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Wat is Wildplukken 

Wildplukken is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat je planten zoekt en 

plukt op plaatsen waar het niet gekweekt is. Wilde planten kunnen we ook gewoon 

inheemse flora noemen of planten die we vaak plaatsen in het hokje “Onkruid” 

Wildplukken is al zo oud als de mensheid en is steeds meer op de achtergrond 

geraakt omdat er een overvloed aan eten in de winkels ligt. De noodzaak om te 

plukken uit de natuur is daardoor geheel verdwenen. Helaas de kennis over planten 

ook en daarom deel ik met plezier mijn kennis over planten wild of niet wild. 

Waarom heb ik die kennis wel. Vanuit mijn vak als Hovenier en Tuinontwerper ben ik 

dagelijks (ruim 30 jaar) met planten bezig in tuinen. Planten geven niet alleen sfeer 

aan de tuin maar brengen de tuin ook tot leven. Leren over de eigenschappen van 

planten heeft mij altijd al bijzonder geboeid. Onkruiden in de tuin worden vaak alleen 

maar gezien als lastig maar als je gaat onderzoeken waarom die kruiden daar 

groeien kom je tot bijzondere ontdekkingen. 

Vanuit mijn eigen interesse voor gezonde voeding ben ik me verder gaan verdiepen 

in de eigenschappen van wilde planten en welke er eetbaar zijn. Het herkennen van 

de soorten was voor mij als plantenkenner natuurlijk geen probleem. Nu geef ik die 

kennis met plezier weer door om andere mensen te inspireren. 

Het wildplukken wordt steeds populairder omdat mensen gaan beseffen dat de 

voedingswaarde van groente en fruit minimaal is. We meer in contact met de natuur 

willen komen en bewuster worden van gezonde voeding. Als je meer kennis opdoet 

over planten kan je bewuster en gezonder leven. In het uiterste geval kan je zelfs 

geheel zelfvoorzienend zijn. 

 

Waar moet je op letten als je onkruiden of wilde planten gaat zoeken. 

• Hoe herken je de eetbare soorten 

• In welke omgeving groeien bepaalde soorten 

• Waar kan je het beste niet plukken 

• Wanneer is de plant het beste te gebruiken 

• Wat zijn de bijzondere eigenschappen van de plant 

http://www.tuincursus-online.nl/
mailto:info@tuincursus-online.nl


©  Geral Overbeek    Overbeek-Gardendesign  www.tuincursus-online.nl     info@tuincursus-online.nl  

 

Handige plukregels voor wildplukken 

 

 

 

 

• Pluk niet direct langs wegen en industrieterreinen waar de grond vervuild 

kan zijn. 

• Pluk niet bij hondenuitlaat-stroken of andere plaatsen waar vermoedelijk 

honden worden uitgelaten. 

• Pluk minimaal 4 meter van de verharding omdat op verhardingen vaak 

bestrijdingsmiddelen worden gespoten. 

• Pluk met beleid en respect zodat er genoeg overblijft voor het voortbestaan 

van de soort. 

 

 

Voor duurzaam plukken gebruiken we de regel van 4: 

1. Laat de eerste plant staan voor de dieren en insecten  

2. Laat de 2e plant staan voor je medemens 

3. Laat de 3e plant staan voor de volgende keer 

4. Pluk de 4e plant voor jezelf 
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Hoe kan je eetbare soorten herkennen 

 

Bij het herkennen van de eetbare plantensoorten kan je letten op de kenmerken van 

het blad, de bloem, groeivorm en zaden of bessen. 
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Welke plantensoorten zijn eetbaar 

 

 

Smalle weegbree (soms ezelsoor genoemd) 

De werkzame stoffen in weegbree zijn: aucubine, enzymen,kiezelzuur, looistof, 

minerale zouten, vitamine c en xanthofyl. 

         

Bloem en blad van de smalle weegbree 

De smalle weegbree beschikt over vele geneeskrachtige eigenschappen. De plant 

werkt antibiotisch, verzachtend, ontstekingsremmend, mild laxerend en beschikt 

over vocht-afdrijvende eigenschappen. Dit geldt ook voor de brede weegbree. 

  Brede weegbree bloem en blad 

 

http://www.tuincursus-online.nl/
mailto:info@tuincursus-online.nl


©  Geral Overbeek    Overbeek-Gardendesign  www.tuincursus-online.nl     info@tuincursus-online.nl  

Vermoeide voeten: Vroeger deed men weegbree in de schoenen, omdat het blad 

zou voorkomen dat de voeten moe zouden worden. 

