
 

 

EUROPESE ACADEMIE 

                            voor natuurlijke gezondheidszorg 

                           Antwerpen – Gent –Leuven – Maastricht 

 

 

 

 

 

Ga jij mee op schattenjacht? 

 
Dit is het verhaal van een dozijn kruiden. 

 

 

 

Karen Remans 

Academiejaar 2011-2012 

Eindwerk, verdedigd op 9 oktober 2012, tot het bekomen van het diploma Herborist               

Gent 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga jij mee op schattenjacht? 
Dit is het verhaal van een dozijn kruiden. 

 

 

Karen Remans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woord vooraf 
 

Ga jij mee op schattenjacht?  

 

Als kind al was ik gefascineerd door de natuur. Mijn mama bedank ik omdat zij mij de sleutel 

heeft gegeven van een schatkist: verwondering, bewondering en respect voor de natuur! 

Graag wil ik deze sleutel doorgeven aan mijn kinderen: Anneke en Dagwin. De wondere 

wereld van de natuur bevat zoveel rijkdommen waar wij van kunnen genieten, zoveel 

geheimen die wij mogen ontsluieren! Dit samen ontdekken vind ik heel erg boeiend, een 

heuse schattenjacht. Zo bedacht ik de titel van mijn eindwerk.  

 

Mijn schatkist bevat alles om te koesteren: zaadjes, goudsbloembalsem, een zelfgemaakte 

shampoo, .... Wat ik aan alle lezers van dit eindwerk cadeau wil doen, is wat ik ook in mijn 

werk bij Velt vzw wil doorgeven aan de kinderen en jongeren. Iedereen kan  zelf z’n eigen 

schatkist vullen. Op die manier heb ik dit jaar tijdens de schattenjacht een dozijn kruiden 

ontdekt: van Goudsbloem tot Framboos. 

 

Dankbaar blader ik door dit eindwerk. Speciale dank aan mijn man Jan, die mij de tijd en de 

ruimte heeft gegund om mijn studie herborist te realiseren. Hartelijk dank aan mijn ouders, 

aan Inge, aan mijn schoonmoeder, aan mijn broer, schoonbroer en schoonzussen, aan mijn 

kinderen en neefjes en nichtjes. Ook heel speciale dank aan de Europese Academie voor 

natuurlijke gezondheidszorg, aan alle docenten om hun kennis en passie met ons te delen. 

Bijzondere dank ook aan Linda Van hulle, Ward Doms, Rina Cosijns, Monique Vierendeel, 

Lieve Van Holder, Els Seldeslachts, Lies Remans, de collega’s studenten / herboristen, de 

collega’s van Velt vzw en de leden van de werkgroep in het Leader project ‘Kruiden 

verkennen in de Vlaamse Ardennen’. 

 

In dit eindwerk gebruik ik een aantal vaktermen en de namen van de inhoudstoffen van de 

planten. Voor de lezers die niet vertrouwd zijn met deze termen, heb ik een verklarende 

woordenlijst toegevoegd als bijlage. Deze lijst heeft tot doel een hulpmiddel te zijn bij het 

lezen, zonder daarom volledig te kunnen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Hoewel de auteur zich inspant om informatie te verschaffen die actueel en juist is, kan geen garantie gegeven 

worden dat al die informatie adequaat juist en volledig is, noch dat ze al omvattend is. De auteur, noch de vzw 

Europese Academie voor natuurlijke gezondheidszorg, kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als 

gevolg van het gebruik van de informatie die in dit eindwerk voorkomt of als gevolg van de afwezigheid van 

specifieke informatie. De eventueel vermelde adviezen en handelingen worden volledig op eigen 

verantwoordelijkheid toegepast. Bij het uitblijven van resultaat of bij eventueel ernstige klachten, dient men zich 

onmiddellijk te richten tot een professionele hulpverlener of een arts.” 
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Inleiding 
 

Dit eindwerk voor het behalen van het diploma herborist is begonnen als een eco-droom in 

tuin en keuken. Dit projectje is ontstaan vanuit de idee om de mensen (klein en groot van 

0-99jaar) samen te laten genieten van kruiden. Ik heb me laten inspireren door de kruiden 

in ons permacultuur stadstuintje en enkele kruiden die je veel vindt (of vond) in de streek. 

Het is een eindwerk geworden over de wonderen der natuur met recepten en eco-tips. Je 

vindt hierin drie grote delen: 

 

DEEL I: GOUDSBLOEM EN ANDERE RIJKDOMMEN 

Kruidige tips voor gezinnen. 

DEEL II: HET RODE THEEMYSTERIE 

Een intro-les voor secundaire scholen om kruiden te verkennen in de Vlaamse Ardennen. 

DEEL III: EEN DOZIJN KRUIDEN MET RECEPTEN:  

Goudsbloem in een wortelwolk* Salie  shampoo maken * Peterselie in een groene smoothie 

* Sint Janskruid plukken op ’t feest van Sint Jan * Rozemarijn-olie maken * Oost-

Indische kers in een kruidenazijn * Gote brandnetel in de soep * Gewone vlier in een siroop 

* Paardenbloem -gelei * Roomse kamille in een ligbad * Framboos (blad) in plaats van thee * 

Grote engelwortel konfijten.  

 

Bij dit project hoort ook EEN SCHATKIST met kruidenbereidingen en andere 

schatten: 
 GOUDSBLOEMBALSEM  

 VLAAMSE ARDENNEN-KRUIDENDRANK 

 TUINPESTO 

 PLANTAARDIG GEVERFDE WOL 

 SALIE  SHAMPOO 

 MAGICO ZADENMENGSEL 

 

Ik wens alle lezers (groot en klein) veel kruidenplezier. 
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DEEL I: Goudsbloem en andere rijkdommen in de tuin 
 

Twee jaar geleden ben ik begonnen met het knutselen van een scrapbook ‘Goudsbloem en 

andere rijkdommen.’ Enkele impressies uit het boek vind je in bijlage 1 pagina 75. In een 

eerste deel van dit eindwerk vind je enkele kruidige tips voor gezinnen die je terugvindt in het 

boek. Dit deel is gelinkt aan deel III in dit eindwerk met de kruiden: Goudsbloem, Salie, 

Rozemarijn, Peterselie, Sint Janskruid en Oost-Indische kers. De bijhorende recepten heb ik 

ook in het scrapbook geplakt. 

 

Tip 1: maak zelf een kruidentuin 
 

We hebben een klein stadstuintje van 100 m
2
. Toen we in ons huis kwamen wonen was dit 

een gazonnetje. Onze Ierse vriend Michael O’Callaghan, die een opleiding in permacultuur 

heeft gevolgd, schonk ons voor onze trouw een glazen hoorn met daarin zaden van kruiden en 

oude groentenrassen. Van mijn moeder kregen we dan weer enkele plantjes: Salie, 

Rozemarijn, Lavas, Venkel en Akelei. Volgens de principes van permacultuur hebben we 

paden en teeltbedden aangelegd. Vervolgens werd de grond verrijkt met compost en hebben 

we het zadenmengsel royaal uitgezaaid en voor elk plantje een goede plaats gezocht. De 

natuur hebben we ook ruimte gegeven en zo is onze tuin een bloemenrijke, permacultuurtuin 

geworden. Het salieplantje is in vijf jaar tijd een echte saliestruik geworden. Dit geluk wil ik 

graag delen met mensen, vandaar deze tuintips! 
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Tuintips voor een permacultuur kruiden- en groentenhoekje 

 

In de schatkist vind je het MAGICO-zadenmengsel voor een permacultuurtuintje met zaden 

van o.a. Goudsbloem, Oost-indische kers, Peterselie, Bieslook, Citroenmelisse, Zonnebloem, 

Roomse kamille, Sint Janskruid, Warmoes, Boerenkool, Hokaïdopompoen, …. In de maand 

mei maak je een zaaibed van +/- 10 m
2
, je verrijkt de grond met compost en je zaait het 

zadenmengsel royaal uit. Je laat de natuur z’n werk doen. Elke plant zal kiemen waar hij het 

liefste groeit. Regelmatig stuur je bij als er planten te hard groeien die daardoor andere 

planten, die jij graag ziet, dreigen te verdringen. 

 

Je kan nog extra kruiden bijplanten. Probeer elke plant die je plant op de juiste plaats te 

zetten. 

 

Als je een zonnig plekje hebt op het balkon of bij de achterdeur, plant je wat wintervaste 

kruiden die het hele jaar gebruikt kunnen worden: Salie en Rozemarijn. Je moet zorgen voor 

een plaats met veel zon, een goede drainage en wat beschutting, dat is alles! 

 

Plant in een zonnig hoekje ook nog enkele wat ruigere kruiden zoals Venkel, Lavas en Grote 

engelwortel. 

 

En vergeet niet: laat de natuur z’n werk doen! 

 

Tip 2: maak een schatkaart van de tuin 
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Om mee op schattenjacht te gaan heb je de schatkaart nodig. Deze schatkaart is een kaart van 

ons stadstuintje, met een beetje hulp door de nichten en de neefjes gemaakt. We gebruikten dit 

voor een spel. We maakten opdrachten die je moest uitvoeren om de schat te kunnen vinden. 

Het was voor iedereen een leuke en leerrijke namiddag! Dit spreekt erg tot de verbeelding. Je 

kan er bovendien alle kanten mee op! Voor alle ouders die dit lezen, ik daag jullie uit om sa-

men met je kinderen je eigen schatkaart te maken. En dan een schatkist te verstoppen met 

kruidige schatten, tips en recepten uit dit eindwerk (in deel III (pagina 37)) waarmee je aan de 

slag kan gaan. Een leuk idee voor een verjaardagsfeestje bijvoorbeeld. 

 

Tip 3: ga aan de slag met kruiden in de keuken 
 

Lekker koken met gezonde ingrediënten. Biologisch, vegetarisch en seizoensgebonden koken. 

Dat zijn de uitgangspunten van ecologische voeding. Alle recepten in dit eindwerk proberen 

hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. En allemaal hebben ze dit gemeen: ze zijn 

lekker en gezond. Als aperitiefhapje stel ik graag de tuinpesto voor. Dit recept laat toe te 

variëren volgens het aanbod in de tuin. 

 

Recept Tuinpesto 
Ga je mee kruiden plukken in de tuin? 

Heb je nog wat noten in huis? 

Zet de fles met biologische olijfolie klaar. 

Neem je vijzel of keukenmachine bij de hand. 

Nu kan je zelf PESTO maken! 

 

Ingrediënten: 

 Biologische olijfolie (250 ml)  

 Een flinke portie verse tuinkruiden 
(bijvoorbeeld een handvol peterselie, een handvol citroenmelisse, een blad van oerprei, en 
een handvol venkel (blad)) 

 60 gr noten of zaden (bijvoorbeeld hazelnoten) 

 (Indien gewenst geraspte Parmezaanse kaas) 

 (eventueel een teentje look) 

 Een snufje kruidenzout 

 … 

Zo doe je het: 

Pureer alle ingrediënten in een keukenmachine of in een vijzel. Klaar! Eenvoudig niet?! 

Met dit recept kan je eindeloos variëren. Pesto is heerlijk op brood, als pastasaus (warm of 

koud) of ook wel als saus bij vis,… 
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Tip 4: breng kunst in de tuin 
De natuur kan een inspiratiebron zijn voor kinderen en kunstenaars. Het is leuk om zo te 

tekenen en te schilderen samen! 

 

 
 

 
Deze kleurrijke bloementekening werd door Katharina gemaakt! 
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Tip 5: Goudsbloem voor 0 tot 99 jaar 
 

Recept goudsbloemolie 
Onze twee kinderen konden als baby enorm genieten van een korte massage met ‘Calendula 

Iedere Dag Olie’ van het merk Weleda. Vandaar dat ik ook een brochure van Weleda met 

enkele tips voor babymassages in de schatkist bij dit eindwerk voeg. In de les kruiden-

bereidingen van Dominique Belpaire leerden we al in les twee hoe we zelf Goudsbloemolie 

kunnen maken (Bellepaire, 2010-2011). De Weleda ‘Iedere Dag Olie’ is gemaakt van sesam-

olie. Sesamolie is geschikt voor elk huidtype, zowel voor de wat oudere huid als voor de 

babyhuid (Berghmans & Margodt, Kruidenbereidingen voor de herborist, 2006). Zo kom ik 

tot het volgend recept: 

 

Ingrediënten: 

 De lintbloemen van de Goudsbloem in kleine stukjes gesneden 
(genoeg van deze bloemen om een bokaal losjes te vullen met het kruid) 

 Sesamolie 
 

Zo doe je het: 

Vul de bokaal met de in kleine stukjes gesneden lintbloemen. Daarna giet je er de olie over tot 

de kruiden volledig onderstaan en de pot gevuld is.  

Sluit de bokaal en zet hem gedurende drie weken op een zonnige plaats op de vensterbank. 

Vergeet niet dagelijks de bokaal even te schudden. Daarna zeef je de verkregen olie door een 

neteldoek. Je giet de goudsbloemolie in donkere flessen die luchtdicht kunnen afgesloten wor-

den. De olie bewaar je fris en donker. Je gebruikt hem als massageolie en om de goudsbloem-

balsem te maken. 

 
Recept goudsbloembalsem 

Ondertussen is onze jongste zoon, Dagwin, 2,5 jaar oud. Hij gaat in september voor het eerst 

naar school. Anneke is nu 4 jaar. Regelmatig is er wel eens een pijntje hier of daar, zonder dat 

er een duidelijk wondje te zien is. Daarvoor is er de Goudsbloembalsem! Het is een heel 

ritueel om het potje zalf te pakken, open te schroeven, het plekje in te masseren en het pijntje 

verdwijnt als sneeuw voor de zon. Dit recept haalde ik uit het boek kruidenbereiding voor de 

herborist (Berghmans & Margodt, 2006): Lavendelbalsem voor hoveniers, ik verving de zoete 

amandelolie door Goudsbloemolie. 

 

Ingrediënten 

 4 el goudsbloemolie (maceraat op basis van sesamolie of zoete amandelolie) 

 4 el kokosolie 

 3 el bijenwas 

 6 el glycerine 

 6 druppels E.O. van Lavendel angustifolia 

Zo doe je het: 

Doe de goudsbloemolie, kokosolie en de bijenwas in een maatbeker en laat dit au bain-marie 

smelten. Voeg druppelsgewijs de glycerine toe.  

Voeg na afkoeling tot 40°C de etherische olie toe. Blijf roeren tot de balsem een roomachtig 

uiterlijk krijgt.  

