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Is een plant een onkruid of een groente, een m
edicinale plant, een sierplant 

of gew
oon een prachtige w

ilde plant? H
et is m

aar hoe je ernaar kijkt.
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w

e nooit onkruid noem
en. M

aar groeien dezelfde planten in een openbaar 
park tussen heesters en vaste planten, dan w

orden ze opeens w
el onkrui-

den. W
e spreken dus beter van ‘ongew

enste kruiden’.

M
aar zelfs dan: w

e kunnen paardenbloem
en, distels of 

brandnetels als vervelende ongenode gasten in onze 
(m

oes)tuin bekijken, m
aar deze planten zijn veel m

eer dan 
ongew

enste kruiden. Ze hebben heel w
at troeven, w

aar w
e 
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W
at dacht je bijvoorbeeld van brandnetelsoep?

Bovendien zijn die bloeiende ongew
enste kruiden ontzettend belangrijk 

voor de biodiversiteit. Ze lokken insecten die instaan voor de bestuiving, 
voor het in evenw

icht houden van plantenziektes en voor het onder con-
trole houden van het aantal ‘schadelijke’ insecten. Ze kapot spuiten m

et 
pesticiden m

ag gelukkig niet m
eer.

In Lim
burg zijn er heel w

at m
ensen die deze planten al in de arm

en heb-
ben gesloten: Rudi kookt erm

ee, M
arleen gebruikt ze in haar ontw

erpen 
voor w

ilde tuinen en Theo redt er vlinders door. Zo verandert onkruid van 
een onbem

ind naar een onbekend kruid. Van ongew
enst naar net heel erg 

gew
enst. Van een vijand naar een vriend.
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Inheem
se soorten

In de tuin van M
arleen zw

aait de natuur de plak en dat zet zich ook door 
in de beplantingsplannen die ze tekent. 
‘Ik verw

eef graag klassieke sierplanten m
et inheem

se soorten: kaasjes-
kruid, m

argriet, koninginnenkruid, zw
arte toorts, boerenw

orm
kruid, 

duizendblad …
 Alles kan, zolang het m

aar een ecologische m
eerw

aarde 
#  ȅѵ��$%�$)#  (
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$ .*�# /�" 1�'Ѷ�2

�)/�5 �5$%)�#$ -�/#0$.ѵҁ

Geen onkruid
M

arleen zal dus niet snel spreken over onkruid. ‘Ik vind dat ze er nu een-
m

aal bij horen. N
iet alle planten m

oeten ons ten dienste staan. Toch zal ik 
m

ijn klanten w
el vragen of het in orde is om

 inheem
se planten te gebrui-

ken. N
iet om

dat zij ze als onkruid zouden kunnen beschouw
en, w

el om
dat 

die planten gew
oon m

oeilijker te verkrijgen zijn. H
ondsroos, vingerhoeds-

kruid of w
ilde cichorei vind je nu eenm

aal niet in het standaardaanbod 
van plantencentra. N

et over de grens, in M
aastricht, is een kleine kw

ekerij, 
m

aar daarm
ee zijn w

e klaar voor Lim
burg.’

Extra natuurw
aarde

Precies daarom
 kw

eekt M
arleen nu ook zelf een klein assortim

entje op. 
Al m

oet dat nog w
at op gang kom

en. ‘De klanten reageren eigenlijk altijd 
positief. Ik leg steevast uit dat ik graag inheem

se planten gebruik, om
dat 

ze extra natuurw
aarde geven. Ze zijn superbelangrijk voor al het leven in 

de tuin en in de bodem
. Ik zou m

ijn m
adeliefjes en paardenbloem

en 
m

issen, als ze niet in het gazon zouden staan. Ik richt m
ij ook op klanten 

die een natuurlijke tuin voor ogen hebben. H
oe w

ilder het m
ag w

orden, 
hoe liever ik het doe.’

T
uinontw

erpster 
M

A
R

LEEN
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A
SSO

N
N
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EEM
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TEN
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‘A
lles kan, zolang het 

m
aar een ecologische 

m
eerw

aarde heeft.’
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Gew
oon duizendblad is een vrij lage, inheem

se, kruidachtige plant. 
H

ij groeit in schraal grasland w
aar hij prim

a grazen en m
aaien verdraagt. 

�0$5 )��'���"-* $/�5 '!.�*+�./ )$" Ѷ�1* �. '�-(
 �"-*)� )ѵ��*0 ޕ�-/�#$%�

tram
beddingen op in de stad. Zodra je je gazon bem

est, verdw
ijnt hij. 

H
ij kan dan de concurrentie m

et gras niet m
eer aan. 

De bloem
etjes zijn m

eestal w
it, som

s w
at roze. Gew

oon duizendblad start 
m

et bloeien begin juni en gaat daar lang m
ee door, tot in oktober. Die hele 

periode kom
en er tal van insecten op af. Je herkent duizendblad aan het 

sterk geveerde blad. Door de w
ortelstokken kan de plant uitbreiden en je 

kom
t hem

 dan ook vooral in groep tegen. Er zijn gekw
eekte vorm

en m
et 

donkerroze en paarse bloem
en.

