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TUINKABOUTER MAG-GEZIEN 
  

Winter 2018-2019 
  
  
Beste medekabouters, 
  
Alweer een tuinjaar voorbij! De oogst is binnen, de planten gaan ondergronds en voor jullie begint een fase van relatieve rust, 
in ieder geval waar het de tuin betreft. 
 
Voor mij gaat dit een heftige winter worden. Eind november onderga ik een zware operatie en daarna zal ik (heel veel) 
maanden nodig hebben om te herstellen, revalideren en reïntegreren. Dat heeft helaas gevolgen voor de website en webwinkel. 
Zo kan ik in december en de eerste helft van januari wel bestellingen aannemen, maar versturen zal dan waarschijnlijk niet 
lukken of in ieder geval moeizaam. Hopelijk gaat het daarna beter/sneller. Indien dat niet mogelijk blijkt, en je heb al wel een 
bestelling gedaan en betaald, krijg je van mij bericht en kun je kiezen of je nog even op de zaden wil wachten of dat je je geld 
terug wil krijgen. Als je het dus niet erg vindt om wat geduld te oefenen, ga dan gewoon lekker graven in het altijd wisselend 
aanbod aan zaden. Je vindt ze in de webwinkel.  
  
Deze winter-editie staat, hoe kan het anders, in het teken van gezond zijn/worden/blijven. Niet alleen jij, maar ook je planten 
en huisdieren. Informatie over de gebruiken rondom de vele feesten die deze tijd van het jaar opleuken (of juist voor een 
hoop stress zorgen) geeft een feestelijk tintje aan dit Mag-Gezien. Zo wordt het toch nog een beetje gezellig!  
 
Lees hieronder over: 
• Nieuw in de webwinkel (binnenkort) 
• Zieke planten 
• Tomatenpuree 
• Gezonde schimmels 
• Voorkomen is beter dan genezen 
• Top-10 Geneeskruiden 
• Tuinieren is gezond! Toch? 
• Spice up your spijsvertering 
• (Moes)tuinkalenders 
• Medicinale planten, hoe gebruik je ze? 
• Zelf medicijnen maken 
• Kruidenapotheek uit de berm 
• Geneeskrachtige klaplopers 
• Wisselcultuur 
• Superfoods 
• Voedingsstoffen en de schijf-van-vijf 
• De gezonde (?) kan van chocolade 
• Kruidenthee 
• Help vogels de winter door 
• Huisdieren en vuurwerk 
 
Genoeg voer voor lezen en nadenken. Liefst met een hapje en drankje bij de open haard. En vergeet niet van de rust te 
genieten! 
 
Mij rest niets anders dan jullie heel fijne feestdagen en een groeizaam 2019 toe te wensen. En te duimen voor een goede 
afloop, zodat Tuinkabouter 2.0 in de zomer weer fijn door de tuin kan stuiteren! 
  
Veel leesplezier, en tot volgend jaar! 
  

Tuinkabouter 

 

 

http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/apps/webstore/
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Nieuw in de winkel 
Het oogstseizoen is alweer bijna afgelopen! Deze soorten zijn geoogst en komen in de loop van de winter in de webwinkel: 
 

 
 
 

http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/apps/webstore/
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Beetje ziek 
Soms voelt een plant zich even niet zo lekker. Naar de oorzaak hiervan is het soms even 
zoeken. 
 
Naast nuttige schimmels bestaan er ook soorten die schadelijk zijn voor planten. Bacterie- 
en virusinfecties komen minder vaak voor maar zijn wel zeer besmettelijk en vaak ook 
dodelijk. Voedselgebrekaandoeningen worden veroorzaakt door een tekort aan een bepaald 
voedings-element. Ook de bomen in je tuin kunnen te maken krijgen met infecties, welke 
zeer gevaarlijk voor ze kunnen zijn. 
 
Honger 
Ook planten hebben een gezond dieet nodig. Voeding voor planten bestaat uit zes hoofd-
elementen: stikstof, fosfor, kalium, magnesium, calcium en zwavel. Ieder element heeft een 
eigen taak. Een tekort toont de plant in de vorm van een "gebreksverschijnsel": 
• stikstof (N): stimuleert de ontwikkeling van blad en tijwegen. N-tekort is herkenbaar 

aan een egaal gele bladverkleuring.  
• fosfor (P): belangrijk voor de groei van het wortelgestel. P-tekort is te herkennen aan 

rode tot paarse bladverkleuring.  
• kalium (K): bevordert de bloei, de vorming van vruchten en het "afharden" van scheuten. K-tekort is herkenbaar aan 

gekleurde plekken op het blad, beginnend aan de bladrand.  
• magnesium (Mg): onmisbaar bij het aanmaken van bladgroen. 

Mg-tekort is herkenbaar aan gekleurde plekken in het blad en 
groene nerven.  

• calcium (Ca): belangrijk als structuurverbeteraar. Het 
activeert het bodemleven zodat de plant gemakkelijker 
voedingsstoffen opneemt. Ca-tekort komt nauwelijks voor  

• zwavel (S): speelt onder meer een rol in de waterhuishouding. 
S-tekort komt nauwelijks voor. 

 
Ook sporenelementen zijn belangrijk als extra aanvulling om de 
weerstand te verhogen. Dit zijn: 
• ijzer (Fe)  
• mangaan (Mn)  
• zink (Zn)  
• boor (B)  
• molybdeen (Mo)  
• koper (Cu) 

 
Wanneer planten in je tuin gebreksverschijnselen vertonen, kun je ze bijvoeden met behulp van meststoffen die (extra veel) 
van de ontbrekende stof bevatten. Op de verpakking van de verschillende soorten mest in het tuincentrum kun je precies zien 
welke stoffen deze bevat en in welke hoeveelheid. 
 
Virussen in planten  
Planten worden belaagd door tal van virussen. Meestal uiten die zich in de vorm van 
strepen en misvorming van de bladeren. Ook bloemen kunnen er door worden aangetast. 
Een voorbeeld hiervan zijn de gevlamde tulpen.  
Virussen worden vooral verspreid door sapzuigende insecten, zoals bladluizen. Maar ook 
door ons eigen handelen, zoals door niet schoongemaakte snoeischaren. 
Virussen zijn niet te behandelen. Aangetaste planten moeten worden vernietigd en mogen 
niet op de composthoop. Zaden geoogst van zieke planten mogen niet worden gebruikt. 
In de moestuin duikt vooral het mozaiekvirus nogal eens op. Planten die hiermee zijn 
besmet groeien slecht en hebben vaak gele vlekken op de bladeren. Ze sterven eerder af 
dan gezonde planten, vaak voor er geoogst kan worden. 
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Bacteriële infecties  
Er zijn verschillende bacteriële infecties waarvan met name bacterievuur erg bedreigend is. 
De naam bacterievuur wijst al op het karakteristieke van de ziekte. Dit is het bruinzwart 
verkleuren, verdorren en verschrompelen van bloemen, bladeren en hout. Het kan de 
getroffen planten (meestal heesters of bomen) in korte tijd volledig te gronde richten. Door 
de besmettelijkheid en de ernstige gevolgen voor de aangetaste plant vormt deze ziekte een 
gevaar voor met name de fruitteelt.  
Wanneer de omstandigheden voor de bacterie gunstig zijn, kan een uitbraak snel tot een 
epidemie leiden. Dergelijke omstandigheden zijn: temperaturen tussen de 18 en 30 graden 
celsius, een relatief hoge luchtvochtigheid (met andere woorden warm en broeierig weer), 
storm en hagelbuien in de zomer, de aanwezigheid van bloesems en jonge, sappige scheuten.   
 
Wat zijn de symptomen? 

• Algemeen: kenmerkend is dat de verdroogde bloesems, bladeren en vruchtjes niet afvallen maar tot in de winter aan de 
plant kunnen blijven zitten. De ziekte verspreidt zich dikwijls snel door de boom of struik. Bij het aansnijden van de bast 
onder een aantasting wordt een roodbruin gevlamde verkleuring zichtbaar, die later door verrotting bruin wordt en veelal 
vochtig.  

• In de winter: verschrompelde jonge vruchtjes of bloemtrossen en verdroogde bladeren die aan de takken blijven hangen. 
Kankerplekken op stam en dikkere takken. Bast plaatselijk paarszwart verkleurd. Op de grotere takken en stam zijn de 
overwinteringskankers zichtbaar.  

• In het voorjaar: kankerplekken vochtig, soms met bacterieslijm, aan de randen. Slijm eerst melkachtig wit maar al snel 
oranje en later geelbruin verkleurend. Verwelkende, verschrompelde en verdorde of verdroogde bloesem die aan scheuten 
blijft zitten. Jonge vruchtjes verkleuren zwart en drogen in.  

• In de zomer en herfst: verwelkende of reeds verwelkte bloesem bij laatbloeiende  struiken. Verwelkende of verdroogde 
scheuten, veelal met vaantjes aan de top. Verwelkende, later verdroogde bladeren, vaalgroen en later bruin tot zwart 
wordend; eerst aan de vruchtspoortjes en de scheuten, later aan de takken. De top van de zieke twijg krult naar binnen en 
verdort. Soms druppels wit tot geelwit bacterieslijm aan de bladsteeltjes en scheutjes. Deze kunnen door regen uitvloeien 
en na opdrogen op bladsteeltjes en scheuten achterblijven als een zilverachtige film. Ziek twijgweefsel is waterachtig en 
voelt kleverig aan. Bij aansnijden van de grotere takken wordt een roodbruine gevlamde verkleuring van de bast zichtbaar. 
In de herfst is het zieke schorsweefsel van de grote takken en de stam roodbruin tot donkerpaars verkleurd.   

 
Hoe kun je bacterievuur voorkomen? De verspreiding gebeurt voornamelijk tijdens door insecten, die afkomen op het zoete 
slijm. De insecten vliegen van bloem tot bloem en van boom tot boom. Belangrijk om te weten is dat de bacterie een 
ingangspoort nodig heeft. Snoeiwonden en vooral bloesems zijn zeer geschikt om besmet te worden. Snoeiwonden en andere 
beschadigingen worden afgedekt met een koperhoudende pasta. Controleer bomen en struiken regelmatig, zeker als de ziekte 
in de buurt is vastgesteld. 
 
Deze ziekte moet je met alle beschikbare middelen te lijf gaan. Daarom moeten ziektehaarden worden opgeruimd door de 
zieke plantendelen weg te snoeien of de plant in zijn geheel te verwijderen. Zieke delen dienen tot minstens 30 centimer, maar 
liever nog 50, onder de zichtbare aantasting worden weggesneden. Snoeiwonden dek je af met een koperhoudende pasta (ook 
na normale snoeibeurten). Het snoeigereedschap moet worden ontsmet met bijvoorbeeld spiritus. Het snoeimateriaal moet 
worden vernietigd en mag beslist niet op de composthoop. Genezing van de ziekte met chemische middelen is niet mogelijk. 
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Schimmelziektes  
Als het weer koeler en natter wordt, vallen veel (nuts)planten ten prooi 
aan schimmelziekten. De ene plant wordt sneller aangetast door 
schimmels dan  de andere. Onder andere rozen, flox, monarda en 
druiven zijn er gevoelig voor.  
 
Het meest kernmerkende van dit soort aantasting is een donzig, grijs 
laagje op de aangetaste gebieden. Als je erop blaast, vliegen miljoenen 
sporen de lucht in. Het weefsel onder de schimmel verkleurt (meestal 
bruin of grijzig) en wordt soms zompig. Als het op een stengel zit, en 
vooral helemaal rondom, zal het gedeelte van de plant erboven 
afsterven. Wanneer het bladeren betreft, zullen deze vlekken gaan 
vertonen. In een enkel geval ontstaan er zwarte vergroeiïngen, waarin 
de sporen overwinteren. 
 
Je zou haast kunnen zeggen dat iedere plant zijn eigen, persoonlijke 
schimmel kent. Er zijn ook meer "algemene" soorten, die zowat ieder 
bovengronds deel van iedere plant kunnen aantasten.  
 
Planten die dicht op elkaar staan en daardoor weinig luchtcirculatie 
kennen, zijn het meest kwetsbaar, zeker als het vochtig is. Ook in 
kassen kan de ziekte razendsnel om zich heenslaan.  
  
Uit het bovenstaande kun je het eigenlijk al afleiden: zorg dat planten lucht krijgen en zorg dat het niet te nat wordt. Ruim 
dood plantenmateriaal op en verwijder afgevallen bladen. Haal uitgebloeide bloemen weg. Aangetaste plantdelen moeten 
onmiddellijk worden verwijderd en in de afvalbak gegooid. Je kunt overwegen eerst een plastic zak over de zieke plantdelen te 
doen voor je ze afknipt. Zo kunnen de sporen zich niet verspreiden. En verder: hoe gezonder de plant, hoe minder kwetsbaar 
hij is! Meest voorkomende soorten zijn: 
 

 

Gomziekte 
De oorzaak van deze ziekte is een onevenwichtige groei, bijvoorbeeld door te veel 
bemesting, te veel snoei of uitputtende vruchtdracht. Snoei sterk gommende 
takken tot 10 cm. onder de gomplek weg. 

Krulziekte 
Krulziekte komt vooral voor op pruimen-, nectarine-, perzik- en amandelbomen. Hierbij is het 
van belang een zo min mogelijk gevoelig ras uit te zoeken. Door (vanaf het stadium dat de 
knoppen beginnen te schuiven tot circa drie weken voor de bloei) twee tot drie maal met 
zwavel te spuiten, is de ziekte te vermijden. 

 

 

Botrytis fabae 
Op de bladeren van met name peulvruchten doen zich bruine plekjes voor en op de vruchten en 
stengels zitten gelijkkleurige strepen. De oogst zal hierdoor beïnvloed worden en in ernstige gevallen 
sterft de plant af. Vochtige, bedompte omstandigheden bevorderen deze ziekte, dus probeer die te 
vermijden. Zet de planten niet te dicht op elkaar en geef alleen aan de voet water. Geef niet te veel 
mest. 
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Hagelschotziekte 
Hierbij vallen allemaal gaatjes in de bladeren. Door een goede bodem- en bemestingstoestand kan 
deze ziekte verdwijnen. 

 

 

Tulpenvuur 
Het blad van de tulp komt niet of beschadigd boven de grond, voorzien van grijsbruine vlekken. 
Als de knoppen al open gaan, zijn ze zeer misvormd. De geïnfecteerde delen van de plant 
worden later bedekt met donzige grijze schimmel. De infectie wordt bevorderd door nat weer 
en te dicht op elkaar planten. Het kan jaren in de grond blijven zitten. Haal zieke tulpen 
meteen weg, samen met de grond eromheen. Gooi dit materiaal in de vuilnisbak, niet op de 
composthoop. Wanneer je de bollen uit de grond haalt, controleer dan of ze goed gezond 
zijn.  Het schijnt ook te helpen als je de tulpen al vóór november plant. Plant tulpen nooit twee 
jaar op dezelfde plek. Is een plek eenmaal geïnfecteerd, dan kun je daar de eerste drie jaar 
geen tulpen meer planten. 

Vruchtboomkanker 
Dit is een wondparasiet. De schimmel groeit via wonden de houtige delen van de boom binnen. Vooral in 
het najaar verspreid zij zich. Snoei daarom niet tijdens nat weer. Zit de kanker eenmaal in een boom, 
dan is uitsnijden of -knippen het beste. Smeer de wond dan in met een wondafdekmiddel. 

 

 

Grauwe schimmel 
Een pluizige, grijze schimmel verschijnt en laat bij aanraking miljoenen sporen vrij. 
Grauwe schimmel wordt vaak gevonden op verkleurde gedeelten van de plant, zoals op 
verwelkte bladeren en bloemen of op beschadigde gedeeltes van de stengel. De laatste 
worden dan bruinzwart en worden zacht. Ook houtachtig materiaal kan worden 
aangetast. Helaas is de schimmel dan moeilijker te zien. Het regelmatig weghalen van 
verdorde en verlepte bloemen en bladeren en het regelmatig oogsten van vruchten 
voorkomt de schimmel. Mocht deze toch verschijnen, haal het aangetaste materiaal dan 
snel weg en gooi het in de vuilnisbak. 

Knolvoet 
Alle koolsoorten zijn helaas vatbaar voor knolvoet. Door deze schimmelziekte ontstaan er 
knolachtige verdikkingen aan de wortels van koolplanten, met als gevolg dat ze zich niet goed 
kunnen ontwikkelen. Is de plant eenmaal aangetast, dan is er geen bestrijding mogelijk. Daarom is 
het zaak knolvoet te voorkomen. Als de jonge planten in potten met verse potgrond, waaraan wat 
kalk is toegevoegd, worden opgekweekt, geef je ze een goede start. Hebben de planten zich flink 
ontwikkeld, dan kunnen ze in bodemloze potten (met verse potgrond) worden gezet, die je 
vervolgens in de tuin ingraaft.  
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Loodglans 
Dit is een zeer besmettelijke ziekte. De beste remedie is het zo snel mogelijk wegsnoeien 
van aangetaste takken en de boom daarna extra mest te geven. Het snoeimateriaal moet 
worden vernietigd en mag niet op de composthoop. 

Echte Meeldauw 
Lijken de planten met meel bepoederd, dan zijn ze waarschijnlijk aangetast door echte 
meeldauw. De schimmel dringt niet in het blad, maar remt de groei omdat er minder licht op 
valt. Meeldauw kun je grotendeels voorkomen door soorten of cultuurvormen te kopen die 
minder bevattelijk zijn voor de ziekte. Vraag daarnaar bij de kweker. Zorg er bovendien voor 
dat de planten krachtig groeien en zet ze op een geschikte plaats in voedzame grond en geef 
bij langdurige droogte water. Probeer het blad daarbij droog te houden. 

 

 

Monillarot 
Zien de vruchten aan je appelboom er zo uit? Pluk ze dan en voer ze af (niet op de composthoop!). 
Pluk ook de kleine, verdrogende appeltjes en knip al het aangetaste hout weg. Dan kan de schimmel 
zich niet verspreiden. Dat wil zeggen, als je de snoeischaar desinfecteert met spiritus. 

Schurft 
Schurft is vooral bij appels en peren een groot probleem voor degene die niet elke week een 
bestrijdingsmiddel wil gebruiken. Het bladoppervlak moet enige tijd nat zijn om infectie te 
veroorzaken, dat wil zeggen om een spore de kans te geven de plant in te groeien. Niet te dicht 
op elkaar planten en open snoeien zal leiden tot snellere opdrogen van het blad. Dit is niet 
afdoende: koop daarom een ras dat goed tegen schurft bestand is. 

 

 

Sterroetdauw 
Op het blad verschijnen purperzwarte, vrij grote vlekken die niet scherp begrensd zijn en het 
blad valt voortijdig af. Op de stengels kunnen ook vlekken onstaan, meestal niet groter dan 1à 2 
mm. Ruim afgevallen blad op en snoei stengels met vlekjes weg tijdens de reguliere snoeibeurt. 
Spuit na de snoei met een fungicide op  milieuvriendelijke basis. Je kunt dit ook preventief 
spuiten, zo om de twee weken. 

Roest 
De oranje vlekken in het blad van een plant duiden op de ziekte Roest. Het is geen 
ernstige ziekte, maar het is geen prettig gezicht. Pluk direct de eerste blaadjes met 
roest en voer ze af. Zo voorkom je dat het zich verder verspreid. 
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Onechte meeldauw 
Bovenop vertoont het blad geelwitte, later meer bruingele vlekken. Onderop zit een 
vuilwitte, viltige aanslag. Vooral druivenplanten kunnen hier behoorlijk last van hebben. 
Je kunt dit preventief bestrijden door te spuiten met een middel op basis van 
kopersulfide of dithiocarbamaten. Heel belangrijk is om het weerbericht goed in de gaten 
te houden. Valse meeldauw is dol op vochtige periodes. Bespuiten doe je dan voordat er 
een vochtige periode aankomt. 

  
 

 
 
 

Tomaat in de puree…… 
Regelmatig krijg ik vragen over problemen met tomaten. Of ik de juiste persoon ben om er antwoord op te geven, weet ik niet. 
Die van mij doen het meestal voor geen meter! Maar toch, op verzoek, een setje eerste hulp bij tomatenproblemen: 
 
• Bloesemrot: de onderkant van de jonge tomaten begint te rotten. Dit is geen ziekte, maar 

een kwestie van verwaarlozing. Veroorzaakt door onregelmatig watergeven en een tekort aan 
kalk. De oplossing laat zich raden: regelmatig water en voeding geven. Verwijder de 
aangetaste vruchtjes. 

 
• Verdorde blaadjes: Dit wordt veroorzaakt door een te lage temperatuur (beneden de 10 

graden). Als de koudeperiode maar kort duurt, is dit geen probleem. 
 