Giet de balsem vervolgens in schoongewassen potjes met een schroefdeksel. Plak er etiketten 

op met de datum en de ingrediënten. 
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Info 

Goudsbloemolie Medicinale olie voor huidverzorging, verbetert de bloedcirculatie van de 

huid, maakt de huid soepel 

Kokosolie Voor droge huid 

Bijenwas Een stabilisator, smelt op 64°C, stolt zeer snel. De kunst is de zalf op het 

juiste moment in de potjes te gieten. Als je te lang wacht, is de zalf plots 

gestold in de beker. 

Glycerine Is een kleurloze, stroperige vloeistof met een zoete smaak. Het is een 

plantaardige verdikker. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Mijn nichtje Lieselotte wilde ook graag eens een zalf maken. 
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Doe mee met de kruidenquiz 
Deze quiz heb ik gemaakt als activiteit voor gezinnen bij een open tuindag. 

Hierbij horen kleine potjes met kruidenmateriaal zodat de mensen kunnen zien, proeven, 

ruiken en voelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORIZONTAAL 
1) Ik ben één van de meest gebruikte tuinkruiden. Ik 

ben vaak een plukje groen op je bord of in de soep: 

lekker en gezond! 

2) Mijn geur is pittig en doet een beetje aan citroen 

denken. In de zomer zoemen de bijtjes rond mijn oren 

omdat mijn bloemen een bron van nectar zijn. 

3) Ik ben een struikje dat ook in de winter groen blijft. 

Mijn typische geur kan je ruiken in het potje met 

gedroogde bladeren en etherische olie. 

4) Ik ben lekker in de soep en ook als kruidenthee. 

Herken je mijn gedroogde blaadjes in het potje? 

Wees voorzichtig als je mij plukt, want ik heb 

prikkelende brandharen! 

5) Mijn gouden, gele en oranje bloemen verklaren mijn naam, ik volg de zon. In één potje vind je mijn zaadjes 

en in het andere potje een zalfje voor de huid. 

7) Ik heb een heerlijke geur. Ruik eens aan het potje met blaadjes en etherische olie. Mijn blaadjes worden 

gebruikt bij het stoven van vlees en ook in de soep. 

8) Proef eens een zaadje, ik proef naar anijs. Mijn knol is lekker bij vis! 

 

VERTIKAAL 

1) Als veel voorkomende wilde plant met gele bloemen vind je mij in graslanden, in bermen 

en gazons. Je herkent mij wel aan de pluizenbol met mijn zaadjes in het doosje. 

6) Vaak word ik in tuinen gekweekt als keukenkruid. Mijn versnipperde blaadjes zijn lekker 

in de soep en ook wel in sauzen en slaatjes. 
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DEEL II: Het rode theemysterie 
 

Dit tweede deel van mijn eindwerk kadert in een project ‘Kruiden verkennen in de Vlaamse 

Ardennen’. Een project waarvoor we met Velt vzw Leader-subsidies krijgen. Leader is een 

subsidieprogramma voor plattelandsprojecten met steun van de provincie, Vlaanderen en 

Europa.  

 

In dit project is de uitdaging voor de secundaire scholen: een wedstrijd in het ontwikkelen van 

een heuse Vlaamse Ardennen-kruidendrank. Het educatieve project omvat een intro-les met 

PowerPoint, een bedrijfsbezoek aan een kruidenkwekerij en een kruidenlus. In dit eindwerk, 

met name in deel III, diep ik de kruiden uit die we zouden kunnen gebruiken in het ultieme 

recept voor een Vlaamse Ardennen-kruidendrank: Grote brandnetel, Gewone vlier, Paarden-

bloem, Roomse kamille, Grote engelwortel en Framboos. Werkblaadjes voor de leerlingen 

zijn te vinden in bijlage 2, pagina 83. 

 

 

PowerPoint 
De bijhorende PowerPoint-presentatie vind je hier in dit hoofdstuk. De uitleg onder elke slide 

is een aanzet tot de uitleg die ik geef tijdens de presentatie, met praktische tips in verband met 

het verloop van de les. In het cursief enkele vragen die aan de klas gesteld kunnen worden. 

 

Kader 

 
 

We willen samen met de leerlingen op zoek gaan naar de smaak en de geheimen van kruiden: 

wilde planten op het platteland, kruiden op de akkers, wilde kruiden in de wegberm, in de 

weiden en bossen en in de natuurreservaten en ook bomen en struiken die je in de Vlaamse 

Ardennen tegenkomt. 
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Kruiden verkennen in de Vlaamse Ardennen wil ook werkelijk zeggen dat we op verkenning 

gaan! Een intro-les in de klas en daarna ook een bezoek aan een kruidenkwekerij in de 

Vlaamse Ardennen. We zullen te gast zijn bij kruiden Claus, bij De Gastvrije Aarde en bij De 

Kollebloem. Hierbij komt dan ook nog een wandeling op het platteland: een kruidenlus.  

 

 
 

En dan is er ook de wedstrijd: we gaan de uitdaging aan om een lekkere en gezonde, 

streekeigen kruidendrank te maken!  
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In deze intro-les mogen jullie zich onderdompelen in de wereld van de kruiden. Het is slechts 

een tipje van de sluier die we zullen oplichten, want er zijn duizenden boeken geschreven 

over kruiden. Kruiden geven hun geheimen niet zomaar prijs. We proeven van 6 mysterieuze 

infusen. 

 

 
 

De slide verschijnt eerst leeg. 

Wie kan er deze slide aanvullen? We zoeken zoveel mogelijk kruidenbegrippen. 
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Al deze aspecten willen we aan bod laten komen in dit project. 

 

Het rode theemysterie 

 
 

(De leerlingen proeven van het rode theemysterie: een kruidendrank op basis van Grote 

brandnetel, Gewone vlier, Roomse kamille, Paardenbloem, Grote engelwortel en Framboos. ) 

We verklappen echter de ingrediënten nog niet! Dit mysterie zullen ze tijdens de les moeten 

ontrafelen. 
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Er zijn zes kruiden gebruikt om deze thee te maken.  

 

 
 

Het eerste kruid is er eentje dat iedereen wel moet kennen. Door veel mensen wordt dit kruid 

enkel beschouwd als onkruid. Maar dit kruid is ook erg lekker en gezond. Het bevat veel 

mineralen en vitaminen. Je kan er ook soep van koken. Je moet wel opletten als je het plukt. 

Wie kent er de naam van dit kruid? 
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Het infuus van brandnetel heeft een zachte geur die een beetje doet denken aan het zwembad 

(chloor), de geur van nat gras, de geur van warme melk met een vel (al lichtjes kabbelend), 

licht zuur. 

 

 
 

Deze plant werd vroeger veel gekweekt in de Vlaamse Ardennen. Het is een cultivar, dat wil 

zeggen dat je deze soort niet zal tegenkomen in het wild. Wie kent er deze plant? 
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De smaak van dit infuus zal misschien niet voor iedereen even aangenaam zijn. Het doet 

sommige mensen denken aan de smaak die je in je mond proeft als je net uit narcose komt. 

Het infuus heeft ook een erg wrange nasmaak. Maar de medicinale waarde van deze plant is 

bijzonder groot, zij is onder andere toepasbaar bij maag- en darmkrampen. Het kruid werkt 

ook zeer rustgevend. 

 

 
 

Wie kent er de naam van deze struik? 
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Dit is een erg lekker infuus! Het is aan te raden bij koorts, het heeft een zweetbevorderende 

werking. 

 

 
 

Dit kruid zou normaal gezien ook door iedereen gekend moeten zijn! De zaden worden 

verspreid door de wind en kunnen erg ver vliegen. Daardoor groeit deze plant in bijna alle 

werelddelen (niet op Antarctica). Wie kent er de naam van dit kruid? 
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De geur van dit infuus doet denken aan een nat bos, aan mos of aan de zilte zee. Het uitzicht 

van de drogerij is erg gelijkend op de brandnetel, maar de smaak van het infuus is toch wel 

duidelijk anders! 

 

 
 

Hoewel deze bes alom gekend is, vermoed ik dat er niet veel mensen zijn die het infuus al 

eens gedronken hebben. Wie heeft het al wel eens geproefd? 
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De drogerij van dit kruid is heel zacht, je zou er zo een nestje mee kunnen maken. De thee 

wordt aanbevolen aan zwangere vrouwen tijdens de laatste drie maanden van de 

zwangerschap. 

 

 
 

Tot slot schiet er maar één plant meer over en dat is…? 
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Deze plant bevat veel etherische oliën! Dat zijn geurige, aromatische stoffen. Ze geven de 

kruidendrank een aparte toets. Let wel op dat je van dit kruid niet teveel gebruikt, anders 

wordt het infuus al snel te sterk. 

 

 
 

Je kan aan een infuus ook altijd nog smaakmakers of zoetmakers toevoegen. We zochten naar 

een gezonde smaakmaker. Wie weet welk ingrediënt we nog gebruikt hebben bij het maken 

van het rode theemysterie? 



 

26 

 

 
 

Je kan deze kant en klaar kopen of zelf maken. Heeft er iemand al eens vlierbessensiroop 

gemaakt? 

Pluk de bessen. Haal de bessen van de steeltjes af. Doe ze in een pot en zet ze onder water. 

Zet de pot op het vuur. Als de bessen openspringen zet je het vuur af en zeef je alles door een 

neteldoek of schone theedoek. Meet het vocht. Per liter vocht gebruik je 650 gr rietsuiker. Zet 

terug op het vuur en laat 5 minuten doorkoken. Het recept vind je in de bundeltjes. 

 

Zo maak je een kruidendrank 
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Je hebt één eetlepel droge kruiden nodig per liter water. Als je verse kruiden gebruikt, mag je 

gerust dubbel zo veel nemen. Doe de kruiden in de theekan en giet het water op de kruiden. 

Het water mag net niet meer kokend zijn als je het op de kruiden giet. Best is het zo’n 80-90 

°C. Dek de theekan af zodat de etherische oliën niet kunnen vervliegen. 

 

 
 

Dit is de kunst van het theezetten! Als je de thee te lang laat trekken wordt de thee te sterk van 

smaak. Maar als je de thee niet lang genoeg laat trekken, lijkt het wel afwaswater. 
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Honing mag je altijd maar toevoegen als de drank is afgekoeld tot 40°C, anders verlies je de 

gezonde werking van de honing. Je kan ook een scheutje appeldiksap, agavesiroop, 

ahornsiroop; vlierbessensiroop of een beetje stevia poeder toevoegen. 

 

 
 

Als je dat wil, kan je de drank nu laten afkoelen in de koelkast. Zo kan je er een ‘ice-tea’ van 

maken. Eigenlijk is het geen echte thee, omdat er geen theeplant (Camelia sinensis (L.) 

KUNTZE) gebruikt is om hem te maken. Daarom spreken wij van een kruidendrank.  
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Het mysterie oplossen 

 
 

Nu is het jullie beurt om een infuus te maken. Van de zes kruiden uit de quiz mogen jullie nu 

in groepjes zes maal een enkelvoudig infuus maken. 

 

 
 

Jullie krijgen allemaal een bundel met informatiefiches en ook werkblaadjes om in te vullen. 

Er zijn zes waterkokers met zes theekannen. Er is 1 liter thee per soort. Wees dus zuinig zodat 

er genoeg is voor de hele klas. Na de proeverij schuiven we telkens door naar een andere tafel. 



 

30 

 

De watervoetafdruk 

 
 

Als het mysterie is opgelost, volgt er nog een laatste deeltje in deze presentatie over de 

watervoetafdruk. Hebben jullie al eens gehoord van de watervoetafdruk? Wie kent er de 

ecologische voetafdruk? 

 

 
 

120 liter daarvan is bestemd voor huishoudelijk gebruik: douche, was, toilet, etc. Maar het 

grootste deel van deze liters zit verstopt in onze voeding en onze kleding bijvoorbeeld. 
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Dit is ook de schiftingsvraag van het theemysterie. Als de leerlingen alle blaadjes hebben 

ingevuld, mogen ze de bundeltjes met werkbladen afgeven. 

De oplossing is 100 liter! 

 

 
 

Zwarte thee wordt geteeld in Aziatische landen. Plantages van thee hebben water nodig. 

Vervolgens wordt de thee gedroogd, verpakt en vervoerd.  
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Hierop zien we de watervoetafdruk van een aantal voedingsmiddelen. Sommige gewassen 

verdampen meer water dan andere gewassen. Dierlijke producten vragen ook veel water voor 

hun productie. 

 

 
 

België voert veel gewassen in die om grote hoeveelheden water vragen bij de productie. We 

gebruiken water uit Frankrijk, India, Pakistan, … Als er in die landen een evenwichtige 

waterhuishouding is, is dat geen probleem. Maar dat is niet altijd het geval. 
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In deze grafiek wordt de ecologische voetafdruk en de watervoetafdruk van enkele dranken 

weergegeven. Thee scoort het beste van alle dranken buiten water. 

 

 
 

Nu gaan jullie de uitdaging aan om zelf een kruidendrank te ontwikkelen met een zo klein 

mogelijke watervoetafdruk. 
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Tot slot 

 
 

Wij zijn benieuwd naar jullie recepten. Jullie zullen deze kruidendranken mogen maken 

tijdens het bedrijfsbezoek. We stemmen dan voor de beste drank van de klas, en deze wordt 

dan jullie inzending van de school. Ontwikkel ook een mooie verpakking met etiketten om op 

de fles te plakken. 

 

 
 

Wordt vervolgd! 
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Recept van Vlaamse Ardennen-kruidendrank 
De drank die de leerlingen proeven is een kruidendrank met een rode kleur doordat hij gezoet 

werd met vlierbessensiroop. Vandaar is het rode theemysterie ontstaan, die in een intro-les de 

leerlingen wil laten zoeken naar de smaak en de geheimen van (on)kruiden. De brandnetel is 

een door mij uitverkoren plant omdat hij zeer ondergewaardeerd en meestal als onkruid 

aanzien wordt. In een infuus zorgt hij voor een zoetige smaak, waarbij je de ook de mineralen 

proeft. Daar voegde ik nog Paardenbloemblad aan toe, die ook door de meeste mensen te 

weinig naar waarde wordt geschat. Roomse kamille en Grote engelwortel geven een historisch 

accent omdat zij jarenlang in de Vlaamse Ardennen gekweekt werden (volgens Justine 

Dewitte van het Proefcentum PCG in Kruishoutem). Het blad van Framboos tot slot is een 

klassieker voor het bereiden van infusen die tot doel hebben de smaak van zwarte thee te 

benaderen (Verhelst, 2010). Dit is een verrassende kruidencombinatie, een heerlijk 

verfrissende drank. 

