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WILD- 
PLUKKEN, 
DE BASIS

Wildplukken kan een geweldige manier zijn 

om als gezin bezig te zijn en weer in contact 

te komen met de natuur. Aan de slag gaan is 

eenvoudig. Ontdek wat wildplukken zo leuk 

maakt, terwijl je leert waar je moet zijn,  

wat je moet meebrengen, en hoe je  

het veilig doet.
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INLEIDING

Zoals bij vele anderen begon mijn ervaring met 

wild voedsel toen ik nog heel jong was. Ik ben 

vrij ver van de ‘wildernis’ opgegroeid, in een 

grote stad. Ik verlangde naar het buitenleven 

en samen met mijn broer en zus vonden we 

onze eigen wilde plekken in onze doorgaans 

nogal stedelijke omgeving; we plukten vlier-

bessen voor jam en brandnetels voor soep uit 

onze eigen tuin, we aten de nootjes van de 

grote beuk die in een hoekje van ons school-

plein stond, en op feestdagen gingen we met 

zijn allen bramen plukken. De bramen werden 

geplukt met in ons achterhoofd taarten en jam, 

maar ze haalden het zelden tot huis omdat we 

ze maar bleven eten en onze vingers en kleren 

besmeurden met het heerlijke sap.

Hoe ouder ik werd hoe meer gefascineerd ik 

raakte door planten, en mijn kennis groeide. 

Zonder internet en met maar weinig boeken 

over het onderwerp was het moeilijk om ze 

te bestuderen. Dit boek is precies wat ik toen 

graag had gelezen. Verderop in dit boek vind 

je dertig van de meest voor de hand liggende 

planten, vruchten, noten en paddenstoelen die 

je op het noordelijk halfrond wild kunt plukken. 

Hopelijk is er een aantal die je al kent, maar 

ongetwijfeld zullen sommige nieuw voor je zijn. 

Behalve hun beschrijvingen, vind je heerlijke 

recepten om thuis te maken en interessante 

feiten om te delen met je vrienden.

Op dit punt voel ik dat ik je moet waarschu-

wen. Je denkt misschien dat ik je moet waar-

schuwen dat je 100 procent zeker moet zijn 

van wat je plukt. Dat is een goed uitgangspunt, 

omdat het niet altijd verstandig is om welke 

plant of paddenstoel dan ook in je mond te 

stoppen (het zou best eens je laatste kunnen 

zijn); van sommige planten en paddenstoelen 

kun je erg ziek worden, en sommige kunnen je 

zelfs doden. Dat is echter niet de belangrijkste 

waarschuwing die bij dit boek hoort. Nee, de 

grootste is deze …

WAARSCHUWING: WILDPLUKKEN DOE JE 
VOOR HET LEVEN!

Zodra je wordt besmet met het wildplukken, is 

er geen weg meer terug. Zodra de zomerva-

kantie voorbij is, zul je je afvragen: waar kan ik 

kastanjes vinden om te roosteren, hazelnoten 

om te kraken of waar staan de beste wilde 

appelbomen? Tijdens de koude winterdagen 

ga je langs de kust op zoek naar overwinte-

rende blaadjes van de strandbiet. De lente zal 

worden verwelkomd met een nieuw gevonden 

verlangen naar de eerste scheuten daslook of 

verse, vroege brandnetels die ontwaken uit 

hun winterslaap. Dan, als het eindelijk weer zo-

mer is, wil je zoveel mogelijk tijd buiten door-

brengen, op jacht naar de zoete smaak van zo-

merbessen. Er is weinig dat je kunt vergelijken 

met de smaak van de eerste sappige bramen 

of de eerste kersen die boven de straat hangen 

vanuit een overwoekerde, spookachtige tuin. 

Een woord voor ouders en verzorgers 
Van Charles Darwin tot David Attenborough; 

veel natuuronderzoekers begonnen hun 

carrière vanuit een fascinatie voor de natuur 

die begon in hun vroege kinderjaren. In dit 

digitale tijdperk kunnen onze kinderen echter 

al te gemakkelijk geïsoleerd raken van zinvol 

contact met zowel de natuurlijke wereld als de 

volwassenen om hen heen. Wildplukken van 

voedsel kan helpen om dit te voorkomen; een 

dag samen bramen plukken kan een geweldige 

manier zijn om je opnieuw te verbinden als een 

gezin en met het buitenleven.

Door het boek heen vind je feiten over enkele 

van de planten om de botanische kennis van 

een kind te vergroten. Ik zal niet beweren dat 

jouw kind de volgende Charles Darwin zal 

worden, maar ik kan wel zeggen dat het ze 

kan aanmoedigen om iets anders te doen dan 

tv-kijken of de hele dag op een tablet spelen! 
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een doel voor wat anders een behoor-

lijk saaie dag zou zijn geweest. Het 

betekent dat je niet door een oude kerk 

loopt die je moeder wilde bezoeken; je 

bent die dag een jager-verzamelaar, net 

als je prehistorische voorouders!