Zijn Latijnse naam
 ontleent duizendlbad aan Achilles, de haast onover-

w
innelijke held uit de Trojaanse oorlog. Achilles zou dit kruid m

eegenom
en 

hebben naar elke veldslag om
 de w

onden van strijders m
ee te genezen. 

H
et blad helpt het bloeden te stoppen. Deel tw

ee van zijn naam
, m

illefolium
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Gew
oon duizendblad | Achillea m

illefolium

H
et jonge blad is eetbaar. H

et sm
aakt 

tegelijk zoet en bitter. Gebruik het in 
thee, soep of salade. Je kunt duizend-
blad ook roken en er textiel m

ee verven. 
Som

m
ige m

ensen reageren m
et huid-

uitslag op deze plant, hij is dus niet voor 
iedereen geschikt. 
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Van tuin naar restaurant
�0�$�� / -.�#  ȅ�  )�� #**-'$%&�"-*/ �/0$)� )����-�&*(
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kruid tegen. ‘In plaats van dat te bestrijden, gebruik ik het in m

ijn restau-
rant. Er kom

en natuurlijk geen pesticiden aan te pas, w
ant als ik door m

ijn 
tuin w

andel, dan w
il ik graag kunnen proeven van alles w

at er groeit.’

W
andelen en proeven

Tussen de verschillende gangen door m
oedigt hij zijn gasten aan om

 op 
w

andel te gaan in de tuin en te proeven van w
at ze daar vinden. ‘Ik druk hen 

op het hart dat alles eetbaar is. M
ijn tuin staat bijvoorbeeld vol m

et 
vogelm

uur, dat gebruik ik graag rauw
 in een salade.’

Loopt het de spuigaten uit m
et de vogelm

uur, dan m
aakt Rudi er pesto van. 

‘Som
m

ige klanten vinden het fantastisch dat ik experim
enteer.’

O
ntdekkingen 

‘In het begin w
as ik w

el w
at onzeker, om

dat ik niets van tuinieren kende, 
(
��-��'��* )� �'  -� �$&�.) 'ѵҁ��0�$�"��/�)$ /�.+ ��(�& *�5+*�& ޔ$�-�

dingen. ‘N
ee, ik kijk naar w

at er spontaan in m
ijn tuin begint te groeien. 

Duizendblad is zo’n gew
eldige ontdekking. O

f klaverzuring: zoveel sm
aak 

in zo’n klein bloem
pje!’

 Chef-kok 
RU

DI PET
ER

S
SERVEERT O

N
KRU
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‘Vogelm
uur 

gebruik ik graag rauw
 

in een salade.’
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Vogelm
uur is een inheem

s, eenjarig plantje uit de anjerfam
ilie dat groeit 

op verstoorde, tam
elijk vruchtbare grond. Je ziet het vooral op akkers, 

ruigte en in tuinen. H
et w

ordt niet hoger dan 30 cm
 en is het hele jaar 

actief, behalve bij vorst. 

�*" '(
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w

aardoor het lijkt alsof er tien kroonblaadjes zijn. De groene kelkblaadjes 
zijn even lang als de kroonblaadjes. O

p de ronde stengels staat langs één 
kant een rij lange haren. Daaraan kun je vogelm

uur gem
akkelijk herken-

nen. De onderste blaadjes op de stengel hebben een duidelijke steel, 
de bovenste blaadjes niet. O

ok dat is typisch voor vogelm
uur.

Vogelm
uur m

oet het vooral van zelfbestuiving hebben. H
et plantje lokt 

niet bijster veel insecten. De olierijke zaden blijven m
eer dan vijf jaar kiem

-
krachtig. Blad en zaad zijn populair voedsel voor vogels. Vogelm

uur m
aakt 

snel zaden en kan heel snel een grote oppervlakte bedekken. Dat is dan 
ook de belangrijkste taak van pionierplanten.

RECEPT Kruidenm
esclun uit de tuin van De Poorterij

 Verzam
el w

at kruiden uit de tuin voor de salade: vogelm
uur • honds-

draf • sm
alle w

eegbree • veldzuring • kleine blaadjes klaverzuring, 
inclusief de bloem

pjes • viooltjes • paardenbloem
 • w

interpostelein.
W

as de kruiden grondig en laat ze uitlekken op een keukenhandoek.
 Pluk een bosje veldzuring en vogelm

uur. W
as grondig en pers in een 

sapcentrifuge. Je krijgt zo een zeer zuur sap. Voor de dressing m
eng 

je tw
ee derde sap m

et één derde koolzaadolie, gesnipperde sjalot of 
bieslook, peper en zout, en een tikje honing van de plaatselijke im

ker.
 M

eng de kruiden, schik ze op een bord en schenk de dressing er 
royaal over. Bestrooi m

et pom
poenpitten en geraspte koolputter-

kaas uit het Achelse Catharinadal.