 

Ingrediënten: 

 60 g Grote brandnetel (kruid) 

 10 g Paardenbloem (blad) 

 10 g Roomse kamille (bloem) 

 10 g Grote engelwortel (wortel) 

 10 g Framboos (blad) 

 Vlierbessensiroop 

 



 

36 

 

Zo doe je het: 

Je maakt een warm infuus van de bovengenoemde kruidenmengeling. Om te zoeten en op 

smaak te brengen voeg je 3 eetlepels vlierbessensiroop toe per liter kruidendrank. Je laat de 

drank afkoelen tot op kamertemperatuur en je koelt deze drank verder in de koelkast. Serveer 

de ‘ice-tea’ met een ijsblokje in een groot limonadeglas. 

 

Info: 

Ofschoon deze ‘ice-tea’ eigenlijk bedoeld is als lekkere en educatieve kruidendrank en niet 

zozeer als medicinale kruidendrank, is dit toch ook een gezonde drank! Alle gebruikte kruiden 

worden één voor één besproken in een beknopte monografie in deel III van dit eindwerk. 

Daaruit kan je afleiden dat er wel heel wat gezondheidsbevorderende eigenschappen aan toe 

te kennen zijn: deze kruidendrank is een bron van mineralen en vitaminen, hij werkt bloed-

zuiverend, diuretisch, versterkt de immuniteit en bevordert de spijsvertering. 

 

We deden samen met Ann Van Steenkiste (www.curiosithee.be) de oefening om de smaken 

van de enkelvoudige infusen te beschrijven. Hieronder vind je het resultaat. 

 

Framboos (blad) 

Geur: zuur, medicinaal zoals ether, yoghurt 

Smaak: zoet, licht prikkelend, zoethout, lichte anijssmaak, houterig, (fruitig) 

 

Brandnetel (kruid) 

Geur: zachte geur, zwembad (chloor), geur van nat gras, warme melk met een vel (al lichtjes 

kabbelend), licht zuur 

Smaak: warme sla, zoetig, mineralen (zoals natte steen) 

 

Paardenbloem (blad) 

Geur: nat bos, mos, zilt (zoals zeewier), zee 

Smaak: witte kool, plakt, bittere nasmaak 

 

Roomse Kamille (bloem) 

Geur: yoghurt, zoetzuur, droog en proper hooi, lichtjes abrikoos 

Smaak: bitterzoet, wrange nasmaak, narcose, kruidnagel, zoethout 

 

Vlier (bloem) 

Geur: lente, honing, munt, zoet, licht zuur 

Smaak: bloemenhoning, licht zoethout, vlier , een beetje zure appel 

 

Grote engelwortel (wortel) 

Geur: zoethout, verbrand (as), kampvuur, lavendel, selder, dennenbos 

Smaak: prikkelend op het puntje (of de zijkant) van de tong, bitter, scherp, metaal, pastinaak, 

hars 

 

  

http://www.curiosithee.be/
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DEEL III: Een dozijn kruiden met recepten 
 

Twaalf uitverkoren kruiden: Goudsbloem, Salie, Rozemarijn, Peterselie, Sint Janskruid, Oost-

Indische kers, Grote brandnetel, Gewone vlier, Paardenbloem, Roomse kamille, Grote 

engelwortel en Framboos. In deze studie probeer ik de kruiden, die ik gebruikt heb in de 

recepten, beter te leren kennen.  

 

Elk kruid heeft zijn eigen verhaal. Dit vertel ik in een beknopte monografie waarin plantkun-

dige aspecten aan bod komen in het deel ‘Wie ben ik?’. Verder ook een vermelding van de 

voornaamste inhoudstoffen en hun genezende werking. Daarnaast kruidenbereidingen met 

recepten en mijn ervaringen hieromtrent. 

 
Cruijdeboeck deel 2 capitel 12 Bladzijde 199 (Dodoens, 1554) 
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Goudsbloem 
Kruidenfiche 

Goudsbloem 

Calendula officinalis L.  

(compositae) 

 

Wie ben ik? 

Ik ben een eenjarig kruid met een spoelvormige 

wortelstok en een rechtopstaande, vertakte stengel, die 

20 tot 50 cm hoog kan worden. Mijn onderste bladeren 

zijn gesteeld en voorzien van een bladschede. Mijn 

stengelbladeren zijn zittend, lancetvormig en afwis-

selend geplaatst. Van top tot teen ben ik ruw behaard. 

Mijn mooie, goudgele bloemhoofden met buis- en 

lintbloemen kan je bewonderen van mei tot november. 

Mijn vruchtjes zijn kromme nootjes die lijken op 

vogelpootjes. Vroeger gebruikten alchemisten deze in 

hun pogingen om goud te maken.  

Vaak word ik als sierplant in de tuin gezaaid, maar 

tevens word ik gekweekt als geneeskrachtig kruid. Ik 

hou van een zonnige, beschutte plaats.  

(Dries, et al.) 

 

Naamgeving 

Het woord calendula komt van het woord calendau = de eerste dag van de maand. De plant 

maakt elke maand nieuwe bloemen aan, een hele zomer lang en nog tot laat in de herfst. 

 

Inhoudstoffen (bloem) 

 Bitterstoffen waaronder calendine (tot 
19%) 

 Etherische olie 

 Carotenoïden 

 Saponinen 

 Gom 

 Slijmstoffen 

 Hars 

 Flavonoïden 

 Triterpeenalcoholen 
 

(Dries, et al.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneeskrachtige werking 

Uitwendig:  

 Calendula is het beste middel tegen 
huidaandoeningen.  

 Calendula werkt ontsmettend, anti-
bacterieel, antiviraal, schimmelwerend, 
ontstekingswerend, wondhelend, ver-
zachtend (bij zonnebrand, lichte brand-
wonden, gevoelige huid). De flavo-
noïden, de etherische olie en de 
triterpeenalcoholen blijken een ont-
stekingsremmende werking te hebben. 

 

Inwendig:  

 Calendula werkt galdrijvend en kramp-
stillend. Het zijn vooral de etherische 
oliën die  krampstillend werken. De 
goudsbloem bevat bitterstoffen. Dit zijn 
stoffen die de spijsvertering op gang 
trekken (stimulatie van de gal).  
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Opgelet 

Inwendig gebruik: 

vanwege de stimulerende invloed op de baarmoeder (Fyto-oestrogenen en etherische olie) niet 

gebruiken tijdens de zwangerschap en niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding. 

Bij uitwendige toepassing zijn er geen contra-indicaties 

 

Wortelwolk (Ecosmos voor kinderen) 
 

Een ecosmos is een biologisch, vegetarisch broodje: heerlijk van smaak en een ecologisch 

alternatief voor een ‘gewoon smoske met vlees en groenten’. Liefst zijn alle ingrediënten 

biologisch geteeld en kies je voor seizoensgroenten (www.ecosmos.be). Aan het recept van 

deze smos met worteltjes, tofoe en tuinkers voegde ik nog een handvol goudsbloemen toe. Dit 

recept is zo eenvoudig, dat de kinderen zelf aan de slag kunnen om hem te maken, want 

zelfgemaakt smaakt dubbel zo lekker! 
 

Ingrediënten 

 2 wortelen 

 200 g tofoe 

 2 el olijfolie  

 2 el sojasaus 

 2 el geroosterde sesamzaadjes 

 Een handvol tuinkers 

 Een handvol goudsbloemen  
(de lintbloempjes en 3 goudsbloemen in zijn geheel ter versiering) 

 Peper en zout 
 

Zo doe je het: 

Rasp de wortelen. 

Prak de tofoe fijn met een vork. 

Voeg de andere ingrediënten toe en meng alles door elkaar. 

Kruid met peper en zout naar smaak. Versier het slaatje met de 3 goudsbloemen. 

 

Smakelijk! 



 

40 

 

Salie 
Kruidenfiche 

Salie 

Salvia officinalis L.  

(Labiatae) 

 

Wie ben ik.  

Je herkent mij gemakkelijk aan mijn geur. Ik ben een 

kruidachtige plant, onderaan ben ik houtachtig. Ik wordt 20-

60 cm hoog. Mijn stengel is vierkantig en viltig behaard. 

Mijn bladeren zijn langwerpig, elliptisch, of eivormig, 

gesteeld of zittend, en kruisgewijs tegenover elkaar aan de 

stengel geplaatst. Mijn bladrand vertoont een fijne karteling 

en aan de bladsteel zitten soms twee oortjes. Mijn bloemen 

zijn violetkleurig en zitten samen in schijnkransen van 4 tot 

8 violetkleurige bloemen, die je kan bewonderen in juni en 

juli.  

Je vindt mij veel in Zuid-Europa en het Middellandse 

Zeegebied, maar ik kom ook bij ons voor: ik word in veel 

tuinen gekweekt. 
(Dries, et al.) 
 

Inhoudstoffen (blad) 

 Etherische olie: alfa en beta thuyon, 
ceneolen en kamfer. 

 Looistoffen: rozemarijnzuur, 
triterpeen 

 Bitterstoffen: pikrosalvinen, 
diterpenen 

 Flavonoïden: luteoline, genkwanine, 
hispiduline 
 

(Dries, et al.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genezende werking 

 De etherische olie werkt des-
infecterend en helpt bij krampen. 

 Salie regelt de hormoonhuishouding 
bij vrouwen (door de etherische olie, 
en de fyto-oestrogenen, flavo-
noïden). 

 Salie werkt antiseptisch en ver-
mindert winderigheid (door de ethe-
rische oliën). 

 Salie wordt gegeven bij ontstekingen 
in de mond, tandvlees en keel. 

 Rustgevend 

 Zweetafremmend 

 Salie werkt gunstig op maag en 
darm(door de looistoffen). 

 Salie heeft een ondersteunende 
werking bij diarree (door de looi-
stoffen). 

 
 

Opgelet! 

Niet geschikt voor zwangere vrouwen (kan afwijkingen aan de foetus geven). 

Niet geschikt voor vrouwen die borstvoeding geven, het remt de melkproductie. 

Niet meer dan 2 kopjes per dag, Salie kan toxisch zijn voor de lever (door de thuyon). 

 

Een stukje geschiedenis 

Salie werd ook altijd geassocieerd met een lang leven. Zoals Hildegard van Bingen zei: 

‘Waarom zou een mens sterven met salie in de tuin?’. 
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Tuintips 

Salie is een makkelijke plant. Het is een groenblijvende struik die niet veel water wil, 

daarom vertoeft hij het liefst in goed drainerende grond in volle zon. 

 

 

Salie shampoo 
Hieronder vind je een stukje van mijn examen voor het vak kruidenbereiding in het tweede 

jaar herborist. Dit jaar ging ik aan de slag met tensiden, hydrolaten en etherische oliën, en 

maakte ik kruiden shampoos volgens het algemeen recept uit de cursus van Dominique 

Bellepaire (Bellepaire, 2010-2011). 

 

 
 

Ingrediënten: 

 

HYDROLAAT 
 60 ml hydrolaat van Salie  

 

+ TENSIDEN: 

 27 ml magnesium alkylethersulfaat 

 10 ml cocamide propyl betaïne  

 2 ml cocamide DEA 

 

+ ETHERISCHE OLIE: 

 10 druppels etherische olie van Salie 

 10 druppels etherische olie van 
Laurier 

Zo doe je het: 

 

Verwarm het hydrolaat lichtjes in een 

vuurvaste beker, au bain-marie. 

 

Meng de tensiden met het hydrolaat. 

 

 

 

 

Voeg na afkoeling de etherische oliën toe 

en vul het flesje. 
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Info: BESPREKING VAN DE INGREDIËNTEN EN KRUIDEN 

Hydrolaat van 

Salie 

 

 

 

 

 

Bij de eerste salie shampoo die ik maakte, gebruikte ik een aftreksel 

van Salie. Het voordeel van hydrolaten echter ten opzichte van af-

treksels is dat hydrolaten een groter gamma aan water en vet 

oplosbare inhoudstoffen bevatten. Bovendien zijn hydrolaten kleur-

loos in tegenstelling tot de groenbruine kleur van aftreksels, hetgeen 

ik als een bijkomend voordeel beschouw voor het te maken 

eindproduct.  

Voor de laatste versie van de salie shampoo gebruikte ik een zelf-

gemaakt hydrolaat van verse Salie uit de tuin. Hiertoe heb ik mij een 

EcoStill
®
 distillatieapparaat aangeschaft: een investering waar ik nog 

geen minuut spijt van heb gehad. 

Het hydrolaat van Salie is geschikt voor vet haar, bij roos en voor 

futloos haar. 

magnesium alkyl 

ether sulfaat 

Dit is een tenside met etherketen, en dit is veel minder agressief dan 

laurylsulfaat. Het is echter niet zo gemakkelijk om er aan te geraken. 

Herbovan en O’naturelle verkopen deze grondstof niet meer. 

Uiteindelijk kon Christel Van Vooren van Netelvuur mij wel helpen. 

Eerder gebruikte ik ook Laurylglycoside en Triethanolamine Lauryl 

Sulphate als tensiden, maar deze zijn niet even mild en er is kans op 

allergische reacties. 

cocamide propyl 

betaïne 

Een tenside die gewonnen wordt uit kokosvet. Het is een zeer 

huidvriendelijke substantie en betaïne irriteert het oogvlies niet. 

cocamide DEA Is ook een tenside afkomstig uit kokosvet. Het wordt vooral 

toegevoegd om de viscositeit van onze shampoo te verbeteren. Er is 

slechts een kleine hoeveelheid (2 ml) nodig voor een goed resultaat. 

Omdat de viscositeit van deze stof zo hoog is, blijkt het het gemak-

kelijkst te zijn om ze te doseren met een injectiespuitje zonder naald. 

etherische olie van 

Salie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latijnse naam: Salvia officinalis   

Producerend orgaan (p.o.): plant 

Productiemethode: stoomdistillatie 

Geur: frisse, groene, ietwat denachtige geur  

De naam is afgeleid van het Latijnse `salvere`, gezond zijn. Het kruid 

heeft een sterke, doordringende geur en een wrange smaak. 

Stoomdistillatie van de bloemen en bladeren levert een kleurloze tot 

lichtgele olie met een krachtig aroma en een kleurloos hydrolaat. 

Inhoudstoffen van de etherische olie 

30-50 % thujon, 5-15 % cineol, verder linalol, borneol, kamfer, 

salveen en pineen,… 

De olie, Oleum Salviae, vertoont overeenkomsten met vrouwelijke 

hormonen en is daarom een nuttige aanvulling in de menopauze. 