• Gebarsten tomaten: dit heb je vooral in hete zomers en ook alweer het gevolg van niet regelmatig watergeven. Wanneer 

tomaten eerst weinig water krijgen en daarna veel wordt het vel hard en zal barsten als de vrucht verder groeit. Laat de 
grond daarom nooit uitdrogen.  

 
• Witte vlieg: De volwassen insecten schuilen onder de bladeren of in de groeitoppen. Vang ze met vliegenvangers of spuit 

met pyrethrum. Wacht daar niet te lang mee, want dan hebben ze al eieren gelegd en begint het probleem van voor af aan. 
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• Tomatenverwelkingsziekte (oftewel: aardappelmoeheid). De planten worden bruin en sterven af. Dit is de ergste ziekte 
die je tomatenplanten kan treffen en is ongeneeslijk. Voorkomen is dus de enige remedie. De ziekte wordt veroorzaakt 
door de sporen van een schimmel die in de grond zitten en door 
opspattend water op de plant terechtkomen. De oplossing is dan 
ook: zorg ervoor dat er geen regen kan opspatten (door in in 
zakken compost te planten of de grond af te dekken met 
onkruiddoek) of je planten onder een afdak zetten. Er zijn 
soorten in de handel die redelijk bestand zijn tegen 
verwelkingsziekten. Ook belangrijk: kweek geen tomaten twee 
jaar op dezelfde plaats. En ook niet op een plaats waar in een jaar 
ervoor aardappels groeiden. 

 
• Gele verkleuringen op de bladeren: Dit wijst op een tekort aan 

voeding. Het zal gemiddeld verdwijnen als je de planten iedere 
week voeding geeft. 

 
• Rode mijt: dit wil nog wel eens gebeuren bij kastomaten. Ze zijn herkenbaar aan fijn spinrag tussen de bladeren, die lichte 

stippeltjes gaan vertonen. Mijten houden niet van tocht en vochtigheid. Zet de ramen dus vaker open en besproei de 
planten met de plantenspuit. Als dat niet helpt, spuit dan met pyrethrum. 

 
 

Gezond door schimmels 
Je zou bijna geen schop meer in de grond durven steken als je wist wat er allemaal krioelt 
onder je voeten. Al spittend verstoor je het samenspel van allerleid bodemorganismen. 
Bacteriën zeten humus om in voedsel voor planten, gravende diertjes maken de grond 
luchtig en schimmeldraden groeien als een web tussen de bodemdeeltjes en plantenwortels. 
Nuttige bodemschimmels worden ook wel mycorrhizaschimmels genoemd. Deze kunnen 
tegenwoordig ook in laboratoria worden gekweekt. En  ze zijn zelfs voor de particulier te 
koop: in korrelvorm in zakjes (via internet). Ze worden ook steeds meer aan tuinproducten 
toegevoegd, zoals potgrond en graszaad. 
  
Wat zijn dat eigenlijk: mycorrhiza? 
Je kunt deze het beste omschrijven als een samenwerking tussen schimmels en plantenwortels. Planten hebben bladgroen, 
waarmee ze suikers kunnen produceren. Schimmels kunnen dat niet. Mycorrhizaschimmels groeien de wortels van planten 
binnen en tappen daar suikers af. Dat lijkt op parasiteren, maar de schimmels geven er heel wat voor terug, zodat ook de plant 
voordeel van de samenwerking heeft. De schimmeldraden dringen diep in de grond door en halen daar voedingsstoffen op die 
de plant zelf nooit zou kunnen bereiken en opnemen. Planten met mycorrhizaschimmels aan de wortels groeien dan ook beter 
dan planten zonder. De naam komt overigens uit het Grieks. Mykos betekent schimmel en rhiza staat voor wortel. 

  
Wat heeft een "gewone" tuinkabouter aan mycorrhiza? 
Het lukraak toevoegen van schimmels heeft weinig zin. In 
begroeide, gezonde tuingrond zijn ze meestal voldoende aanwezig. 
Echter, in een grond zonder planten ontbreken ze meestal. In een 
"nieuwbouwtuin" kun je er dus veel baat bij hebben. Bij nieuwe 
aanplant kun je de droge korrels in het plantgat strooien. Je kunt 
de wortels ook dompelen in een vloeibaar schimmelpreparaat. 
 
Bestaande planten kun je revitaliseren door de schimmels via 
kleine boorgaatjes zo dicht mogelijk bij de wortels te brengen. 
 
Nog een voorbeeld: wie verhuist, wil misschien zijn 
lievelingsplanten uit de tuin meenemen. Dat valt nog wel eens 
tegen, vooral als de planten in grond komen waarin te weinig 
geschikte schimmels leven. In de nieuwe tuin slaat de plant dan 

slecht aan. Het toevoegen van de juiste wortelschimmels verzacht het trauma. Dat wil trouwens niet zeggen dat je dan planten 
in volstrekt ongeschikte grond kunt zetten. Een plant die van zure grond houdt, zal het niet doen in kalkrijke grond. Schimmels 
of niet. 
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Ook planten in pot kunnen profiteren van mycorrhiza. 
  
Mycorrhizaschimmels en biologisch tuinieren 
Uit proeven is gebleken dat de schimmels planten weerbaarder maken tegen ziektes. Ze zijn ook beter in staat aanvallen van 
plaagdieren af te slaan. Hierdoor zijn minder bestrijdings- en bemestingsmiddelen nodig. 
  
 

Voorkomen is beter dan genezen! 
Je kunt nog zo je best doen om ziekten en plagen te voorkomen, het gaat ongetwijfeld af en toe toch fout. Daarom is het 
belangrijk om zeker enkele keren per week door je tuin te lopen om naar je planten te kijken. Zodra je een aantasting 
constateert, moet je zo snel mogelijk ingrijpen om uitbreiding te voorkomen.  
 
Het edele handwerk 
Met intensief speurwerk is een groot aantal plaagbeesten weg te vangen en schimmels op te sporen: 
• Het eenvoudigste middel is het uittrekken van zieke planten (hoewel dat wel wat erg bruut is) of het afknippen van zieke 

plantendelen. Deze mogen beslist niet op de composthoop: gooi ze in de vuilnisbak of verbrand ze.  
• Rupsen worden weggevangen en elders weer uitgezet.  
• Slakken kunnen worden gevangen met behulp van biervallen.   
• Luizen kunnen van planten worden afgespoten, of de aangetaste plantendelen kunnen worden verwijderd.  
• Wormstekige vruchten worden geplukt of opgeraapt van de grond. 

 
Soms zijn bestrijdingsmiddelen nodig 
Wanneer de oogst of grotere delen van de siertuin verloren dreigen te gaan, zal de spuit 
er aan te pas moeten komen. Op zich is dat geen enkel probleem, mits het goede middel 
wordt gekozen voor de betreffende aantasting en de aangegeven dosering niet wordt 
overschreden.  
Probeer bij de middelenkeuze zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu. Kies -
indien mogelijk- middelen op plantaardige basis met een korte werkingsduur die selectief 
werken. In het tuincentrum kun je dergelijke middelen vinden.    
 

Plantenextracten 
Veel beter nog is het om ze zelf te maken. Hier vind je een aantal recepten voor plantenextracten die je prima als 
bestrijdings- of preventiemiddel kunt gebruiken: 
• Brandnetelextract: Helpt tegen luizen en rupsen. Een pan of emmer vol verse brandnetels 20-30 minuten koken in ruim 

water, 1 dag laten afkoelen en laten trekken, zeven en zachte zeep toevoegen.  
• Brandnetelgier: Helpt tegen luizen, rupsen, koolvlieg en wortelvlieg. Of als bladbemesting. Emmer vullen met verse 

brandnetels, ruim water toevoegen en een paar lepels bruine suiker en iets melk. 15 dagen lagen staan, zachte zeep 
toevoegen. 1 op 4 verdunnen, zeven en op de planten spuiten. Doe dit karweitje buiten, want het stinkt nogal!     

• Alsemextract: Helpt tegen luizen en rupsen. 100 gram alsem (gedroogd) in een 
liter water 20 minuten laten koken, 1 dag laten trekken, zeven, zachte zeep 
toevoegen. 1 op 4 verdunnen en op de planten spuiten. 

• Heermoesthee: Helpt tegen schimmels. Wordt gemaakt van heermoes 
(akkerpaardestaart). 30 gram droog product 20 minuten laten koken in een liter 
water, 1 dag laten trekken, zeep toevoegen, zeven, 1 op 4 verdunnen en op de 
planten spuiten.    

• Kamillegier: Helpt tegen luizen. Handvol bloemen enkele uren in water laten 
weken, zachte zeep toevoegen en op de planten spuiten. 

• Rabarberbladgier: Helpt tegen koolvlieg, rupsen en luizen. Handvol 
rabarberbladeren enkele uren in water laten staan. Bladeren eruit halen. Bij de 
stam van koolplanten gieten of op de planten spuiten. 

• Rabarberbladextract: Helpt tegen luizen. 1 kg. blad met 2 liter water 20 minuten laten koken, zachte zeep toevoegen, 
zeven, verdunnen en op de planten sproeien.    

• Uienloofgier: Gebruik tegen luizen, rupsen, slakken en meeldauw. Handvol loof enkele dagen in water laten staan, zachte 
zeep toevoegen, zeven en op de planten sproeien. 

• Vlierextract: Gebruik tegen luizen en rupsen. 0,5 kg blad 30 minuten koken in 1 liter water, af laten koelen, zachte zeep 
toevoegen, zeven, verdunnen en op de planten spuiten.  
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In de kraamkamer  
• Verzamel de laatste zaden. 
• Je kunt nog winterzaaien. 
• Maak de zaaibakjes alvast schoon, dan kun je in het voorjaar meteen 

beginnen met zaaien. 
• Scheur vaste planten in de eerste helft van de maand zodat de 

planten nog kunnen inwortelen.  
• De serreverwarming installeren en isoleren met noppenfolie, 

rietmatten of piepschuim. De serrebuizen eens goed reinigen zodat 
plaagdieren en ziekten er niet kunnen op over- 
winteren.  

• Bestel zaden, dan kun je je vast op het volgende  
seizoen verheugen. 
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EHBO: top 10 geneeskruiden 
Je staat er versteld van wat de geneeskrachtige mogelijkheden zijn van planten die we beschouwen als onkruid, of die we alleen 
voor de sier aanplanten. Dit zijn tien toppers: 
  
1. Goudsbloem - Calendula officinalis  

Een plant die op zichzelf al een complete kliniek is, met een zeer breed werkingsgebied en 
bovendien zeer veilig toe te passen, wat Goudsbloem bijvoorbeeld zeer geschikt maakt voor 
kinderen en oudere mensen. De werking is vooral antisceptisch en verzachtend. Goudsbloem wordt 
meestal toegepast in de vorm van thee, aftreksel, zalf/balsem, olie of een tinctuur. Men gebruikt 
hiervoor meestal de lintbloemen en soms ook de bloeiende toppen. 

 
 
2. Wolverlei - Arnica montana  

Een kruid dat groeit waar hij het meest van pas komt, in bergachtige gebieden met veel rotsen waar 
je makkelijk struikelt en valt, een andere naam voor dit plantje is dan ook Valkruid. Overigens is dit 
een van de weinige kruiden die beter bekend is onder zijn botanische naam Arnica dan onder de 
Nederlandse naam. Medicinaal worden de bloemen en de wortel gebruikt. Producten gemaakt van 
pure Wolverlei of Arnica mogen alleen uitwendig worden toegepast, de tot D4 of D6 verdunde 
tinctuur mag wel inwendig gebruikt worden. Zeer belangrijk is wel dat Arnicazalf alleen mag worden 
aangebracht op een gave huid, dus niet op een huid die een open verwonding heeft! 

 
 
3. Smalle Weegbree - Plantago lanceolata  

Een kruid dat iedereen kent, volgt de mensen op hun weg, en is ieder tot nut die de moeite neemt 
aandacht te schenken aan deze bescheiden weldoener van de mensheid. Het mooie van Weegbree is 
dat je het altijd vindt wanneer je het nodig hebt. Medicinaal worden de bladeren gebruikt, meestal 
in de vorm van een thee, tinctuur of kompres. 

 
 
4. Sint-Janskruid - Hypericum perforatum  

Sint-Janskruid is een zeer belangrijk geneeskruid dat breed toepasbaar is door de grote 
verscheidenheid aan inhoudsstoffen. Medicinaal worden de bloemen (de olie) en de bloeiende toppen 
gebruikt (tinctuur en thee). 

 
 
 
5. Aloe - Aloe vera 

Oorspronkelijk een plant uit Oost - en Zuid-Afrika, maar inmiddels wereldwijd in gebruik als 
medicinale plant, maar ook als decoratieve tuin - en kamerplant. Medicinaal wordt het sap uit de 
bladeren gebruikt, dat wordt ingekookt totdat het een gelachtige substantie is. Je kunt gewoon de 
plant gebruiken die op de vensterbank, snij hiervoor een sappig blad af en pers het verse sap eruit. 

 
 
6. Tea Tree - Melaleuca alternifolia  

Van dit middel had 10 jaar geleden nog niemand gehoord, maar binnen zeer korte tijd heeft deze 
etherische olie zijn weg gevonden naar menig medicijnkastje en ehbo-koffertje. Het bijzondere van 
Tea treeolie is dat het actief werkzaam is tegen alle soorten ziekteverwekkers, bacteriën, 
schimmels en virussen, bovendien stimuleert het ook nog eens het eigen afweersysteem van het 
lichaam 

 
 
7. Braam - Rubus fruticosus  

Bij iedereen bekend, is het niet vanwege de vruchten dan wel vanwege zijn hardnekkigheid als 
onkruid. Wat niet iedereen weet is dat de blaadjes van de braamstruik zeer goed van dienst kunnen 
zijn bij tal van acute kwalen, zij bevatten bijzonder veel looistoffen en tal van vitaminen en 
mineralen, Braamblad werkt hierdoor sterk samentrekkend en bloedzuiverend. Van de blaadjes 
wordt de thee en de tinctuur gemaakt. 

http://www.google.nl/imgres?q=Plantago+lanceolata&start=135&hl=nl&gbv=2&biw=1680&bih=824&tbm=isch&tbnid=JaflkYw9JZlokM:&imgrefurl=http://carozahrady.sk/liecivebylinky/skorocelkopijovity.html&docid=4G9ogytOljE0kM&imgurl=http://carozahrady.sk/liecivebylinky/large/skorocelkopijovity.jpg&w=486&h=600&ei=m1uRT5_bKoiN-wa53qmVBA&zoom=1&iact=hc&vpx=907&vpy=399&dur=3698&hovh=250&hovw=202&tx=84&ty=137&sig=107739683568643296493&page=4&tbnh=142&tbnw=116&ndsp=45&ved=1t:429,r:13,s:135,i:132
http://www.google.nl/imgres?q=Hypericum+perforatum&hl=nl&gbv=2&biw=1680&bih=824&tbm=isch&tbnid=cjOBBhgSL-jFzM:&imgrefurl=http://www.hear.org/pier/imagepages/singles/61_Hypericum_perforatum_L.htm&docid=h_i9Vn8d8au1GM&imgurl=http://www.hear.org/pier/images/61_Hypericum_perforatum_L.jpg&w=600&h=839&ei=Y1yRT7DSBcrQ-gbo3MWgBA&zoom=1
http://www.google.nl/imgres?q=aloe+vera&hl=nl&gbv=2&biw=1680&bih=824&tbm=isch&tbnid=c_pTcw2yJTwJBM:&imgrefurl=http://www.lichtvenster.nl/artikelen/artikel/32/aloe-vera-plant-van-de-onsterfelijkheid&docid=mmQtC7EHofemnM&imgurl=http://www.lichtvenster.nl/resources/Image/aloeverakoeh.jpg&w=300&h=400&ei=Hl2RT6TVOMur-Qa-o8yPBA&zoom=1
http://www.google.nl/imgres?q=Melaleuca+alternifolia&start=83&hl=nl&gbv=2&biw=1680&bih=824&tbm=isch&tbnid=WXOtyT7hRRWOTM:&imgrefurl=http://www.baanbodycare.com/en_ingredients.php&docid=LMpmGfCCjaQ29M&imgurl=http://www.baanbodycare.com/product/IgTea%20Tree%202.jpg&w=227&h=205&ei=XV2RT7rcNcjQ-gaz0MioBA&zoom=1&iact=hc&vpx=1108&vpy=361&dur=406&hovh=164&hovw=181&tx=90&ty=83&sig=107739683568643296493&page=3&tbnh=141&tbnw=152&ndsp=45&ved=1t:429,r:15,s:83,i:36
http://www.google.nl/imgres?q=rubus+fruticosus&start=112&hl=nl&gbv=2&biw=1680&bih=824&tbm=isch&tbnid=pqjbvSyknkjO-M:&imgrefurl=http://www.meemelink.com/prints_pages/prints.Rosaceae_Rubus.htm&docid=4Op757i3J5oFIM&imgurl=http://www.meemelink.com/prints_images/21957.Rosaceae%20-%20Rubus%20idaeus.jpg&w=489&h=650&ei=uV2RT53bG8Hz-gbFg8WrBA&zoom=1&iact=hc&vpx=582&vpy=447&dur=1170&hovh=259&hovw=195&tx=95&ty=141&sig=107739683568643296493&page=4&tbnh=144&tbnw=108&ndsp=40&ved=1t:429,r:26,s:112,i:140
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8. Vlier - Sambucus nigra  

Van oudsher een heilige boom, wordt de vlier geacht tal van magische en demonenwerende 
kwaliteiten te bezitten. De bloemen leveren een heerlijke en genezende thee op. De bloeiende 
toppen met wat blad worden voor tinctuur gebruikt. Vlier is zeer veilig voor iedereen toepasbaar. 

 
 
9. Rode Zonnehoed - Echinacea purpurea  

Een prachtige plant afkomstig uit Noord-Amerika, waar hij al eeuwenlang wordt toegepast als 
geneeskruid. Inmiddels is het een van de meest verkochte natuurlijke geneesmiddelen. Helaas is de 
voorlichting en de toepassing vaak verkeert. Er bestaat nog steeds het misverstand dat Echinacea 
een preventieve werking heeft tegen griep en verkoudheid. Recent onderzoek heeft echter 
uitgewezen dat het kruid het beste werkt op het moment dat de infectie al is uitgebroken. 
Echinacea werkt omdat het de natuurlijke weerstand van het lichaam zelf verhoogt. Gewoonlijk 
gebruikt men de tinctuur die gemaakt wordt van de wortels van de plant, maar er kan ook een zalf 
van worden gemaakt voor toepassing op de huid. 

 
 
10. Passiebloem - Passiflora incarnata   

Een schitterende bloem, die ook nog eens zijn nut bewijst als medicijn. Medicinaal gebruikt men de 
bladeren. Meestal wordt Passiflora verkocht in de vorm van tinctuur of capsules, ook zit het vaak in 
complexmiddelen met andere kalmerende kruiden. 

 
Tuinieren is gezond! Toch? 
 
Inderdaad, tuinieren is gezond 
Lekker buiten zijn, een tuin die al je gasten jaloers maakt en een plek creëren waar je kunt genieten van het stralende weer: 
gezondheidstechnisch heeft tuinieren allerlei voordelen:  
 
1. Calorieën verbranden: Je staat er misschien niet bij stil. Maar als je in de tuin werkt, 

train je een hele hoop spieren. Je bukt, staat, zit op je knieën en wisselt telkens van 
positie terwijl je druk bezig bent. Met dit in je achterhoofd is het geen gekke 
gedachte dat je best wat calorieën verbrandt met een uurtje tuinieren, toch? Om 
precies te zijn: met een uur in de tuin werken raakt een persoon die een normaal 
gewicht heeft voor zijn of haar lengte zo’n 300 calorieën kwijt (onkruid wieden: ca. 
130 per halfuur; spitten: 220 per halfuur; terras vegen met stoffer en blik: 120 per 
halfuur; grasmaaien niet elektrisch: 120 per halfuur). 
 

2. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat tuinieren gezond is omdat het 
stressverminderend werkt. Daardoor gaat je mentale gezondheid er flink op vooruit. Wetenschappers concludeerden ook 
dat het angsten kan verminderen én je humeur erdoor verbetert. Mits je niet te perfectionistisch of een control-freak 
bent…… 
 

3. Wil je je lang en gelukkig leven, dan kun je overwegen om vaker de tuin in te duiken. Uit Japans onderzoek blijkt dat 
mensen die in de buurt van een tuin, park of ander groen gebied wonen, gemiddeld langer leven dan mensen die geen natuur 
om zich heen hebben. 
 

