I N S P I R AT I E

DE BUITENKEUKEN

Meiden
in het wild
Wie z’n ogen de kost geeft en weet wat
hij zoekt, plukt in deze tijd zomaar de
ingrediënten voor een verrukkelijk gerecht
bij elkaar. En daarvoor hoef je niet op het
platteland te wonen - ook in de stad is
meer te vinden dan je zou denken.
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‘Niet alleen wát je plukt,
maar ook wáár je plukt is van
belang voor de kwaliteit’

Z

Ze kennen elkaar van het schoolplein van hun dochters. Leoniek
Bontje en Yvet Noordermeer. Yvet
is voedingscoach en weet als geen
ander hoe je lekker en gezond kunt
eten. Leoniek is herbalist - kruidenkundige - en heeft een grote kennis
van eetbare wilde planten. Samen
startten ze een jaar geleden ‘De
Buitenkeuken’. Ze verzorgen workshops wildplukken: eerst gaan ze
op pad met de deelnemers om eetbare wilde planten te plukken en
van de oogst wordt aansluitend een
lekkere en gezonde lunch bereid.

De wortels

Opgegroeid in het bosrijke Bergen
werd voor Leoniek de natuur een
vanzelfsprekend onderdeel van
haar leven. “We hadden een grote
tuin die was omringd door bos.
Mijn moeder en tante wisten veel
over eetbare planten en daardoor
ben ik me er van jongs af al van
bewust wat de natuur ons allemaal
geeft en daar voel ik ook veel
dankbaarheid voor. Als ik niet
goed in mijn vel zit dan moet ik
naar buiten, in de natuur voel ik
me thuis en knap ik weer op.”
Tegenwoordig woont Leoniek met
haar gezin aan de rand van Amsterdam. Niet direct in een landelijke

omgeving. Maar een echte wildplukker heeft geen enorm natuurgebied nodig om toch van alles te
vinden. Ze kijkt door het raam en
wijst naar de dijk en het water
achter haar huis. “Zelfs op de dijk
kun je van alles plukken. En ik
ben niet de enige die dat doet - ik
kom tijdens wandelingen geregeld
buitenlandse dames tegen die hier
ook plukken. Laatst nog was een
Chinese vrouw paardenbloemblad
aan het verzamelen. Ik was nieuwsgierig wat ze ermee wilde gaan
doen. Uit ons gesprek - met veel
handen- en voetenwerk, want ze
sprak nauwelijk Engels - begreep
ik dat ze het blad door een stoofschotel deed. Zo kun je nog steeds
bijleren van anderen.”
Bij Yvet kwam de interesse in de
natuur en gezonde voeding pas
op latere leeftijd. Om precies te
zijn in 2009, toen ze zwanger was.
“Ik heb in die tijd alles gelezen wat
los en vast zit.” Ze spreidt haar
armen, “stápels boeken. Ik werd
er helemaal door gegrepen. Uiteindelijk ben ik een opleiding
voedingscoach gaan doen. Ik zat net
in de opstartfase van mijn praktijk
toen ik Leoniek ontmoette. We
waren met een aantal moeders van
de school van onze kinderen in

het Amsterdamse Bos. Leoniek
zag een veld met daslookplantjes.
Ze plukte wat blad en liet iedereen
een stukje proeven. Ik dacht: wat
is dát lekker!”

Extra smaak

Het was op dát moment dat voor
hen de puzzelstukjes in elkaar
vielen. Yvet: “Het sloot zo naadloos
op elkaar aan: mijn visie op gezonde
voeding en biologisch eten en de
kennis van de kruiden en het wildplukken van Leoniek. Dat zijn ook
de twee pijlers waar onze workshops
op gebaseerd zijn. Letterlijk weten
waar je eten vandaan komt. Je geeft
de cursisten een beetje kennis van
weleer mee over de kracht en de
oersmaak van wilde gewassen.
En hoe je daarmee kunt koken.”
Leoniek vult aan: “Het direct eten
uit de natuur geeft je ook een oergevoel, die smaken zijn zo puur.”
Yvet enthousiast: “Stel je voor dat
je door de wilde natuur loopt. Je
herkent een eetbare plant, plukt er
wat van en je eet het op - direct of
later in een gerecht thuis. Dat is
een gevoel wat in ons DNA verweven zit. Het geeft het eten een
extra dimensie, extra smaak omdat
het ons iets terug geeft waarvan we
heel ver verwijderd zijn geraakt.
>

