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1 FLORA ARDECHE 

2 WILDE KRUIDEN EN TAMME VRUCHTEN 

3 WILDE THEE KRUIDEN 

4 WILDE VRUCHTEN 

 

1 AQUARELLEN AQUARELLES AQUARELLE WATERCOLOUR PAINTINGS 

FLORA VAN EETBARE PLANTEN IN JULI EN AUGUSTUS 

FLORE DES PLANTES COMESTIBLES EN JUILLET ET ÂOUT 

FLORA VON ESSBARE PFLANZEN IN JULI UND AUGUST 

FLORA OF EDIBLE PLANTS IN JULY AND AUGUST 

 

2 WILDE PLANTEN DICHT BIJ HUIS 
 
Als jij je deur uit gaat in december en het heeft nog niet hard gevroren, kom je een tiental eetbare groene planten tegen 
die je zo in een salade of op je  boterham kunt doen. Ook in het openbaar groen vind je het hele jaar door wel iets: 
Bloemen, vruchten, zaden en blaadjes. Soms moet je wel even wennen aan de bittere, wrange of zure smaak. Probeer ze 
één voor één uit om ze te leren kennen en te kijken of jij er tegen kunt. Ga iedere dag even naar buiten en je zult zien 
hoe spannend het is om iedere keer weer nieuwe eetbare planten te ontdekken. 
 
Op de titelpagina een verse salade van wat er te vinden was in de tuin op 3 december 2020. Van linksboven met de klok 
mee: Vogelwikke, Kaasjeskruid, Muurleeuwenbekje, Hondsdraf, Paardebloemblad, Kraailook blad en uitjes, Dovenetel, 
Lieve Vrouwe Bedstro, Basterdwederik, Ereprijs en in het midden Kleine Veldkers en een paar blaadjes van Snijbiet en 
Kool.  
 
Als je een tuin of balkon hebt: Inheemse kruiden, struiken en bomen waarvan je kunt eten, zijn net zo mooi als veel 
oneetbare, exotische soorten. Ze zijn veel aantrekkelijker voor allerlei nuttige insecten, bijen, hommels en vlinders. Op 
die manier draag je bij aan de soortenrijkdom. Je plukt er zelf meteen de vruchten van en het is ook nog eens super 
gezond. 
 
Veel zoek, vind, proef en eetplezier! 
 
3 WILDE THEE KRUIDEN 
Alle hierin beschreven kruiden heb ik zelf gebruikt. Dat wil niet zeggen dat iedereen er tegen kan! Mijn advies is dan ook 
om alle kruiden één voor één te proberen, en dan alleen als je er zeker van bent dat je de plant herkent. Ik aanvaard 
geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel nadelige gevolgen van het gebruik van deze of aanverwante kruiden. Ik 
wens je heel veel plezier tijdens  de ontdekkingsreis naar het Nabije Land van de Natuur. De planten die je nodig hebt 
komen naar je toe! 
 
4 WILDE VRUCHTEN  
Is een nieuw boekje in de serie ‘Eetbaar Onkruid’ die is ontstaan in 2020, een jaar van overvloed aan planten en vruchten 
die te verzamelen zijn uit de natuur, meestal dicht bij huis. In een enkel geval heb ik een vrucht toegevoegd die alleen in 
het wild te vinden is in Zuid Europa en hier als gekweekte tuinplant. 
 
Voor de kennis die ik in dit boekje bij elkaar heb gebracht heb ik geput uit verschillende, voor iedereen bereikbare 
bronnen. Behalve door het schrijven van boeken zijn er nu veel mensen die er toe bereid zijn hun kennis via het internet 
te delen. Er bestaan diverse sites om planten te leren herkennen. 
Maak daar ook gebruik van: Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel nadelige gevolgen voor de 
gezondheid door het gebruik van de beschreven vruchten. 
 
Ik voel diepe dankbaarheid voor de aarde die ons voedt en ons laat genieten van al haar verschillende smaken. 
Wij plukken de vruchten van de uitbundige groei van het plantenrijk. 
Dat gevoel vooral wil ik graag met jullie delen; we maken immers allen deel uit van de grote levenscyclus! 
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