4. Heb je niet alleen de mooiste bloemen en planten in de tuin staan, maar verbouw je 
ook groente en fruit? Dan is de kans groot dat je een stuk gezonder eet; je hebt 
het immers binnen handbereik. En je weet precies wat je eet! 
 

5. Zoals genoemd, vermindert tuinieren stress. En daar heeft niet alleen je hoofd, 
maar ook je hart baat bij. Medici stellen dat tuinieren een goed medicijn is voor 
mensen die hartproblemen hebben en dat het kan helpen bij de revalidatie van je 
hart. 
  

http://www.google.nl/imgres?q=sambucus+nigra&hl=nl&gbv=2&biw=1680&bih=824&tbm=isch&tbnid=Xvl9VgaN0Y31rM:&imgrefurl=http://www.pfaf.org/user/plant.aspx?latinname=Sambucus+nigra&docid=h-qiRcNFsDxX1M&imgurl=http://www.pfaf.org/Admin/PlantImages/SambucusNigra.jpg&w=240&h=297&ei=Wl6RT5XDG8yA-wabuumpBA&zoom=1&iact=hc&vpx=883&vpy=485&dur=6240&hovh=237&hovw=192&tx=74&ty=162&sig=107739683568643296493&page=1&tbnh=148&tbnw=121&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:28,s:0,i:123
http://www.google.nl/imgres?q=echinacea+purpurea+botanic&start=76&hl=nl&gbv=2&biw=1680&bih=824&tbm=isch&tbnid=EOaR_DOSFWmm4M:&imgrefurl=http://passage-project.typepad.com/my_weblog/weblogs/&docid=xKQ0K73_chM-YM&imgurl=http://passage-project.typepad.com/.a/6a00e54efa21a28833015434a6591c970c-800wi&w=800&h=600&ei=DV-RT5KqI8Kf-wavg5iABA&zoom=1&iact=hc&vpx=1374&vpy=474&dur=374&hovh=194&hovw=259&tx=97&ty=112&sig=107739683568643296493&page=3&tbnh=153&tbnw=204&ndsp=41&ved=1t:429,r:32,s:76,i:72
http://www.google.nl/imgres?q=passiflora+incarnata&hl=nl&gbv=2&biw=1680&bih=824&tbm=isch&tbnid=kPwqrR8YzHFoOM:&imgrefurl=http://www.gfmer.ch/TMCAM/Atlas_medicinal_plants/Passiflora_incarnata.htm&docid=RQ1UzxP4n2WcXM&imgurl=http://www.gfmer.ch/TMCAM/Atlas_medicinal_plants/Images/mp0075.jpg&w=341&h=489&ei=fF-RT6yGPNCA-wac-8WYBA&zoom=1&iact=hc&vpx=1361&vpy=28&dur=2449&hovh=269&hovw=187&tx=99&ty=140&sig=107739683568643296493&page=1&tbnh=146&tbnw=102&start=0&ndsp=33&ved=1t:429,r:7,s:0,i:78
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6. Hoewel je veel vitaminen uit je voeding haalt, geldt dat niet voor vitamine D. Deze vitamine, die belangrijk is voor de 
gezondheid van je lichaam, krijg je door blootstelling aan de zon. En omdat de meeste mensen tuinieren als het mooi weer 
is (alleen de echte die-hards doen het ook in de stromende regen), verzamelen zij een flinke dosis. Wel goed insmeren! 

 
Maar……. 
Er liggen gevaren op de loer, waarvan je mogelijk niet eens wist dat ze bestonden. Laat je er niet door weerhouden je lekker 
tussen het groen uit te leven, maar houd het wél even in de gaten; een gewaarschuwde tuinkabouter telt voor twee (of drie, of 
vier). 
 
1. Rondslingerend tuingereedschap: Het klinkt leuker dan het is wanneer je het zelf 

meemaakt. Er ligt een hark, tuinkabouter komt voorbij, zet voet op hark, steel zwiept, 
tuinkabouter buiten westen (of ziet in ieder geval sterretjes). Leuk om te zien, maar niet 
om te voelen! Volgens de statistieken gebeurt zoiets liefst vijfduizend maal per jaar. 
Mannen overkomt een tuinongeluk twee maal vaker dan vrouwen. Ruim de helft van de 
slachtoffers was onveilig in de weer met elektrisch tuingerei. Drie van de tien 
tuinslachtoffers vielen van een trap of ladder.  
 

2. Stiekeme ziekmakers: Woelen in de tuingrond is heerlijk. Voor ziekmakende bacteriën en schimmels is die tuingrond 
namellijk ook een eldorado. Zo nestelt de tetanusbacterie zich er graag, klaar om bij een wondje toe te slaan. En een 
tetanusprik biedt geen eeuwige bescherming; bij volwassenen hooguit tien jaar. Op tijd een nieuwe prik halen, dus. Of 
handschoenen aantrekken! 

 
 

3. Teken: Aparte vermelding verdient de teek. Het bijtgrage insect dat de beruchte 
ziekte van Lyme kan overbrengen, heeft zich tegenwoordig ook in het tuingroen 
genesteld. Tuinieren was volgens de Wageningen Universiteit de activiteit waarbij 
de op één na meeste tekenbeten werd opgelopen. 
 

4. Gif: Spuiten met verdelgingsmiddelen is zelden aan te raden, maar soms kun je 
niet anders. Daarbij moet je wel oppassen dat je huisdier het giftige goedje niet 
naar binnen sleept. Voor je het weet zit het door je hele huis: in de lucht, het 
tapijt, de kinderkamer. Maar vooral in de vacht en pootjes van de hond of kat. 
 

5. Allergie: op heel wat bloemen, planten, struiken en bomen kan de tuinhobbyist na  jaren, zomaar ineens, een soms heftige 
allergische reactie ontwikkelen. Ervaringen uit het verleden bieden dus geen enkele garantie voor het heden of de 
toekomst. 

 
6. Potgrond: Medici wijzen al enige tijd op de gevaren van potgrond. Deze kan de bacterie herbergen die de veteranenziekte 

(Legionella) veroorzaakt. De Voedsel en Waren Autoriteit concludeerde in een 
onderzoek dat met droge potgrond ‘een bijzonder kleine, maar niet verwaarloosbare 
kans’ op besmetting bestaat, zeker als er houtresten in zijn verwerkt. Het is nog 
onduidelijk hoe de bacterie van de potgrond naar de longen van de mens gaat. Ga je 
met potgrond aan de slag? Ga er dan niet te dicht met je neus bovenop zitten. 
 

7.  Compost: Compost is ook al niet van enig gevaar ontbloot. Rottend groenafval (van 
planten en bomen) kan bepaalde schimmelsporen (aspergillus) bevatten die, wanneer 
ze worden ingeademd, voor mensen met een verzwakte afweer fataal kunnen zijn. 
Dus: ben je grieperig of nog herstellend van een ziekte? Laat de compost dan even 
aan een ander over. 
 

8. Zwangerschap: Zwangere vrouwen moeten altijd met handschoenen in de tuin werken. De parasiet toxoplasma gondii, 
afkomstig van kattenpoep, huist zeer waarschijnlijk in de tuinaarde. Zelf word je er niet of nauwelijks ziek van, maar de 
ongeboren baby kan de infectieziekte toxoplasmose oplopen. Gevolg: ernstige afwijkingen aan hoofd en ogen. 
 

9. Tuinslangziekte: Heb je je tuinslang al enige tijd niet gebruikt, en is er water in blijven zitten? Dan is er kans dat ook hier 
de legionalla-bacterie zijn kop opsteekt. Koppel na gebruik altijd de tuinslag af en laat hem helemaal leeglopen. Voorkomen 
is beter dan, nou ja: je weet wel……. 

 

 



22 
 

Spice-up je spijsvertering 
Lekker en goed voor de spijsvertering, dat is een ideale combinatie. Er bestaan boeken vol met kruiden en planten en hun 
heilzame werking. Ik houd het hier bij zes makkelijk te gebruiken en gemakkelijk te kweken (of kopen) planten en kruiden.  
 

Citroenmelisse 
Citroenmelisse is een winterhard kruid, makkelijk zelf in een kruidenbed te planten. Hou er dan wel 
rekening mee dat het snel overal in de tuin als onkruid zal opduiken. Het kruid is goed bij een moeilijke 
spijsvertering, het werkt krampstillend op de maag en de darmen en is gasverdrijvend. Thee getrokken 
van citroenmelisse geeft een ontspannen gevoel. Smaakt – hoe kan het anders – naar citroen. Verse 
blaadjes kunnen – met mate – gebruikt worden in salades, witte sauzen voor vis, mayonaise, zuurkool of 
haring in het zuur. Citroenmelisse kan ook samen met groenten gestoofd worden, maar heeft een nogal 
uitgesproken smaak. Je kunt citroenmelisse toevoegen aan gemengde azijnsoorten, probeer citroenmelisse 
met dragon. 

 
 
Gember 
Gember is een wortelstok van Aziatische oorsprong. Is zowel als verse knol als in poedervorm te koop. 
Gember heeft heel wat heilzame werkingen, het helpt onder meer bij winderigheid. Gember is enorm 
goed voor de spijsvertering en het verbranden van calorieën. Met gember haal je meer bouwstenen uit je 
voeding, de plant bevat krachtige eiwitverterende enzymen. Als verse knol is het in de keuken te 
gebruiken zoals verse geperste knoflook. De smaak is peperig en citroenig, nogal scherp. Te veel gember 
gebruiken levert een soort zeepsmaak op. Je kruidt er bijvoorbeeld bouillon en soep mee. Wordt ook 
vaak gebruikt in sauzen op basis van kokosmelk. 

 
 
Kurkuma 
Kurkuma is een Aziatische knol die bij ons te koop is als specerij in poedervorm. Kurkuma heeft de geur 
van aarde. Het heeft een mild bittere smaak en is familie van de gember, maar minder uitgesproken. In 
India is het onder de bevolking heel gewoon dat iedere dag een halve tot een hele theelepel kurkuma word 
ingenomen. Het bevordert de complete spijsvertering, is vriendelijk voor de maag 
en helpt ook tegen het ‘volle’ gevoel wanneer je wat te zwaar getafeld hebt. 
 

 
Pepermunt 
Het is een van de beste middelen tegen indigestie. Het kruid is krampwerend, zweetdrijvend, 
menstruatie opwekkend en het werkt tegen winderigheid. Bij maagzweren en zwangerschap moet van 
het gebruik van pepermunt worden afgezien. Pepermunt is lekker in muntsauzen, muntazijn en 
muntsiropen. Verse blaadjes zijn bruikbaar bij nieuwe aardappelen, in dipsaus met knoflook en kwark, 
bij erwten, fruitsalades en dranken. Munt past uitstekend bij lamsvlees. Gebruik munt spaarzaam in 
soepen en vullingen. 

 
 
Rammenas 
Rammenas stimuleert de spijsvertering en werkt zuiverend en versterkend op de gal. Rammenas is te mijden 
voor zwangere vrouwen. De scherpe radijssmaak van Rammenas wordt milder door het bestrooien met zout 
of door verhitting. Rammenas wordt rauw op de boterham gegeten of in allerlei salades verwerkt. Ook 
geschikt als borrelhapje of kort gestoofd als groente bij roodgebraden vlees. Gehakte rammenas gemengd 
met verse platte kaas met wat tuinkruiden eronder is een delicatesse op toastjes.  
 
 

Venkel 
Venkel is een lekkere, stoofbare knol. Venkel bevordert gewichtsverlies. Het is aangewezen bij 
indigestie, winderigheid en krampen. Thee, gezet van de zaden, is goed te gebruiken tegen buikkrampen 
bij babies. Venkel is niet alleen warm te bereiden, maar kan je ook rauw eten in salades. De smaak en 
geur van knolvenkel is anijsachtig, een beetje zoet maar toch pittig en fris. Je gerechten krijgen er een 
Zuid-Europees tintje mee. Venkel is op tal van wijzen bruikbaar, ondermeer gegratineerd, in roomsoep 
of als groente bij visgerechten. 

http://www.google.nl/imgres?q=kurkuma+tekening&hl=nl&biw=1680&bih=824&tbm=isch&tbnid=CUW7uzztW2PUcM:&imgrefurl=http://landentuinbouw.spinazieacademie.nl/2009_10_01_archive.html&docid=oD7aKuvHUg3C3M&imgurl=http://spinazieacademie.nl/landentuinbouw/uploaded_images/geelwortel2-777128.jpg&w=320&h=391&ei=X2kSUMKZJMKmhAftnoHoCg&zoom=1&iact=hc&vpx=1142&vpy=126&dur=858&hovh=248&hovw=203&tx=133&ty=131&sig=107739683568643296493&page=1&tbnh=145&tbnw=119&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:5,s:0,i:84
http://www.google.nl/imgres?q=mentha+piperita+drawing&hl=nl&biw=1680&bih=824&tbm=isch&tbnid=xNYxTO23l4aOqM:&imgrefurl=http://www.hear.org/pier/imagepages/singles/mentha_piperita_ecoport_6473.htm&docid=3mpW_zPbV9ftmM&imgurl=http://www.hear.org/pier/images/mentha_piperita_ecoport_6473.jpg&w=256&h=526&ei=1mkSUPXFLsm2hAe0s4CwBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=175&vpy=101&dur=2979&hovh=322&hovw=156&tx=91&ty=159&sig=107739683568643296493&page=1&tbnh=170&tbnw=81&start=0&ndsp=39&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69
http://www.google.nl/imgres?q=raphanus+sativus+tekening&hl=nl&sa=X&biw=1680&bih=824&tbm=isch&tbnid=r2mL2kneyUClLM:&imgrefurl=http://www.volkoomen.nl/Q,%20R/raphANUS.htm&docid=IIo2Vv5hywQiuM&imgurl=http://www.volkoomen.nl/Q,%20R/raphANUS_bestanden/image006.png&w=302&h=507&ei=kWoSUPSMIJSIhQfmvIHwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=344&vpy=265&dur=842&hovh=291&hovw=173&tx=99&ty=142&sig=107739683568643296493&page=1&tbnh=148&tbnw=99&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:10,s:0,i:100
http://www.google.nl/imgres?q=venkel+tekening&hl=nl&biw=1680&bih=824&tbm=isch&tbnid=70k35esIDcE_ZM:&imgrefurl=http://www.varbak.com/beeld/tekeningen-te-maken-venkel&docid=b9mMmEIRCaqp-M&imgurl=http://www.varbak.com/afbeeldingen/tekeningen-te-maken-venkel-nb34517.jpg&w=500&h=623&ei=6WoSUNK4LMizhAest4HYAg&zoom=1&iact=hc&vpx=276&vpy=130&dur=2371&hovh=251&hovw=201&tx=102&ty=146&sig=107739683568643296493&page=1&tbnh=156&tbnw=121&start=0&ndsp=37&ved=1t:429,r:1,s:0,i:72
http://www.google.nl/imgres?q=citroenmelisse&num=10&hl=nl&biw=1680&bih=824&tbm=isch&tbnid=Nlk6DXgs1LKhyM:&imgrefurl=http://www.astrologie.ws/kruiden/citroenmelisse.htm&docid=0e9YRV4oaTq_uM&imgurl=http://www.astrologie.ws/kruiden/citroenmelisse.jpg&w=200&h=251&ei=uWgSULiDG46AhQeRzIGoDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=972&vpy=206&dur=1482&hovh=200&hovw=160&tx=90&ty=93&sig=107739683568643296493&page=1&tbnh=139&tbnw=111&start=0&ndsp=37&ved=1t:429,r:4,s:0,i:87
http://www.google.nl/imgres?q=gember+tekening&hl=nl&biw=1680&bih=824&tbm=isch&tbnid=UBtKdoeLvMwgKM:&imgrefurl=http://www.tussendezeeendesterren.nl/recept/winter.html&docid=VHUEsIx_2L4FBM&imgurl=http://www.tussendezeeendesterren.nl/plaatjes/gember.jpg&w=450&h=595&ei=I2kSUIayMpS7hAflloDoBg&zoom=1&iact=hc&vpx=175&vpy=297&dur=796&hovh=258&hovw=195&tx=102&ty=137&sig=107739683568643296493&page=1&tbnh=143&tbnw=108&start=0&ndsp=33&ved=1t:429,r:9,s:0,i:97
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In de siertuin  
 
In principe hoef je nu niets in de tuin te ondernemen. Maar mocht je toch behoefte hebben aan frisse lucht en gezonde 
inspanning, dan zijn dit de klusjes die je zou kunnen doen 
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Algemeen  
• Tuingereedschap schoon maken en inoliën.  
• Tuinmeubilair schoonmaken (zie verderop)  
• Messen, zeis, snoeischaren etc. (laten) slijpen  
• Buitenkranen leeg laten lopen en isoleren met noppenfolie.  
• Tuinslangen laten leeglopen, oprollen en wegbergen.  
• Dakgoten schoonmaken.  
• Vogelnestkastjes in uw tuin schoonmaken.  
• Op droge dagen de schuttingen, tuinhuisje of garage verven.  
• Mos / algen op de looppaden of terras verwijderen.  
• De overwinteringsplaats van de terras- en de balkonplanten controleren. Let op 

ziektes/insecten en water geven indien nodig. 
  
Snoeien 
• Snoeiafval van vaste planten en slordige siergrassen kan op de composthoop. Laat 

ook enkele takken staan als wintersylhouet. De dode en uitgebloeide takken van bijvoorbeeld Sedums, Monarda's, 
siergrassen, Phlomis en Eupatoriums zullen voor heel wat winterse tuinsfeer zorgen als ze mooi door de mist berijpt zijn.  

• Dode takken kan je nu gemakkelijk uit de struiken en de bomen verwijderen. Deze kun je verhakselen en de houtsnippers 
kunnen als mulch onder de bomen worden aangebracht. Indien de gesnoeide takken in een uithoek van de tuin op een hoop 
worden gelegd zullen ze dienst doen als overwinteringsplaats. 

  
Plantenborders   
• Verplanten van bladverliezende struiken en bomen als de grond niet bevroren 

is.  
• Vorstgevoelige planten beschermen met droge bladeren, jutedoek, stro of 

dennentakken. Planten nooit afdekken met plastic (bubbelfolie!) want dit zorgt 
voor rotting.  

• Zet een windscherm rond pas aangeplante groenblijvende planten. Daar de 
planten nog niet zijn ingeworteld, kunnen ze bij hevige vorst geen water 
opnemen. In combinatie met een uitdrogende wind kunnen niet beschermde 
planten dan ook droogvriezen. Geef deze pas geplante groene planten ook 
geregeld water.  

• Wintergroene terrasplanten in pot zoals buxus kun je bij hevige vorst beter 
uit de volle zon halen om verbranding te voorkomen. Rond de potten die buiten blijven staan kun je vorstbeschermende 
materialen aanbrengen zodat de pot en de potkluit niet bevriest.  

• Sneeuw van doorhangende takken afschudden zodat ze niet afbreken.  
• De rozenbladeren die nu nog niet vanzelf zijn afgevallen verwijderen zodat ziektes geen kans krijgen om te overwinteren. 
  
Gazon  
• Laatste bladeren van het gazon harken.  
• Loop niet op een bevroren gazon want dat zal na enkele dagen gele voetsporen vertonen 
  
Bloembollen en -knollen  
• Dit is de laatste kans om voorjaarsbloeiende bloembollen te planten. 
• De knollen van zomerbloeiers (Dahlia's) regelmatig controleren op 

schimmels of muizenvraat.   
 
Vijver  
• IJsvrijhouder en luchtpomp goed controleren of alles functioneert zoals 

het hoort. 
• Dagelijks even aandacht aan de vissen besteden. Steeds kijken of ze 

rustig op de bodem zwemmen of liggen. 
• Geef de vijverpomp een goede onderhoudsbeurt als je hem in de winter 

niet gebruikt. Zo kan je de rotor even ontkalken met azijn of een licht 
ontkalkmiddel. Daarna goed drogen, de rotor insmeren met een 
smeermiddel, maar niet met smeerolie. Zo kan je de pomp droog 
wegzetten tot aan de lente. 

• Voeder met mate een licht verteerbaar visvoer, zo lang de vissen komen eten. 



25 
 

• Als alles oké lijkt, laat dan de vijver verder met rust. 
• Mocht je een gat in het ijs willen maken, doe het dan met kokend water. Zeker niet met een bijl of ander voorwerp op het 

ijs slaan. Dit zorgt voor trillingen in het water waarvan de vissen en kikkers schrikken, met een dodelijke afloop tot 
gevolg.   

 
 

Medicinale planten, hoe gebruik je ze? 
In onze taal zien we de band tussen kruiden en geneeskunde vaak terug. De uitdrukking 
"daar is geen kruid tegen gewassen" is daar een voorbeeld van. Het Engelse woord "drug" is 
zelfs afgeleid van het Nederlandse woord "droge". Een drogist was toen iemand die kruiden 
droogde. Nog steeds heeft een groot deel van de medicijnen die in de reguliere 
geneeskunde wordt gebruikt een plantaardige oorsprong. 
 
