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Voorwoord 
Toen ik jong was en een kwaaltje had nam mijn moeder mij altijd mee naar een Homeopaat. De 

kwaaltjes konden veruit elkaar staan, van rugklachten tot neerslachtigheid. Toen ik ouder werd kreeg 

ik minder kwaaltjes en was het niet meer nodig om naar een Homeopaat te gaan, daarnaast koos ik 

ervoor om gewoon naar de huisarts te gaan.  

Door de jaren heen werd ik telkens meer gefascineerd door Moeder natuur en de natuur in het 

algemeen. Prachtig om te zien wat er allemaal leeft en groeit. Ook mooi om te zien hoe de natuur 

zichzelf kan herstellen mits de mens zich er niet teveel mee bemoeit. 

Dit bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat ik de natuur ben gaan waarderen en ook in ben gaan zien dat 

sommige planten en kruiden meer kracht hebben dan geneesmiddelen die je van de huisarts kreeg. 

Ook heeft het me geleerd zo weinig mogelijk met chemische stoffen/ geneesmiddelen om te gaan en 

alles zo neutraal mogelijk te houden. Dit omdat het goed is voor jezelf maar ook voor de natuur.  

Omdat kruiden en planten mij interesseren leek het mij leuk om hier een leerdoel van te maken 

tijdens mijn buitenlandse stage en dit tot een verslag te verwerken met ‘geneesmiddelen’, drinken of 

eten.  

Gaandeweg leer ik veel over planten maar ook sta ik te kijken wat voor mogelijkheden er allemaal 

zijn die je zelf uit de natuur kan halen. Het is te veel om op te noemen en te veel om in dit verslag te 

verwerken. Ik heb me dan ook moeten beperken tot een bepaald aantal planten en beschrijvingen 

van werkende middelen en het maken van tinctuur een frisdrank of thee. 

Ik wil wel zeggen dat het ten alle tijden belangrijk is in je achterhoofd te houden dat teveel van iets 

niet goed is. Dit geldt vrijwel voor alles op de wereld, overal waar het woordje “te” voor staat is over 

het algemeen niet goed.  

Daarnaast is het belangrijk om jezelf ten alle tijden als “proefkonijn” te gebruiken indien je toch iets 

wilt maken van deze beschrijvingen. Daarnaast raad ik zwangere vrouwen af om te ‘experimenteren’ 
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met kruiden. 
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Inleiding 
De studie van planten en kruiden dateert al uit eeuwen terug. Vroeger had men geen 

geneesmiddelen zoals we die nu kennen. Vaak werden dan ook planten en kruiden gebruikt om 

kwalen, kwaaltjes of wonden te genezen.  

Iedereen had zijn eigen theorie op de werking van de planten maar ook hoe de plant werd gebruikt. 

Toch zijn er heel veel kruiden die in sommige vallen beter voor je zijn dan geneesmiddelen of beter 

kunnen werken dan geneesmiddelen.  

Om planten en kruiden goed te gebruiken en de werking ervan optimaal te laten zijn is het belangrijk 

de planten op de juiste momenten en bloeitijd te plukken. Zo houden de planten hun werking het 

best en heb je het meest aan de planten. 

Over het algemeen is het belangrijk dat je planten plukt als ze net in bloei staan of voor ze in bloei 

staan, dit hangt af van de plant. Vaak zal de werking van de bloem beter zijn als je het in het voorjaar 

plukt wanneer ze voor het eerst opkomen. Ook is het belangrijk om te weten welk deel van de plant 

er geplukt moet worden, gebruikt je het blad, de bloemen of juist de hele plant. 

Ook is het belangrijk de plant op het juiste tijdstip van de dag te plukken, dit is meestal tussen 11 en 

2 uur. Je bent helemaal zeker van je zaak als je ziet dat vlinders en bijen op de bloemen zitten. Dit is 

het moment wanneer de planten op hun best zijn. Als je de planten wilt laten drogen zijn deze regels 

helemaal van toepassing, wat nog belangrijk is, is dat er geen dauw en vocht op de planten zitten als 

je ze plukt. Dit zal ervoor zorgen dat de planten gaan schimmelen en je het weg zal moeten gooien.  
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Begrippenlijst 

Infusie/ aftreksel/ thee 
De thee kan gezet worden met gedroogde kruiden of juist de verse kruiden. In geval van droge kruid 

gebruik je 1 theelepel, in geval van verse kruid gebruik je over het algemeen 2 theelepels.  

Zodra het water kookt kan je dit in de mok gieten. Het beste is om de 5 of 10 minuten te laten staan. 

Als je zeker wilt weten dat etherische oliën niet verdampen kun je de mok afdekken.  

Daarna kan je het zeven en laten afkoelen tot lichaamstemperatuur, het is liefst ook nog afgedekt. De 

thee bevat de wateroplosbare delen van het kruid en de etherische oliën zullen bovenop drijven, om 

nog wat extra mee te pikken zou je de dampen van de thee nog in kunnen ademen voor je het drinkt.  

Tinctuur (alcoholaat) 
Een tinctuur bevat de alcohol oplosbare delen van de plant. De verse of gedroogde plant wordt een 

langere tijd geweekt in alcohol. Over het algemeen is dit 3 weken. Het is erg belangrijk dat je het 

meerdere keren op een dag schudt.  

Sommige planten mengen goed met een laag alcoholgehalte (40%), terwijl andere planten juist een 

hoger alcoholgehalte nodig hebben om hun inhoudsstoffen af te staan.  

Ook moet je opletten bij verse planten, het watergehalte is over het algemeen rond de 70%. Bij het 

maken van de tinctuur is het dan belangrijk om te kijken naar de hoeveelheden. Als je bijvoorbeeld 

50 gram kruid neemt en 100 gram alcohol van 50%, dan krijg een tinctuur met een alcoholgehalte 

van 40% in plaat van 75%. Daarnaast speelt de beperkte houdbaarheid dan ook een rol. Bij een 

tinctuur is het dan ook slimmer een hoger alcoholpercentage te nemen zodat de tinctuur ongeveer 5 

jaar mee kan.  

Zalf 

Benodigdheden 
 60 ml vloeibare basisolie 

 30 ml gedestilleerd water 

 7 gram bijenwas 

 3 druppels vitamine E of 5-10 druppels etherische olie 

Bereiding 
Een zalf kan op meerdere manier gemaakt worden zolang er maar een olie of vet gebruikt wordt. 
Hieronder zal de meest voorkomende manier van het bereiden van de zalf beschreven worden.  
 
Ten eerste is het erg belangrijk dat de materialen waar je mee werkt steriel zijn. Dit kan je doen door 
middel van het materiaal 5 minuten in kokendheet water te bewaren. Denk hierbij aan de garde, 
pannen en het potje waarin je de zalf wilt doen. Als je dat hebt gedaan kun je het ondersteboven op 
laten drogen op een schone theedoek. 
 
Zet alles klaar en weeg je ingrediënten af. Je kan als olie of vet meerdere soorten gebruiken, denk 

hierbij aan kokosolie/ olijfolie/ sesamolie of bijvoorbeeld zonnebloemolie. Ook kan je bijenwas 

gebruiken, dit kan je halen bij een lokale imker, dit moet over het algemeen eerst geraspt worden. Je 

kan ook korrelige bijenwas gebruiken, dit werkt over het algemeen sneller.   

Eerst verwarm je de olie en smelt de bijenwas bij elkaar, dit doe je door middel van au-bain Marie. 

Dit houdt in dat je een pan kokend water hebt met daarboven op een schaal of pan waar de stoffen 

in gaan. Voor het waterdeel gebruik je ook de au-bain Marie methode. 
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Het water en oliemengsel moeten beide een temperatuur van 70 °C bereiken. Het beste is om soms 

meer water af te wegen/ nemen dan in het de receptuur staat, dit omdat het water natuurlijk 

verdampt.  

Als je dit hebt gedaan voeg je het watermengsel en de olie bij elkaar. Het watermengsel moet 

druppelsgewijs toegevoegd worden zodat het mengsel goed kan emulgeren. Blijf het mengsel goed 

en rustig doorroeren zodat het dik wordt. 

Laat het mengsel afkoelen tot kamertemperatuur en doe er vitamines in, spatel het mengsel uit de 

schaal of pan en doe het vervolgens in het potje. Dit mengsel is over het algemeen 4 weken 

houdbaar. 

Je kan ook een versimpelde versie maken, dit kan door middel van het water weg te laten uit het 

recept. In dit geval gebruik je 1 tiende deel van de hoeveelheid van het eindproduct aan bijenwas. 

Anatomie van de bloem 
 Bloembodem: Hier zitten alle delen aan vast. 

 Kelkbladeren: Dit zijn de groene blaadjes die beschermen de bloem tegen kou, uitdroging en 

beschadiging als de bloem nog in de knop zit.  

 Nectarkliertjes: De kliertjes onder in de bloem maken de nectar, deze vloeistof eten 

insecten.  

