De
D kruidenw
wandeling: een andere kijk op ‘ onkruid’ en
n wilde pla
anten.
Als
A je goed kijkt, zie je hier en daa
ar aan bome
en en struiken al knopje
es. Ongeduuldig wacht de natuur
en bloei te komen.
de
d lente af o
om dan in alle hevigheiid tot groei e
Met
M evenvee
el ongeduld
d wacht ook
k ik het moo
oie lentewee
er en het we
eer groen w
worden het plantenrijk
p
af.
a Zoals ik vvorige keer al melde, zijn
z de kruid
dendeskund
digen zeer beperkt
b
gew
worden in he
et schrijven
over
o
de geneeskracht van
v de planten, struike
en en bomen
n. Gelukkig mogen we nog wel ve
ertellen! En
vertellen
v
kun
nnen we! Dat vertellen kan heel m
mooi door he
et maken va
an een wanndeling in de
e natuur. En
n
daarvan
d
heb
bben we hie
er in de gem
meente Oistterwijk geluk
kkig heel wa
at.
E
Een nieuwe
e wereld ga
aat open.
T
Tijdens een kruidenwan
ndeling leerr je van alles over wat
e
er groeit en bloeit in onz
ze nabije naatuur en du
us ook in de
e
b
bermen. Zo valt er van alles te verrtellen over het nut van
n
p
planten als de
d brandnetel, paardennbloem, ma
adeliefjes,
d
driekleurige viooltjes, weegbree,
w
roode klaver,
h
herderstasje
e, duizendbllad, vogelm
muur, hondsdraf, witte
d
dovenetel, kleefkruid,
k
lo
ook-zonder--look, klapro
oos en
n
nagelkruid. Maar
M
ook bomen en sttruiken als vlier,
v
linde,
e
eik, paarden
nkastanje, berk,
b
populieer en els. Allemaal
A
p
planten die gewoon
g
voo
orkomen in onze bermen,
w
weilanden en vaak ook in onze tuinnen.
Geneeskrac
G
cht en voed
dingswaarde.
Voor
V
velen zzijn dit ‘onkrruiden’ of be
eter gezegd
d; ongewenste
kruiden.
k
De planten wo
orden als ee
en last gezie
en, omdat ze
z
graag
g
en ma
akkelijk in de
d tuin groeiien en daarrbij de ande
ere
tu
uinplanten kkunnen verdringen. Aa
angezien de
e meeste
mensen
m
niett meer wete
en, hoe nutttig deze pla
anten eigenlijk
zijn,
z
worden
n ze als een ernstige ov
verlast gezi en. Maar de
eze
planten
p
hebben wel deg
gelijk een grote
g
waarde
e, zowel op
p
geneeskrach
g
htig gebied als wat bettreft voeding
gswaarde.
Zeker
Z
de voorjaarskruid
den bevatte
en veel vitam
minen en
mineralen,
m
d
die vroeger als zeer wa
aardevol we
erden gezien.
In
n de tijd datt er nog gee
en grote sup
permarkten
n waren en ook
o
nog
n geen vrriezers, waren de mens
sen blij met de
voorjaarskru
v
uiden als de
e wintervoorrraden op b
begonnen te
e raken.
We
W zijn er nu veel mind
der van afha
ankelijk, ma
aar ze smak
ken nog steeds heerlijkk in pesto’s, hartige
ta
aarten, soepen, kruide
enboters, groene smoo
othies, in salades, als wokgroente
w
of gewoon in een
stamppot.
s
Kadootjes
s van de na
atuur.
Tijdens een
n kruidenwa
andeling kuun je kennismaken mett
en leren ov
ver de gene
eeskrachtigee werking en
voedingswaarde van de
d planten ddie we eige
enlijk juist
niet graag willen hebb
ben. Je leertt dat de zog
genaamde
onkruiden eigenlijk
e
hele nuttige pplanten zijn, die gewoon
n
dicht in je eigen
e
omge
eving groeieen. Het zijn eigenlijk
kadootjes van
v de natu
uur. Je moett alleen wetten hoe je ze
z
moet uitpakken. Eenm
maal kennisggemaakt met deze
gulle gift va
an de natuu
ur, zul je heeel anders naar de
bermen, we
eilanden en
n zelfs de onngewenste planten in
de tuin gaa
an kijken.