Je zult versteld staan van het aantal geneeskrachtige planten dat er in je tuin groeit; zelfs 
onkruid kan een genezende werking hebben. Een remedie voor de meest voorkomende huis, 
tuin en keukenkwaaltjes groeit vaak al in je achtertuin. 
In dit artikel wordt beschreven welke stoffen een plant geschikt maken voor medicinaal 
gebruik. Ook vind je er een overzicht van de planten die je zonder al te veel risico kunt 
gebruiken om kleine ongemakken te bestrijden en hoe je dat kunt doen, voorzien van 
werkbeschrijvingen. 
 
Een kleine waarschuwing: bij ernstige symptomen, of wanneer de klachten niet overgaan, 
moet je altijd je huisarts raadplegen! 
 
Heilzame stoffen in planten 
Wat maakt dat sommige planten voor de medische wereld zo belangrijk zijn? De belangrijkste werkzame stoffen in medicinale 
kruiden worden hieronder uitgelegd: 

 
• Alkaloïden; Dit zijn stikstofhoudende, basische verbindingen. Voor 

planteneters zijn alkaloïden giftig. In voldoende hoeveelheden zijn ze dat ook 
voor de mens. In lagere concentraties hebben ze een farmacologisch effect 
omdat ze de zenuwprikkels beïnvloeden en als zodanig werken als opwekkende 
stof of juist als verdovend middel. Bekende alkaloïdenplanten zijn onder meer: 
delphinium, kruiskruid, maretak, moederkoorn, slaapbol, wolfskers en 
bilzekruid.    
 

• Bitterstoffen: Deze danken hun naam aan de bittere smaak. Zij behoren niet 
tot een chemisch homogene groep en behoren deels bij de glocosiden en deels 
ook bij de terpenen (zie etherische oliën). door de sterk eetlustbevorderene 
werking en de daarmee gepaard gaande verbeteing van de vertering kunnen 
bitterstoffwen een indirect versterkende 
werking teweegbrengen. Voorbeelden zijn: 
gentiaan, duizendguldenkruid, 
waterdrieblad, gezegende distel.    
 

• Etherische oliën: Andere namen voor etherische olie zijn vluchtige olie of essentiële 
olie. Planten die een gehalte hieraan hebben, vallen vooral op door hun geur. Bij de 
medische toepassing wordt van de plaatselijke prikkelwerking gebruik gemaakt die zich 
uitwerkt in betere bloeddoorstroming.  
Veel etherische oliën hebben ook een desinfecterende of krampstillende werking of 
bevorderen de afscheiding van de luchtwegen. Belangrijke geneeskruiden met deze 
oliën zijn: kamille, venkel, anijs, spar, jeneverbes, salie, bijvoet, arnica, tijm, pepermunt 
en talrijke schermbloemigen.    
 

• Flavonoïden: Deze vormen een grote familie van plantaardige stoffen. Ze bepalen in 
groenten, fruit en bloemen de grote variatie in kleuren. Flavonoïden bestrijden de 
zogenaamde vrije radicalen, welke kankerverwekkend zouden zijn. De consumptie van 

http://www.google.nl/imgres?q=medicinale+planten+tekening&hl=nl&biw=1680&bih=848&tbm=isch&tbnid=q_Pejr0Xs3d6HM:&imgrefurl=http://ecolonie.org/eco/nl/meewerken/projecten_en_ideen/plant-van-de-maand-goudsbloem---calendis.php&docid=cNbY6kpTzmgtBM&imgurl=http://ecolonie.org/eco/images/plant_van_de_maand/goudsbloem-tekening.jpg&w=300&h=384&ei=bHeTUeWMBMTNOJa-gYAO&zoom=1&iact=hc&vpx=717&vpy=476&dur=1810&hovh=254&hovw=198&tx=95&ty=139&page=2&tbnh=142&tbnw=111&start=57&ndsp=67&ved=1t:429,r:63,s:0,i:274
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deze stoffen is hier -vergeleken met Aziatische landen- aan de lage kant, mede doordat ten gevolge van koken en 
bewerken het gehalte aan flavonoïden met 50 tot 90 procent daalt. Vandaar het advies tot het eten van meer (verse) 
groenten en fruit. Er bestaat echter geen norm voor de minimale hoeveelheid 
flavonoïden die onze voeding zou moeten bevatten.     
 

• Glucosiden: Chemisch beschouwd zijn dit verbindingen tussen suikers en niet-suikers. 
Voor de geneeskunde belangrijke glucosiden zijn flavonglucosiden die deels de 
bloeddruk verhogen en urinedruivend werken (sleedoorn, struikhuide, varkensgras, 
linde). Uiterst belangrijk zijn de digitaloïde glucosiden met hun duidelijke 
hartwerkzaamheid (vingerhoedskruid, lelietje van dalen, adonis en kerstroos). Ook 
saponinen (paardekastanje, zeepkruid, sleutelbloem) worden veel toegepast vanwege 
hun slijmhuidprikkelende werking. In de streek van luchtpijp en bronchiën komt dit tot 
uitwerking door het ophoesten van slijm en op de dieren door urinedrijvende werking.  
    

• Looistoffen: Andere namen voor looistoffen zijn tanninen of looizuren. Medisch wordt 
van hun samentrekkende (adstringerende) werking gebruik gemaakt. Ze zijn ook 
ontstekingsremmend, antiseptisch en bloedstelpend. Ze komen voor in bijvoorbeeld eik, 
bosbes, agrimonie, walnoot.    

 
Lijst van geneeskrachtige planten 
Als een plant in de Latijnse benaming het woord officinalis of officinale heeft, dan duidt dat op medicinale eigenschappen. 
Voorbeelden te over vind je in de lijst hieronder. Bij alledaagse kruiden betekent de Latijnse term vulgare of vulgaris 
simpelweg "gewoon". 
Hieronder vind je een lijst van kruiden die je medicinaal kunt toepassen. Ik noem hier alleen kruiden die je zelf veilig kunt 
gebruiken. Giftige soorten en soorten die ernstige bijwerkingen kunnen geven, heb ik met opzet weggelaten. Je kunt de 
genoemde planten inzetten voor huis, tuin en keukenkwaaltjes.  
 
Waarschuwing! 
Gebruik ondergenoemde planten alleen als je heel zeker weet dat je de goede soort te pakken hebt. Gebruik alleen het 
aangegeven deel van de plant! Etherische olie kun je niet zelf maken maar moet je kopen bij drogist of reformwinkel. Omdat 
deze zeer geconcentreerd is mag je ze vooral niet inwendig gebruiken.   
 

Naam      Te gebruiken delen Belangrijkste genezende krachten 

Adderwortel (Polygonum bistorta) Wortelstok Ontstekingsremmend.  

Agrimonie (Agrimonia eupatoria) Bloeiende plant, gedroogd Ontsmettend, bloedstelpend.  

Aloë vera Blad/sap Ontstekingsremmend, ontsmettend, laxerend. 

Basilicum (Ocimum basilicum) Blad  Ontsmettend, kalmerend.  

Beredruif (Arctostaphylos uva-ursi)  Blad Ontsmettend.  

Bernagie (Borago officinalis) Blad/bijna open bloemtop Licht kalmerend, ontstekingsremmend.  

Bijvoet (Artemisia vulgaris) Blad Eetlustopwekkend. 

Bonenkruid (Satureja hortensis) Blad/bloemtop Eetlustopwekkend, ontsmettend.  

Brandnetel (Urtica dioca) Jong blad/wortel Zuiverend, vochtafdrijvend, weerstandverhogend. 

Cipressenkruid (Santolina 
chamaecyparissus) Blad, gedroogd Ontstekingsremmend. Tegen huidirritatie. 

Citroengras (Cymbopogon citratus) Blad/stengel  Ontsmettend. 

Citroenkruid (Artemisia abrotanum) Blad Ontsmettend, koortswerend. 

Citroenmelisse (Melissa officinalis) Blad  Kalmerend, ontspannend, ontsmettend.  

Dille (Anethum graveolens) Blad Stimuleert spijsvertering. 

Dropplant (Agastache foeniculum) Blad Ontsmettend. Verlicht verkoudheid / hoesten. 

Duizendblad (Achillea millefolium) Gehele plant Ontsmettend, bloedstelpend.  
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Engelwortel (Angelica archangelica) Blad/wortel Ontstekingsremmend, koortsverlagend.  

Fenegriek (Trigonella foenicum-graecum) Zaad Tegen ontstekingen.  

Galangawortel (Alpinia officinarum) Wortelstok Ontsmettend, koortsverlagend. 

Galega (Galega officinalis) Bloemtop, gedroogd Vochtverdrijvend, verbetert de spijsvertering,  

Gember (Zingiber officinale) Wortelstok Eetlustopwekkend, slijmoplossend, ontsmettend.  

Gewone Kattenstaart (Lithrum salicaria) Gehele bloeiende plant Bloedstelpend.  

Gewoon Nagelkruid (Geum urbanum) Bloem gedroogd, wortel 
vers of gedroogd Ontstekingsremmend.  

Goudsbloem (Callendula officinalis) Bloem Antiseptisch, ontstekingsremmend, wondhelend.  

Grote klis (Arctium lappa) Wortel/stengel/zaad Ontsmettend, bloedreinigend.  

Hartgespan (Leonorus cardiaca) Bloemtop, gedroogd hartversterkend, schimmeldodend. 

Heemst (althaea officinalis) Blad/wortel/bloem Verzachtend.  

Herderstasje (Capsella borsa-pastoris) Blad Bloedstollend.  

Ijzerhard (Verbena officinalis) Blad gedroogd Licht kalmerend.  

Jeneverbes (Juniperus communis) Bes Eetlustopwekkend, ontstekingsremmend.  

Kalmoes (Acorus calamus) Wortelstok Kalmerend.  

Kamille (Matricaria recutita) Bloem Kalmerend, verkwikkend, ontstekingsremmend.  

Karwij (Carum carvi) Zaad Tegen spijsverteringsproblemen.  

Klein hoefblad (Tussilago farfara) Blad Versterkend.  

Knoflook (Allium sativum) Knol  Verlaagt de bloeddruk en cholesterol.  

Koningskaars (Verbascum thapsus) Blad gedroogd,  
bloem vers of gedroogd Ontsmettend, verzachtend. 

Koriander (Coriandrum sativum) Blad/zaad Slijmoplossend, eetlustopwekkend, krampremmend. 

Laurier (Laurus nobilis) Blad, gedroogd Ontsmettend, samentrekkend.  

Lavas (Levisticum officinale) Blad/stengel/wortel/zaad Eetlustopwekkend, vochtdrijvend. 

Lavendel (Lavandula) Bloem, gedroogd  Ontspannend.  

Lievevrouwebedstro (Galium odoratum) Bloem, gedroogd Verdovend, rustgevend.  

Longkruid (Pulmonaria officinalis) Blad, gedroogd Slijmoplossend.  

Marjolein (Origanum majorana) Blad gedroogd Ontstekingsremmend, krampwerend.  

Malve (Malve sylvestris) Blad/ bloemen Verzachtend.  

Malrove (Marrubium vulgare) Bloeiende stengel Slijmoplossend, eetlustopwekkend. 

Mierikswortel (Armoracia rusticana) Wortel Slijmoplossend.  

Mirte (Myrtus communis) Blad, gedroogd Ontsmettend.  

Moederkruid (Tanacetum parthenium) Blad Koortsverlagend, tegen migraine. 

Muur (Stellaria media) Blad, vers Rijk aan minerale zouten.  

Ogentroost (Euphrasia officinalis) Gehele plant, gedroogd Ontstekingsremmend.  

Oregano (Origanum vulgare) Blad, gedroogd Ontstekingsremmend, krampwerend.  

Paardenbloem (Taraxacum officinalis) Blad/wortel Laxerend, ontgiftend. 

Passiebloem (Passiflora incarnata) Gehele plant, gedroogd Kalmerend, pijnstillend.  

Pepermunt (Mentha) Blad  Krampwerend, verkoelend, antiseptisch.  
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Peterselie (Petroselinum crispum) Blad/steel Vochtafdrijvend.  

Purper leverkruid (Eupatorium 
purpureaum) Wortelstok, gedroogd Reinigend.  

Rozemarijn (Rosmarinus officinalis) Blad Ontsmettend.  

Salie (Salvia officinalis) Blad Bloedstelpend, ontsmettend.  

Scharlei (Salvia sclarea) Blad ontsmettend 

Selderij (Apium graveolens) Blad/wordel/stengel/zaad Ontstekingsremmend.  

Slaapmutsje (Eschscholzia californica) Gehele plant, gedroogd Verdovend.  

Spaanse peper (Capsicum) Vrucht Pijnstillend, eetlustopwekkend.  

St. Janskruid (Hypericum perforatum) Bloemtop Kalmerend, ontstekingsremmend.  

Tijm (Thymus) Blad Ontsmettend, schimmeldodend.  

Ui (Allium cepa) Bol, vers Tegen vaatproblemen en insectenbeten.  

Valeriaan (Valeriana officinalis) Wortel, gedroogd Kalmerend.  

Venkel (Foeniculum vulgare) Zaad kalmeert het spijsverteringssysteem.  

Vrouwenmantel (Alchemilla vulgaris) Blad Bloedstelpend, ontstekingsremmend.  

Vuurwerkplant (Dictamnus albus) Wortel, gedroogd Koortsverlagend. Tegen zenuwaandoeningen. 

Waterhennep (Eupatorium perfoliatum) Gehele plant, gedroogd Koortsverlagend.  

Wede (Isatis tinctoria) Blad, gedroogd Ontsmettend. 

Weegbree (Plantago major) Blad Wondverzorging, ontsmettend  

Wild kattenkruid (Nepeta cataria) Blad/bloeiende steel Koortsverlagend, licht kalmerend. 

Zenegroen (Ajuga reptans) Gehele plant Bloedstelpend.  

Zevenblad (Aegopodium podagraria) Blad/stengel Ontstekingsremmend.  

Zilverkaars (Cimicifuga racemosa) Wortelstok, gedroogd “Vrouwenkwalen”, artritis, reuma. 

 

 
Zelf medicijnen maken 
Medicinale kruiden kun je op verschillende manieren toepassen, zoals afkooksels, azijn, crèmes, kompressen, 
thee/infusies/tisane, medicinale oliën, medicinale wijnen, siropen, tincturen, wondpappen en zalven. Hieronder lees je hoe je 
dit kunt doen. 
 
1. Afkooksels 

Bij afkooksels worden de stevige delen van de plant (bast, wortel, wortelstokken en bessen) gebruikt vanwege hun 
medicinale werking. Afkooksels moeten altijd ten minste 10 minuten koken. 
 
Benodigdheden 
20 gram gedroogde of 40 gram verse kruiden - 8 dl. Water 
 
Werkwijze 
Snijd de wortel of bast van de plant zo fijn mogelijk, zodat het kokende water zo veel mogelijk stoffen uit de plant kan 
opnemen. doe de fijngesneden deeltjes in een pan met koud water en breng dit aan de kook. Sluit de pan goed af en laat het 
afkooksel een aantal minuten (minstens 10 minuten) op laag vuur sudderen. Laat het afkooksel eerst afkoelen en zeef 
daarna zo veel mogelijk vloeistof uit de deeltjes om niets van de geneeskrachtige werking te verliezen. 
Wanneer je verschillende delen van twee kruiden wilt combineren, bijvoorbeeld een wortel en een blad, voeg het blad dan 
pas aan het einde van de sudderperiode toe. Laat het mengsel vervolgens 10 minuten afgedekt staan. Een afkooksel kan 
enige tijd worden bewaard (in de koelkast!) omdat de vleoistof door het koken gesteriliseerd is.   
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2. Azijn 
Azijn kan net zo worden gebruikt als tincturen (zie hieronder) en kan een alternatief zijn voor mensen die alcohol- of 
glycerinepreparaten ongeschikt vinden. Azijn bevat azijnzuur dat helpt om de essentiële ingrediënten uit kruiden te halen 
en om deze te conserveren. 
 
Werkwijze 
Gebruik een pot of fles met een wijde opening. Kies een kruid en zorg ervoor dat het zo droog mogelijk is. Doe het kruid in 
de pot en vol deze met azijn. Laat de pot ten minste 2 weken op een donkere plaats staan en schudt hem elke dag. Zeef de 
vloeistof en doe deze in een schone fles. De azijn moet vóór gebruik nog eens 2 weken staan. 
 
Dosering 
Kruidenazijn kan op dezelfde wijze worden ingenomen als tincturen: met een theelepel, 
verwerkt in een salade of in een soep of als ingrediënt van augurken. Azijn kan ook worden 
toegevoegd aan het badwater, worden gebruikt als lotion en zelfs als haarspoeling.   
 

3. Badbuiltjes 
Een simpel maar doeltreffend middel om te ontspannen en zenuwen tot rust te brengen is het 
nemen van een warm bad met prettig geurende, kalmerende kruiden. Niet alleen het water 
wordt geparfumeerd, de hele badkamer gaat lekker ruiken! 
 
Werkwijze 
Leg een handvol van de gewenste kruiden (gedroogd of vers, bijvoorbeeld lavendel) op een 
stukje kaasdoek. Neem de vier hoeken van het doek samen en knoop er een touwtje omheen. 
Zet de badkraan open en hang het builtje aan de kraan zodat het water eroverheen loopt. Wanneer de kraan dichtgaat kun 
je het builtje in bad leggen. 
  

4. Crèmes 
Huidcrèmes bevatten ingrediënten op olie- en waterbasis om de huid  te voeden en te verrijken. Dikke crèmes bieden 
bescherming tegen de weersinvloeden en vloeibare crèmse kunnen worden gebruikt om de huid te reinigen en van vocht te 
voorzien.  
 
Allergietest 
Zelfgemaakte kruidencrèmes en zalven zijn zeer geschikt voor mensen met een 
gevoelige of allergische huid. Je kunt de ingrediënten zelf uitkiezen en het gebruik van 
toevoegingen of conservingsmiddelen, die irritaties kunnen veroorzaken, tot een 
minimum beperken. Voordat je een middel op de huid gaat gebruiken, moet je eerst een 
allergietest doen: smeer een beetje zalf of crème op een stukje huid (bijvoorbeeld aan 
de binnenkant van de elleboog) en laat dit 24 uur zitten. als er een reactie optreedt, 
gebruik de zalf of crème dan niet. 
 
Bereiding 
De bereiding van een crème is moeilijker dan van een zalf. Dit komt omdat de olie en het 
water, voorzichtig, moeten worden gemengd. Als dit niet goed gebeurt, scheiden de 
ingrediënten zich weer van elkaar. Om het mengen te vereenvoudigen, wordt gebruik gemaakt van een agens (stof die een 
chemische reactie op gang brengt). Meestal is dit emulgerende was. Een voorbeeld van een emulgerende was is "Cera 
Cetomagrogol", dit is verkrijgbaar bij de apotheek. 
 

Houdbaarheid 
Omdat er water in de crème zit, is de houdbaarheid vrij kort. maak daarom altijd 
kleine hoeveelheden. Om de houdbaarheid en de kwaliteit van de crème te 
verbeteren, kun je een etherische olie toevoegen. Deze kun je kopen bij drogist of 
reformwinkel. Bewaar crème altijd op een koele plaats, bijvoorbeeld in de koelkast. 
 
Werkwijze 
Benodigdheden: 7 delen afkooksel/infusie - 2 delen olie - 1 deel emulgerende was - 
etherische olie 
Breng een pan met water aan de kook en zet het vuur lager. Plaats hierin een 
kleinere pan of schaal (au bain Marie) en giet daar de olie en de infusie in, zodat 

http://www.google.nl/imgres?q=zelfgemaakte+creme&sa=X&hl=nl&biw=1680&bih=848&tbm=isch&tbnid=Ldi-ELIC7LPMeM:&imgrefurl=http://www.beautyjournaal.nl/2012/01/30/lezersvraag-hoe-maak-ik-eenvoudig-mijn-eigen-creme/&docid=rm7D4zEv_RmguM&imgurl=http://www.beautyjournaal.nl/wp-content/uploads/2012/01/creme-maken.jpg&w=582&h=563&ei=6XmTUcLTCInFPcvlgNAK&zoom=1&iact=hc&vpx=898&vpy=265&dur=702&hovh=221&hovw=228&tx=112&ty=103&page=1&tbnh=138&tbnw=135&start=0&ndsp=49&ved=1t:429,r:15,s:0,i:126
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deze worden verwarmd. Voeg de was al roerend toe aan het mengsel, totdat deze helemaal gesmolten is. Haal nu de schaal 
uit de pan en plaats deze in een schaal met koud water. Het is belangrijk om te blijven roeren terwijl het mengsel afkoelt, 
anders scheiden de ingrediënten zich van elkaar. Tijdens het afkoelen wordt de crème dikker. Voeg de etherische olie toe 
en roer alles goed door elkaar (3 druppels olie per 30 gr. crème).  
Lepel het mengsel in glazen potten, sluit deze goed af en nnoteer de naam van de crème en de datum van de bereiding.    
 