 Kroonbladeren: De gekleurde bloembladeren.  

 Stamper: Dit zit in de kern van de bloem en zorgt voor de voortplanting 

 Meeldraden: Deze staan rondom de stamper en zorgen ook voor de voortplanting 

Voortplantingsorganen 
 Meeldraad: bestaande uit helmknop en helmdraad. De helmknoppen produceren veel 

stuifmeelkorrels 

 Stamper: Bestaande uit stempel, stijl en een vruchtbeginsel. In het vruchtbeginsel bevinden 

zich de zaadbeginsels, hierin zit 1 eicel. 
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Achillea millefolium – Duizendblad 
Hoogte: 50 cm 

Bloeitijd: Juni – Augustus 

Habitat: Grazige plekken, weilanden, heggen en ongebouwde grond. 

Omschrijving: Een recht opgroeiende plant. De bladeren zijn donzig en als je wrijft sterk geurend, de 

vorm is veerachtig en groeien spiraalsgewijs op de steel. De bloemen vormen groepjes die op 

madeliefjes lijken. De bloemen zelf zijn 5-6 mm in doorsnede, de vrucht van de bloem is glad, 

glanzend en nootachtig.  

Werking: 
Duizendblad kan helpen tegen veel kwaaltjes maar ook voor het eten. Je kan dagelijks 4.5 gram 
duizendblad eten. Je kan de blaadjes versnipperen en door salades, omeletten, soepen en 
bijvoorbeeld groenteschotels doen. Daarnaast kan je de bloemetjes eten en als versiering op een 
salade garneren.  
Ook kan het bloedneus stoppen of wonden stelpen. Als het gaat om een bloedneus kan je het blad 

gebruiken. Je maakt het schoon, maakt er een propje van en stopt het in je neus. Ook kan je er een 

zwachtel van maken met een kompres of watje, het is van belang dat je eerst het blad kneust om de 

werkende stof vrij te laten komen. De werkende stof in het blad is alkaloïden en looistof. Naast het 

stelpen van de wonden werkt het ook nog eens ontstekingsremmend.  

Thee 
Het is mogelijk thee te maken van het duizendblad, dit kan door middel van de bloemetjes te 

oogsten en eerst te laten drogen. Doe dit niet in een vochtige omgeving. Meestal is een week drogen 

voldoende.  

Eerst kook je water, hier voeg je 2 volle theelepels van de gedroogde bloemen toe en laat je dit 

mengsel een kwartier staan. Zo kan je dagelijks 2/3 kopjes drinken.  

De thee kan voor kracht zorgen, versterkt het immuunsysteem, werkt kalmerend en kan helpen 

tegen menstruatiepijn en heftige menstruatiebloedingen. 

! Let op, overmatig gebruik is nooit goed. Daarnaast is het belangrijk het niet te gebruiken indien je 
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zwanger bent.   
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Agrimonia eupatoria – gewone agrimonia 
Hoogte: 60 cm hoog 

Bloeitijd: Juni – Augustus 

Habitat: Grasland, heggen en bermen. Heeft voorkeur voor zonnige gebieden.  

Omschrijving: Een omhoog groeiende plant met een harige steel. De bladeren zijn getand en kort 

gesteeld. De bladeren komen voor in paren van 3 of 6 en zijn afwisselend op de steel geplaatst.  

De bloem bevat 5 kroonbladeren, in het hart van de bloem zitten de vruchten, deze hebben kleine 

haakjes die vaak in de vacht van dieren blijven plakken. Hierdoor kan de bloem zich in een groot 

gebied verspreiden.  

 

Werking: 
Agrimonia kan voor veel kwaaltjes gebruikt worden. Zo kan je er thee van maken die kan helpen bij 
keelpijn, kan het stress verlagend werken (soms zelfs vorm van antidepressivum), en helpt het bij 
reuma en jicht om de afvalstoffen sneller uit het lichaam te verwijderen. De kruid helpt dan om de 
hogere hoeveelheid urinezuur sneller uit het lichaam te verwijderen en zorgen er bij reuma voor dat 
de afvalstoffen die voor reumatische ziektes zorgen sneller worden uit geplast. 
 
Ook kan er een zalf van gemaakt worden die ervoor zorgt dat huidirritaties minder worden. Het 
silicium die zich in de plant bevindt zorgt voor minder jeuk, veracht en kan helpen bij eczeem.  
Ook kan de plant helpen tegen een goede bloedsomloop waardoor er minder spierkrampen 
ontstaan. Daarnaast kan het helpen tegen verstuikingen, spataderen, slecht helende wonden en 
heupgewricht problemen.  
 

Thee 
2 theelepels agrimonakruid op een halve liter water. Je kan het kruid in een mok doen en vervolgens 
kokendheet water er overheen gieten. Dit laat je 3 minuten intrekken en vervolgens zeef je de 
bloemen eruit. Het beste is om 1 kop thee op een nuchtere maag te drinken. Scandinaviërs gebruiken 
het ook wel om er vrolijker van te worden. Ook kan je gorgelen met de thee om keelproblemen te 
behandelen.   
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Zalf 

Benodigdheden 
 2 volle handen gesneden bladeren, bloemen en stengels 
 250 gr bijenwas/ vaseline/ vet/ olie 
 Potje 

 

Bereiding 
Pluk 2 volle handen gehele agrimonia. Snijdt deze fijn geheel fijn, zowel de bloemen, bladeren als 

stengels. Pak een pot vaseline en voeg hier de gesneden bloemen aan toe. Laat dit enkele weken 

goed intrekken en gebruik het uitwendig.  
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Betonica officinalis – Betonie/ Koortskruid 
Hoogte: 30 – 90 cm 

Bloeitijd: Juni - Augustus 

Habitat: Bosranden en graslandhellingen. Het liefst een natte, lemige, kalkrijke grond.  

Omschrijving: De bloemen zijn over het algemeen paarsrood, het kan voorkomen dat ze wit zijn. De 

top van de bloem is trosvormig de onderste delen van de bloemen zijn zijassen die gedeeltelijk 

bijschermen zijn.  

De thee van de Betonie kan gebruikt worden tegen faalangst, onrust, hoofdpijn en in sommige 

gevallen astma. Vaak wordt de hele plant geplukt en gedroogd alhoewel je ook de bloemen van de 

Betonie kan gebruiken om thee te maken.  

Naast thee kan het ook gebruikt worden voor het stelpen van wonden of helpen bij het helen van 

wonden. Het is wel erg belangrijk dat de het een schone wond of niet geïnfecteerde wond is als je dit 

zou willen gebruiken. Zo kun je een kompres maken met de bladeren van deze plant. Je kan dan een 

watje of verband gebruiken, hierop gekneusde bladeren doen en dit om de wond zwachtelen. Het is 

natuurlijk wel van belang dat je de bladeren eerst goed schoon maakt voor je deze gebruikt 
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Calendula officinalis – Goudsbloem 
Hoogte: 30 – 45 cm hoog 

Bloeitijd: Mei - November  

Habitat: Schrale zonnige plek 

Omschrijving: De Goudsbloem heeft een rechtopstaande vertakte stengel. De bladeren zijn 
spatelvormig en oranjegelige bloemen.  
Het is een éénjarige plant, dit houdt in dat hij binnen een jaar zijn levenscyclus voltooid. Als die op 
een goede plek staat zal hij zich spontaan uitzaaien.  
 
Werking: 
Calendula kan voor veel dingen gebruikt worden. Het helpt tegen schaafwonden, dichte wonden en 
littekens. Daarnaast kan je het gebruiken in de winter als bescherming voor je huid maar ook 
gebarsten lippen.  
Naast kou kan het ook in de zomermaanden helpen op je lichaam te kalmeren als het is verbrand. 
Het werkt kalmerend na het epileren en is goed voor de droge huid. Ook kan het helpen tegen de 
jeuk van insecten beten. 
Zo kan je het ook gebruiken als handcrème, tegen kloofjes en voor je nagelriemen.  
 
Als je zwanger bent kan je het gebruiken tegen zwangerschapslittekens, het is dan wel van belang dat 
je dat tijdens de zwangerschap en na de zwangerschap gebruikt. Dit is dan in een crème vorm. 
 
Ook werkt de zalf voor irritaties op de huid en eczeem. De zalf kan ook gebruikt worden voor baby’s 
die irritaties op de huid heeft.  
 
Naast lichamelijk gebruik kan het ook gebruikt worden in eten. Zo kan je de gedroogde of verse 
bloemen bijvoorbeeld door soepen doen. 
 
Je kan de bloemen plukken als ze open zijn, dan zijn ze op het best, ook is het van belang dat de zon 
schijnt als je ze plukt zo zijn de etherische oliën ook op zijn best. Als de zon niet schijnt zal de bloem 
niet opengaan. Daarnaast zegt men dat het in kan houden dat het gaat regenen.  
 
De werkende stoffen in calendula zijn; Vitamine C, etherische oliën en flavonoïden (de pigment- 
kleurstoffen die ervoor zorgen dat een vrucht of plant kleur krijgt). 
 