Gebruik 

Salie essentiële olie wordt in de aromatherapie o.a. gebruikt bij: 

slechte eetlust, herstel na ziekte, onregelmatige menstruatie, 

overgangsklachten, opvliegers, onrustig slapen, trage spijsvertering, 

spruw, reumatische aandoeningen, lage bloeddruk, sterke transpiratie, 

zweetvoeten, leverziekten en om vocht af te drijven. Reguleert 
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menstruatie, stimuleert en reguleert de galstroom en het zenuwstelsel, 

is nuttig tijdens het afvallen, zuivert het bloed. De etherische olie van 

Salie is geschikt voor vet haar, bij roos en voor futloos haar. 

Opgelet 

Salie heeft ontegensprekelijk een duidelijke medicinale waarde, maar 

als het gaat om de etherische olie is enige voorzichtigheid gewenst: 

De etherische olie bevat een groot gehalte aan thujon, dat epileptische 

aanvallen kan uitlokken of, in hogere dosering, zo giftig is voor het 

centraal zenuwstelsel dat het verlammingen kan veroorzaken. Voor 

zwangere vrouwen kan het abortief werken. 

Doch voor uitwendig gebruik in een shampoo is de dosering zo klein 

dat dit geen problemen oplevert. 

Waarom Salie? 

Nogal wat mensen in mijn omgeving hebben last van vet haar. Ik was 

benieuwd of ik met Salie shampoo hierin verandering zou kunnen 

brengen. Alle salie shampoos, die ik maakte, werden getest en goed 

bevonden! De salie in onze tuin groeit uitbundig en ik kreeg nog salie 

van een vriendin. Ik heb nog 1,5 liter hydrolaat waarvan ik shampoos 

kan maken. We kunnen dus voorlopig nog wel even doorgaan met 

salie shampoo maken! 

 

etherische olie van 

Laurier 
 

Latijnse naam: Laurus nobilis  

Producerend orgaan (p.o.): blad 

Productiemethode: stoomdistillatie 

Geur: warme en kruidige geur  

In de tijd van de Grieken en de Romeinen was laurier het symbool 

voor de overwinning. Overwinnaars werden dan ook getooid met een 

lauwerkrans, gemaakt van laurierbladeren. Julius Caesar werd en 

wordt nog steeds afgebeeld met zo een laurierkrans, lauwer of lauwer-

krans. Heel wat termen en uitdrukkingen in onze taal verwijzen naar 

die symboliek (laureaat, op zijn lauweren rusten ...).  

Inhoudsstoffen van de etherische olie 

Onder andere: alfa-pineen, beta-pineen, sabineen, 1,8-cineol, linalool, 

terpenyl-acetaat  

Gebruik  

Bij spier- en gewrichtsproblemen. In de huidverzorging: bij vette huid 

en acne. Gaat negatieve gedachten en verwarring tegen. Stimuleert 

helderheid, zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde.  

Deze etherische olie wordt gebruikt in shampoos voor vet haar en 

bij roos. 
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Opgelet  

Bij normaal gebruik worden geen nevenwerkingen verwacht. In bad- 

en massagetoepassingen kunnen, heel uitzonderlijk, allergische 

reacties voorkomen. 

Waarom? 

Ik was op zoek naar een synergie die werkzaam is tegen vet haar en 

die goed combineerbaar was met Salie. Beide geuren gaan wonderwel 

samen!  

 

 

Salade van verse boontjes met salie en look 
Dit is een heerlijk zomers gerecht. Ik ben dol op boontjes en sluimererwtjes. Het is lekker 

met een vegetarische burger erbij en met gebakken patatjes! Ik vond het in ‘het handboek 

ecologische voeding’ van Velt vzw. Dit is zo een beetje de bijbel van mijn keukenkast. 

Wel honderd recepten vind je erin! En ze zijn allemaal even lekker. 

 

Ingrediënten: 

 100 g prinsessenboontjes 

 100 g boterboontjes 

 100 g sluimerwtjes 

 100 g verse gedopte erwtjes (= 200 g ongedopt) 

 3 blaadjes verse salie (ter versiering) 

 

Voor de vinaigrette 

 6 eetlepels olijfolie 

 2 eetlepels citroensap 

 1 koffielepel mosterd 

 Een teentje gesnipperde look 

 6 blaadjes verse salie gesnipperd 

 Snufje tijm 

 Snufje bonenkruid 

 Kruidenzout 

 Peper 

 

Stoom of stoof de schoongemaakte boontjes en erwten apart gaar. Maak intussen de 

vinaigrette: doe al de ingrediënten voor de vinaigrette in een flesje en schud flink. Schik de 

groenten per soort naast elkaar in een schaal en overgiet ze met de vinaigrette. Laat het 

gerecht afkoelen alvorens te serveren. Garneer met de overige salieblaadjes. 

(Lauwers, 2003) 

 

Info: 

Let op, geniet van dit gerecht tijdens de zomer als er boontjes en sluimerwtjes te koop zijn 

van bij ons, of nog beter, als je kan oogsten in eigen tuin. Want als je in de winter boontjes 

koopt in de winkel komen ze vaak uit Egypte, deze zorgen er voor dat je ecologische voet-

afdruk stijgt! 



 

45 

 

Rozemarijn 
Kruidenfiche 

Rozemarijn 

Rosmarinus officinalis L.  

(Labiatae) 

 

Wie ben ik? 

Ik ben een heester en wordt ongeveer 1 m hoog. Mijn takken 

stijgen recht omhoog en dragen leerachtige, lijnvormige 

bladeren met omgerolde rand. De bovenzijde is glanzend 

groen, terwijl de onderzijde viltig behaard is. Mijn bleek-

blauwe bloemen zijn relatief klein en zitten in schijnkransen. 

Ze zijn rijk aan nectar en trekken bijen aan. Ik sta in bloei van 

april tot juni(Dries, et al.). Let op dat je mij niet te hard snoeit, 

want daar hou ik niet van. 

 

 

 

 

 

 

Inhoudstoffen (blad) 

 Etherische olie: cineolen, kamfer, 

pinenen, borneol, bornylacetaat. 

 Flavonoïden 

 Looistof: rozemarijnzuur 

 Bitterstoffen: carnosolzuur en 

rosmadial zoals pikrosalvine en 

rosmanol. 

(Dries, et al.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneeskrachtige werking 

Inwendig: 

 Rozemarijn heeft een krampstillende 
werking op de gal en dunne darm. 

 Rozemarijn werkt eetlustopwekkend 
en zorgt voor een verhoging van de 
maagsapsecretie (door de bitter-
stoffen). 

 De looistof rozemarijnzuur werkt 
ontstekingswerend en de galpro-
ductie door de lever stijgt. 

 Rozemarijn wordt aangeraden bij 
darmgassen. 

 Bij verlaagde bloeddruk werkt Roze-
marijn bloeddrukverhogend (vooral 
door de etherische oliën).  

 Door de kamfer die het bevat, heeft 
rozemarijn een tonisch effect op de 
bloedcirulatie en op het zenuw-
stelsel (Weiss, 1988) 
 

Uitwendig 

 Rozemarijn werkt ook pijnstillend bij 
spierpijnen. 

 Rozemarijn zorgt voor verhoging van 
de doorbloeding (door de flavo-
noïden en de etherische oliën). 

 

Teelt 

Rozemarijn groeit het best op lichte, zandige en droge bodem. De plant heeft behoefte aan 

kalk en houdt van een beschutte plek gericht naar het zuiden. 
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Een verhaal over Rozemarijn. 
Een koningin liep te wandelen in haar tuin, huilend, omdat ze 

geen kinderen had. Ze bleef staan bij een Rozemarijnstruikje, en 

sprak de wens uit dat ze even vruchtbaar zou zijn. Haar wens 

werd vervuld, en negen maanden later schonk ze het leven aan…. 

een Rozemarijnstruikje, dat ze innig liefhad… Een neef van haar, 

een koning, ontfutselde haar de struik echter, en zorgde er goed 

voor, begoot het regelmatig met geitenmelk.  

Op een dag zat de koning bij het Rozemarijnstruikje in zijn tuin, 

haalde een blokfluit uit zijn zak tevoorschijn en speelde een 

wijsje. Plots verscheen er een wondermooie jonkvrouw uit het 

struikje. De koning werd hopeloos verliefd, maar helaas, kort 

daarop brak er een oorlog uit  en moest hij ten strijde trekken. Hij 

was doodsbang dat er in zijn afwezigheid iets zou kunnen 

gebeuren met de Rozemarijnstruik of de jonkvrouw, en gaf 

daarom aan zijn tuinman de opdracht om over het struikje te 

waken en te zorgen dat niemand muziek zou maken in de tuin. De 

tuinman beloofde de bevelen van zijn koning op te volgen, maar 

in de loop van de tijd werd hij wat slordig en speelde zelf een keer 

op zijn mondharmonica in de tuin, waarop de jonkvrouw te 

voorschijn kwam. Helaas werd dit ontdekt door de zus van de 

koning, die gruwelijk jaloers was op de schoonheid van het meisje, en haar door haar 

dienaars liet doden. Tot schrik van de tuinman begon de struik al snel te verwelken.  

Radeloos ontvluchtte hij de domeinen van het paleis en kwam in een naburig woud terecht. 

Daar kwam hij, geheel toevallig – zoals dat in legendes gebeurt – een draak tegen aan wie 

hij in zijn wanhoop de hele geschiedenis vertelde. De draak was niet van de slimsten, want 

hij waagde het de tuinman toe te vertrouwen dat de Rozemarijnstruik zou herleven als hij 

begoten werd met drakenbloed. Dat moest hij de tuinman geen twee keer zeggen… Hij 

doodde de draak en wekte het struikje met diens bloed weer tot leven. Niet lang daarna 

keerde de koning, moegestreden, uit de oorlog terug. Hij ridderde zijn tuinman en trouwde 

met de jonkvrouw, met Rozemarijn… 

 
Bron: www.annetanne.be (Tanne)  

 

Rozemarijnolie 
Dit recept vond ik in het boekje van Velt vzw: Seizoenen op smaak (Groffen & Naets, 

2006). Het is een eenvoudig recept van een medicinale olie volgens de warme methode. 

 

Ingrediënten: 

1 liter extra vierge olijfolie 

Zoveel rozemarijn dat je alles onder de olie kan zetten 

 

Zo doe je het: 

Was de rozemarijn enkele keren zodat die perfect schoon is en dep alles goed droog op een 

schone handdoek. Vul een lege jampot met rozemarijn, propvol. Giet er olie over tot alle 

rozemarijn onder staat. Sluit de pot goed af en plaats die in een met water gevulde kookpan 

die je op een heel laag vuurtje zet voor een uur of vijf. Let erop dat alles voldoende warm 

wordt, zo’n 50°C. Laat de olie afkoelen en giet ze door een zeefje over in een fles.  

 

http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.annetanne.be/kruidenklets/2008/02/14/roosmarijn-liefdesverhaal&title=Roosmarijn - een legende voor Valentijn  
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Info: 

Geert Groffen zegt: “Rozemarijn is een prima kruid. Het geeft een erg lekker, zuiders 

aroma aan je gerechten. Het grote nadeel is dat het erg traag zijn smaak afgeeft. In een 

lamstoofpotje heeft dit kruid tijd genoeg om zijn werk te doen maar ik eet ook graag in 

rozemarijnolie gebakken aardappelen. En daar is de tijd veel te kort om de smaak af te 

geven. Deze olie zorgt voor een rozemarijnsmaak in elk gerecht, hoe kort de bereidingstijd 

ook is.” (Groffen & Naets, 2006) 

 

Vegetarische speltpizza met Rozemarijn 
 

Ingrediënten voor 2 dikke pizza’s: 

 25 g verse gist 

 2 dl. lauw water 

 500 g speltbloem  

 3 el. Rozemarijnolie (zie recept hierboven) 

 1 tl. Zout 

 0,5 tl. Suiker 

 1 el Rozemarijn fijngesneden (blad) (vers of gedroogd) 

 Groenten naar keuze 

 Mozzarellakaas 

 

Zo doe je het: 

Los de gist op in het lauwwarme water. Maak een berg van de bloem (op het aanrechtblad 

of in een kom) en maak er een kuiltje in. Giet in het kuiltje de olie, het zout en de suiker bij 

elkaar. Voeg beetje bij beetje het water-gistmengsel bij de bloem en kneed steeds goed 

door totdat je een zijdeglad deeg bereikt. 

Doe het deeg in een kom en bestuif het met wat speltmeel. Laat het afgedekt met een droge 

doek in 1 uur rijzen tot het dubbele volume (op een warme plaats gaat dit het beste). 

Sla het deeg door en verdeel het in 2 of 4 stukken. Kneed elk stuk nog even en maak er dan 

een bal van. Laat deze ballen op een plaat of bord nog 15 minuten afgedekt rijzen. 

Plet voor één bodem één deegbal met de deegroller of met de hand en rol/trek deze uit 

totdat je een grote pizzabodem hebt. De randen moeten iets dikker zijn dan de rest van de 

bodem.Bestrooi nu een bakplaat met bloem en leg de lap deeg er op. Beleg daarna de pizza 

naar eigen smaak. Eindig altijd met een laagje geraspte mozzarellakaas en met één eetlepel 

Rozemarijnkruiden. 

Bak de pizza in een op 220°C voorverwarmde oven in ongeveer 15 minuten gaar totdat de 

korst stevig is en een mooi kleurtje heeft gekregen. 

 (www.speltwinkel.nl) 

 

Rozemarijnbad 
Nog een receptje dat ik vond in het Fytotherapeutisch compendium (Van Hellemont, 

1988). :  

Rozemarijnbaden bezitten door hun huidprikkelende werking en door de verdampende en 

ingeademde vlugolie algemeen tonifiërende eigenschappen. Teneinde de nachtrust niet te 

verstoren zal men in de voormiddag baden. Rozemarijnbad: 50 g rozemarijnblad infuseren 

in een halve liter water. Het infuus wordt aan een vol bad (34°-36°) toegevoegd. 

Rozemarijnbaden zijn geschikt tijdens herstelperioden, bij vermoeidheid en voor sportlui. 
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Peterselie 
Kruidenfiche 

Peterselie 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill  

(Apiaceae) 

 

Wie ben ik? 