Versheid
Hoewel ze er vers uitzien, kunnen de 

appels die je in een supermarkt koopt, 

zes maanden tot een jaar oud zijn. Zelfs 

salades zouden minstens een week, of 

zelfs tot een maand oud kunnen zijn 

voordat je ze koopt. Hoe langer je een 

natuurlijk voedingsproduct laat staan, 

hoe meer vitamines en mineralen er 

verloren zullen gaan. Wild voedsel is 

vers, echt vers – soms slechts enkele 

seconden of minuten oud – wat bete-

kent dat het vol zit met goede dingen.  

Kosten
Een van de beste dingen van wild voed-

sel is dat het volledig en volkomen gra-

tis is. Enkele van de ingrediënten in dit 

boek, zoals gewoon eekhoorntjesbrood, 

zijn erg duur als je ze zou moeten ko-

pen. Sommige mensen verdienen geld 

door wilde paddenstoelen en wilde 

planten te plukken en ze te verkopen 

aan restaurants of op markten; daar 

vragen ze veel geld voor het voorrecht 

om voedsel te eten dat je voor helemaal 

niets kunt plukken.

WAAROM WILDPLUKKEN?

Je kunt je afvragen: Waarom zou ik 

gaan wildplukken? Alles wat ik eet kan 

ik toch in de supermarkt kopen?

Nou ja, dat kan, maar ga naar een 

supermarkt, waar ook ter wereld, en je 

weet bijna zeker dat je precies dezelfde 

basisdingen zult vinden. Wat is daar nu 

voor lol aan? En trouwens, wie heeft er 

ooit een avontuur in een supermarkt 

beleefd?

Kun je je een boek herinneren met de 

titel Charlie, de kampioen van de kaas-
afdeling of Harry Potter en de kamer 
van bevroren worstjes?! 

Voor het avontuur
Als je een voet buiten de voordeur zet 

op zoek naar wild voedsel, begint er 

een avontuur. Je weet nooit echt wat 

je gaat vinden, hoeveel je ervan naar 

huis zult brengen of wat er die dag zal 

gebeuren.

Misschien vind je een appelboom die zo 

beladen is met fruit dat je je buik kunt 

vullen en je tas zal barsten!

Of misschien prikt je vader zich aan een 

brandnetel of tuimelt hij in een braam-

struik als hij probeert de sappigste 

bramen te pakken te krijgen …

De hele familie kan meedoen
Mijn twee kinderen konden bramen 

herkennen voordat ze konden praten 

(maar ze plukten altijd onder toezicht). 

Er is geen echte minimum of maximum 

leeftijdsgrens, dus wildplukken is iets 

wat je kunt doen met vrienden en fami-

lieleden van 0 tot 90 jaar en ouder. 

Geen saaie dagen meer
Wildplukken brengt niet alleen wat 

avontuur in je leven, het geeft je ook 

EIGENHANDIG

Eten dat je zelf hebt gevonden, is zoveel 

aantrekkelijker dan eten dat door iemand 

anders op je bord wordt gelegd. Ik ken een 

zesjarige die niets groens eet dat hem wordt 

opgediend, maar zet hem in een veld met 

zuring en hij zal blijven knabbelen!
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WAT DRAAG JE EN WAT NEEM JE MEE

Schoenen: je hebt een paar goede wandelschoenen 

nodig als je bezig bent om je voedsel te zoeken. Aan 

zee of langs rivieren zijn waterdichte laarzen nodig 

Regenjas: ideaal om droog en warm te blijven.

Zonnehoed en zonnebril: beschermen je tegen de 

zon – en je ziet er natuurlijk cool uit!

Beschermende handschoenen: tuinhandschoenen 

beschermen je handen tegen brandnetels en doorns. 

Lange broek: vooral handig wanneer je door doornig 

struikgewas of brandnetels loopt. 

Boeken en apps: veldgidsen en apps helpen je om 

planten te herkennen. 

Schaar: geweldig voor het afknippen van brandnetels 

en andere kruiden.

Tassen en dozen: neem altijd ruim voldoende plastic 

en papieren zakken, kartonnen dozen en afsluitbare 

plastic dozen mee om de geplukte oogst mee naar 

huis te nemen. 

Bessenplukker: een handig hulpmiddel om bosbes-

sen en vruchten aan kleine takken mee te plukken. 

Van voren heeft hij gebogen tanden. Hij is online en in 

gespecialiseerde outdoorwinkels te bestellen. 

EHBO-kit: snij- en schaafwonden horen bij de erva-

ring en daar kun je maar beter op voorbereid zijn. 

Fles water: wildplukken kan dorstig werk zijn.

Snacks voor een picknick of voedsel dat je kunt 
eten met wat je plukt: een eenvoudige lunch zoals 

brood en kaas kan worden aangevuld met vers ge-

plukte groenten en fruit. 