Vogelm
uur | Stellaria m

edia
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Zeldzam
e vlinder

Dankzij Theo Bollen en de plaatselijke vlinderw
erkgroep vliegen er nu 

w
eer veldparelm

oervlinders in Lim
burg rond. Dertig jaar geleden w

as dat 
w

el anders, aldus Theo. ‘Toen w
aren er in de regio nog m

aar tw
ee plaatsen 

w
aar die vlinder gezien w

erd. H
ier in m

ijn w
oonplaats M

ol-W
ezel en op het 

vliegveld van Zutendaal. H
ij stond dus m

et recht en rede op de rode lijst.’ 
M

eteen een reden voor Theo om
 er iets aan te doen. 

W
aardplant

‘Sm
alle w

eegbree is de enige w
aardplant voor de veldparelm

oervlinder. 
H

ij legt er zijn eitjes op en het is het eerste voedsel als de rupsen uitkom
en. 

Jam
m

er genoeg zien velen het plantje als onkruid en bestrijden ze dat 
ook zo. Gelukkig w

ilden heel w
at m

ensen ook graag m
et ons m

eew
erken. 

M
et een tuineigenaar uit Gelderhorsten m

aakte ik de afspraak dat hij pas 
m

ocht m
aaien nadat ik de spinselnesten had opgespoord. Dan klopte ik 

een paaltje in de grond w
aar hij m

et zijn m
achine rond ging.’

Levensw
erk

Theo ging op enkele plekken zelfs w
eegbreezaad uitstrooien. ‘Som

s 
verplaatste ik een w

eegbreeplantje m
et nest en al. Louter om

 het aantal 
) ./ )�/ �1 -.+- $� )�*!�/ �- �� )ѵ�
&�#��2&($ޕ�- ��

�/�1**-�*1 -Ѷ�$&�5�"�# /�
als m

ijn levensw
erk. Dat ik snel resultaat zag, m

aakte al het w
erk m

eteen 
goed. Toen ik begon, w

aren er hooguit tien nesten. N
u zijn er honderden.’

 Lim
burgs paradijs

Vroeger w
as het begin m

ei telkens bang afw
achten of er vlinders zouden 

vliegen, en nu is het altijd een blij w
eerzien. ‘De veldparelm

oervlinder 
#  ȅ�5$�#�*)� -/0.. )�*1 -�� �# ' �� (

+ )�1 -.+- $�ѷ�1�)�� �(
$%)/ --$'.�

van Beringen tot Lom
m

el. H
ij houdt van schraal grasland, dus Lim

burg is 
voor hem

 het paradijs. Toch als er veel w
eegbree is.’

V
linderliefhebber 

T
H

EO
 BO

LLEN
ZAAIDE W

EEGBREE O
M

 VLIN
DERS

TE REDDEN
 | M

O
L-W

EZEL
۱

‘Toen ik begon, w
aren 

er hooguit tien nesten. 
N

u zijn er honderden.’
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Sm
alle en grote w

eegbree | Plantago sps.

Er groeien m
eerdere soorten w

eegbree in onze streken. De bekendste 
zijn sm

alle en grote w
eegbree: Plantago lanceolata en Plantago m

ajor. 
Ze m

aken allebei een w
ortelrozet: de grote w

eegbree m
et grote ei-

vorm
ige bladeren, de sm

alle w
eegbree m

et lancetvorm
ige bladeren. 

Planta is Latijn voor ‘voetzool’. Plantago w
il zeggen ‘w

at m
eekom

t m
et de 

voetzool’. De groeipunt van de plant ligt laag tegen de bodem
. H

ierdoor is 
hij goed bestand tegen begrazing en betreding, w

ant de groeipunt raakt 
niet beschadigd. De zaden w

orden slijm
erig in contact m

et vocht. H
ierdoor 

blijven ze plakken aan de vacht van een dier of aan onze voeten. Doordat de 
zaden verspreid w

orden door schoenen, zie je de plant vaak langs de kant 
van de w

eg. Vandaar ook ‘w
eeg’bree. 

Grote w
eegbree zie je vooral in kort grasland m

et open stukken w
aar 

de bodem
 verdicht is, of in de voegen van stoeptegels. H

ij is een echte 
tredplant. Sm

alle w
eegbree zie je in gesloten grasland. De bloei van beide 

planten loopt van de vroege zom
er tot in de herfst. 

Bij grote w
eegbree gebeurt de bestuiving door de w

ind. Sm
alle w

eegbree 
m

aakt naast de w
ind ook gebruik van allerlei kevers en zw

eefvliegen. 
De rups van de veldparelm

oervlinder (M
elitae cinxia)�'  ȅ�*+� )�1�)�.(

�'' �
w

eegbree, en ook de larve van een snuitkever (Ceutorhynchidius troglody-
tes) ontw

ikkelt zich in de zaden. 

