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mineralen en vitaminen. Wij
Tuinbezieling, noemt ze het zelf. “Elke tuin is
gingen een kijkje nemen in de inspianders en vraagt om een specifieke aanpak. Je moet
ratietuin van Aline Sponholz van Marons niet zien als een tuinaannemer, we proberen je
jolein vzw in Balen.
tuin biodiverser te maken. Grote projecten doen we
Een oude fiets, in het oranje geschilderd, in het midden van een voortuin vol wilde planten, prairieplanten én kolen. We moeten niet lang zoeken naar de
tuin van Aline (32) en haar vriend. In vergelijking
met de afgebakende en met gazon beplante voortuinen van de buren ligt hun tuintje er minder ‘perfect’
bij. Met haar groene fleece, afgesleten jeans en rubberlaarzen lijkt Aline zo weggelopen van een akker.
En eigenlijk is dat ook wel een beetje zo. Wanneer
we ons via de waterreservoirs en tafels vol plantenscheutjes een weg banen naar de tuin, ligt er een gigantisch veld voor ons met achteraan een grote vijver, zes ganzen en enkele bruggetjes.
Toen Aline en haar vriend een nieuwe woning zochten, was vooral de grootte van de tuin belangrijk.
“Het huis was bijzaak”, lacht ze. “We wilden een
tuin die ecologisch verantwoord is én makkelijk in
onderhoud. Schoonheid, lekkere voeding en beleving zijn onze hoofdpijlers.” Wat voor ons ligt, is het
resultaat van vijf jaar tuinieren. Want zelfs een wildere tuin heeft onderhoud nodig. “Minimaal”, legt
ze uit. “We zorgen voor een evenwicht tussen gecultiveerde groenten én wilde, eetbare planten en
bloemen. Zo hebben we voor de groentebedden een
handje toegestoken door de grond op te hogen. Het
komt erop aan om elke plant zijn plaats te geven. Zo
haal ik de brandnetels weg uit de moestuin, maar
geef ik ze achteraan een plek.”

Tuinbezieling
De liefde voor een leven dicht bij de natuur groeide
bij Aline in de tuin van haar grootmoeder. “Ik herinner me hoe ik in haar tuin aardbeien kon plukken
en erwtjes en peulen kon telen. Mijn opa experimenteerde graag met speciale bessen voor ze hip
werden. Mijn moeder kon me dan weer enthousiast
maken voor de bloemetjes die je onderweg tegenkwam. Later heb ik voor een opleiding Milieuwetenschappen gekozen, waarin ik meer kon leren over
biodiversiteit. Maar het grootste deel leerde ik uit
boeken en door zelf te experimenteren en te proeven.”
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met Mier Collectief vzw. Waar zet je een bloemenweide of een voedselbos? Wat doe je met een zwemvijver, wateropvang of groendak? Je tuin kan op een
makkelijke manier een restaurant worden voor vogels, bijen én voor jezelf. Wanneer je ermee begint,
besef je pas hoeveel eetbaars er tussen het ‘onkruid’
te vinden is. Je kan zelfs beter leren wat je niet kan
eten dan wat wél.”