Brandnetelsoep

voor 4 personen

Was 400 GRAM jonge brandnetelbladeren en -toppen onder stromend
water en laat ze uitlekken in een vergiet. Hak de brandnetelbladeren fijn. Doe 3 EETLEPELS OLIJFOLIE in een pan en fruit hierin
op zacht vuur 1 UI, gesnipperd, en 1 TEEN KNOFLOOK, geperst. Voeg
de gehakte brandnetelbladeren, 2 AARDAPPELEN, in stukjes, en
1 LITER GROENTEBOUILLON toe. Laat 15 minuten zachtjes koken tot
de aardappelen gaar zijn. Mix de soep fijn met een staafmixer
en breng op smaak met zout, peper en 1 DECILITER ROOM.
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‘Wie de smaak van het wildplukken eenmaal te pakken
heeft, loopt anders door de
natuur dan voorheen’
> Dat is iets heel anders dan de pak-

jes en zakjes in de schappen van
de supermarkt.”
Yvets kijk op de natuur is sinds het
wildplukken veranderd: “Ik kijk met
nog meer respect naar de natuur en
geniet er nog meer van. Wat Leoniek
mij heeft geleerd, geef ik ook weer
aan mijn dochter mee. Dan plukken
we met z’n tweeën brandnetels en
maken er een soepje van. Ze denkt
dat het nog steeds prikt als ze het
opeet, maar ze vindt het toch lekker
en eet haar hele bordje leeg.”

Van onbespoten
gedrag

Nederland heeft, ondanks dat het
een van de meest gecultiveerde en
dichtst bebouwde landen ter wereld
is, nog steeds een heel rijke wilde
flora. Honderden verschillende
soorten planten groeien hier in
bossen, parken, bermen of in de
achtertuin. Zelfs voor een kenner
op het gebied van wilde planten is
het moeilijk om al die verschillende
soorten te onderscheiden. En het is
helemaal ondoenlijk om ze in één
dag te leren herkennen. Maar dat is
ook niet het doel van de workshops
van De Buitenkeuken. “Het uitgangspunt is dat we de vijftien tot
twintig meest voorkomende en
gemakkelijk te herkennen gewassen
gaan plukken.”
Hoe nauw het herkennen van wilde
planten luistert, illustreert Leoniek
met een voorbeeld. “Het blad van
het giftige lelietje-van-dalen lijkt
erg op dat van het zeer smakelijke
daslook. Bij twijfel: niet plukken,
want van lelietjesblad kun je flink
ziek worden.”
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Niet alleen wát je plukt maar ook
wáár je plukt is van belang. Leoniek
somt op: “We plukken meestal niet
de eerste rij waar vaak honden plassen. En ook niet naast een drukke
autoweg. Planten naast akkers kun
je beter laten staan omdat die vaak
worden bespoten met verdelger.
Ook aangevreten gewassen plukken we niet.”
Is het eigenlijk wel mogelijk om
in Nederland nog íets in het wild
te plukken dat niet op de een of
andere manier vervuild is? Yvet:
“We leven nu eenmaal in een vervuilde omgeving. Dat geldt ook
voor gewassen van de boerenakker: daar vliegen ook vliegtuigen
over. Maar wilde gewassen zijn in
elk geval níet doorgekweekt, niet
gemanipuleerd en ze zijn onbespoten. Ze groeien met hun wortels in
de volle grond, in hun eigen tempo.
Dat geeft zoveel meer levenskracht
en dus ook meer energie als je ervan eet. Het is voedsel dat ook
echt voedt.”
Leoniek: “De laatste jaren zijn
superfoods als quinoa, goji bessen,
broccoli en chiazaad enorm in
opkomst. Maar zodra iets het predikaat superfood krijgt, betaal je
daar ook het nodige voor. Terwijl
er gewoon om ons heen ook superfoods groeien. Ik loop hier de dijk
op en pluk wat er voorradig is.
Voor niks. In jouw tuin en omgeving groeien de planten die je
nodig hebt en die goed voor je
zijn. Daar moet je dus gewoon
gebruik van maken.”
Wildplukken betekent niet dat je
zomaar lukraak je gang kan gaan.
De echte wildplukker handelt met