RECEPT W
eegbreechips

M
eng tw

ee handenvol blad van grote w
eegbree m

et tw
ee eetlepels 

sesam
olie, een halve theelepel gem

alen venkelzaad, een halve thee-
lepel gem

alen karw
ijzaad, een halve theelepel gem

berpoeder en een 
snuifje zout. Spreid de bladeren uit op een bakplaat en bak ze in de 
oven op 220° Celsius tot ze knapperig zijn. 
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Goed determ
ineren

Joke Venm
ans is natuurgids. Ze organiseert w

ildplukw
andelingen voor 

kinderen. De m
eesten kinderen w

eten niet dat je heel w
at onkruiden kunt 

eten. ‘Ze vinden het gew
eldig om

 de onkruiden te plukken en daarna te 
bereiden.’

Joke vindt het belangrijk dat de kinderen kunnen proeven, ruiken en aan-
raken, m

aar ze w
aarschuw

t ook steevast: ‘H
et is van groot belang om

 goed 
te leren determ

ineren, zodat je je niet vergist.’

H
eksensoep

W
ilde kruiden zijn vaak w

at vezelig. Dat is niet lekker in een salade, m
aar 

in soep en pannenkoeken kun je veel verw
erken. M

aak je soep van w
ilde 

kruiden, dan krijg je een zachte, groene soep: Jokes erg gew
aardeerde 

H
eksensoep. ‘H

et recept is geheim
, m

aar ik doe er onder andere brand-
netel en zevenblad, een beetje duizendblad, w

at w
eegbree, een vleugje 

1*" '(
00-Ѷ� )�  )�#�)�1*'�# -� -./�.% �$)ѵ�� )�1$%ȅ$ )/�'�+'�)/ )��$ �% �5*�

kunt plukken.’ 

Groot succes
Voor de m

eeste kinderen is dit allem
aal nieuw

, m
aar ze leren snel bij. De 

w
ildplukw

andelingen zijn dan ook heel populair. ‘Dat ligt m
isschien w

el 
aan de m

adeliefjespannenkoeken en de paardenbloem
lim

onade.’

H
erboriste 

JO
K

E V
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M
A

N
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O
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AN

DELIN
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O
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‘K
inderen vinden het 

gew
eldig om

 onkruiden 
te plukken en te bereiden.’
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Paardenbloem
en groeien op voedselrijk grasland en bloeien van m

aart 
tot novem

ber. Daarm
ee is de paardenbloem

 een van de eerste bloem
en 

$)�# /�1**-%��-Ѷ�)��� ��'* (
�*'' )ѵ�� �#  ȅ�2 &($ޕ�

*-/ '.� )�� ��'���% .�
vorm

en een w
ortelrozet. H

et blad is diep ingesneden. De plant m
aakt 

holle stengels m
et een bloem

hoofd m
et vele lintbloem

en.  

�
 �.+- & )���)�2
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soorten die m

aar m
oeilijk van elkaar te onderscheiden vallen. Elke lokale 

aanpassing die ooit plaatsvond, uit zich in een identieke populatie. In het 
noorden van Europa, inclusief Vlaanderen en N

ederland, doen de m
eeste 

paardenbloem
en niet aan seksuele voortplanting, m

aar aan apom
ixis. Dat 

w
il zeggen dat ze zaad vorm

en zonder bevruchting. De planten die uit dit 
zaad groeien zijn identiek aan de m

oederplant. Af en toe is er w
el bevruch-

ting, vooral in het zuiden van Europa. In onze streken is dit alleen de regel 
bij de Zuid-Lim

burgse paardenbloem
en. 

H
et stuifm

eel is niet erg nuttig voor de voortplanting, m
aar stuifm

eel en 
nectar lokken w

el insecten: zw
eefvliegen, hom

m
els en honingbijen. O

ok 
gew

ervelden lusten graag een paardenbloem
. Konijnen, hazen en reeën 

zijn er dol op. N
et als m

ensen!

O
ogst het blad vóór de plant bloeit, dan is het het lekkerst. Bloem

knoppen 
oogst je als ze nog klein zijn. Verse bloem

en pluk je in de ochtend. W
il je 

de w
ortel? Steek hem

 uit in de herfst. Gebruik de bloem
blaadjes voor een 

salade of in gelei. De w
ortels kun je w

okken of gebruiken voor thee. 

RECEPT Paardenbloem
kappertjes

Pluk een kop kleine, dichte paardenbloem
knoppen. M

eng ze m
et 

1 eetlepel zeezout en laat ze een halve dag staan. Spoel ze af en droog 
ze. Leg ze in een schone glazen pot m

et 10 peperkorrels, 2 laurier-
blaadjes en 1 theelepel dillezaad. Giet er w

ittew
ijnazijn bij tot alles 

onderstaat. Laat enkele m
aanden in het donker rusten.