Ik ben een erg populair keukenkruid en ik word 

gebruikt in groene sauzen, in kwark, kruidenboter, 

soepen , eierengerechten en groentegerechten. Mijn 

blad is in de omtrek driehoekig, glanzend, drie-

voudig geveerd en gelobd. De rand van mijn blad is 

vaak onregelmatig gekruld, vandaar ook mijn naam 

‘crispum’, dit wil zeggen ‘gekruld. Er zijn ook 

variëteiten van mijn soort die niet gekrulde bladeren 

hebben, deze krijgen de naam snijpeterselie. Ik ben 

winterhard en tweejarig. Dit wil zeggen het tweede 

jaar in de zomer draag ik bloemen. Mijn bloemen 

groeien in 10- tot 20-stralige schermen. Van juli tot 

september vind je op mijn schermen eironde gerib-

de, lichtbruine dopvruchten.  

(Verhelst, 2010) (Dries, Kruidenkennis - Opent de 

deur naar de wereld van de kruiden (Deel 1)) 

 

 

Inhoudstoffen (kruid) 

 Etherische olie 

 Flavonglycosiden 

 Furanocoumarines 

 Chlorofyl  

 Vitamine C, bètacaroteen, vitamine 

E, foliumzuur, vitamine K, vitamine A  

 Ijzer, calcium , boron, silicium, 

kalium, … 

 

(Verhelst, 2010) 

 

Genezende werking 

Inwendig: 

 Peterselie heeft een hoge voedings-
waarde en werkt algemeen gezond-
heidsbevorderend (door de vele 
vitaminen en mineralen). 

 Peterselie werkt bloeddrukverlagend 
(door de flavonglycosiden) en bloed-
zuiverend (door chlorofyl).  

 Peterselie werkt mild diuretisch. 

 

Uitwendig: 

 Peterselie werkt ook antiseptisch, 
antifungaal, antibacterieel, ontste-
kingswerend en pijnstillend (door de 
etherische oliën).  

 

Opgelet! 

Door de furanocoumarines kan deze plant fotosensibiliserend werken.  

De vrucht, de wortel en zeker de etherische olie van vrucht of kruid niet geven aan zwangere 

vrouwen (de etherische olie prikkelt de baarmoeder, vroeger werd het kruid zelfs gebruikt om 

abortus te plegen). Als keukenkruid in matige dosis is het wel veilig.  
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Peterseliecompres bij verstuiking 
Ingrediënten 

 20 g fijngehakte peterselie  

 1 ei 

Meng 20 g verse peterselie door het opgeklopte wit van 1 ei. Smeer het uit over een kompres 

en leg dit op de verstuiking. Wikkel er elastisch verband om. (Abdijsite Herkenrode vzw) 
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Groene smoothie 
Smoothies zijn een fantastische mannier om verse groenten en fruit te bereiden. Je kan ze echt 

met veel verschillende soorten fruit en groenten maken. Experimenteren is de boodschap. Dit 

is een lekker recept. Je hoeft zelfs de appels niet te schillen als je een goede blender hebt. 

 

Ingrediënten: 

 500 ml water 

 2 appels 

 ½ krop sla 

 4 takjes peterselie 

 

Wat moet je doen? 

Snij de appels in acht stukken en verwijder het klokhuis. Doe alle ingrediënten in de blender 

en mixen maar. Smakelijk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groene soep 
 

Ingrediënten: 

 2 ajuinen 

 3 middelgrote courgettes 

 2 liter water 

 4 bouillonblokjes (groentebouillon) 

 1 bussel peterselie 

 1 bussel kervel 

 

Wat moet je doen? 

Fruit de ui in de pot. Snij de courgettes in stukjes. Doe ze in de pot en voeg het water toe. Laat 

alles gedurende 10 minuten koken. Voeg de peterselie en de kervel toe en mix de soep. 

Genieten maar! 
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Sint Janskruid 
Kruidenfiche 

Sint Janskruid 

Hypericum perforatum L.  

(Guttiferae) 

 

Wie ben ik? 

Mijn prachtige gele bloemen heb je vast al wel eens gezien 

aan de kant van de weg! Je kan mij gemakkelijk deter-

mineren! Mijn stengel is tweekantig, wat bij planten zelden 

voorkomt. Mijn bladeren zijn tegenover elkaar geplaatst en 

zijn elliptisch of eivormig. Mijn bladrand is gaaf. Hou je mijn 

kleine bladeren tegen het licht , dan zie je lichtpuntjes, dit zijn 

de kliertjes die etherische olie en hars produceren. Druk je op 

mijn bloemen, dan komt er een bloedrood vocht vrij. 

(Dries, et al.) 

 

 

Inhoudstoffen (bloemen en kruid) 

 Nafthodianthronen: Hypericine, 

pseudohypericine, protohypericine, 

protopseudohypericine, 

cyclopseudophypericine en in zeer 

geringe mate isohypericine 

 Flavonoïden: flavonen- en 

flavonoglycosiden, vooral hyperoside, 

quercitrine, rutoside en isoquercitrine. 

Verder aglyca kamferolie, quercetine, 

myricetine en luteoline alsook 

biflavonen en amentoflavonen. 

 Procyaniden en cathechinen 

(Looistoffen) 

 Floroglucinderivaten: hyperflorine, 

adhyperforine 

 Xanthonderivaten: mangeferine, 

kielcorine en 1,3,6,7-

tetrahydroxyxanthonen 

 Etherische olie: mono- en 

sesquiterpenen 

(Dries, et al.) 

 

Genezende werking 

Inwendig: 

 Sint Janskruid stimuleert de klieren 

van het verteringskanaal (door de 

xantonen). 

 Versterkt de bloedsomloop (door de 

flavonoïden en de xanthonderivaten) 

 Sint Janskruid is vooral gekend als 

antidepressivum (door de naftho-

dianthronen en de etherische olie). 

 Sint Janskruid is ook aan te raden bij 

wisselende stemmingen, bij angst-

toestanden en bij nerveuze onrust. 

Uitwendig (gebruik van Sint Jansolie): 

 Als massageolie bij het behandelen van 
reumatische klachten, bij wond-
behandeling (door de actieve werking 
van de looistoffen), verzachten van pijn 
(door de etherische olie). 

 Bij verstuiking, verrekking en bloed-
uitstorting 

 Wordt ook gebruikt als zonnebrand-
olie (after sun)  

 

Opgelet 

!!! Let op dat je nooit Sint Jansolie gebruikt voordat je gaat zonnen. Gevoeligheid voor licht 

en UV-stralen (fotosensibiliteit) is mogelijk. 
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Wat heeft Sint-Jan er mee te maken? 

Volgens Hans Vermeulen, educatief medewerker Natuurpunt educatie: 

“De meest gehoorde verklaring van de toch wat vreemde naam “Sint Janskruid” is dat de 

soort bloeit rond 24 juni, het feest van Sint Jan of beter Johannes de Doper. Volgens de 

overlevering werd Johannes de Doper door koning Herodes onthoofd op vraag van zijn 

dochter Salomé. Omdat Herodias, de moeder van Salomé, zo vaak door Johannes de Doper 

berispt werd, liet ze een naald door de tong van het levenloze hoofd steken. Uit de 

bloeddruppels die op de grond vielen groeide op wonderbaarlijke wijze het Sint Janskruid. 

Een fraaie verklaring, maar lang niet de enige! Een andere legende vertelt dat het gebruik 

van Sint Janskruid iedereen zo sterk maakte dat de duivel geen werk meer had. Uit woede 

zette de duivel zijn klauwen in het blad van Sint Janskruid dat sindsdien “geperforeerde” 

bladeren heeft. Deze verwijzing naar de klierpuntjes in de bladeren verklaart trouwens ook de 

Franse volksnaam“millepertuis” (mille = duizend; apertures = gaatjes). Ook de oude 

Nederlandse volksnaam “jaagt-den-duvel” houdt met dit verhaal verband.” (Vermeulen) 
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Sint Jansolie 
Sint Jansolie is ongetwijfeld de meest gekende kruidenolie. De prachtige 

bloedrode kleur spreekt tot de verbeelding. Het is eigenaardig dat gele 

bloemen toch veel rode kleurstof kunnen bevatten. 

 

Ingrediënten 

 Bloemen van Sint Janskruid 

 Biologische olijfolie 
 

Zo doe je het: 

Pluk de bloemen van Sint Janskruid en plet ze lichtjes in een vijzel. Vul 

een glazen bokaal tot aan de rand toe met de bloemen. Vul vervolgens de 

bokaal met biologische koudgeperse olijfolie (extra vierge) en zet de pot 

gedurende drie weken op een zonnige plaats, op de vensterbank bijvoor-

beeld. Als de olie donkerrood is geworden (door de hypericine), kan je 

hem zeven en kleine donkere, glazen flesjes vullen. (Dries, Kruidenkennis 

- Opent de deur naar de wereld van de kruiden (Deel 1)) 

 

Plantaardig verven 
Ik had gehoopt ook wol rood te kunnen verven met Sint Janskruid. Dit had ik gevonden in een 

brochure van de abdijsite van Herkenrode. Omdat alle pogingen die ik deed vergeefs waren, 

sprak ik een specialist aan: Monique Vierendeel (www.herbalana.be). Ik nodigde haar uit om 

bij ons thuis een workshop plantaardig verven te geven. Zij leerde ons de geheimen van het 

vak. We verfden wol, katoenen-linnen stofjes en vilt. We gebruikten ajuinschil, Sint Jans-

kruid, Reseda en Brandnetel. Al snel werd duidelijk dat wol rood verven met Sint Janskruid 

niet zou lukken omdat de rode kleurstof (hypericine) niet oplosbaar is in water. Wel was ik 

bijzonder tevreden met het resultaat: een prachtig geelgroene kleur, die bovendien erg mooi te 

combineren was met de oranje, gele en groene kleuren van ajuinschil, Reseda en Brandnetel! 

Monique gaf ons haar recept cadeau en gaf ons wijze lessen. Dat is wat je hieronder vindt. 

 

Verven = 3 x koken (langzaam met tussenpozen van afkoeling) 

 

Eerste stap in het verfproces = beitsen 

Bij het beitsen verbind je de wolionen met een metaal-ion 

Je kan veel kleuren bereiken met aluin, wijnsteenzuur en ijzersulfaat. 

Aluin is een zout dat aluminium bevat. Aluin kent allerlei toepassingen, ook medicinaal 

waaronder bloedstelping, het wordt onder andere gebruikt in aftershaves. 

 

Algemeen geldend recept voor het beitsen met aluin (dit kan worden toegepast op alle 

Belgische planten) is: wolgewicht à 15 % aluin. (Dit wil zeggen: 100 gram wol beitsen met 15 

gram aluin.) 

 

Beitsen doe je als volgt: 

Los het beitsmiddel op in een inoxpot. Breng deze aan de kook tot het beitsmiddel volledig is 

opgelost, namelijk als de vloeistof doorschijnend wordt. Intussen breng je geweekte wol in 

voldoende water aan het warmen op een zachte warmtebron. Voeg het opgeloste beitsmiddel 

voorzichtig toe. Nog even roeren en langzaam op kookpunt laten komen. 

Wol met beitsmiddel zachtjes pruttelend laten koken: dit is rond de 80 à 90 graden. 

Niet door laten koken. Wol laat je in het beitsmiddel afkoelen. 

 

http://www.herbalana.be/
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Dit is wat Monique Vierendeel als voorbereiding voor de workshop gedaan heeft: 

Beitsen voor 1 kg: 

180 gram Aluin (18 %) (Kali-aluin) 

 

Pan voor beitsen: weck-ketel 

Het beitsen gebeurde 1 dag voor het verven. 

  

Wolsoort 

100 % wol bleu du maine (Bloemenhof Vremde) 

Wol stofje, mohair lont, katoenen-linnen stof 

 

 

Aanmaken van het verfbad 

Een verfbad aanmaken wil zeggen: 

- de kleurstoffen uit de plant halen. Wateroplosbare kleurstoffen haal je er uit via een 

kookproces. 

- Je maakt een afkooksel. 

 

 
 

Je legt de plant in de verfpot, breng hem aan de kook, maximaal 80 à 90 graden, en laat alles 

een uur koken. Nadien laat je het verfbad afkoelen tot lichaamstemperatuur. 

Voor grote verfbaden kan dit afkoelen een ganse nacht in beslag nemen. 

Algemeen geldende regel voor vers geplukte planten: 

- Weeg de droge wol en neem 4 tot 6 x het gewicht van de wol aan verse planten. Bij- 

voorbeeld: 100 gram wol vraagt 400 tot 600 gram Sint Janskruid  
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Algemeen geldende regel voor inheemse planten: 

- hoe meer zonlicht minnend, hoe sterker de kleurstof.  

(brandnetel is schaduwplant, Sint Janskruid is een zonneplant) 

- wortels bevatten sterkere kleurstof 

- bast bevat sterkere kleurstof. 

- zaden bevatten sterkere kleurstof. 

 

Wol verven 

Dit wil zeggen:  

je brengt gebeitste wol en verfbad samen en gaat opnieuw koken. 

 

- Draad ga je aanverven om 

vlekken te voorkomen. Aanverven is 

ronddraaien op een stok tot de kleur 

niet meer verbleekt. Dit kan tot wel 

10 minuten duren naargelang de 

verfstof.  

- Ruwe wol: gebeitste wol leg 

je 10 minuten in het verfbad. 

 

Het geheel breng je langzaam aan de 

kook.   

Algemeen geldende regel: een uur 

samen laten koken. 

 

Wol in verfbad laten afkoelen. Dit 

kan een nacht in beslag nemen. 

 

Wol nadien voldoende spoelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is wat wij gedaan hebben: 

Behandeling 

Sint Janskruid werd afgekookt in water om een verfmiddel te maken, 600 g Sint Janskruid 

(bloeiende top) voor 100 g wol. 

De kruiden werden uit het verfmiddel (waterig afkooksel) gezeefd. 

Wol werd samen met het verfmiddel 1 uur gekookt.  

De wol werd na het verven uit het verfbad gehaald en opgehangen. 

Na afkoeling werd ze gespoeld. 
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Dit was het resultaat van het verven met Sint Janskruid. 

 

Voor meer info: www.herbalana.com 

 

Antistressthee 
Dit is een receptje dat je eenvoudig kan maken met ingrediënten uit de tuin. Het Sint Jans-

kruid groeit weelderig in onze tuin. En de Citroenmelisse moeten we zelfs sterk in toom 

houden of hij zou de hele tuin inpalmen! De toegevoegde citroenmelisse geeft een frisse 

smaak aan het infuus en werkt bovendien ook rustgevend! 

 

Ingrediënten: 

 50 g Sint Janskruid (bloem) drogerij 

 50 g Citroenmelisse (blad) drogerij 

 1 eetlepel van dit mengsel per liter water 
 

OFWEL: 

 5 bloemknoppen van Sint Janskruid vers geplukt 

 5 blaadjes van Citroenmelisse, vers geplukt 

 1 liter water 

 

Zo doe je het: 

Doe de kruiden in een theepot. 