Op de volgende pagina bevindt zich een beschrijving voor het maken van een calendulanzalf. 
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Calendulanzalf 

Benodigdheden 
 1 kilo wit buikvet van het varken óf 500 gr varkensvet 

 4 volle handen goudsbloem 

 Pan 

 Bakpan 

 Zeef (steriel) 

 Potje die je goed kan afsluiten (steriel) 

Bereiding 
Snijdt de buikvet in blokjes van 4 bij 4 cm. Zorgt dat er geen vlees meer aan het vet zit. Zet de pan op 

het vuur en zorg dat het vet smelt, dus niet bakken. Dit moet je blijven roeren zodat je ziet dat er uit 

het vet vloeibaar vet ontstaat.   

Vervolgens pluk je, of die heb je al geplukt, 4 handen goudsbloemen. Deze snijd je in stukjes zodat de 
oliën beter vrijkomen.  
De goudbloemen gooi je bij het vet die in de pan zit. Als de goudbloemen erin zitten zorg je ervoor 
dat het niet langer dan 2 minuten kookt.  
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Indien je 500 gram varkensvet hebt en het in een plastic bakje zit kun je deze au-bainmarie 
opwarmen zodat het makkelijker uit het bakje komt. De vet zelf kan je ook op au-bain marie manier 
verwarmen om vervolgens de goudsbloemen erin doen. Ook kan je het in de pan verwarmen het is 
net wat je zelf prettiger vindt.  
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Als het 2 minuten heeft gekookt zet je het vuur uit en laat je het 24 uur/ tot de volgende dag 
afkoelen zodat het hard wordt.  
 

 
 
Die dag erna verwarm je het opnieuw, zorg dat het niet kookt maar verwarm het zodat het zacht 
wordt en je het mengsel kan zeven.  Vervolgens giet je het met een zeef in een glazen pot die je goed 
kan afdekken, laat je het eerst afkoelen en vervolgens kun je het in de koelkast zetten.  
 

 
 
Je kan de zalf eventueel combineren met Kamille dat ook rustgevend werkt. Indien je het niet lekker 
vindt ruiken kun je er lavendelolie aan toevoegen zodat het lekkerder ruikt. Daarnaast weert het ook 
nog eens insecten af. 
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! Mensen met een vettige huid zullen geen baat hebben bij het gebruik van Calendula zalf, dit omdat 
het juist de poriën verstopt. 
 
! Mensen met huidallergie zullen dit eerst op een klein deel van hun lichaam moeten proberen om te 
kijken of er geen allergische reactie ontstaat.  
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Centaurea montana – Bergcentaurea 
Hoogte: 30 tot 60 cm 

Bloeitijd: Mei - September 

Habitat: Kalkrijke grond en een zonnige plek. Vochthouden en goed gedraineerd, op zich kan die 

tegen tijdelijke droogte.  

Omschrijving: 
De bladeren van de Bergkorenbloem zijn lancetvormig en langwerpig. De breedte van de bladeren 
zijn tot 4 cm en lopen af langs de stengel.  
De bloemhoofdjes van de Bergkorenbloem bestaan uit buisbloempjes, hiermee wordt bedoeld dat 
het hart van de bloem een andere kleur bevat dan de bloemenkrans. De bloemkroon bevat blauwe 
randbloemen. De omwindselbladeren hebben aan de top geen stekels en zijn franjeachtig 
ingesneden.  
De vrucht van de Bergkorenbloem is een dopvracht, hiermee word bedoeld dat het een eenzadige 
droge niet openspringende vrucht is.  
 
Weetje: De Bergkorenbloem is vernoemd naar de centaur, dit is een half mens half paard. Vandaar 
Centaurea. Chiron is in de Griekse mythologie de opvoeder en geneesheer van Achilles.  
 
Werking: 
De bergkorenbloem kan helpen tegen Dyspepsie. Dyspepsie wordt gezien als een verzamelnaam voor 
het disfuncties van het verteringssysteem. Oorzaken van dyspepsie kunnen zijn; slecht 
eetgewoonten, alcoholisme, maagkanker, ijzerpillen, sterkte koffie, aspirine of antibiotica. De 
Bergkorenbloem zou hiervoor een oplossing kunnen zijn.  
Al eeuwenlang word de werking van deze plant mondt tot mond doorgegeven. Dit is nog steeds het 
geval.  
 
Naast de werking tegen dyspepsie kan het ook worden gebruikt tegen het verlies van bloed, slijm of 
andere lichaamsvloeistoffen. Ook kan het helpen tegen anorexie, dus geen anorexia. Anorexie is 
wanneer je weinig eetlust hebt dat uit een ziekteproces kan ontstaan. Dit heeft dus niks te maken 
met anorexia.  
 
Indien er moeite is met de stoelgang kan de Bergcentaurea als laxerend middel gebruikt worden. 
Daarnaast kan het ook zorgen voor een verhoogde productie van urine. De nieren zorgen ervoor dat 
er meer diureticum met het water mee wordt vervoerd. De bergkorenbloem bevat diureticum 
waardoor de nier meer natrium en water afvoert.  
 
Vrouwen die een maandelijkse op hol geslagen of slechte ongesteldheid cyclus hebben kunnen 
gebruik maken van de Bergkorenbloem. Het kan helpen om een regelmatige cyclus te krijgen, helaas 
kan dit niet door middel van het eten van de plant.  
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Als je de bergkorenbloem zou gebruiken om je eetlust te bevorderen zou het kunnen zijn dat je juist 

meer wilt eten. Dit komt door de bitterstoffen die zich in de Bergkorenbloem bevinden. Daarnaast 

kan het zorgen voor meer maagzuur en gal. 
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 Gebruik 

Thee 
Als je thee wilt maken van de bergkorenbloem is dat vrij gemakkelijk. Je pakt 20 gram van de bloem 

en vermengt dit met 1 liter water. Daarnaast is het goed als je 3 x daags een half kopje drinkt een half 

uur voor het eten.  

Eten 
De bloem van de bergkorenbloem kan gebruikt worden in het eten, dan doel ik voornamelijk op 

salades. De smaak van de korenbloem is munt-achtig tot peperig. Daarnaast ruikt de bloem ook 

muntachtig.  

Ook zou je het voor de grap eens in een ijsblokje kunnen verwerken die je in de vriezer legt. Dit kan 

lekker verfrissend zijn voor in water of water met citroen.  
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Cichorium intybus – Wilde cichorei 
Hoogte: 1 meter 

Bloeitijd: Juli - Oktober 

Habitat: Droge grazige plekken, veelvoorkomend langs wegen. 

Omschrijving: De wilde cichorei is een recht opgroeiende vertakkende plant, de stelen zijn gegroefd. 

De plant kan zowel harig als onbehaard zijn. De lagere bladeren zijn gesteeld en gelobd terwijl de 

hogere bladeren daarentegen smal zijn. De hemelsblauwe bloemhoofden zijn tussen de 20-30 mm in 

doorsnede. Op zonnige morgens openen de bloemen zich.  

“Petrus liet op een goede dag de sleutels van de hemelpoort op de aarde had laten vallen, vervolgens 
kwam er een engel naar de aarde om deze sleutels op te rapen. Nadat de engel de sleutels had 
opgeraapt, ontstonden er allemaal hemelsblauwe bloemen op de plek waar de sleutels hadden 
gelegen. Daarom noemt men cichorei ook wel de ‘Hemelsbloem’. 
 
Werking: 
Van oudsher wordt cichorei gebruikt als koffiesurrogaat. Het koffiesurrogaat wordt gemaakt van de 
wortel, dit doet men door de bloeistengel weg te halen waardoor de plant zich niet focust op de 
bloei maar juist op de wortel. Hierdoor ontstaat er een grote wortel. De wortel wordt gedroogd en 
later gemengd met pindaolie. 
Ook kan het goed gebruikt worden tegen het afkicken van koffie, zo kan je een slappe koffie mengen 
met de surrogaatkoffie van de cichorei en zal er geen hoofdpijn optreden bij het minderen van de 
koffie. Zo kan je op je de verslaving van koffie rustig afbouwen.  
Het loof van de wortel is eetbaar, dit wordt niet veel gegeten. Een andere naam voor het loof is ook 
wel zwijnensla omdat het vaak aan de varkens wordt gegeven.  
 
Weetje: De cichorei is de plant die werd doorgekweekt tot andijvie en witlof.  

Salade 
De cichorei bladeren en bloemen kun je door salades heen doen. Met de bloemetjes kan je het leuk 

opfleuren en de het blad kun je gebruiken als slablaadjes. Er zitten veel gezonde stoffen in zoals; 

vitamine C, vitamine B9, kalium en vezels. 