Paddenstoelensmaak
Vandaag zijn we hier om te kijken wat voor lekkers
je in je tuin vindt, zelfs als je niet zo’n groene vingers hebt en zelf niet aan het zaaien gaat. Onze kennis van het wildplukken beperkt zich tot het herkennen van brandnetels en paardenbloemen, maar Aline laat ons al gauw ontdekken dat de natuur ons
meer eetbaars geeft. Zoals de smalle weegbree die
in bloei staat, met zijn langwerpige blaadjes. “Het is
lente en het ideale moment om scheuten, bloemen
en jonge blaadjes te plukken”, legt ze uit. Ze neemt
een kommetje en trekt een paar blaadjes van de
weegbree af. “Ook de bloemen zijn eetbaar.” Ze
plukt een gedroogd knopje met witte puntjes en
geeft het aan ons. “Het smaakt zoals paddenstoelen
en is lekker op een slaatje of om een gerecht een pittig smaakje te geven. Weegbree heeft geneeskundige eigenschappen. Je kan ze ook gebruiken om de
irritatie van brandnetelstekels of insectenbeten te
verminderen en ze bevat vitamines. Eet het rauw in
je gerechten met salade of spinazie.”
Weegbree vind je op weilanden, in bermen of tussen straattegels. “Maar pluk het niet overal. Wanneer je het uit de tuin haalt of ergens uit een veld,
dan zit je goed. Als je het langs de weg plukt, mag je
niet vergeten dat elke plant de vervuiling om zich
heen voor een deel absorbeert. Pluk dus niet op
plaatsen waar veel auto’s voorbijrijden of honden
worden uitgelaten. Vermijd ook stilstaand water,
industriegronden of spoorwegbermen, want daar
worden herbiciden gebruikt”, legt Aline uit. “Wat in
je tuin groeit, kan je meestal wel gebruiken.” Een
beetje verder heeft ze rucola en kool geplant die nu
in bloei mochten komen. Ze geeft me er eentje om
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te proeven. Het smaakt onmiskenbaar naar kool.
“En bekijk de rucola eens van dichtbij: witte bloemetjes met donkere nerven in. Dat is niet alleen
prachtig om te zien, ook ideaal voedsel voor de
bijtjes én lekker op de boterham.”
Ook de paardenbloemen zijn eetbaar. “Die komen
nu vanzelf, net zoals klaver of vogelmuur dat witte
bloemetjes krijgt. Bloemen zijn niet alleen mooi in
de tuin, maar ook lekker. Je kan ze plukken en toevoegen aan de salade, in de soep, pannenkoeken of
in een aardappelpuree.”
Wat er in je tuin voorkomt, hangt af van het soort
ondergrond. “Hier is het zandgrond, andere delen
van Vlaanderen hebben kleigrond.” Van madeliefjes
tot zelfs Japanse duizendknoop: je kan veel eten.
“Die laatste overwoekert ons landschap, terwijl we
hem gewoon zouden kunnen opeten.” Maar blijf uit
de buurt van boterbloemen, waarschuwt ze. “Die
zijn giftig. Pluk dus niet zomaar alles wat je tegenkomt. Als je iets niet kent, eet het dan niet op. Als je
het toch hebt geprobeerd en de smaak valt tegen,
spuw het dan uit. In de meeste gevallen voel je je even raar in de
maag. Soms kan je een allergische reactie krijgen.
Wanneer het erger
wordt, ga dan zo
snel mogelijk naar
de dokter. Maar blijf
rustig.”
“Pas op”, zegt Aline
plots tegen onze fotograaf. “Wanneer je van het
pad afgaat, ga je sommige
planten vertrappelen. Zoals
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Champignons met brandnetel
Verwarm de olijfolie in een pan, doe er de ui en
look in en laat enkele minuten fruiten. Voeg de
brandneteltoppen en champignons toe en
stoof alles gaar.
Tomatensaus met weegbree
Haal de nerven uit de weegbree (8 bladeren).
Doe de olie in een pan en meng vier tomaten
en twee vermalen chilipepers door elkaar. Voeg
er nog wat extra groenten naar keuze bij. Bak
dit mengsel een kwartier. Haal de pan van het
vuur en leg de weegbreebladeren erin. Serveer
de saus bij een hoofdgerecht of bij pasta.
Bloemensiroop of gelei
Laat de bloemen (paardenbloem, viooltjes,
vlier, rozen, lavendel…) 24 uur in water met een
schijfje citroen trekken, filter de mengeling
door een neteldoek, los de suiker (500 gram
per liter vocht) op in het water en breng aan de
kook. Giet het bloemenwater erbij en kook kort
mee. Vul de bokaaltjes en sluit ze luchtdicht af.
Als je bij het koken geleermiddel toevoegt,
krijg je gelei. Gebruik een lepeltje siroop om
water, thee, cava of yoghurt op smaak te bren
gen.
Theemengeling
Thee kan je maken van jonge blaadjes van bij
voorbeeld framboos en braam, (bos)aardbei,
meidoorn, vrouwenmantel, sleedoorn, berk en
zuring. Laat ze 10 minuten trekken en je
hebt een vitaminerijke en zuiveren
de thee vol voedingszouten.