Kook het water en laat het vervolgens nog even staan tot het is afgekoeld tot 80-90 °C. 

Giet het water op de kruiden en laat ze 5-10 minuten trekken. Daarna zeven en het infuus is 

klaar. Best drink je zo 3-4 kopjes per dag als je echt last hebt van nerveuze onrust. 

 

Info 

De kruiden uit de tuin kan je gemakkelijk zelf drogen. Ik heb een Stockli kruidendroger. 

Hierin worden kruiden gedroogd op 40 °C. Dit duurt 3 tot 7 uur. 

  

http://www.herbalana.com/
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Oost-Indische kers 
Kruidenfiche 

 

Oost-Indische kers 

Tropaeolum majus L. 

(Tropaeolaceae) 

Wie ben ik? 

Mijn bloemen spreken tot de verbeelding en worden wel 

eens vergeleken met elfenhoedjes in felgele en oranje 

kleuren. Mijn bladeren zijn nagenoeg cirkelrond, schild-

vormig, glad en blauwgroen met duidelijke spaakvormige 

nerven. Ik ben een snelle groeier en een goede klimmer. 

Ik draag kurkachtige vruchtjes met elk een zaadje. Bij de 

eerste nachtvorst verander ik in een slijmerige substantie. 

(Verhelst, 2010) 

 

In tegenstelling tot wat mijn naam doet vermoeden, kom 

ik niet uit Oost-Indië. Ik stam uit Zuid-Amerika en kwam 

pas in de loop van de 17
de

 eeuw naar Europa. 

Waarschijnlijk dachten de mensen toen dat alles wat van 

ver kwam en onbekend was, wel Indisch moest zijn… 

(Abdijsite Herkenrode vzw) 

 

 

 

Inhoudstoffen (kruid) 

 Het mosterdglycoside 
glucotropaeoline, wordt omgezet tot 
benzylisothiocyanaat 

 Flavonolen 

 Fenolzuren 

 Vitamine C, bètacaroteen, luteïne, 
zeaxanthine, vitamine E, B2,B3 

 Bitterstoffen 

 Etherische olie met 60 tot 80 % 
trierucine 

 Zwavel, jodium, ijzer, fosfor, mangaan, 
kalium, arsenicum 

 Enzyme: myrosine 

 Benzylcyanide, oxaalzuur 

 Curcubitacines 

 Proteïnen en aminozuren 

 Helenine (in de bloemen) 

 Trierucine (in de zaden) 
 

(Verhelst, 2010) 

Genezende werking 

 Oost-Indische kers werkt antiseptisch, 
antimicrobieel, antibiotisch op lucht-
wegen en urinewegen (door het 
benzylisothiocyanaat en door de 
etherische olie) 

 Eetlustbevorderend en algemeen 
spijsverteringsbevorderend (door de 
bitterstoffen) 

 Oost-Indische kers is een bron van 
vitaminen en mineralen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgelet 

Bij te hoge doses of bij gevoelige personen kan benzylisothiocyanaat het mondslijmvlies 

prikkelen of maag-, darm-, blaas- of nierirritatie veroorzaken.  
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Kruidenazijn 
Volgens Jacob Geebelen bevat appelazijn meer dan dertig belangrijke voedingselementen, een 

dozijn mineralen, meer dan een half dozijn vitaminen en onontbeerlijke zuren en verschil-

lende enzymen. (Geebelen, 2003) De werking van azijn wordt versterkt door het toevoegen 

van kruiden. Bovendien geeft dit een aparte maar vooral fijne smaak. Zo kom ik tot dit recept 

met allemaal kruiden uit onze tuin (alle kruiden die hier eerder besproken werden).  

 

Ingrediënten: 

 5 bloemen van Oost-Indische kers 

 5 blaadjes Salie 

 5 takjes Rozemarijn 

 5 plukjes Peterselie 

 5 goudsbloemen 

 1 takje Sint Janskruid (bloeiende top) 
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Zo doe je het: 

Meng de ingrediënten en laat het mengsel zes weken staan. Zeef het voor gebruik. Giet dit in 

kleine flesjes met een schroefdop. Eventueel kan je nog een stukje Rozemarijn in elk flesje 

doen ter versiering. 

 

Voor een lang, gezond en vitaal leven: 

Om een opwekkende vinaigrette te maken neemt u ¼ glas azijn, ¼ glas maïskiemolie en 1/8 

glas honing. Meng dit goed en geef dit bij het eten om de hele familie gezond te houden. 

(Geebelen, 2003) 

 

 

 

 
 

Eetbare bloemen in de sla 
Dit zijn prachtige bloemen om een slaatje mee te versieren! Ze zijn bovendien ook nog lekker 

en gezond. Je moet ze wel goed wassen voor gebruik, want er durven bladluizen op te zitten. 
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Grote brandnetel 
Kruidenfiche 

Grote brandnetel 

Urtica dioica L. 

(Urticaceae) 

Wie ben ik? 

Ik ben een vaste plant en ben tweehuizig. Er zijn 

dus mannelijke en vrouwelijke planten van mijn 

soort. Ik word 50-150 cm hoog en ik heb een 

winterharde wortelstok. Mijn stengels zijn groen 

tot purper aangelopen, ze zijn onvertakt, 

vierkantig en rechtopstaand. Mijn bladeren zijn 

kruiselings geplaatst. Ze zijn groot, eirond tot 

langwerpig, grof gezaagd, toegespitst met een 

grote toprand en met een hartvormige voet. 

Kenmerkend zijn ook de brandharen op mijn 

bladeren en stengels. De top van het brandhaar is 

lichtjes vervormd tot een klein knopje, waarvan 

de wand met kiezel is verstevigd. Bij de minste 

aanraking breekt de top af langs een schuine 

breuklijn en blijft er een scherpe, schuine buis-

wand over, die, net als een injectiespuit, zijn 

inhoud onder druk in de onderhuid spuit. De 

ingespoten vloeistof bevat onder andere histamine 

en acetylcholine; de histamine zou verantwoor-

delijk zijn voor het irritatiegevoel en de rood-

verkleuring. Wees dus voorzichtig als je mij wil 

plukken! (Dries, et al.) 

 

 

Inhoudstoffen (kruid): 

 Looistoffen 

 Vitaminen: A, B, C en K 

 Bitterstoffen 

 Mierenzuur, azijnzuur 

 Zeer rijk aan mineralen (tot 20%) 
onder andere calcium, kalium, 
magnesium, koper, silicium en ijzer 

 Xanthophyl 

 Amines: histamine, acetylcholine 

 Veel chlorofyl 

 Fenolzuur 

 Organische zuren: oxaalzuur, 
citroenzuur, barnsteenzuur. 

 Glucokinene 

 Eiwitten 

 Flavonoïden 

 Triterpenen 

 Sterolen  

 Lignanen 

Genezende werking 

Inwendig: 

 Bloedzuiverende en lymfezuiverende 
eigenschappen van de brandnetel 
kent zijn toepassing bij vormen van 
ontgifting van het lichaam. 

 Blad-kruid (poeder): bij de brandnetel 
is er een evenwicht tussen kalk, kiezel 
en ijzer. Het is dus een ideale plant om 
deze mineralen aan te vullen. 

 Urinezuurexcretie langs de nieren 
neemt toe.  

 Brandnetel werkt diuretisch (door de 
flaovonoïden en het hoge kalium-
gehalte) 

Uitwendig: 

 Als haarwater wordt een afkooksel 
van 5% aangewend. 
 

(Dries, et al.) 



 

 

Opgelet! 

Hoge dosis vermijden tijdens de zwangerschap, mogelijk baarmoeder stimulerend effect. Bij 

nierlijden en nierinsufficiëntie, door gehalte aan silicium: enkel op voorschrift. 

 

 

Brandnetels zijn nodig! 

Brandnetel is de waardplant voor de rupsen van een flink aantal fraaie dagvlinders: Atalanta, 

Dagpauwoog, Kleine vos, Landkaartje en Gehakkelde aurelia. Ook nachtvlinders zoals 

Koperuil, Tienuursvlinder en Tijgervlinder leggen hun eitjes op de brandnetels. Voor andere 

vlindersoorten is de Grote brandnetel niet de enige of uitverkoren voedselplant, maar de plant 

wordt wel druk bezocht, omdat ze zo overvloedig aanwezig is. Vogels als Nachtegaal en 

Bosrietzanger broeden tussen grote bestanden van brandnetels. (Velt vzw) 

 

 

Brandnetelsoep 
Ingrediënten: 

 20 jonge brandneteltoppen (blad) 

 2 el olijfolie 

 1 handvol oerprei (of 1 ui) 

 2 takjes tijm 

 2 liter water 

 2 el groentebouillon pasta 

 

Stoof eerst de oerprei (of de ui) in de olijfolie. Voeg dan de andere ingrediënten toe. Laat alles 

5 minuten koken en pureer de soep met de mixer. 

 

Brandnetel shampoo  
Deze shampoo is een variante van de eerder beschreven salie shampoo. 

 

Ingrediënten:  

 27 ml magnesium alkyl ether sulfaat 

 10 ml cocamide propyl betaïne 

 2 ml cocamide DEA 

 60 ml brandnetel infuus 

 20 duppels Etherische olie van Grove den 

 

Zo doe je het: 

Meng alle tensiden samen met 60 ml vloeistof, die lichtjes verwarmd is. Voeg na afkoeling de 

etherische olie toe.  

 

Info: 

Etherische olie van Grove den wordt gebruikt om vrijer te ademen, bij kriebel in de keel, om 

de lucht te zuiveren ... Ze heeft een verzachtende invloed op de luchtwegen van klein en 

groot. Bovendien bevordert ze soepele spieren en gewrichten. Bij verstuiving geeft ze u meer 

energie. Grove den is een tonicum voor het haar. 
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Gewone vlier 
Kruidenfiche 

Vlier (Gewone vlier)  

Sambucus nigra L. 

(Caprifoliaceae) 

 

Wie ben ik? 

Ik ben een struik of kleine boom met een hoogte van 3 tot 7 m. 

Mijn twijgen en mijn takken zijn gevuld met merg. Als je dit 

eruit haalt kan je fluitjes maken, of ook wel blaaspijpen of 

klakbussen om propjes te schieten. Ik heb tegenoverstaande 

bladeren. Een blad is wat ze noemen oneven geveerd en 

samengesteld uit kleine blaadjes. Ik sta in bloei van mei tot 

juli. Mijn bloemen vormen tuilen, het lijken wel witgele 

wolkjes. Mijn rijpe bessen zijn zwart of zwartviolette van 

kleur. Je kan ze plukken in oktober en november. 

Je vindt me overal in de Vlaamse Ardennen in tuinen, heggen 

en kreupelhout. 

 

 

 

Inhoudstoffen 

Bloemen 

 Flavonoïden 

 Looistoffen 

 Slijmstoffen 

 Triterpenen 

 Fenolzuren 

 Etherische olie 

Bessen 

 Flavonoïden 

 Anthocyanosiden 

 Organische zuren 

 Cyaanzuurglycosiden (in de zaden) 

 Suikers (4 à 7,5 %) 

 Looistof (3%) 

 

(Margodt, 2011) 

 

Genezende werking 

 Zweetbevorderende werking (door de 
flavonoïden en fenolzuren). 
(Blumenthal, et al., 1998) 

 Aangewezen bij verkoudheid met 
koorts en bij griep. 

 Versterkt de immuniteit. 

 Antiviraal (door “anti-griep-eiwitten”) 

 De anthocyaan-kleurstoffen in de 
bessen hebben een anti-oxidatieve 
werking. (Chrubasik & Chrubasik, 
2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgelet! 

Rauw gegeten bessen werken laxerend! 

Onrijpe bessen mag je nooit eten (gevaar op blauwzuurvergiftiging door de cyaanglycosiden). 

 

Stukje geschiedenis 

Volgens de Germanen woonde er in de vlier een beschermde huisgodin, Vrouw Holle ge-

noemd.  
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Vroeger ontdekten de mensen dat sommige planten geneeskrachtige eigenschappen hadden. 

Ze liepen soms wel 30 kilometer om die ene plant te vinden tegen hoofd- of buikpijn, of 

andere kwalen, terwijl deze ondertussen misschien wel weer verdwenen was, of ergens anders 

groeide… Al die moeite voor niets!  

Om al die vervelende toestanden te vermijden, vonden ze er iets op: waarom niet het kruid  tot 

bij hun brengen? Dan was het er altijd en moesten ze niet zo ver! Ze plantten dus een 

‘medicinale’ haag rond hun huis, een ‘huisapotheek’ zeg maar. De vlier was er daar eentje 

van. 

 

Ecologie 

Vogels kiezen vlierstruiken om er te broeden, te rusten of om van de bessen te eten. 

 

Verreweg de bekendste parasiet op vlier is Judasoor (Hirneola aricula-judae). Een van de 

verklaringen van deze aparte naam is de volgende: toen Judas Iskariot zag dat de door hem 

verraden Christus ter dood veroordeeld was, wilde hij zich aan een boom opknopen. Daarop 

lieten alle bomen hun takken slap hangen; alleen de vlier was daartoe niet in staat of bereid. 

Zo kwam Judas aan dit houtgewas aan zijn eind, maar de tak brak af en hij stortte neer. Ter 

gedachtenis aan zijn einde verschijnt zijn oor nu op de takken van de vlier. 

(Weeda, Westra, Westra, & Westra, 2003) 

 

Vlierbloesemlimonadesiroop  
(Recept Tine Janssen) 

Ingrediënten: 

 halve zak schermen (30-40tal, 180gr) 

 3 liter water 

 2, 5 citroenen 
 

Zo doe je het: 

Doe dit alles samen een grote pot en laat dit 24 u trekken. 

Breng het gezeefde vocht samen met 1500 gr suiker langzaam aan de kook. 

Giet dit in schone flesjes met een schroefdeksel. Smakelijk! 

 

Vlierbessensiroop 
Pluk de bessen, zorg dat ze goed rijp zijn. Verwijder eventueel onrijpe bessen. Haal de bessen 

van de steeltjes af. Doe ze in een pot en zet ze onder in water. Zet de pot op het vuur. Als de 

bessen openspringen zet je het vuur af en zeef je alles door een neteldoek of schone theedoek. 

Meet het vocht. Per liter vocht gebruik je 650 gr rietsuiker. Zet terug op het vuur en laat 5 

minuten doorkoken. Giet de siroop zo heet mogelijk in schone flesjes met een schroefdeksel.  
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Paardenbloem 
Kruidenfiche 

Paardenbloem Taraxacum officinale Weber (Asteraceae) 

 

Wie ben ik? 