 

Zonnebrandcrème: essentieel als bescherming op 

een zonnige dag.

VEILIG WILDPLUKKEN

Wees 100% zeker. Dit eerste punt is erg 

belangrijk. Eet nooit, maar dan ook echt 
nooit, een plant of paddenstoel, tenzij je 
voor 100 procent zeker weet wat het is.

Duik er niet in Ga niet meteen op zoek naar 

de vreemdste dingen om als eerste te plukken. 

Begin met te kijken naar de beschrijvingen 

van bekende vruchten, zoals appels, pruimen, 

kersen en bramen. Als je eenmaal voldoen-

de zelfvertrouwen hebt opgebouwd met het 

bekende voedsel, kun je op zoek gaan naar 

soorten waarmee je minder bekend bent.

Lees de beschrijvingen grondig door 
Hoewel de foto’s voor de plantendeterminatie 

in dit boek je laten zien hoe wild voedsel eruit 

ziet, is het ook belangrijk om de beschrijvingen 

te lezen. Je vindt er tips over het determineren 

van de plant of paddenstoel, samen met de-

tails over eventuele giftige dubbelgangers 

Lokale gidsen Vraag familieleden of vrienden 

met een goede kennis van wildplukken om 

met je mee te gaan op je eerste uitstapjes. Kijk 

eens of er begeleide wildplukwandelingen in je 

omgeving worden georganiseerd. 

Koop een lokale veldgids Er is een bloeien-

de markt voor wildpluk-, bloemen- en padden-

stoelgidsen, zowel op internet als in kringloop-

winkels. Ze zullen je helpen als je interesse in 

wildplukken en wilde planten groeit. 

Gebruik internet Elk van de dertig soorten 

heeft een algemene en een wetenschappelijke 

naam: vogelmuur heet Stellaria media en grote 

brandnetel is Urtica dioica. Typ de namen in 

een zoekmachine en je zult foto’s zien van de 

plant, vrucht, noot of paddenstoel die je zoekt. 

Allergische reacties Je weet nooit helemaal 

hoe je zou kunnen reageren op compleet 

nieuw voedsel. Doe een klein beetje in je mond, 

bijt erop en spuug het uit om te controleren of 

je niet allergisch bent. Wacht een uur en proef 

dan nog wat. Als je nog steeds in orde bent, 

eet en slik je een wat groter stuk door, zeg 

formaat theelepel, en herhaal dit de volgende 

dag. Als je dan nog geen reactie hebt, is het 

voedsel veilig voor je. Dit kun je beter niet 

doen met onbekende paddenstoelen. 

Neem wat je nodig hebt Pluk alleen wat je 

nodig hebt; mensen zijn niet de enige dieren 

die wild eten, dus zorg ervoor dat je genoeg 

overlaat voor de vogels, rupsen en muizen! 

Was je voedsel Was je voedsel voordat je het 

eet. Hiermee wordt al het ongewenste gedierte 

verwijderd, zowel microscopische die je ziek 

kunnen maken, als grote die de smaak van wat 

je eet verpesten. Als je plukt op een plek waar 

honden hebben gelopen, was en kook je alles. 

Vervuiling Pluk niet in bermen of bij fabrie-

ken. Pluk ook niet op begraafplaatsen, want 

het lood van de kisten kan in de wilde planten 

komen, en vooral in de paddenstoelen.
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WAT JE IN DE KEUKEN NODIG HEBT NATUURBESCHERMING

Zeef, mousselinedoek, koffiefilter: wild voed-

sel kan worden vergezeld door allerlei dingen die 

je er liever wilt uitfilteren, zoals zaden, haartjes 

of zelfs beestjes. Bij elk recept is aangeven welke 

van deze drie benodigdheden je het beste kunt 

gebruiken. 

Steelpan: essentieel voor sauzen, soepen en 

puree.

Maatbeker: kies een kan die de hoeveelheid ook 

in milliliters (ml) aangeeft.

Maatlepels: een set maatlepels is erg handig 

voor recepten; ze meten nauwkeurig in theelepels, 

halve theelepels en eetlepels. Als je er geen hebt, 

onthoud dan de volgende basisregel:

3 theelepels = 1 eetlepel.

Weegschaal: je moet voor de recepten enkele 

van de ingrediënten wegen; de gewichten worden 

aangegeven in grammen.

Bakvormen: niet essentieel, maar ze maken het 

makkelijker om muffins van de bakplaat te halen.

Bakplaat: zowel een platte bakplaat voor pas-

teitjes als een bakblik voor muffins en gebak. 

Vergiet: het is belangrijk om eventuele insecten 

of andere ongewenste dingen uit je wildgeplukte 

ingrediënten te wassen voordat je ze klaarmaakt.

Stel je voor dat je niet zomaar naar de dichtst-

bijzijnde supermarkt kunt lopen als je geen 

eten meer hebt. Wat als jouw overleving elke 

ochtend afhangt van de noten, bessen, pad-

denstoelen en bladeren die je in het wild vindt? 