Paardenbloem
 | ��-�3��0(

�*ƙ$�$)�' 



22
23

Geen negatieve kijk
Kathleen Bervoets is bio-ingenieur van opleiding. Tijdens haar studie 
*)/� &/ �5 ���/� -�  /��- �*)&-0$� )�� ./��)ѵ��
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over eetbare onkruiden bij Velt vzw
, de vereniging voor ecologisch leven en 

tuinieren. Daarm
ee hoopt ze de vaak negatieve kijk op onkruiden te veran-

deren. ‘Veel is afhankelijk van de plaats w
aar het plantje groeit en onze per-

ceptie erop’, zegt ze. ‘N
eem

 nu zevenblad. W
ij noem

en dat onkruid, m
aar 

de Rom
einen hebben dat naar hier gebracht als groente. Ze plantten het 

langs w
egen, zodat de soldaten iets hadden om

 te eten als ze passeerden.’

Voedsel voor m
ens en dier

Volgens Kathleen kunnen w
e dan ook m

aar beter w
at verdraagzam

er zijn 
1**-�5*" )��(

� �*)&-0$� )ѵ�� �)�/00-�#  ȅ����-� 1 )  ).����/��$%ѵ�
Dovenetels en paardenbloem

en bijvoorbeeld vorm
en een belangrijk deel 

van het voedsel voor hom
m

els en bijen in de lente. ‘Je grasveld ziet er m
is-

schien w
at rom

m
eliger uit, m

aar door die plantjes als voedsel te zien w
erd 

het voor m
ij gem

akkelijker om
 ze te laten staan.’

O
nkruiden zijn niet alleen een bron van eten voor insecten en andere 

beestjes. O
ok voor ons is dat zo. ‘Ze bevatten heel w

at vitam
inen en zijn 

nog lekker ook’, aldus Kathleen. Zij gebruikt onkruiden vooral in de vroege 
lente in de plaats van groenten. Zo zijn brandnetels een goed alternatief 
voor spinazie. In de aardappelpuree zijn ze een echte aanrader. 

W
ildere tuin

M
et andere w

oorden: onkruiden zijn w
el w

at m
eer dan nutteloze planten 

die w
e m

aar beter verw
ijderen. De m

ogelijkheden om
 ze in de keuken te ge-

bruiken zijn haast eindeloos. ‘M
aar,’ zegt Kathleen tot slot, ‘het is natuurlijk 

niet de bedoeling dat w
e ze nu m

et zijn allen in natuurgebieden gaan pluk-
& )Ѷ�/ -2

$%'�2
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groeien, zodat alle huis- en tuingenoten ervan kunnen genieten.’

Velt-lesgeefster 
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‘Laat je tuin m
aar w

at 
w

ilder groeien, zodat alle 
huis- en tuingenoten 
ervan kunnen genieten.’
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Grote brandnetel (Urtica dioica) en kleine brandnetel (Urtica urens) 
kom

en voor op stikstofrijke plaatsen. De grote brandnetel is m
eer 

algem
een verspreid dan de kleine. De grote brandnetel is tw

eehuizig 
 )�&�)�/*/�/2
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vertakte w

ortelstok die niet heel diep gaat. Grote brandnetel vind je in 
grasland, ruigte en struw

eel. Kleine brandnetel is eenjarig. H
ij w

ordt 
slechts 60 cm

 groot en je vindt hem
 op om

gew
oelde grond. 

Brandnetels hebben vierkante stengels en brandharen over de hele plant. 
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Bij aanraking breekt het knopje schuin af w
aardoor er een scherpe naald 
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 Urtica kom
t van het w

oord urere, w
at ‘branden’ betekent. 

Brandnetelvegetaties kunnen heel w
at dieren herbergen. De nachtegaal 

zingt vaak van tussen brandnetels en de bosrietzanger broedt er. Vlinders 
als de atalanta, de dagpauw

oog en de kleine vos leggen hun eitjes op 
brandnetel. De rupsen leven van het blad.

RECEPT Brandnetelsm
oothie

Je kunt brandnetels gebruiken in sm
oothies, quiches, soep, 

thee en pesto. 

Voor 2 glazen sm
oothie gebruik je: 100 g brandneteltoppen, 

1 banaan en 0,5 l appelsap.

M
ix alles in een blender en drink op. Voor een ontbijtversie kun je nog 

een half kopje havervlokken toevoegen. 

Brandnetel | Urtica sps.



26
27

W
oekeraars herkennen

De tuin van Alexander Kerbusch van vzw
 Haal m

eer uit je tuin staat vol m
et 

onkruiden. H
ij deelt planten nam

elijk niet op in bruikbaar en onbruikbaar. 
‘H

et is natuurlijk niet de bedoeling dat onkruiden zo uitbundig groeien dat 
je tuin verandert in een m

onocultuur van één onkruidsoort. H
erken je die 

w
oekeraars in een vroeg stadium

, dan kun je ze vaak gem
akkelijk onder 

controle houden.’

O
peten = uitputten

‘Japanse duizendknoop is natuurlijk w
el een lastpak. H

et is m
oeilijk om

 
ervan af te raken. M

ijn devies: put hem
 uit door hem

 op te eten! De jonge 
stengels van de Japanse duizendknoop zijn eetbaar. Je kunt het w

at verge-
lijken m

et asperges kw
eken: je m

oet de jonge stengels bleken. Zet er iets 
�*)& -.�*1 -Ѷ�5*��/�� �+'�)/��'�1-* "�*+�# /�%��-�.�# 0/ )�"  ȅѵ��

���-$ �/*/�
vier w

eken zijn die stengels oogstklaar. Blijf je dit herhalen, dan w
orden de 

./ )" '.��0)) -� )��0)) -ѵ��
��  )�/$%��#  ȅ�� �+'�)/�"  )� ) -"$ �(

  -� )�
kw

ijnt hij w
eg.’