dit Robertskruid, een
klein plantje dat herkenbaar is aan zijn gekleurde blaadjes en vijfkoppige, paarse bloemetjes. Het
wordt ook wel stinkende ooievaarsbek genoemd, omdat het
blad de vorm van een ooievaarsbek
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heeft. Het smaakt bitterder dan de andere bloemen.”
Een hek sluit het achterste deel van de tuin af. We
aarzelen voor we erdoor stappen, want een groep
ganzen komt onze richting uit. “Ze wachten op lekkers”, lacht onze gastvrouw, wanneer ze hen verzamelt op het vlonderpad en wat maïs strooit. Voldaan leggen ze zich wat verderop in het gras, waardoor wij onze zoektocht kunnen voortzetten.
Hoewel het vooral Aline is die de tuin beheert, heeft
ook haar vriend meegewerkt aan dit stukje ‘natuurgebied’. “Hij helpt me met de praktische zaken, zoals het bouwen van de serre, de nestkasten, de paddenstoelenkweek en het beheer van de wilgen. Ik
ben ook heel dankbaar voor vrijwilligers die een
handje toesteken.”
In de serre komen in de zomer de paprika- en aubergineplanten, maar nu laat ze er alles maar wat
groeien. Zoals de rucola en wilde tuinkers, ideale
planten om in ons slaatje te verwerken. Aline trekt
er het ene blaadje na het andere voorzichtig af. “De
plantjes zijn nog jong, waardoor ze kwetsbaar zijn.
Om ervoor te zorgen dat ze blijven groeien, plukken
we enkel de bovenste blaadjes”, legt ze uit.
Intussen heeft Aline een mooi potje planten verzameld om er een slaatje van te maken. Nog een
scheutje koolzaadolie en zelfgemaakte kruidenazijn
over en we kunnen proeven. Het smaakt fris, maar
bitterder dan een normale salade. Aards is wellicht
de juiste omschrijving. “Wilde planten zijn bitterder
dan onze gecultiveerde planten, een smaak die we
als mensen wat zijn kwijtgeraakt. Maar daartegenover staat dat er heel wat voedingsstoffen in zitten
die in ons voedsel zijn verdwenen, zoals looi-, bitteren slijmstoffen die belangrijk zijn voor de spijsvertering. Wilde planten zijn bovendien een bom van vitaminen en mineralen.”
Moeten we dan met z’n allen gaan wildplukken?
Aline: “Probeer af te wisselen. Een dieet met enkel
wilde planten zou te veel van het goede zijn. Combineer gewone groenten met een aantal wilde varianten. Zo kan je een kruidenmengeling maken die je
op elk moment in je gerechten kan verwerken. Mix
gedroogde brandnetels en weegbree met sesam en
zout in de blender en gebruik een kleine portie in je
gerechten. Smaakvol én gezond, zonder dat het je
gerecht gaat bepalen. Of maak er een thee- of
siroopmengeling van. Of gebruik brandnetels en
paardenbloem als smaakmaker in je pannenkoeken.
Voedzaam! Zelfs je kinderen vinden het lekker. Geniet maximaal van de rijkdom die de natuur ons
schenkt.”

Vijf keer lekkers
uit de natuur
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1.Paardenbloem: bloemen en
bladeren eetbaar van maart tot
oktober, bruikbaar in siroop,
salades en pannenkoeken
2.Robertskruid: bloemen en
bladeren lekker in salades en
soepen. Of droog ze voor thee.
3.Brandnetel: bladeren eetbaar
van maart tot september,
bruikbaar in warme gerechten,
soep, thee, kaas
4.Daslook: wortels eetbaar van
november tot januari, bladeren
vanaf februari tot april, bruik
baar in salades, warme gerech
ten, marinades, brood en kaas
5.Weegbree: bladeren eetbaar
van maart tot mei, bruikbaar in
warme gerechten, soepen en
salades

Vijf basisregels
van wildplukken
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INFO: www.marjoleinvzw.be, info@marjoleinvzw.be,
www.mier.be
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1.Weet wat je eet: begin met
wat je kent en varieer daar
mee. Kijk goed naar het blad,
de stengel, de bloem en zoek
de plant op in boeken. Of ga
op pad met een herborist.
2.Kies een goede plek om te
plukken: je tuin, open vlakten,
weilanden… Vermijd drukke
banen of bermen. Pluk zeker
niet in (beschermde) natuurge
bieden.
3.Pluk enkel op plekken waar
de plant in grote aantallen
voorkomt. Pluk nooit de wortel
mee. Het is niet de bedoeling
om de natuur leeg te roven.
Wees respectvol.
4.Kies het juiste moment: ga
’s ochtends plukken bij droog
weer, nadat de dauw weg is en
de zon nog niet te fel op de
planten schijnt.
5.Kies jonge bloemen en plan
ten omdat die het lekkerst zijn.
Geniet ervan!