Of wat als je op zoek gaat naar voldoende 

hazelnoten om je gezin ’s winters in leven te 

houden, maar de bomen zijn kaalgeplukt?

Dit is de strijd waar zoogdieren, vogels en 

insecten elke dag mee te maken hebben. Het 

is belangrijk om rekening te houden met alle 

vormen van dierlijk leven, omdat ze afhankelijk 

zijn van wat ze in het wild kunnen vinden. Voor 

hen is het geen ‘wild voedsel’, het is gewoon 

‘voedsel’. Dus hoe doen we dit en hebben we 

nog steeds voldoende voedsel voor onszelf? 

Neem alleen wat je nodig hebt
Om te beginnen pluk je altijd alleen maar 

wat je nodig hebt, of waarvan je denkt dat je 

het zult gebruiken. Een zak vol met tamme 

kastanjes lijkt een geweldig idee, maar als je je 

vijftigste hebt gescoord kan dat een beetje te 

veel van het goede zijn! 

Delen en eerlijk delen
Vaak is het gemakkelijk om te delen met wilde 

dieren zonder dat je erover hoeft na te den-

ken. Het is bijvoorbeeld waarschijnlijk dat je 

alleen vlierbessen, kersen en appels plukt van 

de lagere takken en de toppen van de bomen 

aan de vogels overlaat. Of je plukt alleen de 

toppen van brandnetels of je neemt maar een 

paar blaadjes van strandbiet of look-zonder-

look, en de rest laat je groeien. Probeer een 

plant niet te ontwortelen en de takken van 

een boom niet te beschadigen wanneer je 

ervan plukt. 

Kies je plant
Een goede vuistregel is dat als iets overvloe-

dig aanwezig is (bijvoorbeeld gewone kruiden 

als brandnetel, paardenbloem of weegbree) 

het dan onwaarschijnlijk is dat we de popula-

tie zullen decimeren door te plukken voor een 

soep of een salade. Als er iets schaars is (bijv. 

eekhoorntjesbrood of kortarige zeekraal), dan 

moeten we wat terughoudendheid tonen en 

genoeg achterlaten voor de lokale fauna. 
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LENTE
Opkomende verse groene bladeren zijn 

op hun heerlijkst en voedzaamst in de 

lente. Zoek naar de eerste scheuten van 

brandnetel en ganzenvoet samen met de 

kenmerkende paardenbloembladeren.
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AARMUNT  MENTHA SPICATA 

Een plant met een vierkante stengel met getande bladeren en een sterke munt-

achtige geur. Planten zijn meestal tussen 30 cm en 45-60 cm hoog. Hij groeit 

meestal in groepen. De wortels verspreiden zich onder de grond en vaak zal hij 

overal opduiken binnen 1 m van de plek waar hij werd geplant. 

Bladeren 
De bladeren groeien tegenoverstaand aan de 

stengel van de plant. Ze zijn ongeveer 5-9 cm 

lang. 

Bloemen 
Aarmunt bloeit in lange aren van roze-witte bloe-

men. Andere soorten munt hebben bloemen in 

dezelfde kleur, maar die lijken meer op een reeks 

pom-poms die opgroeien uit een langgerekte 

stengel. 

Andere kenmerken 
Er zijn veel soorten munt, die allemaal eetbaar 

zijn. Alle planten in het muntgeslacht hebben 

een vierkante stengel. De enige andere planten 

met vierkante stengels zijn pijlkruid (dat niet naar 

munt ruikt) en brandnetels, die brandhaartjes 

hebben. Kortom, als het een vierkante stengel 

heeft en naar munt ruikt, is het munt!

Waar ter wereld?  
Aarmunt is overal in  

Europa te vinden,  

maar is schaars in Ier-

land (waar watermunt 

echter vaak voorkomt). 

Het is algemeen in de 

VS en zuidelijk Canada. 

Waar vind je het 
lokaal?  
Munt groeit op 

vochtige plekken In 

Nederland is aarmunt 

zeldzaam.
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HOE EET JE HET? 
Giet kokend water op een handvol bladeren 

om muntthee te maken, of meng een handvol 

met een groot stuk watermeloen voor een 

verfrissend drankje. Probeer het met Griekse 

yoghurt (zie Vogelmuur, blz. 42) of spaarzaam 

in een salade met komkommer en fetakaas.

Ingrediënten

• 1⁄2 avocado

• 75 g komkommer

• 1 rijpe banaan

• 300 ml van je favoriete 

melk * 

• 50 g brandnetels of 

spinazie, verwijder 

de stengels (draag 

handschoenen bij het 

verwijderen van stengels)

• 3 eetlepels muntblaadjes

• 1 theelepel esdoornsiroop 

of berkensap (blz. 139, 

optioneel)

• sap van 11⁄2 limoen 

* Koemelk is prima, maar je 

kunt ook cashewnotenmelk, 

amandelmelk of andere 

plantaardige melksoorten 

gebruiken.