respect voor de natuur en houdt
zich aan ongeschreven regels. Zo
neem je niet meer dan je nodig
hebt voor eigen gebruik. Hele kratten vol plukken is ook zinloos,
want je houdt deze tere planten
niet lang fris. Dus: pluk alleen wat
je nodig hebt en laat de rest staan
voor andere plukkers of dieren en
insecten als bijen en hommels. Je
plukt voorzichtig, haalt niet onnodig de wortels weg, anders kan
de plant zich niet meer vermenigvuldigen. En natuurlijk probeer je
zo weinig mogelijk te vertrappen.
Wildplukken kan het hele jaar door,
maar de piek ligt toch wel in voorjaar, zomer en herfst. In de wintermaanden gaan de meeste planten
ondergronds. Yvet: “In principe
slaapt de natuur twee maanden.
De natuur heeft die rustperiode
hard nodig. Bovengronds zie je
weinig, maar ondergronds is er
van alles gaande. Zaadjes die uitlopen, nieuwe worteltjes die
gevormd worden.”
Wie de smaak van het wildplukken
eenmaal te pakken heeft, loopt anders door de natuur dan voorheen.
Zelfs tijdens een lunchwandeling
zullen je ogen speuren naar wat
eetbaar is en maakt je hart een
sprongetje als je een van je favorieten ontdekt. Leoniek: “Ook als
je niet plukt is het heerlijk om erop uit te gaan. Het is een soort van
slow down, helemaal in het hier en
nu zijn. Maak regelmatig een rondje
en inventariseer wat er allemaal
groeit in je directe omgeving.
Van die kennis heb je profijt op de
momenten dat je echt wilt gaan
oogsten.”
>

Zin in 'versgeplukte' limonade? Kijk voor een recept op
happinez.nl/wildplukken. Je vindt daar ook een lijstje met de
do's en don'ts van het wildplukken.

Meer informatie:
bewustmetvoeding.com/
debuitenkeuken-wildplukken

happinez | 93

I N S P I R AT I E

1

Enkele van de meest voorkomende
eetbare wilde planten
2

3
1

KAMILLE

(Matricaria recutita)

4

5

WAT PLUK JE: de bloemen
HOE EET JE HET: als infusion (verse bloemen) of
thee (gedroogde bloemen).
Ook te gebruiken als
inhalatie, kompres of bad
GROEITIJD: juni, juli,
augustus
BEVAT: etherische oliën,
valeriaanzuur, aminozuur,
tannine
KAN HELPEN BIJ: slapeloosheid, angsten, spijsverteringsproblemen,
ontstekingsremmend bij
wonden, stress
2

HEERMOES

4

DOVENETEL

(Lamium album)

WAT PLUK JE: de bloemen
en bladeren
HOE EET JE HET: versnipper
het door een salade of verwerk het in een smoothie
BEVAT: vitamine B en heel
veel vitamine C
GROEITIJD: april t/m oktober
KAN HELPEN BIJ: bestrijden
van menstruatieproblemen,
witte vloed, diarree en
luchtwegklachten

(Equisetum arvense)

6
7

8

11

WAT PLUK JE: bovengrondse
delen (let op dat er geen
zwarte puntjes opzitten)
HOE EET JE HET: door
infusion (verse bladeren
overgieten met kokend
water en 10 min laten
trekken)
GROEITIJD: april-juni
BEVAT: kiezelzuur, filavonoiden, kalium, zwavel,
magnesium
KAN HELPEN BIJ: versterken
van het skelet, kraakbeen, pezen, gewrichtsbanden, huid, haar en
nagels. Ook bij nierstenen en blaasproblemen.