 

Tegen lichte diarree: de zaden wellen in een half glas koud water. Dit mengsel kan 

na twee uur ongezeefd worden gedronken als middel tegen lichte diarree. 

 

Zweren, hoofdpijn en oog- en oorsteking: Maak een kompres van geweekte 

zaden of verdun het verse sap met kamillethee. Door het kompres op de gevoelige 

plek te leggen zullen de klachten afnemen. 

 

Hoesten en verkoudheid: Een thee of siroop gemaakt van het gedroogde blad van 

Smalle weegbree helpt bij ontstekingen in de keel en bovenste luchtwegen. 

 

Brandwonden, zwellingen en insectenbeten en steken van de brandnetel: 

Kneus blad van de smalle weegbree en leg dit op de wond. 
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Gelderse roos – bes 

 

      
gelderse roos (Viburnum opulus) bes en bloem 

Vruchten kunnen geplukt worden in oktober. Leg deze eerst een paar dagen in zijn 

diepvries dan worden de vruchten zoeter en leveren veel meer smaak op. Wel voor 

die tijd de vruchten al helemaal schoonmaken en alle steeltjes en zo, naast niet 

goede vruchten verwijderen. 

Voor ½  kilo aan gelei heeft men nodig: 

▪ 225 gram rijpe Gelderse roosbessen 

▪ geraspte schil van ½ onbespoten sinaasappel (eventueel citroenrasp) 

▪ 1 glas water 

▪ 225 gram rietsuiker 

 

Schoonmaken: 

Verzamel de bessen in de morgen na een droge nacht. Gebruik alleen de stevige 

bessen, gooi alle gekneusde en zachte weg.  (doe ze in de diepvries. Hoeft niet, 

maar helpt wel. Zo kan je ook jam maken als het jou uitkomt). 
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Bereiding: 

Zet een roestvrijstalen pan met het glas water, de sinaasappelrasp en de Gelderse 

roosbessen op. Breng alles aan de kook en laat zeker 15 tot 30 minuten zachtjes 

sudderen om het giftige cyaan of blauwzuur te laten vervliegen. 

Roer van tijd tot tijd met een houten pollepel, de bessen zullen in die tijd 

openbarsten. Passeer de vruchtenpulp door een draaizeef of iets vergelijkbaars. 

Meng de puree met de suiker. Breng het al roerend aan de kook, zodat de suiker 

helemaal opgelost wordt. Laat alles doorkoken totdat aan de zijkant van de pan 

kleine belletjes komen. Giet de gelei in een of twee goed schoongemaakte 

jampotten.  Sluit de potten en laat ze op een houten plank afkoelen. Draai de potten 

tijdens het afkoelen na 5 minuten om. En laat ze ongeveer 10 minuten op het deksel 

staan. Laat de potten vervolgens volledig afkoelen.  

Vergeet geen etiket op de Gelderse roosgelei  
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Vuilboom (Rhamnus frangula) Niet eetbaar. 

 

 

 

Waardplant voor 40 soorten vlinders. De plant heeft een onopvallende groenige 

bloem maar deze bloeit lang door waardoor de plant een lange periode nectar voor 

bijen en vlinders geeft. Veel dagvlinders en motten gebruiken specifiek deze plant 

om hun eitjes op te leggen en de rupsen eten later van het blad. 

           
Grote bladspanner                                                Citroenvlinder 

 

 

 
Boomblauwtje 
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Paardenbloem  (Taraxacum officinale) 

 

        
Paardenbloem-blad en bloem 

 

 

Vooral in het voorjaar is er een groot aanbod aan bloem en blad. Ook in het seizoen 

is de paardenbloem nog op veel plaatsen in grasbermen te vinden. De leverkuur met 

de stelen alleen in het vroege voorjaar gebruiken als omschreven. Omdat de stelen 

veel melksap bevatten waar je niet te veel van moet eten, wat je wel laat vanwege 

de bittere smaak. Elke dag enkele blaadjes of een bloem als kleur in de salade is 

supergezond. 