Ik ben één van de meest voorkomende composieten. Ik 

ben een overblijvende plant. Mijn stengels zijn blader-

loos, hol en glad; op het eind staat één bloemhoofdje per 

stengel. Als je mijn bloemen plukt, kan je zien dat mijn 

stengels een wit melksap bevatten.  Ik heb een forse 

penwortel en mijn bladeren zitten in een wortelrozet bij 

elkaar. Mijn bloemhoofdjes bevatten een groot aantal 

gele lintbloemen. Ik kan wel het hele jaar door bloeien, 

maar de meeste bloemen vind je vanaf eind maart tot 

half mei. Als ik uitgebloeid ben, herken je mij 

gemakkelijk aan de pluizenbollen. Mijn vruchtjes zijn 

nootjes, die bovenaan zijn toegespitst in een ‘snuitje’, 

waarop een lange snavel zit die aan de top een krans van 

enkelvoudige, getande, witte, haren draagt. Zo worden 

mijn vruchtjes verspreid door de wind. Ik kan dus lange 

reizen maken, je vindt mij dan ook verspreid over heel de aarde. Overal op droge tot vochtige 

vruchtbare bodem, in graslanden, bermen en gazons tref je mij aan. Mijn verse, jonge en 

minder bittere bladeren worden als sla gegeten. Van mijn bloemen wordt er gelei gemaakt. 

Van de gebrande wortel wordt een koffiesurrogaat gemaakt. Mijn bloemen, bladeren en 

wortels worden ook in de kruidengeneeskunde gebruikt. 

 

Inhoudstoffen 

Wortel 

 Bitterstoffen: taraxine en taraxasterol 

 Fytosterolen 

 Vetzuren 

 Suikers inuline, fructose 

 Mineralen: vooral kaliumzouten 

 Talrijke enzymen 

 Flavonoïden 
Blad 

 Aminozuren o.a. glutaminezuur en 
asparaginezuur. 

 Vitaminen A, B2, C en D 

 Bitterstof taraxin 

 Enzymen 

 Taraxasterol ( in melksap) 

Genezende werking 

 Paardenbloemwortel bevordert de 
secretie van de spijsverteringorganen 
(door de bitterstoffen) 

 Paardenbloem(blad) werkt diuretisch. 

 

(Dries, et al.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgelet! 

Contact met het melksap kan soms allergische reacties veroorzaken. 

 

Stukje geschiedenis 

De Franse benaming “Pissenlit”, de Engelse “Wet-the-bed” en de Nederlandse volksnamen 

“Pissenbloem” en “Beddenpisser” duiden op de vochtafdrijvende werking.  
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Bock (1498 – 1554) beschrijft de Paardenbloem als urinedrijvend. In de 16
e
 eeuw werd ze 

trouwens erkend als geneesmiddel (vandaar T. “ officinale”).  

 

 

Paardenbloemgelei 
Ingrediënten: 

 100 paardenbloemen (zonder groene delen) 

 750 ml water 
 

Zo doe je het: 

Breng dit aan de kook en laat gedurende één nacht staan. 

Dan mag je zeven. 

Breng het aftreksel weer aan de kook. 

Voeg de volgende ingrediënten toe: 

+ 250 ml sinaasappelsap. 

+ 1 zakje Marmello jammaker met weinig suiker 

+ minimum 300 g en maximum 800 g suiker naar smaak 

Laat het geheel één minuut doorkoken. Haal de pan van het vuur. Vul de potten tot de rand 

met hete jam en draai de deksels vast. Laat de potten 10 minuten omgekeerd afkoelen of 

pasteuriseer ze. 
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Roomse kamille 
Kruidenfiche 

Roomse Kamille Anthemis nobilis L. (Asteraceae) 

 

 

Wie ben ik? 

Ik ben een cultivar, ik word onder andere gekweekt 

omwille van mijn medicinale waarde. 

Als een viltig behaarde plant met lichtgroen uiterlijk, ben 

ik te herkennen aan de liggend-opstijgende stengels die 

sterk vertakt zijn. Mijn bladeren zijn één tot tweemaal 

geveerd. Mijn stengel is slap geribbeld, rond en ook 

lichtgroen.  

Wat iedereen ziet als mijn bloemen, zijn eigenlijk bloem-

hoofdjes met een kegelvormige bloembodem. Daarop staan 

gele buisbloempjes met een krans van kleine witte lint-

bloemen er rond. Sommige variëteiten van mijn soort 

hebben gevulde bloemkorfjes. Die bevatten dan meerdere 

lagen romig witte lintbloemen. Ik heb een sterke (onaan-

gename) geur bij wrijven. Mijn smaak is licht bitter. 

 

 

 

 

Inhoudstoffen (bloem) 

 Etherische olie: o,6 tot 2,4% met 
vooral angelicazuuresters 
(isobutylangelicaat) en eerder weinig 
chamazuleen. 

 Bitterstof: nobiline 

 Polyfenolen: koffiezuur en derivaten 

 Flavonoïden zoals het apigenine 

 Coumarinen 

 Catecholderivaten. 

Genezende werking 

 Toepasbaar bij maag- en darm-
krampen. 

 Bevordert de spijsvertering (door de 
bitterstoffen). 

 Toepasbaar bij heftige pijn in de 
onderbuik rond de menstruatie. 

 Toepasbaar bij mond- en wond-
ontsteking. 

 

(Dries, et al.) 

 

 

Opgelet! 

Hoge doses Roomse kamille, en zeker de etherische olie ervan, moeten vermeden worden 

tijdens de zwangerschap. 

 

Verschillende bereidingsvormen van Roomse kamille hebben een verschillende werking: 

Een waterig extract werkt krampstillend. 

Een tinctuur of een olie extract werkt meer ontstekingswerend. 

De etherische olie van kamille werkt krampstillend en ontstekingswerend en kan bovendien 

ook gebruikt worden als antihistaminicum. 

 

Dit verschil in werking kan je verklaren omdat de werkzame bestanddelen in te delen zijn in 

twee groepen: de lipofiele en de hydrofiele componenten. De lipofiele componenten zijn 

slecht oplosbaar in water, een infuus van kamille bijvoorbeeld bevat slechts 10 tot 20% van de 
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etherische olie die in de plant aanwezig is. De etherische olie werkt juist zeer sterk 

ontstekingswerend (ook antiseptisch, antiviraal en antibacteriëel). De groep der hydrofiele 

bestanddelen omvat flavonoïden en deze hebben een spasmolytische (krampstillende) werking 

maar ze lossen niet goed op in olie of alcohol. (Margodt, 2011) 

 

Stukje geschiedenis 

We kennen verschillende soorten kamille. De bekendste soorten zijn Echte kamille en 

Roomse kamille. 

De naam kamille komt van een Grieks woord dat "grondappel" betekent en verwijst naar de 

appelgeur van Echte kamille.  

Echte kamille is van het geslacht Matricaria. De naam Matricaria stamt uit het Latijn (matrix 

betekent baarmoeder) en komt van de vroegere toepassing bij een onregelmatige menstruatie. 

In de maag van de mummie van Ramses II werd kamillestuifmeel gevonden. De oude 

Egyptenaren gebruikten immers Echte kamille. Zij droegen deze bijzondere plant op aan de 

zon en vereerden dit kruid boven alle anderen vanwege zijn geneeskrachtige kwaliteiten. Nu 

nog altijd wordt ze in Egypte veel gekweekt voor eigen gebruik en voor de export. 

Ten tijde van de Grieken schreven de artsen kamille voor bij koorts en vrouwenziekten. 

 

Roomse kamille daarentegen wordt pas sinds één eeuw gecultiveerd en gebruikt. Zij is van het 

geslacht Anthemis. Deze naam komt van het Grieks en betekent “edele bloem”. 

Net als de Echte, wordt ook de Roomse kamille vrijwel overal gekweekt voor een van de 

bekendste kruidentheeën. 

(www.natuurlijkerwijs.com/kamille.htm) 

 

Kamille wordt met stoom gedestilleerd om er de etherische (vluchtige, geurige) oliën uit te 

halen. Deze oliën worden gebruikt in de aromatherapie. De etherische olie van kamille is 

vooral gekend omwille van zijn rustgevende werking. Ook worden deze oliën gebruikt in 

crèmes en zalven voor herstel van de huid. 

 

Tuintip 

Wie deze plant in huis wil halen kan dat eenvoudig door ze zelf te zaaien, te stekken of in het 

voorjaar te scheuren of te splitsen. 

Roomse Kamille houdt ervan om te groeien op zonnige plaatsen. 

Een zandleem bodem is prima voor deze snelgroeiende, altijd groene plant. 

Voldoende drainage is noodzakelijk om geen schimmels in de hand te werken. 

Daar deze plant uitermate snel en eenvoudig groeit, is het toedienen van meststof absoluut uit 

den boze. 

 (www.vergetengroenten.be/index/artikel/279) 

 

Een Roomse kamille ligbad 
Een ontspannend ligbad voor mensen die problemen hebben met slapeloosheid. 

Ingrediënten:  

 koffiemelk (10g)  

 etherische olie van Roomse kamille (5 druppels) 

Etherische olie kan je niet zomaar in je bad druppelen, water en etherische olie zijn immers 

niet mengbaar. Wel kan je ze mengen met room om de oplosbaarheid in water te verbeteren. 

Meng dus de etherische olie van Roomse kamille met koffiemelk. Voeg dit toe aan het bad op 

het moment dat je erin stapt. Geniet van het ligbad gedurende 20 minuten. Dep je huid droog 

en kruip onmiddellijk in bed. Slaapwel!  
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Grote engelwortel 
Kruidenfiche 

Grote engelwortel  

Angelica archangelica L., syn. Archangelica officinales 

(Umbelliferae) 

 

Wie ben ik? 

Ik ben een schermbloemige plant die 2 meter hoog kan worden. 

Mijn stengel is hol en gegroefd. Het bovenste deel is vaak wat 

roodachtig van kleur. Mijn bladeren zijn wat ze noemen 2- tot 3-

voudig geveerd. Mijn bloemen, die een scherm vormen, zijn 

klein en groenachtig wit. Deze kan je bewonderen in juli en au-

gustus. In het wild ben ik vrij zeldzaam, maar onder andere 

langs de oevers van de Leie, waar vroeger kwekerijen waren, 

kan je mij wel vinden. Mijn wortels worden gebruikt als genees-

middel bij een gestoorde spijsvertering. Mijn bladstelen kunnen 

gekonfijt worden en als snoeperij gebruikt. Ik ben een uitgelezen 

ingrediënt voor een lekkere kruidendrank. Tevens word ik ge-

bruikt als smaakmaker voor kruidenbitters en likeuren, zoals 

Bénédictine.  

 

 

 

Inhoudstoffen (wortel) 
- Etherische olie 
- Bitterstoffen 
- Looistoffen 
- Angelicazuur 
- Furocoumarine 
- Hars 
- Was 
- Zetmeel 
- Pectine 
- Suikers 

  

Genezende werking 

 Deze plant is een aromatisch bitter-
middel (bevordert de eetlust) door de 
aanwezigheid van etherische olie en 
bitterstoffen. 

 Grote engelwortel wordt aangeraden 
bij winderigheid. 

 

(Dries, et al.) 

 

 

Opgelet! 

Er kan fotosensibiliteit optreden na contact met plantensap op de huid. 

Een overdosis etherische olie kan het centrale zenuwstelsel beïnvloeden. 

Niet gebruiken in hoge doses door zwangere vrouwen (risico op abortieve werking). 

Vanwege de kans op bloedverdunnend effect: niet gebruiken vóór een chirurgische of 

tandheelkundige ingreep. 

 

Stukje geschiedenis 

“Angelica” stamt van het middeleeuwse “herba angelica” of “engelkruid” omdat het tegen de 

duivel en boze geesten zou beschermen en bovenaardse, helende krachten zou bezitten. 

 “Archangelica” (“aartsengel”) zou dan weer, volgens een legende, voortkomen van de 

aartsengel Raphaël, die het gebruik van deze wortel in een droom aan een monnik zou hebben 

aanbevolen bij pest. Volgens anderen omdat ze bloeit op de naamdag van de aartsengel 

Michaël. 
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Ecologie 

Dit is voor insecten een interessante plant! De bloemen ruiken mierzoet en zijn overdekt met 

een laag glimmende nectar. 

 

Teelttips 

Bodemzorg 

 vochtige bodem; 

 voedselrijk;  

 standplaats : koel, geen volle zon. 
 

Vermeerdering 

Engelwortel wordt meestal vermeerderd uit zaad dat vers afgerijpt is; zaden verliezen immers 

zeer snel hun kiemkracht. Een andere methode is : afsnijden van de scheutjes van de wortel 

van de tweejarige plant (tijdens de worteloogst) en uitplanten. De planten worden uitgeplant 

op 60 à 75 cm van elkaar. 

 

(www.proefcentrum-kruishoutem.be) 

 

Warm infuus van Grote engelwortel 
1 theelepel (1,5 g fijngesneden wortel) overgieten met 150 ml kokend water, afdekken, 10’ 

laten trekken, zeven.  

Bij de apotheker of in de natuurwinkel kan je gedroogde engelwortel kopen. 

 

Gekonfijte engelwortel 
Was 500 gram bladstelen en snijd ze in stukken van 8 cm. Kook de stukjes in een beetje water 

tot ze zacht zijn. Laat de stukjes uitlekken en verwijder de buitenste schilletjes. Leg de stukjes 

in een ondiepe schaal. Bestrooi met 500 gram suiker. Dek de schaal af en laat deze 2 dagen 

staan.  

Doe de inhoud van de schaal, samen met 3 dl. water, in een pan en breng aan de kook. Laat de 

stukjes onder voortdurend roeren zachtjes koken tot ze alle stroop hebben opgenomen en 

transparant zijn geworden. Laat ze uitlekken. 

Bestrooi de stukjes met suiker en laat ze volledig opdrogen (dit kan eventueel in de oven op 

de laagste stand.). Bewaar de gekonfijte engelwortel in een goed afgesloten blik. 

(http://ecolonie.org/eco/nl/meewerken/projecten_en_ideen/plant-van-de-maand-grote-

engelwortel-angelica-archangelica.php) 
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Framboos 
Kruidenfiche 

Framboos 

Rubus ideaus L. 

(Rosaceae) 

 

 

Wie ben ik? 

Ik ben een één tot anderhalve meter hoge struik. Mijn bla-

deren zijn oneven geveerd, dit wil zeggen ze bestaan uit 3 à 

7 scherp getande blaadjes. Van boven zijn deze helder-

groen en vanonder witviltig. Mijn bloemen hebben 5 witte 

kroonbladeren. 