1. Doe de avocado, komkommer en banaan in de kan 

van een blender. Voeg de melk toe, zet de blender 

aan en laat hem 5 seconden draaien.

2. Voeg de brandnetels of spinazie, de munt en even-

tueel de esdoornsiroop of berkensiroop toe, en 

laat hem nogmaals 5 seconden draaien.

3. Knijp het limoensap uit boven de kan en draai nog 

eens 2 seconden.

MUNTIJSBLOKJES
Leg voorzichtig een of twee 

muntblaadjes in elk deel van 

een ijsklontjesvorm en bedek 

ze met water. Plaats de vorm 

in de vriezer en wacht zes 

uren. Past goed bij limonade 

(zie sumaklimonade, blz. 126).

BRANDNETEL-MUNTSMOOTHIE
Dit is genoeg voor twee echt lekkere groene smoothies. Het zit vol met goed 

spul om te voorkomen dat volwassenen voortdurend klagen dat je niet ge-

noeg gezond voedsel eet.
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ZOMER
Na de lentebloesem komt het zomerfruit. 

Zoek naar struiken boordevol bramen, 

blauwe bosbessen en vlierbessen.
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BLAUWE BOSBES  VACCINIUM MYRTILLUS 
(EUROPA) EN BLAUWE BES, VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM (VS)

Blauwe bosbessen maken deel uit van een plantengeslacht genaamd Vaccinium, 

waartoe ook de rode bosbes en blauwe bes behoren (zie kader hieronder). Blauwe 

bosbessen worden ongeveer 10-60 cm hoog, terwijl de blauwe bes tot ongeveer 

4 m kan reiken. 

Bladeren 
De bladeren kunnen zeer fijn getand 

zijn (hoewel niet bij alle soorten), aan 

beide kanten puntig en lang en dun 

of eivormig. Ze zijn normaal tussen de 

2-4 cm lang, en net als boombladeren 

veranderen ze aan het einde van het 

seizoen van kleur.

Bloemen 
De bloemen verschijnen in de late lente. 

Ze zijn wit tot roze, soms lichtrood en 

klok- tot belvormig. 

 

Vruchten 
De vruchten zijn rijp van halverwege tot 

laat in de zomer; de bessen kleuren je 

vingers paars. Ze zijn rond en donker-

blauw met een violette of paarse tint 

en zijn 0,5-1 cm in diameter. Blauwe 

bosbessen hebben een cirkelvormige 

kelk aan de onderkant van de vrucht en 

blauwe bessen een kroonvormige kelk.

Wat te vermijden 
Vermijd bessen met een aparte kelk 

waarmee hij aan de plant is gehecht 

(zoals bij een aardbei of tomaat). Ver-

mijd ook planten waarvan de vruchten 

naar boven steken of samen op een 

stengel gebundeld staan (zie karmozijn-

bes, blz. 60) en vermijd altijd vruchten 

die je vingers niet paars kleuren.

Waar ter wereld? 
Vaccinium mytrtillus in Europa; Vaccinium 
angustifolium in de VS en Canada.

Waar vind je ze lokaal?
Blauwe bosbessen en blauwe bessen 

groeien op hoogvenen en heidevelden in 

de oostelijke helft van ons land. Je vindt 

ze ook in bosranden en op open plekken 

in het bos.

Hiernaast Blauwe bosbes, Vaccinium 

myrtillus (Europa).

Boven Blauwe bes, Vaccinium  

angustifolium (VS).

WAT IS EEN KELK?

Het is een structuur die de bloem 

beschermt. Als de bloem in de vrucht 

groeit, blijft de kelk vaak achter; op een 

aardbei of tomaat is de kelk het groene 

deel dat je verwijdert voordat je gaat 

eten. Blauwe bosbessen en blauwe 

bessen hebben geen kelk waarmee ze 

aan een plant bevestigd zijn; in plaats 

daarvan hebben ze een kroon of ring.
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HOE EET JE ZE? 
Blauwe bosbessen en blauwe bessen kun-

nen met de hand worden geplukt of met 

behulp van een bessenplukker. Ze kunnen 

direct van de plant worden gegeten of 

verzamel ze in een emmer om mee naar 

huis te nemen. Ze kunnen goed ingevroren 

worden. Je kunt ze verwerken tot jam, fool 

(Engels dessert), toevoegen aan roomijs, 

ontbijtgranen of smoothies.

Ingrediënten

• 80 g boter

• 3 eetlepels honing

• 3 eetlepels appelsap-

concentraat (vraag erom in 

natuurvoedingswinkels)

• 180 g haver

• 100 g blauwe bosbessen of 

blauwe bessen

Dit is genoeg voor een klein 

bakblik, maar je kunt de 

hoeveelheden verdubbelen als 

je meer bessen vindt.