• alle delen zijn eetbaar (met mate) 

• Knoppen als kappertjes in azijn bloemen als garnering op salade 

• Stelen als leverkuur begin met 1 steel puur dan 2,3,4,5,6,7 en dan weer 

terug naar 1 

• Blad met wit melksap is niet giftig maar bevat vitamine A B D 

• Wortels als surogaat koffie drogen en roosteren maar ook heel gezond in 

bv de soep 

• Molsla- zet een pot over de plant en het blad wordt wit (soort witlof en 

smaakt minder bitter) 
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Wilgenroosje (Epilobium angustifolia) 

 

        

Bloem van het wilgenroosje                                            Rechts behaarde en links een onbehaarde scheut 

 

 

Bladrozet van het wilgenroosje 

 

Bloem en jong blad en de groeischeuten zijn eetbaar kort roerbakken of stomen smaakt als asperge 

Merg van de stengels in vroege herfst vóór de vruchtzetting smaakt als komkommer en iets zoetig 

wordt fireweed genoemd omdat het pluis makkelijk brandt, de plant als eerste groeit na bosbrand en 

omdat het brandwonden geneest 

Witte dikke wortels rauw te gebruiken (hebben een pittige smaak) in salade en de roze bloemen kan 

je als kleurdecoratie toevoegen. 

 

Het wilgenroosje groeit langs slootkanten en in vochtige graslanden. Het is een hoge plant die in de 

zomer gaat bloeien. Er is veel variatie in het blad van de wilgenroosjes maar de bloeiwijze en pluizige 

zaad is vergelijkbaar. 
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Kaardenbol (Dipsacus sylvestris) 

 

      
Kaardenbol in bloei                                  Kaardenbol afgestorven bloem 

 

Synergie met het plaagdier is de teek, de bloemvorm lijkt op een spin en de teek 

is een klein spinnetje. De plant begint met een groot rozet waar al stekelige 

bladeren aan zitten. In de voorzomer schiet de plant door en in bloei trekt de 

bloem veel insecten, vlinders en bijen. 

De plant is 2-jarig dus vormt het eerste jaar een bladrozet en het 2e jaar schiet 

de plant door en bloeit. 

Tinctuur van de wortel gemaakt kan gebruikt worden als genezing bij ziekte van 

lyme 

 

Japanse duizendknoop (Polygonum cuspidatum) smaakt als rabarber en 

bevat ook een genezende stof (resveratrol)om lyme te genezen is antiviraal, 

bloedreinigend, schimmelverdrijvend, pijnstillend en antibiotisch. 

 

Van de duizendknoop kunnen de jonge groeischeuten in het voorjaar en vroege 

zomer gebruikt worden. Gebruik als thee, tinctuur of in salade en gerechten. 

       
Japanse knoop bloeiwijze                                    Japanse knoop jonge groeischeut 
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Brandnetel  (Urtica dioica) 

 

    
 

 

Ruim 40 soorten vlinders hebben de brandnetel als waardplant en leggen dus hun eitjes hierop. De 

rupsen eten van het blad en worden snel sterk en gezond. 

 

Brandnetel is te gebruiken als thee, hutspot, smoothie of roerbakken zoals spinazie. 

Eet alleen de jonge toppen, zaden en wortels. Ouder blad bevat te veel nitriet. 

De brandnetel werkt bloedreinigend, stelpend, ontstekkingsremmend en anti alergisch. 

Deze veel voorkomende plant bevat zoveel voedingsstoffen dat de mens op de brandnetel zou 

kunnen overleven. 
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Zevenblad (Aegopodium podagraria) 

 

        

Zevenblad met witte bloem                             Jonge scheuten van zevenblad 

 

Zevenblad of hanepoot heeft zich in heel wat tuinen verspreid, deze plant kwam oorspronkelijk niet 

voor in Nederland maar hebben de Romeinen uit het zuiden mee gebracht. 

Hierdoor hadden ze altijd wat te eten als ze onderweg waren. Werd ook gebruikt als bestrijding van 

reizigers jicht. 

 

Het blad is makkelijk te herkennen en heeft zeven maar vaak ook maar vijf blaadjes per blad. De 

witte bloem heeft wel wat weg van fluitenkruid. De wortels waarmee de plant zich snel verspreidt 

zijn gelig tot wit. Er zijn er vaak zoveel dat het net spaghetti is. 

 

De plant bevat vitamine A en C maar ook stoffen die nieren en blaas reinigen. 

Is veelzijdig te gebruiken als salade in pesto en kruidenboter of als groente heeft een scherpe smaak 

die doet denken aan peterselie. Het jonge blad is het lekkerste, het oude blad is wat stug maar kan 

wel in de soep gebruikt worden. Ook de bloem is te gebruiken als garnering. 

 

De Romeinen hebben hier in het stroomgebied van de Rijn nog iets achtergelaten, wat is dat?  

