 

 

____________________ 

Pompoen 
 
Pompoen is een plant om vier seizoenen 
lang plezier van te hebben. Maak er soep 
van, zaai de zaden, geniet van een waanzin-
nige plant en pluk er volgend najaar de 
vruchten van. 
De komende tijd eet je vast wel een keer 
pompoensoep.  
Niet alleen lekker, maar ook gezond, want 
het is tenslotte één en al groente. Die maal-
tijd biedt een buitenkans om duurzaam te 
zijn, want van de pitten die je normaal gespro-
ken weg zou gooien, kun je nieuwe pompoenen 
kweken.  
Ze groeien heel snel, dus leuk om samen met 

kinderen te doen. Je houdt er mooi groen 

voor binnen aan over en volgend jaar wor-
den het vlotte tuinbloeiers. Die met wat 
water, bijtjes en zonneschijn vanzelf 
nieuwe pompoenen opleveren. 

 
Op deze pagina kun je lezen hoe je zelf 
pompoenzaadjes kunt opkweken  
https://www.mooiwatplanten-

doen.nl/diy-pompoenpitten-planten-culi-

naire-upcycling 

            

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee: 
 
Barbera Smit – Opmaak / Lay-out 
Frank Bleeker  
 
Teksten en foto’s 
Anneke Bleeker, Marja Frederiks, Piteke van 
der Meulen, Geertje Swart en Barbera Smit,  
 
Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvan-
gen? Stuur dan een mailtje naar: 
 

Anneke@project7-blad.nl  
 

www.project7-blad.nl 
 
 
 

 
 

Tot volgende maand! 
 

https://www.mooiwatplantendoen.nl/pittige-pompoensoep-om-warm-van-te-worden
https://www.mooiwatplantendoen.nl/diy-pompoenpitten-planten-culinaire-upcycling
https://www.mooiwatplantendoen.nl/diy-pompoenpitten-planten-culinaire-upcycling
https://www.mooiwatplantendoen.nl/diy-pompoenpitten-planten-culinaire-upcycling
mailto:Anneke@project7-blad.nl
http://www.project7-blad.nl/