1. Verwarm de oven voor op 190 °C / gasstand 5.

2. Smelt de boter in een pan op een laag vuur.

3. Voeg het concentraat van honing en appelsap toe.

4. Roer de haver erdoor.

5. Zodra de haver het botermengsel heeft opgezo-

gen, roer je er geleidelijk de bessen, met een paar 

tegelijk, doorheen.

6. Leg het flapjack-mengsel op een ingevette bak-

plaat.

7. Bak gedurende 20-25 minuten, of totdat de flap-

jacks goudbruin zijn.

8. Laat ze afkoelen en serveer ze, of gebruik ze in 

een lunchpakket.

BOSBESSEN-FLAPJACK

TROSBOSBES 
De trosbosbes (Vaccinium 

corymbosum) is een plant 

afkomstig uit de natte bossen 

van de oostelijke VS en Canada. 

De vrucht is veel groter dan de 

blauwe bosbes en lijkt veel meer 

op de blauwe bosbessen die je in je 

plaatselijke winkel vindt. Het is een 

kruising tussen de twee planten.
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HERFST 
Terwijl de nachten langer worden is er 

voldoende voedsel te vinden, zoals tamme 

kastanjes, hazelnoten en beukennootjes 

die allemaal uit de bomen vallen.
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APPEL  MALUS x DOMESTICA

Een algemeen voorkomende boom van meestal 2-10 m hoog met witte tot roze 

bloesem en opvallende rode tot groene vruchten.

Bladeren 
Bladeren zijn ovaal van vorm met getande 

randen. Ze zijn donkergroen en kunnen aan de 

onderzijde enigszins wollig of behaard zijn. 

Bloesem 
De bloemen zijn roze als ze gesloten zijn en wit 

of witachtig roze als ze opengaan. Ze hebben 

vijf kroonbladen en lange meeldraden.

Vruchten 
Appels behoren tot de meest gegeten vruch-

ten ter wereld. Het is bijna onmogelijk om de 

volgroeide vrucht te verwarren met iets an-

ders, behalve misschien een even eetbare peer 

of kleinere sierappel. De vruchten zijn groen, 

rood of ergens daar tussenin, zo groot als een 

tennisbal of kleiner, en verschijnen aan een 

afzonderlijk steeltje in plaats van in bundels.

Waar ter wereld? 
In heel Europa en het grootste deel van Noord-Amerika.

Waar vind je ze lokaal?
Appelbomen zijn te vinden in 

oudere boomgaarden,  

parken, tuinen, op  

braakliggende of  

ruderale terreinen en  

vaak in houtwallen en heg-

gen. Ze groeien op uit weg-

gegooide zaden en zijn vaak 

te vinden in wegbermen of 

langs spoorlijnen (pluk voor-

zichtig op beide locaties).
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HOE EET JE ZE? 
Appels kunnen rauw of bereid worden gegeten en zijn heel goed te bewaren. Wil-

de appels kunnen naar van alles smaken, van heerlijk en sappig tot slap en melig. 

Sommige zijn zo zuur dat ze al het vocht uit je mond trekken. Je kunt esdoornsi-

roop, suiker of honing toevoegen aan zulke appels om ze wat zoeter te maken.

Ingrediënten

De hoeveelheid saus die je 

maakt, is afhankelijk van de 

grootte en het aantal appels 

dat je gebruikt, maar 750 g / 

5 middelgrote tot grote appels 

levert ongeveer 500 ml saus 

op.

1. Was, schil, snijd en hak de appels fijn.

2. Doe de appels in een pan, voeg ongeveer 120 ml water 

toe voor elke vijf appels.

3. Plaats de pan op een laag vuur en dek af, roer het 

mengsel van tijd tot tijd door om te voorkomen dat 

het blijft plakken.

4. Controleer het mengsel na ongeveer 15-20 minuten 

om te zien of de appels geheel zijn opgelost. Zo niet, 

zet de pan terug op het vuur en controleer elke 2 

minuten opnieuw.

APPELSAUS

Ingrediënten

• 200 ml appelsaus (zie 

hierboven)

• 3 gehakte Medjoul-dadels 

of een handvol rozijnen

• 1⁄2 theelepel kaneel

• maak van bladerdeeg een 

vel van ongeveer 20x30 cm

1. Verwarm de oven voor op 200 °C / gasstand 6.

2. Meng de appelsaus, de dadels of rozijnen en kaneel.

3. Schep het appelsausmengsel in het midden van het 

uitgerolde deeg. Houd een lip van 1 cm rond de rand 

van het deeg vrij van saus.

4. Rol het deeg vanaf de lange kant op, alsof het een rol 

behang is.

5. Verwijder eventuele saus die uit de zijkanten is gedrup-

peld (en eet het op terwijl niemand kijkt).

6. Snijd het in stukken van 2,5 cm en leg ze op een bak-

plaat. Laat ruimte tussen elke stuk, omdat ze zullen 

uitzetten.