Vleuten 2 is een Romeins houten schip waarmee ze over de oude rijn naar Nederland kwamen. 
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Nog wat extra Pluktips 
 

 

• Zoek in je omgeving plaatsen waar je veilig kunt plukken zoals een openbaar park, 

verwilderde groenstrook, moestuincomplex of gewoon in je eigen tuin. 

• Wildplukken doe je met de seizoenen. Zo kan je in het vroege voorjaar het eerste blad van 

speenkruid eten, in de nazomer vlierbes en bramen. 

• Ook het jonge blad van berk, gewone linde en meidoorn is eetbaar als salade. 

• Noteer waar welke plant staat en bepaal aan de hand van een plantengids om welke plant 

het gaat.  

• Bij twijfel niet plukken omdat sommige planten veel op elkaar lijken. De dolle kervel is giftig 

en het fluitenkruid is eetbaar maar ze lijken erg veel op elkaar neem dus geen risico als je het 

niet zeker weet. 

• De beschreven soorten zijn goed te herkennen dus begin daar eerst mee of doe meer kennis 

op door vaker mee te gaan met wildplukwandelingen of bestudeer een boek over 

wildplukken. 

• Officieel kan wildplukken als stropen gezien worden maar als je beperkt hier en daar wat 

plukt voor eigen gebruik wordt het meestal wel toegestaan. Vraag het eventueel aan de 

beheerder van het terrein.   

• Heb je nog vragen stel ze gerust, ik help je met plezier. 

 

 

**We zouden het zeer op prijs stellen als je een reactie naar ons wilt sturen hoe je de   

     wildplukwandeling ervaren hebt.      
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Handige tips en recepten 

 

Brandnetelgier 

Brandnetelgier kan gebruikt worden als voedingsstof en verdund als biologisch 

bestrijdingsmiddel, het bevat veel stikstof en mineralen. 

• Brandnetelgier is te bewaren in plastic flessen of reservoir op een koele 

schaduwrijke plaats 

• Te gebruiken als biologisch middel om bladluis, zwarte luis, rups, koolvlieg, 

selderijvlieg,wortelrol en didymella-kanker te bestrijden 

• Niet gebruiken op uien en peulvruchten 

• Werkt heel goed om het bodemleven en de weerstand van de planten te 

verbeteren 

 

 

Bereiding brandnetelgier:  

1. Neem 1 kg brandnetelblad op 10 liter water (1 op 10) 

2. Afdekken met voldoende beluchting 

3. 1 á 2 maal per dag roeren 

4. 10 dagen wachten voor een goede gisting 

5. Brandnetelgier zeven door een doek en bewaren 

6. Aanlengen met water in de verhouding 1 op 10 

 

 

Klimop als natuurlijke handzeep 

 

klimop is niet de enige plant die saponinen bevat, het stofje dat je nodig hebt om 

zeep te maken, maar dat die saponinen bijvoorbeeld ook in de paardenkastanje en 

de koekoeksbloem zitten. De klimop heeft op alle andere zeepplanten voor dat hij 

het hele jaar groene bladeren heeft én dat hij op veel plaatsen en in tuinen groeit. 

Ik ben altijd wel in voor een experiment in de keuken, dus op een mooie 
lentemiddag pluk ik 50 gram klimopbladeren, die ik fijnhak en vervolgens twee 
minuten kook in een liter water. Het groene goedje dat ik na filtering overhoud, ziet 

er niet uit alsof je er wat dan ook mee kunt schoonmaken, maar ik zet me over mijn 
weerstand heen en was mijn haar ermee. 

Het experiment loopt niet zo gelukkig af. Ik houd aan de wasbeurt een bos vet haar 

en een jeukende hoofdhuid over. 

Een paar dagen later sta ik, na een paar uur tuinieren, met zwarte handen in de 
badkamer. Op de wastafel staat nog altijd een restant van de klimopzeep. Zal ik? 

Ik draai de dop van de fles, giet wat van het groene water over mijn handen en 
begin te wrijven. Binnen een minuut zijn mijn handen brand- en brandschoon, alsof 

ik helemaal niet net een paar uur lang in de aarde heb zitten wroeten. 

Je schijnt met klimopzeep ook je was te kunnen doen.  
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Brandnetelstamppot 

Voor de brandnetel stamppot het je nodig:  

• 500 gram aardappels 

• Brandneteltoppen 

• klontje biologische roomboter 

• scheutje melk of koffieroom 

• peper & zout 

• wat zonnepitten 

• scheutje vergiene olijfolie 

• 1 Ui 

• 1 teen knoflook 

• wat sambal (badjak) of look zonder look blad. 