Hieronder volgt een recept dat je kan maken met de bladeren. 
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Cichoreiblaadjes met spek 

Benodigdheden 
 100 ontbijtspek of gedroogd rookspek 

 250 gram cichoreiblaadjes 

 Wat blauwe cichoreibloemetjes 

 3 eetlepels raapolie 

 Net zoveel azijn 

 Wat zout 

Bereiding 
Pluk ongeveer 250 gram cichorei blaadjes en was deze goed schoon. Bij jong blad snij de bladeren in 
de lengte langs de nerf in tweeën. Bij ouder blad snij je de bladeren in kleine reepjes.  
Doe 1.5 eetlepel olie in de pan en bak de blaadjes kort aan, je bakt ze zo dat de buitenzijde van de 
blaadjes net kleuren. Verdeel de bladeren over een slabak. 
Gebruik deze pan opnieuw met de olie die er nog in zit en gooi de rest van de olie hierin. Bak hierin 
de spek mooi bruin. Als de spekjes bruin zijn haal je de pan van het vuur. 
Gooi in een keer de azijn erbij en dek dit gelijk met een deksel af. Dit moet je doen omdat anders de 
hele keuken is onder gespetterd. 
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Tuinbonenpuree met cichoreiblaadjes 
Gerecht voor 4 personen 

Benodigdheden 
 4 volle handen gedroogde tuinbonen* 

 2 grote aardappels, circa 300 gram 

 2 volle handen cichorei 

 scheut olijfolie (extravergine) 

 zout 

 bouillon, optioneel 

 wat ouder/droog brood, optioneel. Werkt niet met Nederlandse sneetjes; het moet steviger 

brood zijn. 

*1 hand gedroogde tuinbonen per persoon. Handig om te weten als je voor meer mensen kookt. En 

per 2 extra eters 1 aardappel toevoegen. Of naar smaak, dat komt niet zo precies. 

Bereiding 
Pak een ruime pan en hierin de tuinbonen met wat zout toe. Laat dit ongeveer 10 minuten koken. Na 

10 minuten giet je dit af en doe je koud water op de tuinbonen. Dit giet je weer af en doe je weer 

koud water over de tuinbonen. Dit zet je vervolgens weer aan de kook. 

De schoongemaakte cichorei zet je ondertussen in koud water.  

Vervolgens schil je de aardappel en snijd je in stukjes. De aardappels doe je bij de bonen is. Dit laat je 

samen een uurtje stoven op zacht vuur. Kijk tussendoor wanneer de beide groenten gaar zijn en giet 

het vervolgens af. Zorg dat je nog wat kookvocht bewaart, hierdoor kun je de puree smeuïg maken. 

Je gooit naar eigen smaak het kookvocht toe. Giet er vervolgens een scheut olijfolie doorheen. 

 Na het opzetten van de aardappels begin je met het bereiden van de cichorei, haal het uit het water 

en zorgt dat je het water er goed uit knijpt. Verwarm vervolgens water met zout en doe hier cichorei 

in. Dit laat je koken tot de steeltjes zacht zijn en giet je het af. Dit zet je weg met de deksel op de pan.  

Indien nodig warm je de cichorei nog een keer op en doe je er wat olijfolie doorheen. De puree en 

bladeren serveer je naast elkaar.  

Het is ook lekker het bovenste recept te combineren met de tuinbonenpuree. 
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Digitalis grandiflora – Grootbloemige vingerhoedskruid 
Hoogte: 120 cm 

Bloeitijd: Juni - Augustus 

Habitat: Bosranden, kapvlakten, open plaatsen in get bos en rotsige hellingen. De Digitalis grandiflora 

houdt van groeit vooral op droge, stenige, matig basische en matig voedselrijke bodems. Ook komen 

ze voor in laag- en hooggebergte. 

Omschrijving: Het is een twee- of meerjarige plant. De bloemstengels zijn behaard en dicht 

bebladerd. In mei ontwikkelen zich de bladrozetten met gesteelde lancetvormige bladeren. De 

stengelbladeren zijn ovaal en getand. De bovenzijde van de bladeren zijn glanzend groen en niet 

behaard terwijl de onderzijde van de bladeren op de nerven en randen behaard zijn 

De bloeiwijze is een eenzijdige tros en dichtbloemig. De tros bestaat uit 20 bloemen tot de top. De 

bloemen van de Digitalis grandiflora zijn klokvormig en geel. De klokjes kunnen tot 4.5 cm lang 

worden als ze wijdgeopend zijn. De binnenkant van de bloem is behaard, bruin gevlekt en geaderd. 

De bloemkroon bevat vijf kroonbladeren die tot een buis samensmelten. In de bloem bevinden zich 4 

meeldraden en een vruchtbeginsel. De vorm van het vruchtbeginsel is ovaal. 

! De Digitalis grandiflora is zeer giftig.  

Werking: 

Ondanks dat de Digitalis grandiflora een giftige plant is bevat het een stof die gebruikt wordt als 

medicijn voor de regulering van de hartactiviteit. De werkende stof is dan digitaline. De sappen van 

de bladeren worden dan als geneeskrachtig middel gebruikt. 

Aangezien deze plant zo giftig is, is het niet aan de orde om hier zelf mee te experimenteren.  
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Equisetum arvense – Heermoes 
Hoogte: 40 cm hoog 

Bloeitijd:  

Habitat: Voedselrijke bewerkte grond in akkers, bermen, grasland, langs spoorwegen en kan ook in 

de tuinen voorkomen. Sporadisch vind je ze ook in loofbossen. 

Omschrijving: 
Equisetum arvense is een sporenplant, de opbouw van deze plant is bij geen enkele plantenfamilie te 
zien. De steel van de Heermoes bestaat uit meerdere delen, ook wel leden genoemd. Daarnaast 
heeft het kransstandige zij-assen. Door deze delen zijn de ‘bladeren’ en de stengel makkelijk uit 
elkaar te trekken.  
De leden die in elkaar overlopen hebben een krans, ook wel schubben genoemd. De krans zijn 
vergroeide schubben met tanden, dit wordt ook wel de schede genoemd. Op de knoop staat een 
krans van zijtakken. 
 
De Heermoes heeft ondergronds een goed wortelstelsel, als het zich eenmaal ergens gevestigd heeft 
wordt het vaak als onuitroeibaar onkruid beschouwt. Wat vele mensen niet weten is dat Heermoes 
juist een zeer nuttige plant kan zijn.  
 
Uit de wortelstok van de Heermoes komen twee spruiten, deze komen al vroeg in het voorjaar en zijn 
geelbruine vruchtbare spruiten. In dit deel bevindt zich geen chlorofyl1. Bovenop de spruiten, die 
ong. 30 cm zijn, ontwikkelt zich sporenaar. Dit kan tot 4 cm groot worden. In de sporenaar bevinden 
zich schildjes, hieronder hangen de sporendoosjes, hieruit komen de sporen tevoorschijn. 
 
Later ontwikkelen zich niet steriele spruiten, deze kunnen tot 80 cm hoog worden. De stengel van 
deze spruiten zijn geribbeld. Met een loep zou je de centrale holtes en de nevenholtes kunnen zien, 
deze groeien in het ritme van de ribbels. De 6 tot 14 tanden van de holtes zijn smal en vliezig gerand, 
daarnaast buigen ze in groepjes naar elkaar toe.  
De zijtakken hebben een klein max. tot 1.5 mm omhulsel dat groen tot bruin kleur, dit bevindt zich 
aan de voet.  
 
Aan de wortelstok ontstaan knolletjes die dienen als overwinteringsorgaan, de wortelstok is fijn 
wollig en geelbruin behaard. 
 
Werking: 
De heermoes is voor bepaalde planten in zijn omgeving giftig. Zo kunnen grassen niet kiemen in de 
buurt van heermoes.  
Ook voor paarden kan de heermoes giftig zijn. De heermoes kán giftig zijn voor mensen 
 
Heermoes zit vol met mineralen zoals; kalium, mangaan, ijzer, magnesium, natrium, zwavel en 
silicium. Daarnaast bevat het ook flavonoïden en saponinen. 
Het is dan ook erg goed voor je pezen en je botten. Het stimuleert de aanmaak, herstel en de 
souplesse van bindweefsel. De flavonoïden en saponinen zorgen voor een bindweefselversterkende 
werking. Zeg gerust alles wat met bindweefsel te maken heeft.  
 
Heermoes is ook urinedrijvend. De urinezuur verdrijvende stoffen zijn flavonoïden, saponinen en 
kaliumzouten. Zoals als hierboven beschreven is heermoes bindweefselversterkend, dit geldt ook 
voor de urinewegen. Zoals medici zeggen werkt het antilithicum, hiermee wordt bedoeld dat het 

                                                           
1
 Denk hierbij aan fotosynthese, de groene bladkleurstof dat zich in de chloroplasten bevindt.  
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nierstenen kan voorkomen. Ook wordt het vaak als adjuvans gebruikt, dit wil zeggen dat als het 
kruidenversterkend werkt in combinatie met andere kruiden.  
 