 Zoals rabarber
Japanse duizendknoop sm

aakt zurig, net zoals rabarber. Ze zijn tenslotte 
fam

ilie. ‘Je kunt Japanse duizendknoop dan ook gebruiken als een vervan-
ger voor rabarber en er bijvoorbeeld taart van bakken. M

aar gew
okt in de 

pan m
et w

at sojasaus vind ik de scheuten het lekkerst.’

T
uinier 
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‘Japanse duizendknoop is 
natuurlijk w

el een lastpak. 
M

ijn devies: put hem
 uit 

door hem
 op te eten!’
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De Japanse duizendknoop is een plant uit de duizendknoopfam
ilie, 

dezelfde fam
ilie w

aartoe ook perzikkruid, adderw
ortel en rabarber 

behoren. Zijn oorsprong ligt in Japan, China en Korea. H
ij is een 

invasieve exoot en hij zorgt voor ecologische schade. 

De Japanse duizendknoop is een vaste plant m
et diepe w

ortels. De lange, 
gestreepte stengels kunnen drie m

eter lang w
orden en vorm

en overal 
�'��ѵ�
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de stengels snel op uit de grond. De plant vorm
t stevige w

ortelstokken 
die breed en diep gaan. Zo breidt hij uit. Een klein stukje m

et een oog kan 
een nieuw

e plant vorm
en. De w

ortelstokken en kronen kunnen een lange 
ongunstige tijd overleven, om

 dan toch w
eer op te schieten. 

H
oe verw

ijder je Japanse duizendknoop in je tuin? 
M

aaien of afdekken m
et folie zijn geen goede m

aatregelen. De plant zal 
reageren door m

eer ondergrondse uitbreiding tot hij nieuw
e scheuten kan 

vorm
en w

aar je niet m
aait of w

aar er geen folie ligt. W
at doe je w

el?

• H
aal de bovengrondse delen w

eg. Je kunt ze opeten of com
posteren.

• Graaf de oppervlakkige w
ortelstokken en kronen uit. De kronen kun je in 

het kippenhok leggen. Ze zullen nog nieuw
e scheuten geven w

aar de kip-
pen dol op zijn. Controleer w

el of de kroon zich niet verankert in de bodem
. 

Verleg hem
 regelm

atig. Dit m
ateriaal com

posteer je beter niet. Breng het 
naar het containerpark als je geen kippen hebt. 
• Laat de diepere w

ortelstokken zitten en put ze uit. Dat doe je door de 
nieuw

e scheuten pas uit te steken als ze een lengte van m
instens 40 cm
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w

ordt dan zw
akker. Zijn ze hoger dan 40 cm

, dan beginnen de stengels zelf 
suikers aan te m

aken en door te geven aan de w
ortel. De w

ortel w
ordt dan 

aangevuld en dat w
il je verm

ijden. Trek of steek de nieuw
e scheuten uit. 

Begin hierm
ee zodra je m

erkt dat je Japanse duizendknoop hebt in de tuin. 
H

oud dit jaar na jaar vol tot er geen duizendknoop m
eer uitkom

t. H
et eer-

ste jaar is dat veel w
erk, daarna verm

indert de hoeveelheid w
erk drastisch. 

Japanse duizendknoop | Fallopia japonica
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Puur natuur
Jo H

erm
ans en Claudio Cavaliere zijn de sterkhouders van de ecologische 

volkstuin M
eeuw

erstraat�$)�� )&ѵ��* )�� �./���� )&�1$%ȅ$ )�%��-�" ' � )�
een grote opruim

actie organiseerde in het rom
m

elige volkstuinencom
plex, 

w
erd het verw

aarloosde ‘tuintje nr. 1’ om
gevorm

d tot een ecologische m
o-

deltuin. Intussen tuinieren in de 33 tuintjes m
ensen van allerlei pluim

age. 
Allem

aal m
et eenzelfde doel: zo veel m

ogelijk kiezen voor puur natuur. 