Schil de aardappels, snij in blokjes en zet op met wat zout & een bodempje water. 

Kook deze gaar 

( maximaal 15 minuten). Afgieten, maar kooknat bewaren. 

Kook de brandnetels met een bodem water en wat zout 2 tot 4 minuten (dit gaat het 

beste in een wok, kook totdat de brandnetels tot donkerder groen verkleurd zijn). 

Hak de brandnetels fijn. 

Stamp de aardappels tot een puree, voeg naar behoefte wat kooknat, boter, een 

scheutje melk of room en peper & zout toe. Schep als laatste de brandnetels erdoor. 

In de tussen bak je in wat olie de ui bruin, als deze bruin is voeg je de fijngehakte 

knoflook en zonnepitten erbij. Laat nog even doorbakken.  Voeg naar smaak sambal 

of look zonder look toe. Vermeng dit mengsel met de stamppot en serveer gelijk de 

stamppot-brandnetel. 

In plaats van het uien-mengsel door de stamppot te roeren, kan je het ook apart 

erbij geven. 

Grove mosterd smaakt er lekker bij. 

Vind je vlees onmisbaar kan je wat uitgebakken spek (ontbijtspek plakjes) erbij eten, 

maar nodig is het zeker niet. 

 
Brandnetel thee 

Pluk bij voorkeur de jonge toppen die nog niet bloeien (handschoenen aanbevolen) 

 

Doe 3 brandneteltoppen in een mok en giet heet water erover wat net van de kook 

is.  

Laat het 1 a 2 minuten trekken en verwijder de brandnetel voeg eventueel een lepel 

honing toe als je van zoet houdt. 
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Pesto van zevenblad 

Ingrediënten: 

 
 

• 1 vergiet vol schoongewassen kleine zevenbladblaadjes 

 
• 6 halve walnoten 

 

• 1 teen knoflook 
 

• Koolzaadolie of cocosolie 

 
• Ongeveer 1 volle el heel fijngesneden belegen (Stolwijker) kaas 

 

• Mespunt keltisch zeezout 
 
 

Maak van de nood een deugd. Ik loop tegenwoordig met plezier in mijn tuin naar 
mooie jonge zevenblad blaadjes te zoeken. Een pesto geheel van eigen bodem. 
Zevenblad schijnt een gunstige werking te hebben bij gewrichtsklachten.  

Volgens mij is het ook goed voor je hart want je hoeft je niet meer druk te maken 
om onkruid in je tuin. 

 

Bereidingswijze 
Snijd het zevenblad iets kleiner en pureer eerst de noten, kaas en knoflook met wat 
olie. Voeg vervolgens het zevenblad toe en giet er zoveel olie bij tot je een mooie 

smeue pesto hebt. De pesto verkleurt vrij snel maar dat doet niets af aan de 
heerlijke smaak. Je kunt eventueel enkele druppels citroensap toevoegen. 
 

Serveertips 
Serveer bijvoorbeeld met knapperig stokbrood 
 
 

 
Citroenmelisselimonade 
 

Gebruik bij voorkeur de jonge bladtoppen in het voorjaar die bevatten de meeste 

smaak. 
 

• 500 ml water 

• 500 ml wit druivensap 
• (of vervang de beide bovenstaande ingrediënten door 1 liter natuurtroebel 

appelsap) 

• een handvol verse citroenmelisse of verse munt, gewassen. 

Giet het sap in een kan of maatbeker en voeg de citroenmelisse toe. 
Zet er de staafmixer in, mix grondig, en zeef. Pers de pulp goed uit. Serveer 

gekoeld. 
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 Tip: voor een groener kleurtje (en extra mineralen) kan je nog een handvol            
           verse brandneteltoppen toevoegen.   
  

 
Ook lekker met citroenmelisse als hoofdrolspeler: 

• ice tea 

• pesto 
• soep (als garnering) 
• sorbet en ijs 

• fruitsalade 
• hummus 

• bonengerechten 
• smoothies 
• allerlei gebak 

•  

 
Gerecht met look zonder look 

 

Maak eerst een wilde groentenbouilion voeg 200 gr. Witte bonen toe doe op het 

laatst een handje brandnetelblad, zevenblad en hondsdraf toe. 