Zoals vele kruiden kan het ook als bloedstelping worden gebruikt. Niet alleen uitwendige bloedingen 
maar ook juist inwendige bloedingen. Dit heeft weer te maken met de bindweefselherstellende 
werking van de plant.  
 
Het is niet bewezen en ook weinig informatie over te vinden maar men zegt dat het een goede kruid 
is tegen kanker. Het zou kanker kunnen bestrijden of in ieder geval ervoor zorgen dat cellen zich niet 
verspreiden.  
 
Bij het gebruik of het maken van eigen kruidenrecepten is het erg belangrijk eerst zelf als proefkonijn 
te dienen of extra informatie hierover op te zoeken. Dit omdat het een krachtige kruid is.  

 

Heermoes tinctuur 

Benodigdheden 
 20 gram heermoes 

 100 ml graanjenever 

 Steriele zeef 



 
 30 

 Steriel potje 

Bereiding 
De bereiding van deze tinctuur is vrij simpel. Je mengt 20 gram heermoes met 100 ml graanjenever. 

Dit mengsel laat je 3 weken in de zon staan zodat het goed in elkaar kan trekken. Vervolgens zeef je 

dit met een steriele zeef en is het klaar voor gebruik 

 

Thee 
Je voegt 1 grote overvolle theelepel toe aan een kwart liter kokend water. Dit laat je 7 tot 10 minuten 
goed intrekken en kun je vervolgens drinken. Ook kan je het eerst zeven, het is net wat je zelf lekker 
vind.  
 

Zitbad 
Je laat een nacht 100 gram heermoes in koud water trekken. In de ochtend zet je het water en de 
heermoes op het vuur en breng je het tegen het kookpunt aan. Vervolgens voeg je dit water toe aan 
het water dat je in je bad hebt. In dit water badder je minstens  
100 gram paardenstaart/heermoes een nacht in koud water lat minuten.   
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Hypericum perforatum – Sint-Janskruid 
Hoogte: 20 – 85 cm 

Bloeitijd: Juni - September 

Habitat: Droge, grazige, voedselrijke plaatsen. Langs wegen, spoorwegen en struikgewas. 

Omschrijving: De bladeren zijn 1.5 tot 3 cm lang. Daarnaast hebben ze en stompe bladvoet en talrijke 
doorzichtige punten in het blad, deze doorzichtige punten zijn gevuld met etherische oliën. De vorm 
van het blad is elliptisch tot eivormig, daarnaast is de rand van het blad gaaf, hiermee word bedoeld 
dat het geen inkepingen heeft.  
De bloemen van de Sint-Janskruid zijn geel, de kroonbladeren worden 1 tot 1.6 cm. De kelkbladeren 
zijn gaafrandig, spits en lancetvormig.  
De groeiwijze van Sint-Janskruid is een tuil, dit houdt in dat dat de onderste bloemstelen langer zijn 
dan de onderste bloemstelen, hierdoor staan de bloemen ongeveer op dezelfde hoogte. De 
middelste bloem is altijd de jongste bloem. 
De vrucht is een doosvrucht met lange klierstrepen. 

Het kruid bloeit rond het Sint-Jansfeest op 24 Juni wanneer de zon het hoogst staat, dit is dan ook het 

moment wanneer de gele bloemen geplukt kunnen worden.  

Werking: 
De plant kan als antidepressivum gebruikt worden. Als slapeloosheid gepaard gaat met een depressie 
kan het ook zorgen voor een goede nachtrust. Indien het alleen (primaire) slapeloosheid is kan de 
kruid juist averechts werken. Daarnaast helpt de kruid ook tegen stress. 
 
Ook kan de Sint-Janskruid helpen tegen pijn. Het kan werken bij ischias, reumatische pijen en 
menstruatiekrampen. Als je thee maakt van de Sint-Janskruid kan dat helpen tegen blaasontsteking, 
maagzweren en gevoelige wateren. 
 
Volgens onderzoek zou de ziekte van Parkinson, MS en de gevolgen van chemotherapie ook baat 
moeten hebben bij Sint-Janskruid.  
 
Nieuwe onderzoeken zeggen dat het een positieve werking zou moeten hebben op hiv en 
tumorgroei. 
Sint-Janskruid moet vooral niet gebruikt worden bij zwangere vrouwen, dit is niet goed voor het 
verloop van de zwangerschap. Daarnaast moet het ook niet in combinatie gebruikt worden met de 
anticonceptiepil omdat de werking van de pil dan uit kan blijven. 
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Tinctuur 

Benodigdheden 
 Steriel potje schroefdeksel 

 Graanjenever 35% 

 Schaar (ontsmet) 

 Donker flesje (steriel) met druppel dop 

 Papieren koffiefilter/ steriele zeef 

Vul het steriele potje met ¾ deel graanjenever van minimaal 35% alcohol (zie begrippenlijst voor 

ander soort alcohol). Pak een Hypericum van onderaan de steel en knip de gele bloemen in kleine 

stukjes. Dit kan je eventueel direct in de pot laten vallen. Zodra de alcohol goed verzadigd is met de 

plant doe je de deksel op de pot. 

De pot zet je afgesloten in het donker en schud je minimaal 1 keer per dag. Dit doe gedurende een 

week lang. De laatste 2 of 3 weken laat je het rusten en vervolgens zeef je het uit met een steriele 

zeef of papieren koffiefilter 

De tinctuur kun je bewaren in een kleiner flesje met een druppeldop, het liefst een donker flesje. Op 

dit flesje kan je een etiket plakken met de naam, datum en dosering. Als je het op een goede donkere 

plaats bewaard kan het 2 jaar goed blijven.  

Dosering 
Volwassenen: 3 x daags 10-15 druppels innemen met klein glas water. Innemen voor of na het eten 

of voor het slapen gaan.  
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Lamium maculatum – Gevlekte dovennetel 
Hoogte: 20 – 80 cm  

Bloeitijd: April - November 

Habitat: Verstoorde gronden, langs bermen, parkranden, bosranden en bij composthopen. Vaak in de 

buurt van paarse- en witte dovennetel. Daarnaast ook de brandnetel. Houdt van enigszins vochtige 

grond.  

Omschrijving: Een vaste plant met grote roze bloemen die 2 tot 3 cm groot kunnen worden. De 
bloemen zijn groter dan die van de paarse dovennetel. De hoofdnerf van het blad heeft een 
zilverkleurige/ grijze streep, daar komt de naam ‘gevlekte’, daarnaast ook de gevlekte onderlip van 
de bloem. De helmblokjes zijn bruin-paars. 
Het blad van de dovennetel is getand en eivormig.  

Werking: 

De naam zegt het al, een dovennetel. Vaak staan dovennetels in de buurt van brandnetels. Zodra je 

een brandnetel aanraakt kan het erg gaan jeuken. Een dovennetel kan helpen tegen de jeuk van een 

brandnetel.  
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Mentha spicata – Aarmunt 
Hoogte: 30 – 80 cm hoog 

Bloeitijd: Juli - September 

Habitat: Houdt van zon en matige hoeveelheid aan water.  

Omschrijving: Het blad van de munt is afgerond tot hartvormig. De bloemen van de munt zijn roze-

violet tot wit kleurig. De bloemen zijn gerangschikt in twee schijnkransen.  

In de bloei is de munt niet meer bruikbaar als medicinaal of keukenkruid. De bladeren worden voor 

veel doeleinden gebruikt. In Afrika is de Aarmunt een teken van gastvrijheid en wordt het verwerkt 

tot thee. De thee kan ook rustgevend en tegen stress werken, daarnaast kan het helpen tegen 

verkoudheid, bronchitis en astma.  

Ook zegt men dat de thee goed is voor hirsutisme. Hirsutisme is een symptoom van te veel haargroei 

bij vrouwen. Het blad verlaagt het gehalte aan vrije testosteron in het bloed terwijl het totale gehalte 

aan testosteron niet beïnvloed wordt. Naast het verminderen van haargroei kan het bij vrouwen ook 

helpen tegen de overgang, daarnaast ook bij menstruatie en witte vloed. Ook kan het de 

melkafscheiding van vrouwen dikker maken en zorgen dat de kwaliteit van de borstvoeding 

verbetert. Naast de kwaliteit van de verbetering kan het ook ervoor zorgen dat de melktoevoer stopt. 

Dit gaat kan door middel van een koude ijspakking met munt erop.  

Ook wordt het blad van de munt vaak gebruikt in eten. Het kan dienen als garnering in soepen, 

fruitsalades of groente. Daarnaast wordt het ook gebruikt in cosmetica, tandpasta en natuurlijk 

kauwgum. 
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Thee 
Van de bladeren van munt kan je muntthee zetten. De thee werkt maag zuiverend en is verfrissend.  

Als je thee wilt maken kook je eerst water, het water doe je in een mok en vervolgens voeg je de 

muntbladeren toe.  