‘Van de zes tuiniers van toen w
aren Claudio en ik de enigen m

et ervaring 
in de ecologische teelt. Eerst m

oesten w
e de m

ensen overtuigen om
 geen 

pesticiden te gebruiken, m
aar nu loopt het w

el los. W
e w

erken m
et w

issel-
teelt of vruchtw

isseling. Door jaarlijks de verschillende soorten gew
assen 

te laten roteren, daalt het risico op allerlei ziektes. W
e m

aken geen gebruik 
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Kennis én groenten uitw
isselen

De volkstuin is een m
ooie afspiegeling van onze m

aatschappij, zo vertelt Jo: 
‘Er tuinieren best w

el w
at Italianen hier. Zij verbouw

en graag tom
aten en dus 

# �� )�2
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O

ok kennis w
ordt gedeeld. ‘Ik ben al lang lid van Velt en ik geef m

ijn kennis 
graag door. Som

s is het heel eenvoudig: zw
arte bladluizen spuit ik w

eg m
et 
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een goedkoop ecologisch m
iddel om

 je groenten relatief beestjesvrij te hou-
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O
p zoek naar m

adeliefjes
In zijn eigen tuin w

ilde Jo dolgraag m
adeliefjes. ‘In tegenstelling tot veel 

m
ensen die houden van een kraaknet gazon, verkies ik extra kleur. Ik stak 

de m
adeliefjes uit op plekken w

aar ze als onkruid w
erden gezien, om

 ze 
daarna in m

ijn tuin te planten. H
et w

erkt! O
nkruid vergaat nu eenm

aal niet.’

Velt-m
annen 
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‘Som
s is het heel eenvoudig:

zw
arte bladluizen 

spuit ik w
eg m

et w
ater.’
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H
et m

adeliefje is inheem
s in heel Europa. De eerste bloei is te zien in 

�+-$'� )�"��/����-)���ѵ/-**�1�%$/� &($ޕ�(  �"*(�
�� '$ !% .�5$%)���)/- &-

kelijk voor allerlei bijen. Ze groeien bij voorkeur in de zon, op een rijke 
en vochthoudende bodem

. Ze gedijen goed in gras dat tam
elijk kort is, 

hetzij door betreding, hetzij door m
aaien of grazen. 

H
et m

adeliefje is een echte graslandplant, m
et een rozet tegen de grond 

en een bloem
korfje per bloeistengel. O

verdag richt het m
adeliefje zich 

enigszins naar de zon, ’s avonds of bij regen sluit de bloem
 en buigt ze zich 

naar de grond. 

M
adeliefjes hebben totaal geen last van verdichte bodem

. Daarom
 zie je ze 

vaak op plaatsen w
aar er veel betreding is: langs een paadje, in de 

picknickw
eide in het park, in het gazon w

aarop je kinderen voetballen, 
of in je recente gras w

aar net nog een jaar lang puin van je verbouw
ing lag. 

Andere planten krijgen het lastig, m
aar het m

adeliefje houdt vrolijk vol. 

Gebruik jonge bloem
knoppen en jonge blaadjes in soepen, salades en op 

sandw
iches. Bloem

knoppen kun je inm
aken zoals kappertjes.

M
adeliefje | Bellis perennis

Bij de Germ
anen w

as het m
adeliefje gew

ijd 
aan O

stara, de godin van de lente. Ze kreeg 
haar eigen feest om

 de kom
st van de lente 

te vieren. In gekerstende vorm
 vind je dit 

feest terug in het paasfeest. Dat hoor je in het 
Duitse O

stern of het Engelse Easter. Vanaf dat 
m

om
ent w

as het m
adeliefje gew

ijd aan M
aria 

in plaats van aan O
stara.
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M
os is m

ooi om
 naar te kijken en als je w

eleens in een bos gaat w
andelen 
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om
standigheden en dat is voor het experim

ent Clean Air van bouw
groep 

BESIX een grote troef. 

M
osw

and
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en black carbon is: bij op- en afritten van autostrades en in tunnels 
bijvoorbeeld. H

et doodgew
one m

os dat je in je tuin vindt is daar ideaal 
voor. U

it onze eerste proeven blijkt dat dat m
os tot bijna een derde uit 
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w
e m

eten echt alles.’
 Goede eigenschappen
Van den M

ooter experim
enteert nu om

 dat m
os zelf te kw

eken. In de afde-
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m
oskw

ekerij. ‘Som
m

igen verklaren m
e voor gek: ik kw

eek m
os, terw

ijl 
anderen het koste w

at het kost uit hun tuin w
illen w

eren. M
aar voor m

ij is 
het een plantje m

et alleen m
aar goede eigenschappen.’ 

Bio-ingenieur 
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‘Som
m

igen verklaren m
e voor 

gek: ik kw
eek m

os, terw
ijl 

anderen het koste w
at het kost 

uit hun tuin w
illen w

eren.’
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Blader je door een m
ossengids, dan zul je versteld staan van de indruk-

w
ekkende diversiteit en schoonheid van m

ossen. In som
m

ige delen van 
Japan ontw

erpt m
en zelfs speciale m

ostuinen. 

M
ossen duiken vanzelf op in je tuin. Vele m

ossen groeien op vochtige, 
schaduw

rijke plekjes, op de noordzijde van m
uren, hellingen en boom

-
stam

m
en. Andere soorten zijn net aangepast aan drogere, open, zon-

nige plekken, zoals de bovenkant van rotsen, m
uren en dakpannen. 

Vaak groeien ze dicht tegen elkaar aan in kussentjes of tapijten die w
ater 

vasthouden, zoals een spons. Zo creëren m
ossen een m

icroklim
aat w

aarin 
kleine insecten en hun larfjes beschutting en vocht vinden. Zaden vinden 
hier dan w

eer de ideale om
standigheden om

 te kiem
en. 