5. Kompressen 
Kompressen worden direct op de huid aangebracht. bij de bereiding gebruikt 
men de vloeistof van het kruidenmengsel (thee of afkooksel) in plaats van het 
kruid zelf, zoals je dat bij wondpappen zou doen. Gebruik een koel kompres 
bij warme ontstekingen en een warm middel om verrekkingen en pijn in koude, 
pijnlijke streken te verlichten. 
 
Werkwijze 
Wanneer de vloeistof klaar is, neem je een schone doek en drenkt deze in de 
vloeistof. Goed uitwringen. Breng eerst wat plantaardige olie aan op de huid 
voordat je de doek op de gekwetste plek aanbrengt, om plakken te 
voorkomen. Om de doek vochtig te houden, kun je hem afdekken met plastic 
en daarna een verband aanleggen.    
 

6. Kruidenthee, infusies of tisane 
Bij kruidenthee worden de tere delen van de plant (bladeren, bloemen en zaden) gebruikt. Een kruidenthee wordt ook wel 
infusie of tisane genoemd en is een traditionele methode om medicinale kruiden te bereiden.  

Gebruik voor het maken van een kruidenthee niet de pot waarin je gewone thee zet, 
omdat het looizuur hierin de werking van de ingrediënten uit de kruidenthee kan 
overvleugelen. Als je je thee in een kop zet, dek deze dan af. Bepaalde ingrediënten 
van de thee bevatten namelijk vluchtige oliën die gemakkelijk verdampen waardoor 
de geneeskrachtige werking minder wordt. De thee kan heet of gekoeld worden 
gedronken. Bewaar het maximaal 24 uur. 
 
Werkwijze 
Voor 3 tot 4 koppen thee: 6 dl. kokend water, 20 gr. gedroogde of 30 gr. verse 
kruiden. 
Voor 1 kop: 1-2 theelepels gedroogde of 2-3 theelepels verse kruiden 
Gebruik voor je thee één kruid of een combinatie van meerdere kruiden in gelijke 

porties, die samen de bovengenoemde hoeveelheden vormen. Verwarm bij het zetten van een pot theer eerst de pot, doe 
dan de kruiden erin en giet het kokende water erop. Dek de pot af en laat de thee 10 minuten trekken. giet de thee door 
een theezeefje in een kop en voeg eventueel honing toe om te zoeten. 
Doe bij het maken van 1 kop thee de kruiden in een theezeefje en plaats dit boven de kop. giet er vervolgens heet water 
op, dek het kopje af en laat de thee 10 minuten trekken. voeg eventueel wat honing toe. Drink 2-3 maal daags een kop, tot 
de klachten zijn verdwenen.   
 

7. Medicinale oliën 
Medicinale olie is iets anders dan etherische olie en het is eenvoudig en goedkoop zelf thuis te maken. De olie kan worden 
gebruikt voor massages of als basisolie voor crèmes en zalven. Vrijwel alle plantaardige oliën zijn geschikt. Olijfolie kan 
alleen voor koude olie worden gebruikt. Het eindproduct is ongeveer een jaar houdbaar. 
 
Waarschuwing 
Ga voorzichtig om met hete olie. Gebruik de olie nooit inwendig en laat hem niet in 
contact komen met gevoelige huiddelen of met de ogen.  
 
Koude en warme olie 
Er zijn twee manieren om medicinale olie te maken: door een koude bereiding, 
waarbij de olie door de zon wordt verwarmd, en een warme bereiding, waarbij de 
olie zachtjes op het fornuis wordt verwarmd. 
 

http://www.google.nl/imgres?q=kompres+maken&hl=nl&biw=1680&bih=848&tbm=isch&tbnid=7pVAcKjbA4MEvM:&imgrefurl=http://gh.elopedia.com/hoe-zelfgemaakte-warme-en-koude-kompressen-te&docid=7cGUFI9qbOubVM&imgurl=http://gh.elopedia.com/img/i2177_.jpg&w=400&h=266&ei=93qTUZviFoerOtGsgcAJ&zoom=1&iact=hc&vpx=610&vpy=494&dur=3572&hovh=183&hovw=275&tx=131&ty=85&page=1&tbnh=136&tbnw=183&start=0&ndsp=50&ved=1t:429,r:44,s:0,i:217
http://www.google.nl/imgres?q=medicinale+olie+maken&hl=nl&biw=1680&bih=848&tbm=isch&tbnid=LEWEhaoAvyy87M:&imgrefurl=http://aromatherapylifestyle.wordpress.com/category/etherische-olie/&docid=wlKmVBShyku77M&imgurl=http://aromatherapylifestyle.files.wordpress.com/2013/01/lavendel-massage-olie.jpg&w=600&h=450&ei=mnuTUfHIKIHoPPahgPAP&zoom=1&iact=hc&vpx=420&vpy=309&dur=1591&hovh=194&hovw=259&tx=127&ty=95&page=1&tbnh=130&tbnw=175&start=0&ndsp=42&ved=1t:429,r:27,s:0,i:166
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Werkwijze koude olie 
De bereiding is eenvouding maar tijdrovend. Begin met het 
vullen van een schone, droge pot met het door jou gekozen 
kruid. Giet daarna de olie voorzichting in de pot, zodat de 
kruiden helemaal bedekt worden. Sluit de pot goed af en 
zet deze op een warme, zonnige plek (op de vensterbank 
of buiten in de zon) en laat hem 2 weken staan. Zeef de 
olie vervolgens, met behulp van een katoenen doek, boven 
een kom. Zorg ervoor dat je al het plantaardige materiaal 
verwijdert. Pers de laatste druppels olie uit de kruiden, 
zodat deze zo goed mogelijk worden benut. Bewaar de olie 
het liefst in donkere flessen en op een donkere plaats. 
Zet de naam en datum van bereiding op de flessen. 
 

 
 
Werkwijze warme olie 
Benodigdheden: 100 gr. gedroogde kruiden of 200 gr. 
verse kruiden, 4 dl. plantaardige olie 
Breng eerst een pan met water aan de kook en zet het 
vuur lager. Plaats hierboven een kleinere pan of schaal (au 
bain Marie). Doe daar de plantaardige olie en de kruiden in 
en sluit alles goed af met een deksel. De olie komt dus 
nooit in direct contact met de warmtebron. nadat de olie 
en kruiden goed verwarmd zijn, moet het mengsel minimaal 
2 uur blijven staan zodat het kan afkoelen. Vervolgens 
wordt de olie in een schone kom gefilterd door een doek 
of koffiefilter. Herhaal het hele proces met nieuwe, verse 
kruiden, zodat de olie tweemaal zo krachtig wordt. Doe de 
olie het liefst in donkere, glazen potten en bewaar deze op 
een donkere plaats. Zet de naam van de olie en de datum 
van bereiding op de flessen.   
 

8. Medicinale wijnen 
Wijn wordt van oudsher gebruikt als geneesmiddel. De gemakkelijkste manier om 
medicinale wijn te maken is door (bij voorkeur biologische) wijn te kopen, waar je 
vervolgens kruiden aan toevoegt. Van rode wijn wordt gezegd dat hij een weldadig 
effect heeft op het hart, terwijl witte druiven goed zouden zijn voor het 
immuunsysteem, omdat deze ongewenste schadelijke stoffen opruimen. Gedacht kan 
worden aan kruiden die gebruikt kunnen worden tegen hoest en keelpijn, of een 
combinatie van soorten die de weerstand verhogen of veel ijzer bevatten. 
 
Werkwijze 
Benodigdeheden: 100 gr. gedroogde kruiden, 1 l. rode of witte wijn. 
Doe de kruiden in een glazen pot en voeg de wijn toe. Sluit de pot goed af en laat hem 
tenminste 2 weken staan. Daarna kan de vloeistof gefilterd en gebotteld worden. De kruidenwijn kun je nu naar behoefte 
gebruiken.   
 

9. Siropen 
Siropen zijn verzachtende, stroperige drankjes. Je kunt van een thee, een afkooksel of een tinctuur een siroop maken door 
hieraan suiker of honing toe te voegen. Hierdoor wordt ook de smaak van minder lekkere kruiden aangenamer. 
 



32 
 

Werkwijze 
Benodigdheden: 2 dl. thee of afkooksel (of 1 dl. water en 1 dl. tinctuur), 200 gr. suiker of honing 
Voor dit type siroop heb je gelijke hoeveelheden vloeistof en zoetstof nodig. Maak thee of afkooksel 
op de gebruikelijke wijze klaar, maar laat deze nu 15 min. trekken in plaats van 10 min. Zeef de 
vloeistof en pers zo veelmogelijk water uit de kruiden. Verwarm de vleoistof zachtjes in een 
pannetjes en voeg de suiker of honing toe. Ga door met roeren, totdat alles goed vermengd is. Laat 
het mengsel niet koken of aanbranden. laat de siroop afkoelen en giet deze in flessen. Sluit deze af 
en noteer de naam en datum van bereiding. Laat de dop bij het aflsuiten een beetje los zitten. Te 
strak afgesloten flessen kunnen exploderen! Bewaar de flessen op een koele, donkere plaats.   
 

 
10. Tincturen 

Tincturen kunnen worden gebruikt om wortels of bladeren te bereiden. Ze bevatten naast water ook alcohol om de 
ingrediënten uit de kruiden te halen die anders niet vrij zouden komen. De alcohol kan eventueel door glycerine of azijn 
worden vervangen. als je een kruid lang wil gebruiken, is een tinctuur de beste bereidingsmethode. Ze zijn ongeveer 2 jaar 
houdbaar. Voor de bereiding wordt alcohol gebruikt met een percentage van minimaal 30%. Dit is nodig om de werkzame 
stoffen uit de kruiden te kunnen halen en om ze te kunnen bewaren. Gebruik bijvoorbeeld wodka of gin maar nooit 
industriële alcohol. 
 
Dosering 
Een tinctuur is veel sterker dan thee of een afkooksel en wordt daarom ook in milliliters (ml) of theelepels (tl) ingenomen. 
In het algemeen geldt: 20 druppels = 1 ml. en 1 theelepel = 5 ml. De gemiddelde dosering zal 
variëren van 3 maal daags 1 ml. tot 5 ml., afhankelijk van het kruid. Controleer daarom altijd 
de individuele kruidendoseringen.  
 
Werkwijze 
Benodigdheden: 200 gr. gedroogde kruiden of eventueel 400 gr. verse kruiden, 2,5 dl. alcohol 
en 7,5 dl. water 
Hak de kruiden fijn en doe ze in een glazen kom of pot. Meng de alcohol met het water en 
voeg de vloeistof aan de kruiden toe. Sluit de pot goed af. Zet hem op een warme, donkere 
plaats en laat hem daar 14 dagen staan. Schud de pot elke 2 of 3 dagen om. Zeef daarna het 
mengsel en bewaar de tinctuur in een gekleurde, glazen pot of fles en zet deze op een 
donkere plaats. Zet de naam en datum van bereiding op de flessen.   
 

11. Wondpappen 
Wondpappen worden van oudsher gebruikt om schadelijke stoffen uit het lichaam te halen, om de bloedsomloop te 
stimuleren en de genezing te bevorderen. Een wondpap is een kruid dat uitwendig op een pijnlijke plek op de huid wordt 
aangebracht. Je kunt hiervoor verse kruiden, gedroogde kruiden of kruiden in poedervorm gebruiken. Gebruik een koele 
wondpap bij warme ontstekingen en een warm middel om verrekkingen en pijn in koude, pijnlijke lichaamsdelen te 
verlichten. 

 
Werkwijze bij verse kruiden 
Knees de plant en plaats deze direct op de te behandelen plek. Houd de wondpap op 
zijn plaats met een verband of zwachtel. 
 
Werkwijze bij gedroogde kruiden 
Kook de gedroogde kruiden ongeveer 5 minuten in een pan met ruim water. Laat het 
mengsel afkoelen. Pers de vloeistof uit de kruiden en bewaar de overgebleven 
kruiden. Verspreid de kruiden gelijkmatig op een verband of zwachtel en breng deze 
op de huid aan. 

 
Werkwijze bij kruiden in poedervorm 
Meng de poeders eerst met een koude vloeistof: water, infusie of tinctuur. roer tot er een fijne pasta ontstaat en bestrijk 
hiermee een verband of zwachter en breng deze op de huid aan.   
 

12. Zalven 
Zalven zijn perparaten op oliebasis die niet alleen het genezingsproces stimuleren maar ook een beschermingslaagje vormen 
op de huid. Ze zijn dan ook zeer geschikt voor gebruik op die delen van de huid die aan weersinvloeden worden blootgesteld. 

http://www.google.nl/imgres?q=medicinale+tinctuur+maken&hl=nl&biw=1680&bih=848&tbm=isch&tbnid=3BPoSDK7VeBSAM:&imgrefurl=http://heelgezond.wordpress.com/tag/spataderen/&docid=PV-J6s9Q-VqDvM&imgurl=http://nabke.files.wordpress.com/2013/01/tinctuur.jpg?w%3D540&w=180&h=270&ei=FH2TUejXIIfaPKj7gYAB&zoom=1&iact=hc&vpx=1465&vpy=265&dur=1201&hovh=216&hovw=144&tx=113&ty=118&page=1&tbnh=142&tbnw=93&start=0&ndsp=48&ved=1t:429,r:19,s:0,i:138
http://www.google.nl/imgres?q=wondpap+maken&hl=nl&biw=1680&bih=848&tbm=isch&tbnid=6E4qNyelDcTpGM:&imgrefurl=http://www.dragonnet.nl/zilverkruid/cursusfotoos.htm&docid=oW31qDGS2ge-UM&itg=1&imgurl=http://www.dragonnet.nl/zilverkruid/img/fotoos/cursus/papje-smeren2.jpg&w=600&h=450&ei=oX2TUaP1NYbJPd-9gdAB&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=536&dur=748&hovh=194&hovw=259&tx=82&ty=131&page=2&tbnh=148&tbnw=205&start=56&ndsp=43&ved=1t:429,r:79,s:0,i:322
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Zelfgemaakte zalven vormen een zacht alternatief voor de producten die in de winkel te koop zijn. Ze kunnen de huid 
verlichting geven als die door de zon, veroudering, voedsel of zeep is aangetast. 
 
Allergietest 
Zelfgemaakte kruidencrèmes en zalven zijn zeer geschikt voor mensen met een gevoelige of allergische huid. Je kunt de 
ingrediënten zelf uitkiezen en het gebruik van toevoegingen of conservingsmiddelen, die irritaties kunnen veroorzaken, tot 
een minimum beperken. Voordat je een middel op de huid gaat gebruiken, moet je eerst een allergietest doen: smeer een 
beetje zalf of crème op een stukje huid (bijvoorbeeld aan de binnenkant van de elleboog) en laat dit 24 uur zitten. als er 
een reactie optreedt, gebruik de zalf of crème dan niet. 
 

 
 

Werkwijze 
Benodigdheden: 2 dl. medicinale olie, 25 gr. bijenwas, 2-3 druppels etherische olie (indien gewenst) 
Breng een pan met water aan de kook en zet dan het vuur lager Plaats hierboven een kleinere pan of schaal en giet daar de 
olie in (au bain Marie). Rasp de bijenwas en voeg de was al roerend toe aan de olie totdat deze helemaal gesmolten is. 
Druppel eventueel de etherische olie in het mengsel. Verwijder nu de schaal van de warmtebron en giet de nog warme zalf 
in een schone, donkere, glazen pot om stijf te worden. Sluit de pot goed af en noteer de naam van de zalf en dat datum van 
bereiding.  

 
  

Kruidenapotheek uit de berm 
De laatste dertig jaar dacht bijna niemand er nog aan dat wilde planten ook nuttig kunnen 
zijn. De kruidenkennis werd niet meer doorgegeven van ouders naar kinderen, en raakte 
vergeten. Planten waren immers niet meer belangrijk, want de scheikundige industrie 
distilleert meer middeltjes dan er kwalen zijn. Toch weet de wetenschap heel goed hoe 
waardevol wilde planten zijn, want in bijna alle geneesmiddelen zitten kruiden. En die 
kruiden verrichten wonderen.  
 
Terug naar de natuur 
Niettemin werden heilzame wilde planten als onkruid platgespoten, omgeploegd of gewoon 
aan hun lot overgelaten. Tot de volksgeneeskunde opnieuw de kop opstak en de 
homeopathie werd geboren. Homeopathie gebruikt alleen middelen die uit kruiden bereid 
zij, zonder dat er scheikundige stoffen aan werden toegevoegd. 
 
Beter met wilde planten 
De meeste planten zijn eetbaar, maar natuurlijk zijn ze niet allemaal even lekker. Het 
merendeel van de eetbare gewassen bezit ook geneeskrachtige eigenschappen. Hun kracht 
wordt op verschillende manieren aangewend. 

Je kent ongetwijfeld de kruidenthee, linde-, kamille-, munt-, en rozenbottelthee. Op de fijngemalen, gedroogde blaadjes giet 
je kokend water en dat drink je als slaapmutsje, of gewoon omdat het lekker is. 
Een andere helende kracht van kruiden zit in de etherische oliën. Deze oliën zorgen onder meer voor de geur van een plant. De 
homeopathie weet dat. Ze gebruikt die krachtige olie. Anijsolie zorgt er bijvoorbeeld voor dat je wat minder zenuwachtig 
wordt. 
 
Wilde planten proeven 
Na een lange winter voel je je loom en lusteloos. Tijdens die donkere maanden adem je immers te weinig buitenlucht in, eet je 
zelden verse groenten en krijg je te weinig lichaamsbeweging. Daardoor hopen de afvalstoffen zich in je lichaam op en voel je 
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je als een vaatdoek. Gelukkig heeft de natuur een kosteloos middeltje in huis. Heel wat voorjaarskruiden zitten boordevol 
vitamines die het bloed zuiveren. Met zuiver bloed voel je je weer fris en levenslustig.  
Maak in maart-april eens een lenteslaatje van weegbree, duizendblad, madeliefjes, de groene blaadjes van paardebloem en 
brandneteltopjes. De smaak is fris en al deze tintelende kruiden maken je lijf weer sterk. 
 
Een apotheek in de berm 
Tegen elk kwaaltje is een kruid gewassen, en dat kruid vind je in de berm, zomaar naast de weg. 
Heb je je keel schor gekucht en je longen uitgehoest, dan brengen vlierbessensiroop en venkelthee je wat rust. 
Loop je al dagen rond met een verstopte neus en dove oren, dan kunnen lindethee en thee van de bloemen van de 
moerrasspiraea (bevat aspirine) je lijdensweg wat verlichten. 
Heb je last van een vervelend wondje dat slecht geneest, dan helpen kompressen van geplette smeerwortel- of 
daslookblaadjes. 
Sint-Jansolie is een wondermiddel tegen zonnebrand of kleine brandwondjes. Het Sint-Janskruid is een klein, geel bloemetje. 
Pluk een handvol bloemblaadjes en giet er een kwart liter olijfolie over. Dit goedje laat je veertien dagen in de zon staan. Roer 
er elke dag eens in. Na twee weken heb je een rode brij die je moet filteren. Het vocht is de Sint-Jansolie. 
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Geneeskrachtige klaploper  
De klaproos is een mooie bloem die rood van kleur is. Hij komt oorspronkelijk voor in 
het Middellandse Zeegebied en heeft zich door heel Europa, Azië en Noord Afrika 
verspreid. Hij is ingevoerd in Noord Amerika, Nieuw Zeeland en Australië waar hij het 
goed doet. Je kunt hem voornamelijk vinden in bermen en omgewoelde stukken grond. 
Vroeger was deze geneeskrachtige, eenjarige plant veelvuldig in korenvelden te 
vinden maar het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen heeft daar een eind aan 
gemaakt. 
 
De klaproos in de oudheid 
De oude Egyptenaren maakten slingers van klaprozen. Dat hebben historici kunnen afleiden uit de resten van graven die zijn 
gevonden. De antieke Grieken en Romeinen aten de zaadjes. Ze deden deze samen met de blaadjes door salades. Rembert 
Dodoens, de baanbrekende kruidenwetenschapper, beschreef de slaapverwekkende werking van het sap en de zaadjes. Hij 
beval het aan als slaapmiddel door het met honing of wijn te mengen. De oude Kelten gebruikten het sap van de klaproos om 
het door een pap te doen die men aan huilbabies gaf. Zo vielen de babies snel in slaap waardoor men van de geluidsoverlast 
door huilbuien was gevrijwaard. Het babietje slaapt als een klaproos. 
 