10

9

3

ROBERTSKRUID

(Geranium robertianum)

12
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8

KAN HELPEN BIJ: bloedstelpend, bloeddrukverlagend,
bloedzuiverend, gezonde
huid, gezond tandvlees

13

WAT PLUK JE: blad / bloem
HOE EET JE HET: infusion,
thee, door smoothie
GROEITIJD: april t/m oktober
BEVAT: bitterstoffen, tannine, geranine, vitaminen
A,B,C, calcium, kalium,
ijzer, fosfor

5

ZEVENBLAD

(Aegopodium podagraria)

WAT PLUK JE: de blaadjes
HOE EET JE HET: door de
salade of verwerk het
in een smoothie
BEVAT: véél vitamine C
GROEITIJD: juni t/m september (maar blad is eerder
te plukken)
KAN HELPEN BIJ: het versterken van de nieren en
het afdrijven van urine
6

7

PAARDENBLOEM

(Taraxacum officiale.
Volksnaam = pissebloem)

WAT PLUK JE: de bladeren
en bloemen. In het najaar
ook de wortels
HOE EET JE HET: smoothie
BEVAT: kalium, ijzer,
taraxine, veel vitamine C
GROEITIJD: voorjaar, zomer,
herfst
KAN HELPEN BIJ: verbeteren
van de spijsvertering,
zuiverend, lever, galblaas

KLAVER

11

WEEGBREE

(Trifolium pratense)

(Plantago)

WAT PLUK JE: de bloemhoofdjes en het blad
HOE EET JE HET: als thee
of door de sla (blad)
BEVAT: fenolglycosiden,
flavonoiden, salicylaten
en meer
GROEITIJD: mei t/m oktober
KAN HELPEN BIJ: luchtwegen overgangsklachten

WAT PLUK JE: de bladeren
HOE EET JE HET: door de
sla, maak er thee van of
doe het in een smoothie
BEVAT: mineralen, vitamine C, looistof en enzymen
GROEITIJD: hele jaar
door, maar pluk alleen
het jonge blad
KAN HELPEN BIJ: astma,
hoesten, hooikoorts en
lusteloosheid

9

LOOK-ZONDER-LOOK

(Alliaria petiolata)

WAT PLUK JE: de bladeren
en de bloemen
HOE EET JE HET: in kruidenboter, pesto, op de boterham, door yoghurt en kwark
en in een smoothie
BEVAT: vitamine A en C
GROEITIJD: april, mei, juni
KAN HELPEN BIJ: verhogen
van de weerstand, griep
en ontstekingen
10

BRANDNETEL

(Urtica dioica = grote brandnetel. Urtica urens = kleine
brandnetel)

WAT PLUK JE: alleen de
toppen en het jonge blad
(trek handschoenen aan!)
HOE EET JE HET: in de
soep of in een smoothie
BEVAT: mierenzuur, mineralen (ijzer, silicea,
kalium, calcium, zwavel)
vitamine A en C
GROEITIJD: voorjaar, zomer,
herfst
KAN HELPEN BIJ: bloedarmoede, voorjaarsmoeheid,
artritis, verhogen moedermelkproductie

12

HONDSDRAF

(Glechoma hederacea)

WAT PLUK JE: de bladeren
of bloemen
HOE EET JE HET: in de
soep, pesto, salade,
gebakken ei en andere
gerechten, of als thee
BEVAT: vitamine B en C
GROEITIJD: voorjaar, zomer
KAN HELPEN BIJ: het helen
van ontstoken wonden
13

FRAMBOOSBLAD

(Rubus idaeus)

WAT PLUK JE: bladeren
en vruchten
HOE EET JE HET: (bladeren)
infusion, thee, gorgeldrank
GROEITIJD: maart t/m
september
BEVAT: bladeren bevatten
fragarine, tannine.
Vruchten bevatten
vitaminen A,B,C,E, ijzer
KAN HELPEN BIJ: bevalling,
aanmaak van moedermelk.
diarree, zere keel,
lichte oogontsteking
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