Wrijf een flinke hand lookblad fijn met een vijzel voeg een flinke scheut olijfolie 

toe en een snufje keltisch zeezout. Doe de soep in een kom en schep de look 

zonder look pure op de soep en garneer met een aantal witte bloemen. 

 

 
Frittata van gewone berenklauw 

 

Gebruik alleen de jonge bladscheuten de zaden met hun citrusachtige smaak en 

de jonge bloemknoppen rauw in salades 

 

Neem 2 handjes jong blad, was en snij het in stukje van 2-4 cm.  

Fruit een rode ui en 1 teentje knoflook in 20 gr boter en smoor in 8 minuten. 

Klop 6 eieren en 2 el zure room, voeg wat keltische zeezout en zwarte peper toe. 

Giet het mengsel over het gesmoorde blad afgestrooid met wat geraspte kaas. 

Op laag vuur laten tot het ei gaar is en de kaas gesmolten 

Serveer met een vers meergranenbrood. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.tuincursus-online.nl/
mailto:info@tuincursus-online.nl


©  Geral Overbeek    Overbeek-Gardendesign  www.tuincursus-online.nl     info@tuincursus-online.nl  

Eetbaar blad van struiken en bomen 

 
Gebruik alleen het jonge net ontluikende blad wat nog zacht en sappig is. 

Het eerste voorjaarsblad is het lekkerste 
 
Linde 

Beuk 
Meidoorn 

Braam 
Berk 
Hop jonge scheuten 

 

Blad van kruiden 

Look zonder look blad en bloem lichte ui/knoflook smaak en geur 

Veldzuring en rode Klaverzuring blad en bloem 

Mosterd – Koolzaad – Rucola blad en bloem 

Paardenbloem wortel – steel – blad – bloem 

Brandnetel blad – bloem en zaad 

Melde-soorten blad en zaad 

Veldkers – Waterkers – Pinksterbloem kan vermoeidheid verdrijven blad en 

bloem 

Zevenblad blad en bloem 

Hondsdraf eerste blad en bloem 

Daslook blad en bloem 

Muntsoorten blad en bloem 

Knoopkruid jong blad en bloem 

Pastinaak blad bloem en wortel 

Japanse duizendknoop jonge bladscheuten 

Speenkruid eerste blad in het voorjaar voor de bloei 

Jong blad van kleefkruid 

Roze postelein 

Bamboescheuten, de jonge groeipunten 

Stengels van gewoon riet (Phragmites australis) 

Stengels en stuifmeel van lisdode (sigaarriet) 

Eetbare Bloemen 

Knop van zonnebloem gefrituurd in ossewit 

Bloem van daglelie  

Kaasjeskruid 

Goudsbloem 

Viool 

Dahlia 

Fuchsia 

Gladiool 

Oost indische kers bloem, blad en zaad 

Bloem van courgette gedoopt in deeg en licht gefrituurd 

Rozenblad 
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Vervolg Eetbaar blad van struiken en bomen 

Bloem en blad van muurleeuwenbek 

Wilgenroosje 

Gewone berenklauw bloemknoppen rauw in salade 

Hoederbeet 

Dovennetel witte en paarse 

Klaver rode en witte 

Komkommerkruid Borage met mate 

Vergeet mij niet met mate als decoratie 

Smeerwortel met mate 

Pepermunt 

Bieslook 

Nepeta 

Madelief 

Begonia 

Anjer 

Chichorei 

Bergamotplant 

Vogelmuur bloem en blad  

Vlierbloem (pannenkoek) 

 

Eetbare Bessen en vruchten 

Duindoorn vol vitamine C voor duindoornjam 

Kweepeer voor gelei en jam 

Rimpelroos bottels vol vitamine C 

Vlierbessen altijd koken ivm cyaan voor vlierbessensap of wijn 

Gelderse roos idem 

Braam 

Framboos en Taybes 

Aalbes 

Kruisbes 

Schapenbes (Viburnum lentago) banaan- chocolade 

Honingbes (Lonicera caerulea) 

Appelbes (Aronia melanocarpa) 

Vijf smakenbes (Schisandra chinensis) 

 

• Informatie over tuincursus, beplantingsadvies, tuinontwerp of tuinonderhoud: 

Tuinspecialist Geral Overbeek telefoon: 06-54614382 

 

• We zouden het zeer op prijs stellen als je een reactie naar ons wilt sturen hoe 

je de wildplukwandeling ervaren hebt.      

 

Met groene groet, Geral Overbeek. 
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