Etymologie van de klaproos 
In het Latijn heet de klaproos: papaver rhoeas. Van de Kelten komt het woord papaver. Papa betekent namelijk brij of pap in 
het Keltisch, ontleend aan hun toepassing op huilbabies. Rhoeas komt uit het Grieks en betekent ¨vallend¨. Dat slaat op de 
bloemblaadjes die inderdaad snel vallen als ze eenmaal hebben gebloeid. Wat overblijft is een bol met het sap en de zaadjes. 
  
Klaproos als medicijn 
Voor het gebruik van de geneeskracht van klaproos worden voornamelij k de bloemen aangewend. De maximale dosering is 
ongeveer 1.5 gram per dag. Andere toepassingsmogelijkheden zijn moedertinctuur, fijngemalen poeder in capsules en een 
hoestsiroop. Klaproos wordt voornamelijk ingezet tegen milde aandoeningen als verkoudheid, matige slapeloosheid, lage koorts 
en menstruatiekrampen. Oor deze aandoeningen kun je het middel zelf gebruiken maar voor ernstige ziekten is het raadzaam 
een fytotherapeut in de arm te nemen. 
 
1. Tegen hoest: Klaproos werkt verzachtend op de keel en luchtwegen. Het werkt goed als hoestbedarend middel door de 

rustgevende eigenschappen. Ook werkt het slijmoplossend en krampwerend, waardoor de hoestneiging verdwijnt. Milde 
gevallen van bronchitis, hoest en kramphoest. Kunnen met op klaproos gebaseerde medicijnen verdreven worden. 
Daarnaast werkt het goed tegen kinkhoest, strottenhoofdontsteking met heesheid, keel- en amandelontsteking. Dat 
laatste gebeurt voornamelijk in combinatie met andere kruiden. 

 
Als er veel klaprozen bij je in de buurt staan kun je deze gebruiken voor het maken van 
hoestsiroop Hier volgt het recept. Hoestsiroop van klaproos: 
• Overgiet 250 gram verse, gewassen bloemblaadjes met een halve liter kokend water, 
• Doe het geheel in een schone (uitgekookte) fles en sluit deze goed af, 
• Laat het een dag staan, 
• Voeg vervolgens 750 gram honing aan het geheel toe, 
• Verwarm het maar niet warmer dan 35 graden, 
• Meng het geheel zorgvuldig tot er een homogeen geheel ontstaat. 

 
Maximale dosering is twee glaasjes siroop per dag. 

 
2. Als rustgevend middel: Klaproos is een kalmerend middel en slaapverwekkend 

middel. Onrustige slaap en slapeloosheid bij ouderen of kinderen kan worden 
genezen door klaproos. Indicaties zoals zenuwachtigheid, rusteloosheid, 
nervositeit, prikkelbaarheid, angst, overdreven emotiviteit, 
palpitaties(hartkloppingen) en hartarythmieën(goedaardige hartritmestoornissen) 
kunnen worden opgelost door het innemen van klaproos. 

 
3. Als krampwerend middel: De bloemblaadjes werken spasmolytisch, wat 

krampwerend betekent. Het werkt daarom goed tegen kramp in het algemeen, 
maagkrampen en menstruatiekrampen. Daarnaast werken de blaadjes als emmenagoog, een medisch woord wat staat voor 
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menstruatiebevorderend. Een werking die in deze alinea genoemde effecten ondersteunt is het feit dat klaproos licht 
analgetisch werkt. Analgetisch betekent pijnstillend. 

 
4. Uitwendig gebruik: Een compres van klaproos op de oogleden 

werkt goed tegen vermoeide ogen en geïrriteerde ogen. De 
verzachtende eigenschappen van de bloem zijn hier 
voornamelijk verantwoordelijk voor. Daarnaast wordt klaproos 
gebruikt om mee te gorgelen. Op deze wijze gaat het angina 
of keelpijn tegen. 

 
5. Cosmetisch gebruik: De rode bloemen worden gebruikt om 

over de wangen te worden gewreven zodat je een natuurlijke 
rode blos verkrijgt. Je wangetjes worden rozig. Wanneer je 
15 gram bloemblaadjes in een halve liter water kookt en het 
laat afkoelen en zeven, dan heb je zelf een natuurlijke lotion 
voor je huid gemaakt. Je huid zal er frisser uitzien als je de 
lotion opdoet. Je kunt een doek in het water deppen en dit als 
compres voor de huid gebruiken. 

 
Het eten van klaproos 
De zaden van de klaproos worden net als maanzaad in het eten 
gebruikt. De zaden bevatten geen alkaloïden die voor gevaarlijke 
werkingen zouden kunnen zorgen. De klaprooszaden kunnen 
gebruikt worden om een olie uit te persen dat je net zoals olijfolie 
kunt gebruiken om in te bakken of over salades te doen. De 
bladeren kunnen ook gegeten worden, maar met mate. De bladeren 
kun je plukken als de zaadbol nog niet is verschenen. Je kunt de 
bladeren rauw eten of op dezelfde wijze als spinazie koken. de 
bloemetjes kun je ook eten; je kunt ze als slablaadjes door een 
salade mengen of bovenop de sla leggen om de mooie kleur. 
 
Overdosis klaproos 
Klaproos kent geen bijwerkingen noch contra-indicaties noch 
interacties met andere geneesmiddelen. Daarbij moet wel in aanmerking worden genomen dat de maximale dosering van de 
bloemblaadjes 1.5 gram per dag is en niet overschreden mag worden.  
 
 

Winter in de moestuin 
 
In de groententuin: 
• De groentetuin net en onkruidvrij houden. Indien dit nog niet gebeurd is kun je de moestuin nog snel omspitten. Door het 

omspitten kan de regen, sneeuw en de vorst makkelijker door de spleten zodat de grond zal verkruimelen wat de 
bodemstructuur ten goede komt. Tuinkabouters met een kleigrond moeten sowieso hun land omspitten. 

• Het is belangrijk om de moestuin vrij te houden van water(plassen). Graaf geulen zodat het kan wegvloeien naar de 
grachten. Een natte bodem zal in het voorjaar veel trager opwarmen waardoor je ook later kunt beginnen zaaien, planten, 
etc.  

• Wil je je grond nog sneller beplanten in het voorjaar dan kun je 
winterbedden opzetten. Winterbedden zullen water goed weg laten vloeien, 
kunnen nog beter doorvriezen en zullen in het voorjaar nog sneller 
opwarmen.  

• Witloofwortels rooien en enkele weken laten rusten om daarna in te kuilen.  
• Knolselderij van het veld halen voordat het begint te vriezen.  
• Aspergegroen afknippen.  
• Pastinaak oogsten  
• Scheuren van rabarber.  
• Voor het oogsten van groene kolen en spruiten kan je beter wachten tot het er eerst eens goed op heeft gevroren. Bij 

vriesweer wordt namelijk het zetmeel in de plant omgezet in suikers wat de smaak ten goede komt. 
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• Meer over het telen van groenten 
 
 
In de fruittuin:  
• Bessenstruiken kunnen worden vermeerderd door winterstek  
• Frambozen voorzien van een laagje stalmest.  
• Snoeien van de fruitbomen.  
• Plant fruitbomen.  
• Meer over het kweken van fruit 
 
 In de kruidentuin:  
• Vanaf nu niet meer oogsten  
• Verzamel de laatste zaden  
• Meer over kruiden 
 
 
 

Wisselcultuur 
Waarom zou je je gewassen steeds op een ander plekje telen? Ze doen het 
toch altijd goed? Dat hoor je vaak en inderdaad, het kan jarenlang goed 
gaan. Echter, je loopt risico: 
• Op deze manier trekt je bepaalde soorten ongedierte en ziektes aan 

die gewasgebonden zijn, bijvoorbeeld aardappelmoeheid en knolvoet. 
• Niet alle gewassen hebben dezelfde en dezelfde hoeveelheden voedsel 

nodig. Sommige soorten voegen toe, andere putten de grond uit. 
• Sommige soorten zijn beter in het onderdrukken van onkruid dan 

andere. Pompoenen zijn hier een mooi voorbeeld van. 
 
 
Hoe werkt het? 
Verdeel de beschikbare bedden minimaal in drieën maar liever nog in vieren. Een cyclus duurt drie of vier jaar.  
• In het eerste jaar verbouwen we de groenten die veel voedsel en dus een zware bemesting nodig hebben. Dit zijn de 

soorten uit de kool- en saladefamilie en de vruchtgroenten.  
• In het tweede jaar komen de gewassen die op "oude kracht" groeien. Deze hebben minder mest nodig en hebben voldoende 

aan de zware bemesting van het eerste jaar. Hieronder vallen de wortelgewassen en uienfamilie.  
• In het derde jaar zijn groentesoorten aan de beurt die voedsel in de grond brengen. Dit zijn de vlinderbloemigen, die aan 

hun wortels stikstofbolletjes ontwikkelen en daarmee de grond verrijken. Dit is de familie van de peulvruchten. De 
veeleisende gewassen van bed 1, die in het volgende jaar op bed 3 volgen (en daarmee de cyclus rondmaken) profiteren van 
de achtergelaten stikstof.  

• Wil je de vruchtwisseling ruimer maken, voeg dan een vierde jaar toe met aardappelen en tomaten (nachtschade-achtigen).  
• Naast de hierboven geschetste plantengroepen zijn er ook nog planten die het heel goed met of juist liever zonder elkaar 

doen. Dit levert vreemde combinaties op. 
  
Schematisch voorgesteld: 

  Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 

Bed 1 Kool-, salade- en 
vruchtgroenten Aardappelen Peulvruchten Wortelgewassen en 

uienfamilie 

Bed 2 Wortelgewassen en 
uienfamilie 

Kool-, salade- en 
vruchtgroenten Aardappelen Peulvruchten 

Bed 3 Peulvruchten Wortelgewassen en 
uienfamilie 

Kool-, salade- en 
vruchtgroenten Aardappelen 

Bed 4 Aardappelen Peulvruchten Wortelgewassen en 
uienfamilie 

Kool-, salade- en 
vruchtgroenten 

 
In het eerste jaar hebben alle bedden mest nodig. Bedden 2 t/m 4 krijgen een normale hoeveelheid en bed 1 krijgt extra.  

http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/groentenindex.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/fruitindex.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/kruidenindex.htm
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Grafisch voorgesteld 
Is de opzet van je moestuin wat ingewikkelder, dan kun het ook op papier uittekenen. Dit voorbeeld is afkomstig van de BBC en 
stemt niet overeen met de tabel hierboven: 
 

 
 
 
Goede en slechte combinaties 
Sommige groenten en kruiden doen aan "burenhulp". Een rijtje spinazie aan de voet van stokbonen profiteert van de stikstof 
die de wortels van de bomen opslaan. Diepwortelende soorten groeien goed naast oppervlakkig groeiende soorten; beide halen 
hun voedsel uit een andere laag van de grond. Sommige soorten verjagen insecten met hun geur. Goede combinaties zijn: 
• Aardappels naast kool, mierikswortel en tuinbonen  
• Aardbeien met borage  
• Bloemkool naast selderie houdt het koolwitje weg  
• Bietjes houden van uien en stambonen  
• Bonen willen graag naast prei, selderij en wortelen  
• Kool groeit goed bij dille, rozemarijn, bieten en tomaten  
• Uien en prei doen het goed met wortelen (en andersom)  
• Oostindische kers is bij alle groenten populair want ze lokt de luizen weg  
• Tomaten (en vrijwel alle andere soorten) houden van afrikaantjes want 

deze houden de aaltjes in de bodem weg. 
  
Dit zijn ronduit slechte combinaties: 
• Aardappels met tomaten of komkommers  
• Bieten met stokbonen  
• Aardbeien met kool  
• Bonen met knoflook of venkel  
• Kool met radijs  
• Sla met peterselie  
• Courgette met aardappels. 
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Deze soorten groenten behoren tot dezelfde 
familie, hebben ongeveer dezelfde 
eigenschappen en kunnen dan ook samen worden 
geteeld: 
• Vlinderbloemigen: erwten, peultjes, bonen, 

tuinbonen, lathyrus, lupine, etc. 
• Worteltjesfamilie: worteltjes, winterpeen, 

pastinaak, selderij, venkel, peterselie 
• Nachtschadefamilie: aardappels, tomaten, 

aubergines, paprika's 
• Bladgewassen: sla, andijvie, witlof, 

schorseneren 
• Koolfamilie: alle soorten kool, oriëntaalse 

bladgewassen, broccolie, raapen radijsjes, 
mosterd 

• Familie van vruchtgroenten: komkommers, 
augurken, pompoenen, courgettes, meloenen 

• Bietenfamilie: bietjes, ssuikerbiet, spinazie, 
snijbiet 

 
 

Superfoods 
Superfoods zouden door een hoog gehalte aan 
goede voedingsstoffen en antioxidanten allerlei 
positieve effecten hebben op de gezondheid. Maar 
geclaimde gezondheidseffecten van superfoods 
zijn over het algemeen niet voldoende 
wetenschappelijk onderbouwd. 
 
Voorbeelden van superfoods zijn gojibessen, 
cacaobonen, hennepzaad, tarwegras. Maar ook 
bessen, rode druiven, knoflook, vette vis (omega-3-
vetzuren), olijfolie, bepaalde noten en donkere 
chocolade worden wel als superfood gezien. 
 
Het Voedingscentrum is van mening dat er geen superfoods bestaan. Niet één voedingsmiddel kan alle essentiële 
voedingsstoffen leveren die het lichaam nodig heeft. Gevarieerd eten volgens de Schijf van Vijf (zie hieronder) is de beste 
manier om alle belangrijke voedingsstoffen binnen te krijgen. 

 
Superfoods zijn voedingsmiddelen waarvan wordt gezegd dat ze een hoog 
gehalte aan voedingsstoffen of bioactieve stoffen bevatten, zoals 
vitamines, mineralen en antioxidanten. Aan superfoods worden positieve 
eigenschappen toegeschreven. Ze zouden het libido verhogen, hart- en 
vaatziekten voorkomen, helpen met afvallen of depressies en 
huidveroudering voorkomen of verminderen. 
 
De term superfoods is niet wettelijk omschreven en mag door iedereen 
worden gebruikt. Omdat er geen officiële definitie is van superfood, geven 
mensen dit stempel aan uiteenlopende voedingsmiddelen die in samenstelling 
verschillen. Superfood heet soms supervoeding of supervoedsel. Het wordt 

ook wel specifieker supergroente of superfruit genoemd.  
 
Voorbeelden van producten die als superfood worden verkocht zijn: gojibessen, cacaobonen, chiazaad, hennepzaad, bijenpollen, 
tarwegras, kokosvet, zeewier en algenextracten.  
 
  

 



40 
 

Daarnaast worden  ook wel ‘gewone’ producten als superfoods aangemerkt. Voorbeelden hiervan zijn verschillende soorten 
fruit en groenten (bessen, rode druiven, knoflook en uien, koolsoorten, tomaten, broccoli), vette vis (omega-3 vetzuren), 
olijfolie, bepaalde noten, donkere chocolade en groene thee. Een aantal van deze producten passen in een gezonde voeding met 
de Schijf van Vijf. 
 
De meeste superfoods bevatten voedingsstoffen zoals vitamines, mineralen en antioxidanten, die gezondheid bevorderende 
eigenschappen hebben. Deze stoffen komen ook voor in gewone voedingsmiddelen. Geclaimde gezondheidseffecten van 
superfoods zijn over het algemeen niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd.  
 
Veel superfoods vallen in de categorie groenten en fruit. Het geven van het etiket superfood aan bepaalde fruit- of 
groentesoorten wekt de indruk dat het eten van deze soorten gezonder is dan het eten van andere soorten.  
Veel eten van een bepaald soort fruit, betekent over het algemeen dat van andere fruitsoorten minder wordt gegeten. Er zijn 
geen wetenschappelijke bewijzen dat het eten van één bepaald soort fruit voordelen voor de gezondheid oplevert. Ook is er 
niet één bepaalde groente die in alle voedingsstoffen kan voorzien. Verschillende soorten fruit en groenten eten is de beste 
manier om alle belangrijke voedingsstoffen uit groente en fruit binnen te 
krijgen. 
 
Sommige producten met het label superfood bevatten naast gezonde 
voedingsstoffen, ook voedingsstoffen die minder goed zijn voor de 
gezondheid. Zo zijn er aanwijzingen dat bepaalde stoffen in cacao een gunstig 
effect hebben op de bloedvaten. Maar in chocolade zit ook veel verzadigd vet. 
Verzadigd vet vergroot juist de kans op hart- en vaatziekten. Chocolade bevat 
bovendien veel calorieën. 
 
Daarnaast kan het voorkomen dat bij een teveel aan bepaalde superfoods 
klachten ontstaan. Bijvoorbeeld van gojibessen is bekend dat de inname van grote hoeveelheden klachten als misselijkheid en 
overgeven kan veroorzaken. Ook zijn er enkele gevallen bekend van allergische reacties na het eten van gojibessen bij mensen 
die al een voedselallergie hadden. Ben je zwanger, eet dan uit voorzorg geen gojibessen.  
 
Het Voedingscentrum is van mening dat er geen superfoods bestaan. Niet één voedingsmiddel kan alle essentiële 
voedingsstoffen leveren die het lichaam nodig heeft. Als je gevarieerd eet volgens de  Schijf van Vijf krijg je alle belangrijke 
voedingsstoffen binnen. 

 
 

Voedingsstoffen en de Schijf van Vijf 
Als je gezond eet volgens de Schijf van Vijf, dan neem 
je producten die volgens de laatste wetenschappelijke 
inzichten goed zijn voor je lichaam. Ze verkleinen 
bijvoorbeeld de kans op hart- en vaatziekten en kanker. Je 
krijgt de voedingsstoffen binnen die je nodig 
hebt. Bovendien helpt de Schijf van Vijf je om duurzamer 
te eten. 
 
De Schijf van Vijf bestaat uit 5 vakken vol goede 
producten om uit te kiezen. Kies elke dag genoeg uit elk 
vak en varieer daarbij volop, dan krijgt je lijf wat het 
nodig heeft. Waar heb jij zin in vandaag? Heb je meer zin 
in broccoli of witlof? En neem je vis, peulvruchten of 
vlees? Is daar pasta, aardappelen of couscous lekker bij? 
Wil je melk of yoghurt?  
 
Of je nu vooral Hollandse pot kookt of helemaal thuis bent 
in de oosterse keuken, of je nu vegetarisch kookt of graag 
een stukje vlees eet: binnen de Schijf van Vijf zijn er 
eindeloos veel mogelijkheden. Je richt de Schijf van Vijf 
zelf in. Volg je smaak, gezond verstand en onderstaand 
schema! 
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Vitamines 
Er zijn 13 stoffen die de naam vitamine hebben. Vitamines zijn stoffen die 
in kleine hoeveelheden voorkomen in eten en drinken. Ze leveren geen 
energie. Vitamines krijg je in kleine hoeveelheden binnen via eten. Dat kan 
variëren van enkele microgrammen tot tientallen milligrammen. Het lichaam 
kan zelf geen vitamines maken, behalve kleine hoeveelheden vitamine K in de 
darm. Ook kan het lichaam bepaalde voorlopers van vitamines uit de voeding, 
zoals de provitamine A carotenoïden en provitamine D omzetten in 
respectievelijk vitamine A en D. In geval van vitamine D gebeurt dat in de 
huid onder invloed van zonlicht. Deze hoeveelheden zijn echter niet voor 
iedereen, en onder alle omstandigheden voldoende.  

 
De vitamines zijn in het begin van de 
20ste eeuw ontdekt door de Poolse 
biochemicus Casimir Funk. Hij kwam 
erachter dat sommige stoffen die 
stikstof bevatten onmisbaar zijn om 
ziekten te voorkomen, zoals beri-beri. Hij 
noemde deze stoffen vitamines, een 
combinatie van het Latijnse vita dat leven 
betekent, en amine voor het aanduiden 
van een stikstofbevattende stof. Later 
werd bekend dat niet alle vitamines 

stikstof bevatten. Toen was de term al algemeen aanvaard. 
 