7. Bak gedurende 10-15 minuten, of totdat het bladerdeeg 

goudbruin is geworden.

APPELGEBAK
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FLUWEELBOOM  RHUS TYPHINA

Een kleine boom of struik met behaarde takken en schitterende paarse trossen be-

haarde bessen. De bessen (eigenlijk steenvruchten) blijven ’s winters aan de plant.

Bladeren 
De oneven geveerde bladeren bestaan uit 7-12 pa-

ren deelblaadjes op een centrale bladsteel met een 

enkel deelblaadje aan het einde. Deze stralen uit 

vanaf een enkel punt met de karakteristieke paarse 

vruchtpluim in het midden. In de herfst verkleuren 

de bladeren van groen, via geel en oranje, naar hel-

der rood voordat ze donker worden en afvallen.

Vruchten 
De vlamvormige aren wijzen naar boven en bestaan uit 

honderden kleine behaarde, kastanjebruine bessen. Ze 

zijn 12-20 cm lang en aan de basis 4-6 cm breed. De 

vruchten zullen tot de lente aan de boom blijven.

Andere determina-
tiekenmerken 
De takken zijn be-

haard en lijken op het 

gewei van een rendier 

of hert en daaraan 

ontleent de plant zijn 

Engelse naam: Stag-

horn Sumac.

Wat te vermijden? 
De gifsumak (Toxicodendron vernix) heeft los opeengepakte witte vruchtpluimen in 

plaats van helder kastanjebruine. De hemelboom (Ailanthus altissima) heeft verge-

lijkbare bladeren, maar bundels van hangende zaden in plaats van rechtopstaande 

kastanjebruine pluimen.

Waar ter wereld? 
De fluweelboom groeit in tuinen en parken in heel Europa en wild in Noordwest- 

Amerika en Zuidoost-Canada. De zachte sumac (Rhus glabra) groeit in de hele VS.

Waar vind je ze lokaal?
Zoek de boom in parken en tuinen. Ook wel te vinden op ruderale en braakliggende 

terreinen, wanneer hij is verwilderd uit tuinen.

 ZACHTE SUMAK 
Zachte sumak heeft bessen die  

rozerood van kleur zijn met een laagje 

dunne grijze haartjes. De bessen zijn niet 

rond maar enigszins vlak, meer als linzen. 

In tegenstelling tot de fluweelboom is de 

stam glad. Deze bessen kunnen op dezelfde 

manier worden gebruikt als de bessen van 

de fluweelboom.

D
E

 S
M

A
A

K
 V

A
N

 W
IL

D
P

L
U

K
K

E
N

                   H
E

R
F

S
T



126 127

HOE EET JE ZE?
De vruchtpluimen van de fluweel-

boom hebben een heerlijke citroen-

smaak. Ze kunnen voorzichtig 

over een zeef worden gewreven 

om sumakpoeder te maken, dat 

kan worden gebruikt in humus en 

andere gerechten uit het Midden- 

Oosten.

Ingrediënten

• vruchtpluimen van de 

fluweelboom, geplukt in de 

nazomer of herfst 

• esdoornsiroop, honing of 

suiker

1. Leg de vruchtpluimen van de fluweelboom in een 

pan en bedek ze met water. Knijp ze goed uit.

2. Breng aan de kook en haal de pan vervolgens van 

het vuur.

3. Laat ongeveer 1 uur trekken; het mengsel moet 

echt roze zijn. Als het helemaal grijs wordt, zijn de 

vruchten te lang aan de boom blijven zitten en is 

de smaak te slecht om te drinken.

4. Giet het mengsel door een zeef bekleed met 

mousselinedoek of door een koffiefilter.

5. Serveer in een hoog glas met ijs, voeg de esdoorn-

siroop, honing of suiker toe als het te scherp van 

smaak is.

SUMAKLIMONADE 
Sumaclimonade is een eenvoudig en dankbaar recept; er is weinig voorbereiding 

nodig en maar een paar ingrediënten om deze heerlijke roze limonadeachtige 

drank te maken. 
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REGISTER

Paginacijfers in cursief verwijzen 

naar de hoofdbeschrijving van de 

soort.