Citroen- munt sap 
Ook kan je een verfrissend sap maken van munt en citroen. Dit kan erg lekker en verfrissend zijn in 

de zomer.  Op de volgende pagina vind je een beschrijving van de bereiding van het sap. 
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Citroen – munt sap 

Benodigdheden (per liter) 
 1 Citroen 

 2 á 3 handjes vol bladeren met munt 

 Water 

 2 Flessen (1.5 L en 1 L) 

 Citruspers 

 Zeef 

 Trechter 

Bereiding 
Schrob de citroen goed aan de buitenkant zodat je zeker weet dat de chemische stoffen en viezigheid 

er af is. Snijd de citroen doormidden en pers het sap in de citruspers. Gooi het sap in de fles die een 

inhoud heeft van 1.5 L. 

Vervolgens snij je de citroenen in stukjes en gooi je die ook in de fles.  

Maak de munt bladeren goed schoon en knip of snijd die doormidden of in 3 stukken. Gooi deze 

bladeren bij de citroen in de fles.  

Voeg 1 liter water toe en schudt het mengsel goed door elkaar. 

Laat dit drie dagen staan en schudt het elke dag. Het liefst in de ochtend, middag en avond. Na 3 

dagen kan je het zeven en overgieten.  

Pak de schone fles van 1 L, zet de trechter hierin en houdt de zeef erboven. Giet het mensen vanuit 

de 1.5 L fles over in de liter fles. Zet het mengsel in de koelkast en laat het staan tot het lekker koud 

is.  

Nu heb je een lekker verfrissend sapje voor in de zomer.  
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Plantago lanceolate – Smalle weegbree 
Hoogte: tot 15 cm hoog 

Bloeitijd: April - Augustus 

Habitat: Verstoord grasland, bewerkte grond en paden. Zowel voedselrijke als voedselarme bodems. 

Omschrijving: Je zou kunnen zeggen dat de plant een bos vormt die bestaat uit zijn lange slanke 

bladeren en lang gesteelde bloemhoofdjes. Het blad is lancetvormig, dit houdt in dat het 3 tot 5 keer 

zo langs is als breed. Vanaf de grond vormen de bladeren een breed groeiend rozet. De bloemen zijn 

in breedte 4 mm, hebben vier bruine kroonbladeren en 4 languitstekende meeldraden. De vruchten 

hebben langwerpige capsules waarvan de bovenkant opengaat om het zaad los te laten.  

De smalle weegbree kan gebruikt worden als voedsel voor knaagdieren, dit omdat de plant niet giftig 

is.  

De gehele plant van de weegbree is eetbaar, van wortel tot bladeren en bloem. Zo kan je de zaden 

van de weegbree gebruiken door de muesli en bevat het veel mineralen. Daarnaast geeft het, het 

immuunsysteem een goede boost.  

Omdat de plant zoveel kracht bevat en mogelijkheden heeft is er in de 11e eeuw een Angelsaksische 

spreuk over deze plant opgeschreven: 

“En jij, weegbree, moeder van de planten, die openstaat voor ‘t Oosten, veel macht heb je in jezelf, 

over jou knarsen wagens, over jouw reden vrouwen, over jouw reden bruiden, en stieren snoven aan 

je. 

Allen heb je overleefd, tegen allen heb jij je verzet, vecht daarom ook tegen al het giftige en alle 

besmetting, en al het onheil, dat zich over ons land uitbreidt.” 
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Tinctuur 
Ook kan er van de smalle weegbree een tinctuur gemaakt worden. Dit kan gebruikt worden voor 

verkoudheid, droge hoest, luchtwegaandoeningen, taai slijm en maagdarmproblemen. Op de 

volgende pagina zal een beschrijving hiervan plaats vinden.  

Zalf  
Ook kan er een zalf gemaakt worden van de smalle weegbree die helpt tegen branding, steken of 

huidirritatie.  
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Tinctuur 

Benodigdheden 
 2-3 volle handen met smalle weegbree bladeren 

 Wodka of Jonge jenever 

 1 schone lege glazen pot met deksel  

Bereiding 
Was de bladeren schoon en laat ze op een handdoek even drogen. Knip ze in kleine stukjes. Vul de 

pot tot 3/4 met deze geknipte kruiden. Schenk de wodka er overheen. Schroef het deksel op de pot 

en schud even flink. Zet de pot op een lichte plaats maar niet direct in het zonlicht. Schud de pot af 

en toe en na 4 tot 6weken is de tinctuur klaar. Zeef de tinctuur door een vergiet met daarin een 

schone doek. Schenk de tinctuur in donkergekleurde glazen flesjes. Bewaar ze op een koele plek. 

Gebruik 
Dosering volwassen 

3 x daags 20  
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Zalf 
 

Stap 1 - olie 

Benodigdheden 
 1 schoon glazen potje met deksel (min. 200 ml) 

 Jonge weegbreebladeren (3/4 deel van de pot vullen) 

 Biologische olijfolie of zonnebloemolie (voldoende om de pot tot de rand te vullen) 

Bereiding 
Oogst jonge weegbree bladeren. Wrijf ze met een doek voorzichtig schoon en laat ze een paar uur op 

een schone doek een beetje drogen. Knip ze in kleine stukjes en vul het glazen potje tot 3/4 deel 

hiermee. Giet de olie er overheen en zorg dat alle weegbreebladeren bedekt zijn met olie. Sluit de 

pot af met een deksel. Plaats de pot op de vensterbank of buiten in de zon. Laat de pot minimaal 3 

weken staan. Af en toe schudden. Na 3 weken giet je de olie door een vergiet en is de weegbree olie 

klaar. 

 

Stap 2 – zalf 

Benodigdheden 
 100 ml weegbree-olie 

 12 gram bijenwas 

 evt. 10 druppels etherische olie (bijv. lavendel, citroen) 

 1 schoon bakje/potje 

Bereiding 
Schenk de weegbree-olie in een pannetje au-bain-marie. Voeg hieraan de bijenwas toe en warm het 

langzaam op. Wanneer de bijenwas gesmolten is, roer je het goed door elkaar. Voeg naar wens de 

etherische olie toe en roer het goed door elkaar en schenk de vloeibare zalf in het potje. Laat de zalf 

afkoelen. De zalf is dan klaar voor gebruik. 
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Rumex acetosella – Schapenzuring 
Hoogte: 10-60 cm hoog 

Bloeitijd: Mei – tot de herfst 

Habitat: Grasrijke omgeving, weilanden, bospaden, zee klippen en duinen.  

Grond: Kalkarme en zure-, zand- heide- en veengrond. 

Omschrijving: De bladeren van de schapenzuring zijn spiesvormig, als je ze omdraait lijken ze eirond 

en lijnvormig. De pluimen van de zuring zijn over het algemeen groen of lichtrood, sporadisch zijn ze 

donkerrood. De vruchtkleppen zijn 1 tot 1.5 mm lang, de vrucht zelf is niet veel langer. De vorm van 

de vrucht is een driekantig nootje.  

Van de schapenzuring kun je een zuringsoep maken. Het menu zal hieronder te vinden zijn. Helaas 

vindt je schapenzuring weinig tot niet in Nederland, je zou de zuring kunnen vervangen door 



 
 46 

veldzuring. Let hierbij wel op dat de plant onbespoten moet zijn.  

Menu 
 

Benodigdheden 4 Liter 
 600/700 gr. Varkensvlees 

 Pan vol met zuringblad 

 4 eieren 

 Hele knoflook 

 1 grote uit 

 Zout/ peper/ vegeta 

 400 ml zure room (100 ml per Liter) 

 1 eetlepel bloem  

Bereiding 
Als eerst is het belangrijk dat je de zuring bladeren verzamelt. Dit kan je doen door de pan of juist 

een mand mee te nemen. Zodra je denkt dat je een pan vol met bladeren hebt, ga je de stelen tussen 

de bladeren uit halen. Die doe je door de achterste punten bij elkaar te pakken, het blad dubbel te 



 
 47 

vouwen en rustig de steel eruit trekt. Je haalt de stelen eruit omdat je anders taaie stukken in de 

soep hebt.  

 

Zodra je de bladeren ontsteelt hebt gooi je ze in de pan en kijk je of het genoeg is. Zo ja dan pak je 2 

kommen water en maak je de bladeren schoon. Eerst in de eerste kom en dan in de tweede kom. De 

pan moet je tussendoor weer schoon maken zodat er geen vuil in zit.  

 

Als de pan schoon is doe je er 4 Liter water in, hier voeg je het vlees aan toe. Het vlees laat je 

anderhalf uur rustig aan koken zodat het vlees gaart/ mals wordt. Het is erg belangrijk dat je 

tussendoor telkens de schuimlaag van het water af schept.  
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Ondertussen kun je de rest van de voorbereidingen maken. Het snipperen van de ui en persen van de 

knoflook. Zodra je de ui gesnipperd hebt kun je die bij het water ingooien samen met 1 theelepel 

peper en zout en 1 eetlepel vegeta. 
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Dan pak je een schaaltje, breek je de eieren hierin los en ga je dit opkloppen. Aan de eieren voeg je 1 

theelepel knoflook en een ½ theelepel zout en peper. Kruiden goed erdoorheen kloppen en dan pak 

je een pan doe je er een beetje olie in. Als olie warm genoeg is voeg je het eieren mengsel toe, prik je 

zachtjes de bellen die ontstaan lek. Zodra de eieren niet meer vloeibaar is en de onderkant geel zacht 

bruin is draai je het om. Het is belangrijk dat je het vuur bij het bakken niet te hard zet. Als de eieren 

klaar zijn haal je het uit de pan en snij je het in blokjes of reepjes.  