Mijn vruchten zijn eirond, dieproze en samengesteld uit een 

30-tal kleine steenvruchtjes. 

 

Toen echte thee bij ons nog duur was, werden mijn ge-

droogde bladeren ter vervanging gebruikt.  

 

 

 

 

 

Inhoudstoffen 

Het blad 

 Looistoffen 

 Flavonoïden 

 Fragarine: een alkaloïde 

 Organische zuren 

 Hydrochinonglycoside: arbutine 

 Vitamines 

 Mineralen 

 Polypeptiden 

 Cellulose hemicellulose 

 

De vrucht 

 Suikers 

 Organische zuren 

 Looistoffen 

 Pectine 

 Vitamines 

 Mineralen 

 Etherische olie 

 Cyanine 

 

(Verhelst, 2010) 

 

Genezende werking: 

 Framboos (blad) werkt als tonicum 
voor de baarmoeder: versterkt, 
ontspant en harmoniseert de 
baarmoeder (vooral door het fraga-
rine, dat inwerkt op de bekken-
bodemspieren, de baarmoeder en de 
vagina). Daarom wordt  een infuus van 
framboos (blad) aangeraden ter voor-
bereiding op de bevalling tijdens de 
laatste drie maanden van de 
zwangerschap. 

 

 Het wordt ook ingezet bij diarree 
(werkt door de looistoffen). 

 

 Framboos (blad) is een goed 
aperitivum en digestivum. 

 

 De vruchten werken laxerend door de 
pectines en de fruitzuren. 

 

(Verhelst, 2010) 
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Opgelet! 

Tijdens de zwangerschap best voorbehouden voor de drie laatste maanden en de bevalling 

zelf. 

 

Frambozenazijn 
Ingrediënten: 

 500gr frambozen ,  

 7 ½ dl witte wijnazijn  

Zo doe je het: 

Leg de frambozen in een bokaal, voeg een beetje witte wijnazijn toe en kneus de frambozen 

met de achterkant van een houten lepel. Schenk de rest van de azijn erbij. Laat de azijn op een 

koele, donkere plaats ± 2 weken trekken. Schud de pot af en toe. Zeef de azijn daarna door 

een doek, breng hem aan de kook en laat hem ongeveer 5 minuten sudderen. Laat afkoelen en 

schenk alles in schone flessen. Deze azijn is ongeveer 6 maanden houdbaar in de koelkast. 

 

Frambozen smoothie 
 

Dit is een heerlijke zuivelvrije en suikervrije drank. 

 

Ingrediënten: 

 

 300 gr frambozen 

 500 ml rijstmelk 

 

Zo doe je het: 

Doe alle ingrediënten in de blender en mixen maar!  

 

Warm infuus van Framboos (blad) 
 

 
 

Neem 1 theelepel gedroogd kruid op een kopje heet water (80-90°C), 5 minuten laten trekken. 

Zeven en eventueel zoeten met honing.  
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Besluit 
 

 

Het verhaal van de kruiden is erg fascinerend. Ik werd geraakt door de schoonheid ervan 

en werd uitgedaagd door de wetenschappen om de mysteries te ontrafelen. Meer dan ooit 

heb ik het gevoel dat ik slechts een tipje van de sluier heb opgelicht. Zoals de geuren van 

de etherische oliën langere tijd in de kamer kunnen blijven hangen bij de 

kruidenbereidingen, zo zindert dit eindwerk nog na in mijn geest, in mijn hart en in mijn 

handen. Want, ofschoon het eindwerk hier eindigt, weet ik dat de schattenjacht mijn leven 

lang zal doorgaan! En daar kan ik alleen maar blij om zijn. 

 

Het Leader-project is goed gestart, nu de scholen in september kunnen inschrijven. Dit 

besluit is dan ook meteen de inleiding van het volgende deel dat de toekomst brengen zal. 

Ik kijk er naar uit om de wereld van de kruiden verder te verkennen en te ontdekken.  

 

Tijdens mijn opzoekwerk stuitte ik op  

een merkwaardige prent van een 

uithangbord anno 1670 uit de 

Londense Fleetstreet, die een 

goudsbloem uitbeeldt, die zich richt 

naar de zon (De Cleene & Lejeune, 

2000). Dit raakte mij op een 

bijzondere wijze. Immers, met mijn liefde 

voor de goudsbloem was mijn schatten-

jacht begonnen. En mooier dan deze 

voorstelling kan ik mijn gevoel eigenlijk 

niet verwoorden: mijn ziel, die zich 

verwondert om, zich verheugt in en zich 

voedt met het wondere licht van de 

natuur en haar Schepper. 

 
 

 

 

  



 

73 

 

Bibliografie 
 

Abdijsite Herkenrode vzw. Brochure bij bezoek aan de kruidentuin, Herkenrodeabdij. 

Hasselt: Abdijsite Herkenrode vzw. 

Bellepaire, D. (2010-2011). Kruidenbereidingen.  

Berghmans, J. (2009). Geneeskrachtige INHOUDSTOFFEN - Inleiding tot de kruidenchemie. 

Arinus. 

Berghmans, J., & Margodt, J. (2006). Kruidenbereidingen voor de herborist. Lichtervelde: 

Ave/ 't Cruydhuys. 

Blumenthal, M., Busse, W., Goldberg, A., Gruenwald, J., Hall, T., Riggins, C., et al. (1998). 

The complete German Commission E Monographs - Therapeutic Guide tot Herbal 

Medecines. Austin: American Botanical Council. 

Chrubasik, C., & Chrubasik, S. (2008). Schwarzer Holunder: Volkstümliche Anwendungen 

wissenschaftlich belegt. Zeitschrift für Phytotherapie , pp. 29:71-74. 

De Cleene, M., & Lejeune, M. c. (2000). Compendium van rituele planten in Europa. Gent: 

Stichting mens en kultuur. 

Dodoens, R. (1554). Cruijdeboeck. Antwerpen: Jan van der Loe. 

Dries, J. Kruidenkennis - Opent de deur naar de wereld van de kruiden (Deel 1). Arinus. 

Dries, J., Dols, M., Berghmans, J., Margodt, J., Speybrouck, A., van Lier, M., et al. 

Kruidencompendium - De meest gebruikte kruiden. Arinus. 

Geebelen, J. (2003). Volksgeneeskunde Natuurlijke remedies voor het gezin. As: Arinus. 

Groffen, G., & Naets, L. (2006). Seizoenen op smaak. Velt vzw. 

Lauwers, D. (2003). handboek Ecologische Voeding. Velt vzw. 

Margodt, J. (2011). Kruidenadviezen.  

Tanne, A. (sd). www.annetanne.be. 

Van Hellemont, J. (1988). Fytotherapeutisch compendium. Bohn, Scheltema en Holkema . 

Velt vzw. Reductie van bestrijdingsmiddelen, Grote brandnetel.  

Verhelst, G. (2010). Groot handboek geneeskrachtige planten, 4de druk. Wevelgem: BVBA 

Mannavita. 

Vermeulen, H. (sd). www.natuureducatie.be. 

Weeda, E., Westra, R., Westra, C., & Westra, T. (2003). Nederlandse oecologische flora.  

Weiss, R. F. (1988). Herbal Medicine. Beaconsfield, England: Beaconsfield publicers LTD. 



 

74 

 

www.ecosmos.be. (sd). 

www.kruidenvrouwtje.nl/middelen/stjansolie.htm. (sd). 

www.natuurlijkerwijs.com/kamille.htm. (sd). 

www.proefcentrum-kruishoutem.be. (sd). 

www.speltwinkel.nl. (sd). 

www.vergetengroenten.be/index/artikel/279. (sd). 

 

  



 

75 

 

Bijlagen 
 

Bijlage 1: Goudsbloem en andere rijkdommen: impressie 
 

Kaft 
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Voorwoord 
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Goudsbloem 
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Salie 
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Rozemarijn 
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Peterselie 
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Sint Janskruid 
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Oost-Indische kers 
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Bijlage 2: Werkblaadjes bij de intro-les 
Naam:…………………….................................Klas:………………………………………… 

 

Op zoek naar de smaak en de geheimen van (on)kruiden 

 

Plantenquiz 

 

 
Antwoord: ………………………………. 

 

 
Antwoord: ………………………………. 

 

 
Antwoord: ………………………………. 

 

 

 

 

 

 
Antwoord: ………………………………. 

 

 
Antwoord: ………………………………. 

 

 
Antwoord: ……………………………



 

84 

 

Zo maak je een kruidendrank 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Kruideninfusen proeven 

Om te weten welk infuus je hebt geproefd, kan je kijken naar de gedroogde kruiden (drogerij) 

waarvan het infuus werd gemaakt. Zijn dit bladeren, kruiden (stengels met bladeren), bloemen 

of wortels?  

Vervolgens kijk je naar de geur en de smaak. Zet het nummer van de infuus bij de 

beschrijving die het meest gepast is. 
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Kruid Geur Smaak Uitzicht 

drogerij* 

Nummer 

infuus 

Grote brandnetel zachte geur, 

zwembad 

(chloor), geur 

van nat gras, 

warme melk 

met een vel (al 

lichtjes 

kabbelend), 

licht zuur 

warme sla, zoetig, 

mineralen (zoals 

natte steen) 

 

o Blad 

o Kruid 

o Bloem 

o Wortel 

 

Gewone vlier lente, honing, 

munt, zoet, licht 

zuur 

bloemenhoning, 

licht zoethout, een 

beetje zure appel 

o Blad 

o Kruid 

o Bloem 

o Wortel 

 

Paardenbloem nat bos, mos, 

zilt (zoals 

zeewier), zee 

witte kool, plakt, 

bittere nasmaak 

o Blad 

o Kruid 

o Bloem 

o Wortel 

 

Roomse Kamille yoghurt, zoet-

zuur, droog en 

proper hooi, 

lichtjes 

abrikoos 

bitterzoet, wrange 

nasmaak, narcose 

kruidnagel, 

zoethout 

o Blad 

o Kruid 

o Bloem 

o Wortel 

 

Grote engelwortel zoethout, 

verbrand (as), 

kampvuur, 

lavendel, selder, 

dennenbos 

 

prikkelend op het 

puntje (of de 

zijkant) van de 

tong, bitter, scherp, 

metaal, pastinaak, 

hars 

o Blad 

o Kruid 

o Bloem 

o Wortel 

 

Framboos zuur, 

medicinaal 

zoals ether, 

yoghurt 

zoet, licht 

prikkelend, 

zoethout, lichte 

anijssmaak, 

houterig, (fruitig) 

o Blad 

o Kruid 

o Bloem 

o Wortel 

 

* schrappen wat niet past 

 

Schiftingsvraag: De watervoetafdruk van 750 ml thee is ……….liter.  
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Bijlage 3: Verklarende woordenlijst 
 

Woorden Verklaring 

Aldehyden Moleculen die we in etherische oliën aantreffen. 

Alkaloïden Inhoudstoffen van planten die stikstof bevatten en alkalische 
eigenschappen hebben. Ze werken vaak in op het centrale zenuwstelsel.  

Anthocyanen Een soort flavonoïden. 

Anthocyanidinen Een soort flavonoïden. 

Anthocyanosiden Een soort flavonoïden. 

Anthrachinonen Veel antrachinonen komen voor onder de vorm van glycosiden 

Aromatische aldehyden Moleculen die we in etherische oliën aantreffen. 

Azulenen Moleculen die we in etherische oliën aantreffen. 

Biflavenoïden Een soort flavonoïden. 

Bitterstoffen Een heterogene groep van planteninhoudstoffen die als gemeen-
schappelijk kenmerk een bittere smaak hebben. 

Carotenoïden Inhoudstoffen van planten die een gele, oranje of rode kleur hebben. 

Chalconen Een soort flavonoïden. 

Coumarines Inhoudstoffen van planten die je vaak kan herkennen aan de geur van 
vers gemaaid gras. 

Diketonen Moleculen die we in etherische oliën aantreffen. 

Dionen Moleculen die we in etherische oliën aantreffen. 

Diterpenen Moleculen die we in etherische oliën aantreffen. 

Esters Moleculen die we in etherische oliën aantreffen. 

Etherische oliën Aromatische of geurige stoffen die vooral in vers plantenmateriaal 
voorkomen. Ze worden meestal door waterdampdistillatie gewonnen. 
Ze hebben vaak een ontsmettende werking. 

Ethers Moleculen die we in etherische oliën aantreffen. 

Fenolen Krachtige antiseptische verbindingen die we in etherische oliën 
aantreffen. 

Flavanonen Een soort flavonoïden. 

Flavonen Een soort flavonoïden. 

Flavonoïden Inhoudstoffen van planten die als kleurstoffen zorgen voor 
kleurschakeringen van bloemen en vruchten. Ze hebben een positieve 
invloed op het hart en op de bloedcirculatie. 

Flavonolen Een soort flavonoïden. 

Flavonololen Een soort flavonoïden. 

Flavononen Een soort flavonoïden. 

Ftaliden Moleculen die we in etherische oliën aantreffen. 

Furanocoumarines Een soort coumarines die een fotosensibiliserend effect kunnen 
hebben.  

Glycosiden Inhoudstoffen van planten die bestaan uit een suiker- gebonden aan 
een niet-suikerdeel. 

Isoflavonen Een soort flavonoïden. 

Ketonen Moleculen die we in etherische oliën aantreffen. 

Lactonen Moleculen die we in etherische oliën aantreffen. 

Looistoffen Inhoudstoffen van planten die vermoedelijk voor de plant zelf een 
beschermende functie hebben tegen infecties, tegen insecten en 
planteneters. Looistoffen doen eiwitten neerslaan. 

Monoterpenen Moleculen die we in etherische oliën aantreffen. 
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Monoterpenolen Moleculen die we in etherische oliën aantreffen. 

Mosterdglycosiden Een soort glycosiden. 

Oxiden Moleculen die we in etherische oliën aantreffen. 

Saponinen Zeepstoffen,  kunnen net als zepen de oppervlaktespanning verlagen als 
ze in water opgelost zijn. 

Sesquiterpenen Moleculen die we in etherische oliën aantreffen. 

Sesquiterpenolen Moleculen die we in etherische oliën aantreffen. 

Slijmstoffen Inhoudstoffen van planten die vrij grote hoeveelheden water kunnen 
binden onder de vorming van een slijmerige oplossing. Slijmstoffen 
kunnen laxerend werken bij constipatie. 

Triterpenen Moleculen die we in etherische oliën aantreffen. 

Xanthonen Een soort flavonoïden. 

 

 

 