Bij het bereiden van eten gaan vitamines verloren. Dat kan oplopen van 10 tot 50% of meer. Zo kan het gehalte aan vitamine C 
en foliumzuur (B11) in eten sterk teruglopen bij lang koken of koken in veel water. Dit hangt sterk af van het type 
voedingsmiddel, de bereidingstemperatuur, de hoeveelheid (kook)vocht, blootstelling aan zuurstof etc.  
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In gesneden, gepureerde of uitgeperste producten gaat vitamine C verloren bij blootstelling aan 
de lucht. In zure producten, zoals sinaasappelsap, blijft vitamine C relatief goed behouden.  
Bij vlees en aardappelen is het verlies kleiner dan bij bladgroenten, zoals spinazie en broccoli. 
Dat komt door de structuur. Compacte producten houden vitamines beter vast dan producten 
met een losse structuur.  
Daartegenover staat dat het lichaam vitamines uit gesneden en gekookte groente gemakkelijker 
opneemt. Dat geldt ook als je groente goed kauwt.  
Vitamines uit gekookte en gesneden groente komen gemakkelijker vrij in het maag-darmkanaal, 

waardoor de kans groter is dat ze worden opgenomen in de darmwand. De mate waarin het lichaam vitamines opneemt, wordt 
ook wel biobeschikbaarheid genoemd.  
Om vitamines te behouden, geldt het volgende bereidingsadvies:  
• Verhit eten en drinken niet langer dan nodig is om ze gaar te koken, te bakken of te braden  
• Kook met weinig water 
 
De meeste mensen hebben geen vitaminepillen nodig, want ze krijgen al 
voldoende vitamines binnen door gevarieerd te eten. Extra vitamines leveren 
voor hen geen extra gezondheidswinst. Een teveel aan bepaalde vitamines via 
supplementen kan zelfs schadelijk zijn voor de gezondheid. Alleen de speciale 
groepen die extra vitamines nodig hebben, kunnen gebruik maken van 
vitaminesupplementen. 
 
Voor een aantal voedingsstoffen vormt een hoge inname een risico voor de gezondheid. Het gebruik van vitaminesupplementen 
met te hoge gehaltes vitamines wordt daarom afgeraden. 
 
Anti-oxidanten en vrije radicalen 
Antioxidanten is een verzamelnaam voor stoffen die vooral aanwezig zijn in groente en fruit. 
 
Antioxidanten vangen vrije radicalen weg. Vrije radicalen zijn agressieve stoffen die in sommige gevallen schade kunnen 
veroorzaken aan cellen en weefsels. Wanneer ze schade veroorzaken, noemen we dat oxidatieve stress. Er zijn aanwijzingen 
dat oxidatieve stress na lange tijd mogelijk hart- en vaatziekten, kanker en schade aan het zenuwstelsel tot gevolg kan 
hebben. Ook zijn er aanwijzingen dat vrije radicalen een rol spelen bij verouderingsprocessen. Antioxidanten die via gezond 
eten het lichaam binnenkomen maken vrije radicalen onschadelijk, en dragen er zo aan bij dat dit niet gebeurt.  

 
In sommige gevallen hebben vrije radicalen juist een gunstig 
effect. Immuuncellen gebruiken de vrije radicalen 
bijvoorbeeld om ongewenste bacteriën te doden of om 
beschadigde eiwitten in de spieren op te ruimen na het 
sporten.   
 
Vrije radicalen ontstaan bij de normale stofwisseling, maar 
ook bij roken en bij het zonnen. Verder kunnen bij bepaalde 
ziekten veel vrije radicalen worden gevormd, zoals bij 
ontstekingsreacties.   
 
In de jaren 90 en de jaren 0 gingen veel producenten van 
voedingssupplementen er vanuit dat het nemen van extra 
antioxidanten je gezondheid zou verbeteren en veroudering 

tegen zou gaan. Daarom kwamen er erg veel supplementen met antioxidatieve werking op de markt. De ene zou in de 
reageerbuis nog beter werken als antioxidant dan de andere. Soms tot wel 1.000 maal die van vitamine C. Er werden allerlei 
gezondheidsclaims gebruikt, zoals ‘betere weerstand’, ‘beter herstel na sport’ en ‘vertraagde veroudering’. Deze claims zijn 
inmiddels niet meer toegestaan, omdat die wetenschappelijk allemaal niet te onderbouwen waren. 
 
Het nemen van supplementen met extra antioxidanten gaf in een aantal onderzoeken een toename, in plaats van een afname van 
het risico op kanker te zien.   
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Eiwitten 
Veel levensmiddelen bevatten eiwit. Eiwit is belangrijk. Het levert calorieën en aminozuren. Aminozuren zijn bouwstenen voor 
het eiwit in lichaamscellen. Sommige aminozuren kan het lichaam zelf maken. Andere moeten uit het eten komen. Deze 
aminozuren heten essentiële aminozuren.  
 
Er zijn dierlijke en plantaardige eiwitten. Dierlijke eiwitten zitten vooral in vlees, vis, melk, kaas en eieren. Plantaardige 
eiwitten zitten vooral in brood, graanproducten, peulvruchten, noten en paddenstoelen.  
 
Volwassen personen hebben gemiddeld ongeveer 0,8 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht nodig. Sommige groepen hebben wat 
meer nodig. Dat zijn vegetariërs, kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Ook mensen met bepaalde 
aandoeningen of wonden en kracht- en duursporters hebben iets meer nodig. 
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In eiwit zitten aminozuren waar het lichaam niet buiten kan. 
Genoeg eiwit eten is dus belangrijk voor een goede gezondheid. 
Verder helpt een eetpatroon met relatief veel eiwit om op 
gewicht te blijven. Dat komt doordat eiwit goed verzadigt en 
belangrijk is om het spierweefsel in stand te houden. 
 
Weefsels in het lichaam zijn opgebouwd uit cellen. Alle cellen 
bevatten eiwit, bijvoorbeeld spieren en organen, het 
zenuwstelsel, de botten en het bloed. Een volwassene bestaat 
gemiddeld voor 12 kilo uit eiwit.  
 
Er is ook eiwit nodig voor bestaande cellen. Die vernieuwen zich namelijk steeds. Daarbij breekt het lichaam eiwit af om dit 

door nieuw eiwit te vervangen. Zo verwijdert 
het lichaam onder andere beschadigd eiwit, 
dat tot een verstoorde celfunctie en celgroei 
zou kunnen leiden.  
Het lichaam gebruikt de aminozuren uit het 
afgebroken eiwit om nieuw eiwit op te bouwen. 
Maar daarbij gaan ook aminozuren verloren. 
Daarnaast verliest het lichaam steeds kleine 
hoeveelheden eiwit met haren, nagels, 
huidschilfers, zweet en urine. Dit moet steeds 
worden aangevuld.  
Lichaamseiwitten worden voortdurend 
afgebroken en weer opnieuw opgebouwd. Dit 
gebeurt vooral in de lever en de darm, maar 
ook in spierweefsel. In totaal wordt dagelijks 
zo’n 200-300 gram eiwit vervangen. 

 
In plantaardige eiwitten zitten soms minder essentiële aminozuren of in een verkeerde verhouding. Daarnaast is het eiwit uit 
sommige plantaardige producten soms moeilijker te verteren. Voldoende essentiële aminozuren en goede verteerbaarheid 
bepalen samen de eiwitkwaliteit. De lagere kwaliteit van plantaardig eiwitbronnen zorgt ervoor dat iemand wat meer eiwitten 
nodig heeft als hij geen of minder dierlijke eiwitten binnenkrijgt.  
 
Mineralen en spoorelementen 
Mineralen zijn net als vitamines stoffen die in kleine hoeveelheden voorkomen in eten en drinken. Ze zijn onmisbaar voor een 
goede gezondheid en normale groei en ontwikkeling. Ze leveren geen energie.  
 
Mineralen komen voor in de natuur, bijvoorbeeld in gesteenten. 
Planten en dieren nemen deze mineralen op, waardoor ze in eten en 
drinken terecht komen.  
 
Het lichaam moet mineralen binnenkrijgen via het eten en drinken. Er 
wordt wel een onderscheid gemaakt tussen mineralen en 
spoorelementen. Dat heeft te maken met de hoeveelheid die het 
lichaam dagelijks nodig heeft: voor mineralen gaat het meestal om 
grammen, bij spoorelementen om micro- of milligrammen.  
 
Dit zijn mineralen: calcium, chloor, fosfor, kalium, natrium en magnesium.  
Daarnaast bestaan er spoorelementen: mineralen waarvan het lichaam maar heel weinig nodig heeft. Dat zijn: chroom, fluoride, 
ijzer, jodium, koper, mangaan, molybdeen, seleen en zink. 
 
Mineralen en spoorelementen zijn stabiel bij verhitting. Het enige verlies dat kan optreden bij bereiding is uitloging: het 
oplossen in (kook)vocht. Daarom geldt als bereidingsadvies (bij koken) zo weinig mogelijk water te gebruiken. 
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Het lichaam neemt over het algemeen mineralen uit voedingssupplementen 
gemakkelijker op dan mineralen uit eten. De meeste mensen hebben echter geen 
mineralenpillen nodig, want ze krijgen al voldoende mineralen binnen door gevarieerd 
te eten.  
Daarnaast geldt dat mensen die bepaalde medicijnen gebruiken, extra mineralen nodig 
hebben. De medicijnen kunnen bij langdurig gebruik direct of indirect invloed hebben 
op de stofwisseling of de werking van mineralen. Deze mensen kunnen hun huisarts 
vragen welke mineralen ze extra nodig hebben.  
 

Mineralen en spoorelementen zijn onmisbaar voor een goede gezondheid en normale groei en ontwikkeling. Ook zijn ze 
belangrijk voor herstel na ziekte. Het is een misverstand om te denken dat het nemen van nog meer mineralen/spoorelementen 
dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid nog beter is voor de gezondheid. 
 
Van sommige mineralen en spoorelementen kan iemand te veel binnenkrijgen. Ze kunnen dan schadelijk zijn bij langdurig 
gebruik. Dat geldt voor de mineralen natrium, calcium, fosfaat en magnesium, en de spoorelementen ijzer, jodium, koper, 
mangaan, molybdeen, seleen en zink.  
 
Een teveel aan mineralen en spoorelementen krijgt iemand alleen bij langdurig gebruik van 
supplementen met veel meer dan de aanbevolen inname. Uitzondering is natrium. Doordat 
aan de meeste (bewerkte) voedingsmiddelen  zout wordt toegevoegd, krijgt vrijwel 
iedereen te veel natrium binnen, wat bloeddrukverhogend werkt en de kans op hart- en 
vaatziekten verhoogt. 
 
Een tekort aan mineralen of spoorelementen komt in de westerse samenleving eigenlijk niet meer voor, tenzij er sprake is van 
eenzijdige eetgewoonten, langdurige ziekte of chronisch medicijngebruik. 
Een tekort ontwikkelt zich geleidelijk. De eerste verschijnselen doen zich voor na enkele weken, afhankelijk van de 
lichaamsvoorraad. Voorbeelden zijn vermoeidheid, lusteloosheid of concentratieproblemen. Pas na enkele maanden kunnen zich 
meer specifieke verschijnselen voordoen. Deze verschillen per mineraal. 
 
 

De gezonde (?) kant van chocolade  
Chocolade maakt een opmars in de wereld van de (gezonde) voeding. "Chocolade is helemaal niet 
zo slecht", horen we vaak. Toch wordt chocolade ook als dikmakend en overlopend van 
verzadigde vetten gezien. In dat geval is chocolade mogelijk onterecht een product wat in het 
rijtje van de "gezonde voeding" staat. Waar komt chocolade vandaan, heeft het 
productieproces invloed en hoe gezond is chocolade uiteindelijk echt? 

 
De basis 
Chocolade wordt gemaakt van 
cacao. Deze cacao wordt gehaald uit de cacaobonen, om precies te 
zijn de pit van de vrucht van de cacaoboom. De officiële naam van de 
cacaoboom is Theobroma cacao. Deze wordt geteeld in het gebied 
rond de evenaar, maar is erg gevoelig voor neerslag en temperatuur. 
De cacaoboom groeit slecht in de volle zon, dus worden ze onder 
schaduwbomen geplaatst om het groeiproces te stimuleren. 
 
 

 
We moeten voor de basis eeuwen terug waar de Azteken die cacao koppelden aan Xochiquetzal (godin van de aarde). De Azteken 
dronken een chocoladedrank die goed zou zijn tegen vermoeidheid. Inmiddels weten we dat de cafeïne die erin zit, dit doet. Het 
is beschreven in verschillende geschriften door missionarissen. 
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Commercie 
Eind van de 16e eeuw werd cacao voor het eerst commercieel ingezet, met 
name als een te drinken materiaal. Het waren de Europeanen die er de suiker 
aan toevoegden. In Zuid Amerika voegde men er namelijk chilipeper aan toe. 
Het begin van chocolade in Europa ligt in Frankrijk, om precies te zijn aan 
het Franse hof. We spreken dan nog over een zeer exclusief product en 
slechts voor de adel. Cacao is dan ook erg lang "verboden terrein" voor de 
gewone man geweest. 
Aan het einde van de 18e eeuw volgden er fabrieken in div. Europese landen 
zoals Engeland, Duitsland en Frankrijk en werd de later wereldberoemde 
Zwitserse chocolade gefabriceerd. Van Houten zette een unieke stap begin 
19e eeuw en destilleerde het vet van de cacaomassa. Hij werd over de hele 
wereld gevolgd. Met de fabrieken die volop draaide, ging de prijs van 
chocolade meer naar normale normen (voor de gemiddelde consument) en is 
vanaf dat moment meer betaalbaar voor “de gewone man”. 
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Gezondheidsaspecten van cacao 
Als we spreken over onbewerkte cacao dan is deze zeer rijk aan antioxidanten. Het bestaat voor maar liefst 10% uit gezonde 
flavanoïden. De zogenaamde ORAC-waarde, welke staat voor het vermogen om vrije radicalen op te vangen, is bij onbewerkte 
chocolade enorm hoog, namelijk 28.000. 
Maar ook pure chocolade zoals wij deze in de winkels kennen heeft nog 13.120. Als je het vergelijkt met fruit als de sinaasappel 
of bosbessen, dan heeft dat pure blokje chocolade nog steeds een hogere waarde. We staan hier vaak niet bij stil. 
 

Wat doet het voor je? 
Uiteraard laten we melkchocolade, die de werking van antioxidanten grotendeels teniet 
doet, verre van ons en de echte kenner ziet melkchocolade dan ook niet als echte 
chocolade. Dit alles nog even los van het gegeven dat dit product boordevol suiker zit en 
dus dikmakend is en niet goed voor de gezondheid. 
Antioxidanten helpen je lichaam te beschermen tegen hart- en vaatziekten en tegen div. 
kankersoorten. Daarnaast zitten er stoffen in chocolade die je een goed gevoel geven en 
dat werkt weer door op het humeur. Er zit verder ook tryptofaan, een aminozuur in. Dit 
wordt gebruikt voor de aanmaak van serotonine die we kennen voor de slaap, maar ook een 

positief effect heeft op onze emoties, hoe we pijn ervaren én onze eetlust. Dit laatste heeft weer een positief effect als je af 
wilt vallen. Een blokje pure chocolade in de ochtend, helpt om minder te eten en je voelt je vrolijker. 
Anandamine zorgt weer voor het vrijlaten van dopamine en theobromine heeft een positieve werking op ons zenuwstelsel. 
Dit alles maakt dat cacao absoluut van toegevoegde waarde is voor onze gezondheid. Spreekt voor zich dat alles "met mate" 
ingenomen moet worden. 
 
Wanneer hebben we het over echte chocolade? 
Als iets minder dan 32% cacao bevat, mag het in Nederland geen chocolade heten. Het 
wordt dan verkocht onder de naam “melkchocolade”. Vanaf 54% mag het puur heten en 
65% of meer is extra puur. Hoe hoger het gehalte hoe beter (en des te minder suiker zit 
er in). Vanaf 70% praten we over de goede werking van cacao en het kan oplopen tot zo’n 
85%. 
Verder laten we alle varianten met kokos, vruchten of likeur buiten beschouwing. Hier is meestal sprake van de de meest 
"gangbare" chocolade en dat is nog steeds melkchocolade (en soms puur, maar dan niet boven de 70% cacao). 
 
Toepassen 
• Het eenvoudigst is toch echt wel de pure reep (let dus op het percentage cacao wat erin zit). En als je dagelijks zo’n blokje 

eet, is dat een prima aanvulling op een gezond eetpatroon. 
• Je kunt natuurlijk ook wat fijngemaakte pure chocolade door een bakje yoghurt mengen. Eventueel aangevuld met een 

beetje muesli. 
• Cacaopoeder kan je vervolgens ook door de koffie mengen of probeer eens warme melk. 
• Roomboter met een cacaosmaakje kan ook heerlijk zijn als broodbeleg. Gewoon wat 

roomboter, cacaopoeder en wat crèmehoning mengen. 
• De nieuwste (nogal twijfelachtige) rage is chocoladepizza. Denk er vooral het jouwe van! 
 
Concluderend 
Cacao is helemaal niet verkeerd als aanvulling op (geen vervanging van dus!) de normale gezonde 
voeding. Uiteraard met mate tot je nemen, maar dat geldt voor alles. Geniet ervan op de manier 
die bij je past! Zoals, bijvoorbeeld, deze variaties op de traditionele chocolademelk maar eens. 
Zo kom je hartverwarmd de winter door (zolang je niet over de caloriën nadenkt!): 
 

  
 

 
 

Pepermunt 
1 kop volle melk + ½ kop chocoladedruppels + 1 theelepel pepermuntextract 

Sinaasappel 
1 kop melk + 2 eetlepels suiker + 2 eetlepels geraspte sinaasappelschil + 60 gr donkere 
chocolade (in stukjes gehakt) 
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Je kunt je dampende kop chocolademelk nog lekkerder maken met marshmellows en/of slagroom! 
 
 

Kruidenthee 
Een kruidenthee maken is leuk en lekker, met soms net een beetje extra door de werking van de kruiden die je gebruikt. Je 
kunt variëren met de verhoudingen, tot je iets vindt dat je goed vindt smaken. Dat mengsel kun je dan in een wat grotere 
hoeveelheid maken. Een keukenweegschaal is hierbij handig, maar niet per se noodzakelijk; je kunt de verhoudingen ook 
afmeten met bijvoorbeeld eetlepels. 
 
Gebruik ca. 1 eetlepel gemengde kruiden per pot en 1 theelepel per kop (250 ml). Van verse kruiden gebruik je meer, ongeveer 
twee tot drie keer de maat voor gedroogde kruiden. 
 
Lekkere kruiden  
Hieronder zijn kort de werkingen van een aantal 'lekkere' kruiden aangegeven. Je kunt deze kruiden combineren tot een thee 
of ze toevoegen aan medicinale kruiden die minder lekker smaken. Houd rekening met de werking. Rozemarijn en Zoethout 
geven dan wel een aangename smaak, maar het zijn bepaald geen onschuldige kruiden; dus hiervan telkens niet meer dan een 
snufje.  
• Anijs - spijsverteringsbevorderend, luchtwegen, 

zogvormend  
• Venkel - idem  

Veganistisch 
1 kop amandelmelk met vanillesmaak + 1 theelepel cacaopoeder + 2 eetlepels palmsuiker + 
kokosmelk naar smaak 

Azteecs 
1 kop melk + ½ kop chocoladedruppels + 1 theelepel pepermuntextract + 140 gr donkere 
chocolade (in stukjes gehakt) + ¼ theelepel kaneelpoeder + snufje chilipoeder 

Pindakaas 
1 kop magere melk + ½ kop slagroom + 115 gr melkchocolade (in stukjes gehakt) +  
¼ kop pindakaas 

Nutella 
1 kop volle melk + 2 eetlepels Nutella + 1 eetlepel cacao + snufje zout 

Caramel 
½ kop halfvolle melk + 150 gram melkchocolade (in stukjes gehakt) + ¼ kop slagroom + 3 
eetlepels caramelsaus 
 

Lavendel 
1 kop volle melk + ¼ theelepel verse of gedroogde lavendelbloemetjes + ½ kop  
witte chocoladedruppels 

Iers 
1 kop halfvolle melk + ½ kop melkchocoladedruppels + 60 gram Bailey’s likeur 
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• Rozemarijn - opwekkend, aardend, spijsverteringsbevorderend, 
doorbloedingstimulerend (niet tijdens de zwangerschap en bij hoge bloeddruk!)  

• Pepermunt -opwekkend, verfrissend, spijsverteringsbevorderend, ontkrampend, 
luchtwegen, verwerking van informatie en voedsel (niet tijdens de zwangerschap!)  