A

aardbei

 bos- 80–83

 bosaardbei-cranachan 82

 scharlaken- 80–83

 wilde 81

aardbeien, moderne 83

aarmunt 44–47

 brandnetel- en muntsmoothie 46

 muntijsblokje 47

aarmunt 44–47

 brandnetel- en muntsmoothie 46

 muntijsblokjes 47

Ailanthus altissima 125

allergische reacties 12

Alliara petiolata 48–51

Allium

 tricoccum 34–37

 ursinum 34–37

appel 94–97

 appelgebak 96

 appelsaus 96

apps 13

B

bakplaten 22

bakvormen 22

berk 136–139

 berk aftappen 138

 berkensiroop maken 139

bes

 blauwe 64–67

bessenplukkers 13

Beta vulgaris spp. maritima 132–135

Betula pendula 136–139

beuk 110–111

biet 135

 rode 135

 suiker- 135

 strand- 132–135

biet, snij 135

biet, voeder- 135

boerenland 21

Boletus edulis 112–115

bosbes, blauwe 64–67

 bosbessen-flapjack 67, 82

bosbes

 tros 67

bossen 16

bossen 16

bovist, reuzen- 74–77

 bovistkebabs 76

braam 88–91

 bramencheesecake 90

brandnetel, grote 26–29, 36

 brandnetel- en muntsmoothie 46

 brandnetelpesto met daslook 28

broek 13

C

Calvatia gigantea 74–77

Castanea sativa 120–123

Chenopodium album 38–41

Corylus avellana 116–119

Crataegus monogyna 102–105

D

dozen 13

Duchesnea indica 81

E

eekhoorns 116

eekhoorntjesbrood, gewoon 112–115

 eekhoorntjesbrood- en groenten-

soep 115

EHBO-kit 13

F

Fagus sylvatica 110–111

fluweelboom 125

Fragaria

 vesca 80–83

 virginiana 80–83

framboos 106–109

 zwarte  106–109

G

ganzevoet 38–41

 gesmoorde ganzenvoetgroente 

40

gidsen 12, 13

glutenvrije framboosmuffins 108

H

handschoenen 13

hazelaar 116–119

 hazelnoot-chocoladepasta 118

heide 18

hemelboom 125

hoogvenen 18

houtwallen 21

I

internet 12

K

kastanje

 paarden- 120

 tamme 120–123

 zoete aardappel en kastanjebur-

gers 123

kelk 64

kers

 lolly’s 59

 vogel 56, 59

 zoete 56–59

 zure 59

keukenuitrusting 22

klaverzuring, witte 130–131

kleding 13

knopherik 78–79

 regenjas 13

koffiefilters 22

koken van voedsel 12

kusten 15

L

lokale gidsen 12

look-zonder-look 48–51

 jumping jack wraps 51

look, das- 34–37

 daslookboter 32, 36

 daslookbrood 36

 netelpesto met daslook 28

look, wilde 34–37

M

maatbekers 22

maatlepels 22

Malus x domestica 94–97

meidoorn, eenstijlige 102–105

 meidoorn-energieballen 105

melganzenvoet 39, 41

Mentha spicata 44–47

mousselinedoek 22

N

natuurbescherming 23

O

O’Neill, Finley 77

openbare ruimten 17

Oxalis

 acetosella 130–131

 stricta 130–131

P

paardenbloem 30–33

 frittata van paardenbloem 32

parken 17

picnics 13

Plantago

 coronopus 52

 lanceolata 52

 major 52–53

porcini 112

pruim

 kers- 87

 pruimen in honing en tijm 87

 strand 87

 wilde 84–87

Prunus

 avium 56–59

 cerasifera 87

 cerasus 59

 domestica 84–87

 maritima 87

 padus 56, 59

R

Raphanus raphanistrum 78–79

Rhus typhina 124–127

Rosa species 98–101

roos 98–101

 rozenblaadjes drogen 100

 rozenbladkoekjes 100

Rubus

 fruticosus 88–91

 idaeus 106–109

 occidentalis 106–109

ruderale terreinen 20

Rumex

 acetosa 70–73

 acetosella 70–73

S

Salicornia

 depressa 68–69

 europaea 68–69

Sambucus nigra 60–63

schaar 13

schoenen 13

snacks 13

steelpan 22

Stellaria media 42–43

strandbiet 132–135

 strandbiet huff-a-puffs 134

sumak

 gif- 125

 sumaklimonade 126

 zachte 124

T

Taraxacum species 30–33

Toxicodendron vernix 125

tuinen 17

U

uitrusting 13

 keukenuitrusting 22

Urtica dioica 26–29

V

Vaccinium

 angustifolium 64–67

 corymbosum 67

 myrtillus 64–67

veilig wildplukken 12

veldgidsen 12, 13

vergiet 22

vervuiling 12

vlaktes 18

vlier 60–63

 vlierbessensiroop 62

 vlierbloesembrood 63

vogelmuur 42–43

 vogelmuurdip 42

W

wassen van voedsel 12

waterfles 13

weegbree, grote 52–53

weegschaal 22

weiden 21

wildplukken 9

 kinderen 9

 kosten 11

 veiligheid 12

 versheid 11

 waar ga je wildplukken 15–21

 waarom wildplukken? 10–11

 wat te dragen 13

Y

yoghurt- en zuringdipsaus 72

Z

zakken 13

zeef 22

zeekraal, eenarig 68–69

zeekraal, Virginische 68–69

zoete aardappel- en kastanjeburgers 

123

zonnebrandcrème 13

zuring

 schapen- 70–73

 veld- 70–73

 yoghurt en zuringdipsaus 72
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