Een ster onder de m
ossen is het gew

oon haarm
os. H

et vorm
t grote, zachte 

en heldergroene m
oskussens op vochtige en schaduw

rijke plekjes. Door het 
stervorm

ige groepje blaadjes aan de top van de stengel noem
t m

en het ge-
w

oon haarm
os in de volksm

ond ook w
el ‘sterretjesm

os’, niet te verw
arren 

m
et gew

oon sterrenm
os. Gew

oon haarm
os kom

t over heel de w
ereld voor. 

De m
oskussens bestaan uit individuele m

osplantjes. M
ossen hebben geen 

w
ortels en kunnen geen w

ater uit de grond halen. Ze kiezen daarom
 voor 

gezelligheid: hoe m
eer plantjes bij elkaar staan, hoe langer ze elkaar voch-

tig houden. Treedt er toch droogte op, dan zal het haarm
os zich bescher-

m
en door de blaadjes opw

aarts te richten, dicht tegen de stengel. 
N

a een droge periode kan het m
os er zo slecht uitzien dat je denkt dat de 

plantjes dood zijn. Geen reden tot paniek, w
ant na een felle regenbui her-

stelt het m
os zich en krijgt het zijn frisse uitstraling terug. W

ie is nu niet 
blij m

et deze bekende ster in de tuin?

Gew
oon haarm

os | Polytrichum
 com

m
une

Voor veel kleine zoogdieren en vogels zijn de 
luchtige zachte m

osplantjes het ideale m
ateriaal 

om
 hun nesten m

ee te isoleren of bekleden.



38
39

Eco da’s logisch
Sluit je aan bij Velt

G
eniet van ecologisch leven, koken en tuinieren 

dankzij ons tijdschrift Seizoenen, boeiende lokale activiteiten, 
aanzienlijke korting op onze publicaties en op biologische 
en ecologische producten in tal van w

inkels.

W
ord vandaag nog eco-actief en ontvang een leuk w

elkom
stpakket.

Surf naar w
w

w
.velt.nu/w

ord-lid
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6 keer per jaar Seizoenen als lid
voor leden ! 25,00 ! 30,00

voor leden ! 27,00 ! 32,50

M
eer w

eten over onkruid?
O

ver onkruid valt er nog veel m
eer 

te vertellen. Velt vzw
, de vereniging 

voor ecologisch leven en tuinieren, 
w

ijdde er zelfs een heel boek aan. 
H

et O
nkruidboek leert je onkruiden 

herkennen en benutten en toont je 
zelfs hoe je ervan kunt genieten. Zo 
m

aak je van je vijand een vriend.

Deze praktische gids bevat karak-
terschetsen van veelvoorkom

ende 
onkruiden en w

oekerende tuin- en 
m

oestuinplanten. M
et extra aan-

dacht voor de m
eest hardnekkige 

soorten als brandnetel, zevenblad 
en heerm

oes. Daarnaast vind je 
vele tips om

 onkruiden m
ilieuvrien-

delijk te bestrijden én recepten.

H
et is ook een boek dat je m

ee de 
tuin in neem

t om
 te ontdekken w

at 
je nog niet eerder had gezien. Tot 
slot is het een inspirerend leesboek 
vol interview

s m
et bekende en 

onbekende tuiniers, kw
ekers, koks, 

kunstenaars en onderzoekers.

Cryptocropping
Crypto w

at? Cryptocropping is de Engelstalige term
 om

 onkrui-
den in je tuin toe te laten of bew

ust te bevorderen. M
aar w

aarom
 

zou je dat doen? W
el, vooral om

dat ze zo gem
akkelijk te telen 

zijn. Zeg nu zelf: voedselplanten die probleem
loos groeien en op 

de koop toe lekker zijn, w
at w

il je nog m
eer? Laat je vooral niet 

begrenzen door het etiket ‘onkruid’ dat deze groep spontaan 
verschijnende w

ilde planten kreeg opgeplakt. W
ees blij m

et hun 
spontaniteit, ze zijn niet allem

aal invasief.

N
ieuw

sgierig? Bekijk enkele 
pagina's van het boek en bestel het 
via w

w
w

.velt.nu/w
inkel

Auteurs: Suze Peters, 
Lotte Stekelenburg en Caroline Zeevat
192 pagina’s
Boekhandelsprijs: € 20,00
Velt-ledenprijs: € 16,50 
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Brandnetel, paardenbloem, madeliefje: 
de ene bestempelt deze planten als onkruid 

en wil ze het liefst zo snel mogelijk weg, de andere 
is er net helemaal wild van en eet ze op.

In deze brochure maak je kennis met de troeven 
van deze planten. We laten Limburgers aan het 

woord die de planten niet als vijand zien,
 maar net als vriend.

 Om maar te zeggen: 
er bestaat niet zoiets als onkruid, 

het is maar hoe je ernaar kijkt.