• Kruizemunt - idem, iets zoeter dan pepermunt (mag wel tijdens de zwangerschap)  
• Kamille - rustgevend, ontkrampend, luchtwegen, spijsvertering, ontsmettend  
• Citroenverbena (Aloysia triphylla, oude naam: Lippia citriodora) - rustgevend, 

ontkrampend, werkt mild  
• Zoethout - spijsvertering, beschermt de maag, luchtwegen, verwarmend (niet bij hoge 

bloeddruk!)  
• Kaneel - verwarmend, spijsvertering, stimulerend  
• Vlierbloesem - luchtwegen, bij koorts en griep, bevordert het zweten, rustgevend  
 
Je kunt ook de schillen van bepaalde vruchten gebruiken, zoals sinaasappel of mandarijn. 
Gebruik dan wel de schillen van biologisch geteeld fruit. Ook vruchten, zoals appels of 
cranberries, kun je in dunne plakjes snijden en drogen voor in de thee. 
 
 

 
  

http://rbgsocialclub.files.wordpress.com/2012/01/10-healing-herbs-used-in-teas-mdn.jpg
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Componenten van een goede kruidenthee  
Als je een thee samenstelt, doe je dat met een bepaald idee in je achterhoofd (bijvoorbeeld een opwekkende thee, of een 
thee bij hoest). Je moet rekening houden met een aantal componenten die je in je thee wilt hebben. Dit zijn richtlijnen, geen 
verplichtingen: 
 
• De werkzaamheid - het hoofdmiddel 

Hiervoor gebruik je een kruid dat je het best bij de situatie vindt passen. 
Dit kunnen één, hoogstens twee kruiden zijn. Het hoeft niet zo te zijn dat 
hiervan ook het meest in de thee zit (van bijvoorbeeld een sterk werkend 
kruid zoals Vuilboombast gebruik je maar heel weinig)! 

 
• De ondersteuning - het nevenmiddel 

Hiervoor gebruik je een kruid dat grotendeels dezelfde werking heeft als 
het hoofdmiddel, maar nog iets toevoegt. Ook weer één of twee kruiden. 

 
• De smaak - het smaakmiddel 

Je gebruikt een kruid dat lekker smaakt en waarvan de werking in elk geval niet tegengesteld is aan de hoofd- en 
nevenkruiden. 

 
• Het zicht - de mooie kruiden 

Het oog wil ook wat! In een mengsel en in een glazen pot staan mooie bloemen erg leuk, zodat iemand gelijk zin krijgt om 
de thee te drinken. 

Een voorbeeld van het toepassen van deze 
componenten (voor bij vastzittende  
hoest): 
• Hondsdraf (hoofdmiddel) (2 delen)  
• Hyssop (hoofd/nevenmiddel, smaak) (2 

delen)  
• Anijs (nevenmiddel, smaak) (1 deel)  
• Kamille (nevenmiddel, smaak) (3 delen)  
• Groot kaasjeskruid (mooi, ondersteunend) (3 

delen)  
 

Recepten 
Dit zijn theeën met een milde werking. Er is 
vooral gelet op een lekkere smaak. Je kunt 
variëren in de verhoudingen, maar houd wel het 
evenwicht in de gaten! Het makkelijkst is om van 
de genoemde kruiden zoveel delen te nemen, als 
er tussen haakjes achter staat (je kunt 
bijvoorbeeld eetlepels nemen of kopjes om een 
grotere hoeveelheid in één keer te maken). Dan 
meng je de kruiden en je neemt één eetlepel van 
dit mengsel per pot heet water. Laat de thee 
minstens tien minuten trekken met de deksel op 
de pot! 

 
De cijfers achter de kruiden geven aan hoeveel 
delen van dit kruid je gebruikt in de verhouding 
(bijvoorbeeld: 1 is 1 eetlepel van het kruid in het 
mengsel, 2 is twee eetlepels ervan, etc.). Je kunt 
natuurlijk je eigen verhouding maken naar smaak, 
maar houdt wel het evenwicht in de gaten. 
Doorgaans hebben kruiden met een sterkere 
smaak ook een sterkere werking (niet altijd!), dus 
daar gebruik je ook minder van.  
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Ook zaden, schors en wortels hebben meestal een sterkere smaak dan bijvoorbeeld bloemen; je gebruikt daar automatisch 
minder van, omdat het anders niet lekker smaakt.  

 
Verder kun je experimenteren met alle bovengenoemde kruiden en ook met de kruiden die je normaal in de keuken gebruikt; 
bijvoorbeeld kruidnagel of cardamom. Doseer voorzichtig! 

 
• Lekker-mix - De lekker-mix is natuurlijk voor iedereen persoonlijk en kan variëren van seizoen tot seizoen: 

Citroenverbena (4 delen) - Brandnetel (2 delen) - Roos (2 delen) - Anijs (1 deel) - Kaneel (1 deel) - Pepermunt (2 delen)  
• Spijsverteringsbevorderende thee - In deze thee zitten veel kruiden met 

bitterstoffen. Om het lekkerder te maken, zitten er ook wat smaakkruiden in, die zelf 
ook gunstig werken op de spijsvertering: 
Rozemarijn (2 delen) - Engelwortel (1 deel) - Kalmoes (1 deel) - Anijs (2 delen) - 
Zoethout (1-2 delen)  

• Middagmix/Studeerthee - Deze mix pept wat op. De kruiden in dit mengsel hebben ook 
een verhelderend effect, wat helpt bij het studeren. Verder helpen ze je te verwerken 
wat je leert: 
Rozemarijn (1 deel) - Pepermunt (2 delen) - Ginseng (1 deel)  

• Rustgevend mengsel - Een rustige thee die de energie wat 'uit het hoofd' trekt, maar met een oppeppende ondertoon erin:  
Kamille (3 delen) - Passiebloem (2 delen) - Lavendel (1 deel) - Kruizemunt (3 delen) - citroenverbena (3 delen)  

• Luchtwegenmix - Algemeen oppeppend voor de luchtwegen en lekker voor bijvoorbeeld 
een verkoudheid of milde hoest:  
Heemstwortel (2 delen) - Smalle weegbree (2 delen) - Anijs (1 deel) - Kamille (1 
deel) - Tijm (1 deel) - Vlierbloesem (1 deel)  

• Avondmix - Lekker voor ’s avonds voor het slapengaan:  
Kamille (2 delen) - Anijs of Zoethout (1 deel) - Citroenverbena (2 delen) - 
mandarijnschil (biologisch!) (2 delen) - [eventueel Hop (1 deel) voor een extra 
slaperig makende thee]  

• Anti-stress - Dit mengsel helpt je beter om te gaan met stress. Het werkt niet 
als je het één keer drinkt; je moet het een aantal weken achter elkaar drinken om 
resultaat te krijgen. Het werkt dan ook het beste bij een korte periode waarin je 
tijdelijk onder druk staat, bijvoorbeeld een examenperiode: 
Passiebloem (2 delen) - Kamille (2 delen) - Haver (2 delen) - Siberische 
ginseng (Eleutherococcus senticosus) (1 deel) - Citroenverbena (2 delen)  

• Ochtendmix - Kruizemunt (2 delen) - Paardenbloem (1 deel) - Brandnetel (1 
deel) - Duizendblad (1 deel) - Kaneel of Anijs (1 deel)   

• Tussendoorthee - Framboosblad (2 delen) - Brandnetel (2 delen) - Kaneel (1 deel) - Mandarijnschil (1 deel) - Rooibos (2 
delen)  

• Kindermix - Lekker voor de kleintjes, een milde smaak en helpt ze de dag te verwerken:  
Framboosblad (1 deel) - Venkel (2 delen) - Mandarijnschil (2 delen) - Gedroogde appel (1 schijfje per pot) - Bloemen van 
Madeliefje, Goudsbloem en/of Kaasjeskruid (1 deel)  

 
Waarschuwing 
Voordat je kruidentheeën gaat maken en drinken, moet je je verdiepen in de kruiden die je 
gaat gebruiken! “Het is natuurlijk en dus ongevaarlijk” gaat absoluut niet op! Van een kopje 
te veel zul je niet één-twee-drie ziek worden, maar kruiden kunnen een krachtig effect 
hebben, vooral als je zwanger bent! Lees dus meer over de kruiden die je wilt gaan 
gebruiken of volg één van de workshops die door het hele land gehouden worden! 
Verder: gebruik je gezonde verstand! Een kop Kamillethee is lekker en gezond; jarenlang 
elke dag Kamillethee (of Brandnetel, of welk ander kruid dan ook) is dat niet! Wissel af en 

drink verschillende theeën. Het is meestal ook beter om een mengsel te gebruiken dan dag in, dag uit steeds één enkel kruid. 
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Help vogels de winter door 
 
Voederhuisjes 
Voederhuisjes zijn te koop in allerlei soorten en maten. Het dakje dat erop zit, heeft het voordeel dat het gestrooide voer 
niet nat wordt. Nadeel is dat sommige vogels er moeilijk op kunnen landen. 
 

  
 
Een simpele voedertafel is gemakkelijk zelf te maken. Hij bestaat uit een plank met lage opstaande randen op een paal. 
Openingen op de hoeken zorgen voor afvoer van regenwater. Zo'n tafel heeft als voordeel dat de vogels er gemakkelijk op 
kunnen landen en dat je ze beter kunt zien. Nadeel is dat het voedsel nat wordt en kan gaan schimmelen. 
 
Waar je ook voor kiest, belangrijk is dat je het huisje of de tafel 
regelmatig schoonmaakt met heet water en een borstel. Zo verwijder 
je uitwerpselen, beschimmelde resten en allerlei bacteriën waar vogels 
ziek van kunnen worden.   
 
   
  

 
 
 
 
 
 
Nog meer voederplaatsen 
Een voederhuisje of -tafel is ervoor om voer op uit te 
strooien of om er bakjes met speciaal voedsel op te 
zetten. Maar er zijn meer mogelijkheden om de vogels te 
bedienen. Zo zijn er vogels die het liefst op de grond 
eten. Voor hen kun je op het gezoon een speciale 
strooiplaats aanleggen, afgezet met stenen. Er zijn ook 
speciale voedersilo's in de handel, voorzien van een 
berschermende kooi.  
Dit om te voorkomen dat er rondzwervende dieren als 
muizen of eekhoorns aan het voedsel zitten. 
 

Vogels als mezen, sijsjes en spechten eten liever bungelend dan zittend op een voedertafel. Behalve met vetbollen en 
pindanetjes kun je deze vogels trakteren op een uitgebreid aanbod van alle mogelijke hangende toestellen, waar ze zaden en 
pinda's uit kunnen peuteren. 
 

Zomer- en wintertypes, doortrekkers en 
standwerkers 
Vogels die in Nederland broeden en in de herfst naar het zuiden 
trekken noemen we zomervogels. Wintervogels zijn de noordelijkere 
soorten die de winter in Nederland doorbrengen.  
Vogels die Nederland alleen maar passeren op hun trek naar het 
zuiden noemen we doortrekkers. Vogels die niet trekken en die dus 
het hele jaar zo'n beetje in de omgeving van hun broedgebieden te 
vinden zijn, noemen we standvogels.  

Natuurlijk laat Moeder Natuur zich niet in hokjes stoppen. Ook in 
de vogelwereld is niet alles wat het lijkt! Vogels die je het hele jaar 
door tegenkomt blijken lang niet altijd standvogels te zijn. De 
merel, bijvoorbeeld, kun je het hele jaar door zien, maar een deel 
van de merels die in Nederland broeden, trekt in de herfst naar 
Zuidwest-Europa en Engeland. Uit noordelijkere landen komen dan 
merels naar Nederland om hier de winter door te brengen. Sommige 
soorten die tot de standvogels worden gerekend, zoals de spreeuw, 
lijken per jaar te beslissen of ze blijven of vertrekken. 
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Het vogelinformatiecentrum van de Vogelbescherming Nederland in Zeist biedt een ruime 
keuze uit verantwoorde en slimme voedselautomaten voor allerhande soorten vogels.  
 
Het enige wat je hoeft te doen is de goede plek uitkiezen waar je ze kunt ophangen. Dus 
buiten bereik van katten, met een vluchtbosje in de buurt en mogelijk vlak voor het raam, 
waar je van heel dichtbij kunt genieten van de smullende vogels.   
 
Wanneer voederen 
's Morgens vroeg is het een drukte van belang rond de voedertafel. De vogels hebben de 
hele lange nacht niet kunnen eten en rammelen nu van de honger. Kleine vogeltjes verliezen 
's nachts soms wel tien procent van hun lichaamsgewicht. Door hun lichaamstemperatuur 
van veertig graden hebben ze een hoge verbranding. Zorg er dus voor dat de tafel op dat 
moment goed gevuld is (vul 's avonds het voer aan).  

Met regelmaat voeren is belangrijk. De vogels moeten op je kunnen rekenen! Vaak hebben ze elke dag een vaste route en weten 
ze precies wat er waar te halen valt. Op deze manier komen ze de winter door.  
Begin met de wintervoedering vanaf november. Ook na de winter kun je met mate 
blijven voeren. Als de vogels eieren leggen en jongen hebben, kunnen ze wel iets 
extra's gebruiken. Hetzelfde geldt voor de late zomer, wanneer de rui intreedt. 
Meestal vinden vogels zelf voldoende voedsel, maar met slecht weer kunnen ze je 
hulp goed gebruiken....   
  
Over smaak valt niet te twisten 
Hieronder wat tips over wat je het beste kunt voeren aan de verschillende 
vogelsoorten in je tuin: 
• Merel, kransvogel, koperwiek, zanglijster en spreeuw: 

Deze groep vogels kun je voeren op een strooiplaats op de grond. Geef ze brood, 
gewelde krenten en rozijnen, geraspte kaas, fruit, schillen, klokhuizen, alle 
soorten bessen, gekookte rijst of aardappel  

• Koolmees, pimpelmees, kuifmees, zwarte mees en staartmees: 
Voeren op de voedertafel of -huisje en ophangen in bomen of struiken (buiten het 
bereik van katten). Geef ze vetbollen, ongebrande en ongezouten pinda's, halve 
kokosnoot, vogelzaad, zonnepitten  

• Specht, boomklever en boomkruiper: 
Voer op een rustige plek in de tuin. Maak het voer vast aan takken of 
boomstammen. Geef ze spekzwoerd, ongezouten pinda's en noten, vetbollen, 
zonnepitten, kaas zonder korst, ongezouten pindakaas (aan de boom smeren)  

• Huismus, ringmus, vink, keep en groenling: 
Voedsel op de grond strooien maar op de voedertafel kan ook. Geef ze: bruin brood, onkruidzaden, gemengd strooizaad, 
zonnepitten.  

• Winterkoning, heggemus en roodborst: 
Dit zijn kieskeurige insectenetertjes en vaak nog schuw ook. Op de voedertafel komen ze niet graag. Zet het voer in 
schaaltjes onder heggen of struiken. Geef ze universeel voer, meelwormen, broodkruimels, maden, larven, ongekookte 
havermout.   
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Zelf vetbollen maken 
• Meng in een grote kom universeel vogelvoer, muesli, rozijnen, pinda's etc. Je kunt ook 

speciaal voer voor insecteneters gebruiken.  
• Smelt in een pan enige blokken Ossenwit of iets dergelijks. Als het helemaal gesmolten is laat 

je het afkoelen tot het mengsel dik begint te worden. 
• Meng dan het mengsel erdoorheen en laat nog wat verder afkoelen. 
• Wanneer het mengsel zover is afgekoeld dat je het kunt kneden, doe je het in bekertjes 

waarin je eerder al een spijker aan een touwtje hebt gehangen. 
• Wanneer de blokken hard geworden zijn, kun je de bekertjes ervanaf pellen. 
• Je kunt ze nu ophangen op een plek waar de vogels er veilig van kunnen eten (buiten het 

bereik van katten en eventuele roofvogels!). 
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Huisdieren en vuurwerk 
Veel van onze huisdieren raken in paniek van knallend vuurwerk. Ze associëren het geknal en geflits met onweer. Instinctief 
weten ze dat dit gevaar met zich mee kan brengen en uiten dit door angstig gedrag te vertonen, de één meer dan de ander. 
 

Honden kunnen gaan hijgen, blaffen, piepen, wegkruipen en trillen. Sommige honden 
raken echt in paniek.  
Katten laten angstig gedrag minder goed zien. Er zijn katten die wegkruipen of 
wegrennen. Je eerste instinct is natuurlijk om de hond of kat te troosten, hem veel 
aandacht te geven of af te leiden met lekkere dingen. Helaas wordt de angst op die 
manier bevestigd door de baas. Het angstige gedrag wordt namelijk beloond! 
 
Huisdieren worden door “normaal” gedrag van de baas gerustgesteld en reageren 
minder op het geluid. Nog meer tips: 
• Zelf ook niet reageren op vuurwerk geluiden of flitsen (?!!!). 
• De kat in een kleine bekende kamer opsluiten. 

• De hond op zijn eigen plaats laten liggen en negeren. 
• Gordijnen sluiten. 
• Bij vogels een doek over de kooi hangen. 
• Lichten aan laten, dan zijn de flitsen minder fel. 
• Radio of tv aan laten. 
• Honden aan de riem uitlaten (als het écht niet anders kan). 
• Katten binnenhouden. 
 
Hulpmiddelen tegen vuurwerkangst 
• CD met vuurwerkgeluiden (verkrijgbaar via internet of bij de 

dierenarts). Met deze CD kun je je huisdier laten wennen aan de 
geluiden, door eerst de CD zachtjes aan te zetten en daarna 
langzaam aan steeds harder te zetten. Het trainen op geluid kan 
soms wel zes weken in beslag nemen. Begin hier dus op tijd mee 
en ga vooral niet te snel in het opvoeren van het geluid. 

• In extreme gevallen: gedragstherapie bij een gedragstherapeut voor huisdieren. Vaak komen deze therapeuten ook jouw 
thuissituatie bekijken om zo een optimaal behandelplan op te stellen.  

• Naast advies voor verbetering van de leefomgeving van het huisdier, kunnen ook (homeopatische) kalmeringsmiddelen 
worden voorgeschreven. Klinkt allemaal wat zweverig, maar ik heb er zelf goede ervaringen mee. 

 
Natuurlijke middelen tegen angst 
• Feromonen zijn natuurlijke geurstoffen die dieren afzetten in hun omgeving om zich op hun 

gemak te voelen. Bij vuurwerkangst werkt het goed als er een verdamper wordt opgehangen in 
de kamer waar de hond of kat het meest verblijft. De verdamper werkt een maand. Het is het 
beste om deze verdamper halverwege de maand december al te gebruiken. Je merkt zelf niets 
van de verdamper. Eventueel is er ook een halsband voor de hond beschikbaar. Een bekend 
merk is Feliway (voor katten). 

• Er zijn pillen op de markt waarvan honden en katten rustiger worden zonder dat ze slaperig 
worden. Het huisdier voelt zich door het gebruik van deze medicijnen minder angstig. Vraag er 
eens naar bij de dierenarts.  

• Voedingssuplementen die gewoon door het eten kunnen worden gemengd, zoals Destress 
en Zylkène werken vaak uitstekend (in ieder geval wel voor onze BettyLoes). Je kunt ze 
kopen via internet, of bij de dierenarts.. 

• Er is ook een dieetvoeding dat een natuurlijke stof bevat met een valiumachtige werking 
en zodoende zorgt dat de dieren rustiger worden. Het dieet is van Royal Canin en heet 
“Calm dieet” en dit kun je gedurende de maand december aan je huisdier geven. 
Verkrijgbaar via de dierenarts. Deze heeft het vaak niet standaard op voorraad en moet 
het speciaal bestellen. Houd hier rekening mee. 

 
  

http://www.purrfectdesign.net/nl/feliway-verdamper-en-flacon-48ml.html
http://www.purrfectdesign.net/nl/zylkene-75mg-30-capsules.html
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Geneesmiddelen tegen vuurwerkangst 
• Clomicalm wordt gebruikt bij dieren met onder andere (verlatings)angst, compulsieve problemen en urine markeren bij 

honden en katten. Dit middel moet minimaal zes weken gegeven worden wil het effect hebben. Er moet namelijk in de 
hersenen een nieuw evenwicht gevonden worden. Wederom, verkrijgbaar bij de dierenarts. 

• In het uiterste geval kan er gebruik worden gemaakt van verdovende medicijnen. Wat veel mensen niet weten is dat de 
hond of kat suf is en niet meer in staat is om weg te lopen, maar het geluid beter waarneemt dan anders. 
Contraproductief, dus! Gebruik dit middel alleen in uiterste nood als je huisdier nergens anders op reageert. 

 

 
 
 

Help! 
Kom je tijdens het wandelen door mijn website een link tegen die het niet doet? Staat er informatie op die je niet duidelijk 
geformuleerd vindt? Heb je ideeën voor nieuwe onderwerpen? Laat het me weten! 
  
De beste reclame is mond-op-mond reclame. Ik zou het erg op prijs stellen als je me een beetje op weg helpt en de mensen in 
je omgeving wijst op mijn site, zadenaanbod en nieuwsbrief! Ook als je andere ideeën hebt over het promoten van 
Tuinkabouter, hoor ik het graag van je...  
 