Als je de eieren klaar hebt kan je beginnen met het mengsel van de zure room. Hiervoor heb je 1 

eetlepel bloem nodig met een dakje bloem op de lepel. Hier voeg je rustig aan de room aan toe zodat 

het niet klontert, als je ziet dat het wel klontert kan je een scheutje warm water aan het mengsel 

toevoegen. In de zure room doe je rest van de knoflook die er nog over is.  

Als het vlees een anderhalf uur heeft gekookt kun je de bladeren toevoegen, je ziet snel genoeg of je 

de juiste bladeren hebt geplukt, de bladeren van de zuring worden namelijk donkergroen, te 

vergelijken met spinazie bladeren die inslinken. Zodra je de bladeren hebt toegevoegd kan je de 

omelet in stukjes erbij doen. Dit laat je 3 á 4 minuten koken.  

Dan pak je een pollepel en schep je een beetje kokend water uit de pan en voeg je aan het 

roommengsel toe, dit roer je goed en zorg je dat de rest van de klonten, als die erin zitten, ook er uit 

gaan. 

Als de zuring en omelet 3 á 4 minuten hebben gekookt voeg je de zure room toe. Als dit is 

toegevoegd zorg je dat dit nog 2 á 3 minuten kookt. Nog even proeven of het zout en peper op 

smaak is en dan zet je het vuur uit. 

Aan tafel! =) 

Vegetarisch 
De zuringsoep kun je ook vegetarisch maken, dan volg je het hele stappenplan maar voeg je er geen 

vlees aan toe. 
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Sambucus Nigra – Vlier 
Hoogte: tot 7 meter hoge struik 

Bloeitijd: Mei - Juli 

Habitat: Stelt geen hoge eisen aan de standplaats.  

Omschrijving: De vlier vermeerdert zich door voornamelijk spreeuwen die dol zijn op de bessen. De 
bestuiving van de vlier vindt plaats door insecten. De vruchten van de vlier zijn rijp in september – 
oktober.  
De vlier is goed te herkennen in bloei als er grote witte schermen op zitten. Ook in de vruchttijd is die 

goed herkenbaar aan de roodzwarte/ groene bessen die in de struik zitten.  

Sap:  
Van de vlierbloesem kan je een lekkere limonade maken. Op de volgende pagina bevindt zich de 

beschrijving hiervan. 

Thee: 
Van de bloesem van de vlier kan je ook theezetten. Dit kan helpen tegen verkoudheid of virussen. Je 

kan de bloesem eerst een week laten drogen maar kan ook direct van de bloesem een thee zetten. 

Over het algemeen werkt de verse bloesem beter dan gedroogde bloesem.  

Om de thee te maken kook je eerst water, dit doe je in een mok en vervolgens voeg je de bloesem 

toe. Let hierbij wel op dat de bloesem niet langer als 5 minuten in trekt. Daarna zeef je het water en 

heb je bloesem thee. 

! Gebruikt dit niet meer dan 10 dagen hierdoor kun je darmklachten krijgen.   
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Bessen 
Van de bessen van de vlier kan je ook lekkere drankjes of jam maken.  
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Vlierbloesem sap 
 

Benodigdheden (per Liter) 
 1 citroen 

 250/ 300 gr suiker 

 5 schermen bloesem 

 2,5 liter fles 

 Zeef 

 Trechter 

Bereiding 
Eerst pluk je 5 schermen bloesem, deze leg je in een kom en zorg je dat de stelen zoveel mogelijk 

worden verwijderd.  

Daarna pak je de citroen, die schrob je goed af zodat je zeker weet dat er geen chemische stoffen 

meer op zit en de schil goed schoon is. Je snijdt de citroen door de helft en pers je uit in een 

citruspers. De sap voeg je toe in de fles. Het overige deel van de citroen snij je in blokjes en voeg je 

ook toe aan de fles. De bloesem kan je nu ook in de fles doen. 

Dan weeg je 250 of 300 gram suiker af. Wil je een zoete limonade dan voeg je 300 gram toe. Wil je 

het minder zoet dan voeg je 250 gr toe aan de fles.  

Als je dit hebt gedaan voeg je een liter water toe. Goed schudden en weg zetten. Het sap moet 3 

dagen intrekken, het is erg belangrijk dat je meerdere keren op een dag de limonade schudt. Dit zou 

je in de ochtend, middag en avond kunnen doen.  

Als de sap 3 dagen heeft gestaan ga je het zeven. Dan pak je een schone fles, doe je een trechter in 

en hou je de zeef boven. Vervolgens giet je het sap vanuit de ene fles in de andere fles.  

Het sap is op zijn best als je dit lekker in de koelkast laat staan.  
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Sapponaria officinalis – Zeepkruid 
Hoogte: tot 70 cm 

Bloeitijd: Mei - September 

Habitat: Onder hagen, in wegbermen, zandgronden en ruderale terreinen (terrein waar veel 

menselijk activiteiten zijn/ is en veel puin en stenen zijn toegevoegd. Ook bevat het een grote 

hoeveelheid voedingstoffen waaronder stikstof) 

Omschrijving: De bloemen van de Sapponaria zijn in schermen of trossen van 5 a 10 stuks. De kleur 
van de bloem is roze. Er zijn 5 kroonbladeren.  De kelkbladen zijn roodachtig en vergroeid tot een 
buis.  
Het blad van de Sapponaria is langwerpig en zijn tegenoverstaand. 
 
Werking: 
De Zeepkruid doet zijn naam eer aan, bij het plukken van de bloemen kan je deze in het water leggen 

en zie je dat er schuim ontstaat. De stof die ervoor zorgt dat er schuim ontstaat het saponinen. De 

concentratie saponinen bevindt zich het meeste in de wortel.  Je kan de bloemen plukken en 

vervolgens je handen mee in wrijven. Als je dit regelmatig doet werkt dit verzachtend maar helpt het 

ook tegen kloofjes bij de hand.  

De wortels van de plant kunnen gebruikt worden om wasgoed te bleken. Een aftreksel van de 

wortels werd net zo lang geklopt tot er schuim ontstaat, het schuim wordt op het wasgoed 

gesprenkeld. Na het drogen in de zon moet het schuim eraf geborsteld worden. Ook kan het werken 

bij het verwijderen van vetvlekken. 
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Telekia speciosa – Koeienoog 
Hoogte: 100 tot 150 cm (max. 200 cm) 

Bloeitijd: Juni - Augustus 

Habitat: Natte, voedselrijke grond. Langs beken en rivieren. Kan tot in hoogtes van 300 tot 2400 

meter groeien.  

Omschrijving: 
De wortels van het koeienoog groeien als een wortelstok. Hiermee wordt bedoeld dat de 
ondergrondse wortels over het algemeen horizontaal lopen. De nieuwe plant wordt gevormd door 
het eind van de wortelstokken die omhoog buigen.  
 
Soms is het moeilijk te zien of het om een wortel gaat of juist de wortelstok. De wortelstok heeft ten 
alle tijden knopen waar wel of geen bladeren aan groeien. Als je de bladeren niet kunt vinden zul je 
bladlittekens zien waardoor je dus weet of het om een wortelstok of juist een wortel gaat. De knopen 
die zich op de wortelstok bevinden groeien uit tot een nieuwe plant. Een knoop is een verdikte stuk 
op de stengel waar met name de bladeren aan de plant groeien.  
 
De Telekia speciosa groeit met 2 tot 8 bloemen per stengel. De doorsnede van de bloemen zitten 
tussen de 6 en 8 cm, daarnaast zijn ze groot en grof. Het hart van de bloem is bruinachtig tot geel en 
de krans van de bloem zijn goudgeel. Naarmate de bloei vordert zie je dat het hart van de Telekia 
bruin wordt, hierdoor is de naam koeienoog dan ook ontstaan.  
De vrucht van de Telekia heeft geen vruchtpluis en is een kaal nootje.  
 
Werking: 
Na veel zoeken is er weinig te vertellen over de Telekia speciosa. Het werd vroeger veel gebruikt als 
medicinale plant in de Balkan. Het enige wat erover te vinden is, is dat de wortel van deze plant vaak 
werd gebruikt. Waarvoor is me niet duidelijk geworden. 

 



 
 55 

Naast het feit dat het vroeger als medicinale plant werd gebruikt heeft het ook een rijke geschiedenis 
in grote ornamentele tuinen. Daarnaast staat het bekend om de geur en word het vaak gebruikt als 
plant voor de bijen.  
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Thymus serpyllum – Wilde tijm 
Hoogte: 7 cm  

Bloeitijd: Mei- Augustus 

Habitat: Droge graslanden en zandgronden. 

Omschrijving: Het blad van de wilde Tijm heeft een lengte van 4 tot 8 cm en is eivormig. Het blad 
heeft een donkergroene kleur en is glanzend, soms kan het blad behaard zijn.  
De bloemen zijn 3 tot 5 mm in doorsnede, over het algemeen roze of purper gekleurd. De bloemen 
staan in kransen om de steel. 
De vrucht is ook eivormig, daarnaast word is de vrucht een noot. Een noot is een niet 
openspringende eenzadige vrucht. Het omhulsel van de noot is klein, droog en hard. De zaden zijn 
niet met de houtige vruchtwand vergroeid. (Denk hierbij aan een zonnebloempit) 
 
Werking: 
Wilde tijm kan gebruikt worden als kruidenkussentje, dit kan goed werken tegen hoofdpijn, 
slapeloosheid, benauwdheid en astma. Het Kruidenkussentje kan gemaakt worden in combinatie met 
rozemarijn en lavendel.  
Ook kan er thee gemaakt worden van tijm, dit zou volgens oude volksgeneeskundige moeten helpen 
tegen maagbezwaren (overgeven, gevoelige maag). Als je er thee van wil maken is het belangrijk dat 
de blaadjes geplukt worden voor ze bloeien en ze daarna te drogen.  
 
Ook kan tijm worden gebruikt als kruidenzout, het is dan belangrijk dat de blaadjes gedroogd en 
verpulverd zijn. De tijm kan eetlust bevorderend zijn. Daarnaast kan het zorgen voor een betere 
spijsvertering, krampwerend en wind verdrijvend zijn. 
Zo kan je de bladeren van de tijm door salades doen maar ook kan het een lekker smaak geven aan 
voedsel/ vlees dat langzaam bereid wordt, zo kan het kruid goed in het voedsel trekken.  
 
Bij het maken van thee is het belangrijk dat je meerdere keren op een dag een kop theedrinkt met 2 

tot 3 gram van de kruid. 

Als je tinctuur van de tijm maakt kun je max. 30 druppels per dag nemen. 

Hieronder volgt een recept voor het maken van siroop dat goed helpt bij slijm in de luchtwegen, 
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verkoudheid, hoest en versterkt het afweersysteem.  

 
 
 

Tijmsiroop 

Benodigdheden 
 7 dl water 

 200 gr honing 

 150 gr verse tijm 

 Steriele zeef 

 Steriele donkere fles 

Bereiding 
Eerst was je de tijm en daarna kook je het in kokend water minimaal 15 minuten 
Vervolgens zeef je de tijm in andere pan, voeg de honing eraan toe laat dit ook nog eens 15 minuten 
zachtjes koken op een laag vuurtje.  
Indien de siroop nog niet dik genoeg is laat je het langer koken.  
Dan pak je de voorverwarmde steriele donkere fles en giet je heir de siroop in.  
Laat het vervolgens afkoelen en sluit daarna pas de fles. Het is belangrijk dat je dit op een donkere 
koele plaats bewaart.  
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Trifolium pratens – Rode klaver 
Hoogte: 40 cm hoog 

Bloeitijd: Mei - September 

Habitat: Grasland, weiland en langs wegen 

Omschrijving: Een omhoog groeiende plant, de bladeren zijn ovaal en hebben een witte opdruk op 

het ovale blad. De bloemen zijn rozerood en groeien dicht in een groep op elkaar, het geheel is 

ongeveer 20-30 mm in doorsnede. Elk kelk heeft 5 kelkbladeren en kroonbladen. 

Werking: 
Rode klaver kan goed helpen tegen de overgang of menopauze. Door het oestrogeenverlies kan de 
rode klaver de effecten van oestrogeen nabootsen. De stof die deze werking in actie zet zijn de 
isoflavonen. Hierdoor kunnen de bekende klachten zoals; opvliegers, slaapproblemen, 
gewichtstoename, botverlies, botbreuken, botontkalking (osteoporose) en ontsteking van de 
gewrichten afnemen. Veel vrouwen zeggen dat ze door het gebruik van rode klaver binnen enkele 
maanden voelen afnemen. Dit zonder andere bijwerkingen.  
 
Ook blijkt het zo te zijn dat de isoflavonen in de rode klaver de vermenigvuldiging of groeien van 
kankercellen tegen gaan. Dit is dan wel bij bepaalde kanker het geval. Dit zijn de kankervormen die in 
gepaard gaan met de hormonale veranderingen zoals; prostaatkanker, borstkanker en 
baarmoederkanker. 
 
! Weetje: voor de rokers onder ons, om minder zin te krijgen in het roken kan je kauwen op de 
blaadjes van de rode klaver. 
 
Hieronder volgt een recept voor het maken van Rode klaver tinctuur 
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Rode klaver tinctuur 

Benodigdheden 
 Steriele pot/ Donkere fles met pipet 

 Alcohol min. 40% 

 Rode klaver bloesems (niet besmet met verkeer of dieren) 

 Steriele zeef 

Bereiding 
Pluk de rode klaver, alleen de bloemen als ze in bloei staan, ook wanneer de zon schijnt zodat je weet 
dat de werkende stoffen op het best zijn.  
Verzamel 2 koppen rode klaverbloemen. Haal de bloemen er weer uit en vul beide potjes met de 
helft alcohol, voeg aan beide potten de rode klaverbloemen toe. En schroef de deksel op de pot. 
Schudt het mengsel elke dag minimaal 2 keer en doe dit twee maanden lang. De kleur van de bloem 
zal verdwijnen door de alcohol. Daarnaast moet je het mengsel op een donkere plaats neerzetten  
Na 2 maanden zeef je het mengsel in een donkere fles met pipet. Dit kan je ook doen met een 
koffiefilter. Sluit dit flesje, label het flesje met de kruid en de datum. Dit is ongeveer 2 jaar houdbaar.  
 

Dosering 
2 maal daags 3 druppels. 
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Verbascum nigrum – Zwarte toorts 
Hoogte: 60 -150 cm 

Bloeitijd: Juni - september 

Habitat: zwak zure tot kalkrijke bermen, langs spoorwegen, op dijken in ruigtes. 

Omschrijving: 
Een rechtopstaande plant heeft een aarvormige bloeiwijze. De stengel van de bloem kan zich boven 
in vertakken waardoor het op een kandelaar kan lijken. De bloemen zijn opvallend geel en de 
meeldraden donkerroze.  
Het onderste deel van de plant bevinden zich wortelstandige bladeren die samen een rozet vormen. 
De bladeren worden tot ong. 15 cm hoog. De bladeren aan de bloemstengel daarentegen zijn kleiner.  
De Verbascum nigrum is een meerjarige plant en zaait zichzelf uit. De vrucht van de Verbascum is 
twee hokkig en een doosvrucht. In een zaad zitten ongeveer 8300 zaden.   
 
Werking: 
De zacht aanvoelende bladeren werden vroeger gebruikt om de voeten warm te houden in de 
winter, dan deden ze de bladeren bij de schoenen in die zacht aanvoelden en zorgden dat de voeten 
lekker warm bleven. 
 
Van de bloemen van de Verbascum nigrum kun je een olie maken die kan helpen bij voorhoofd- en 

bijholteontstekingen. Ook kan de olie helpen tegen bronchitis en oorpijn. 

Ook kan je van de Verbascum een toorts maken, dat doe je doormiddel van de bloemstengels te 
drogen, in te smeren met vet of hars en vervolgens kun je hem gebruiken als een fakkel. Daarom 
wordt de bloem ook wel ‘Toorts’ of ‘Stalkaars’ genoemd.  
 
Hieronder een recept voor de olie. 
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Toorts olie 

Benodigdheden 
 Zonnebloemolie 

 Bloemen Verbascum 

 Steriele pot 

 Zeef 

Bereiding 
Je vult het potje met zonnebloemolie, dit kan ½ of ¾ deel gevuld worden. Elke morgen pluk je de 
bloemen die open zijn, dit moet je in de morgen doen omdat het in de middag al kan verwelken.  
Het glazen potje laat je 2 tot 3 weken in de zon staan. Na deze tijd zeef je de bloemen eruit, weer in 
een steriele pot en met een steriele zeef. 
 

Gebruik 
Bij voorhoofd- en bijholteontstekingen smeer je dit meerdere malen per dag op de pijnlijke plekken. 
Masseer dit zachtjes in zodat het goed in kan trekken. 
Bij bronchitis kan je dit op de borst smeren, ook dit moet je meerdere malen per dag doen en goed 
inmasseren zodat het goed in kan trekken. 
Voor oorpijn is het mogelijk om wat druppels olie op een watje te doen en die vervolgens in je oor te 
stoppen. Dit kan erg verlichtend werken.  
 

 

 
 


