
                                                                     

 

Vlierlimonade  
(voor een klas van ongeveer 20 personen) 

Bereidingstijd: 10 minuten en minimaal 4 uur wachttijd 

Let op: vlierbloesemschermen zijn er alleen in de maanden mei en juni. 

 

Wat heb je nodig? 
 

 20 vlierbloesemschermen 
 2 citroenen 
 4 liter kraanwater 

 

 

Verder heb je nodig:  
 

 4 waterkaraffen (van 1 liter) met deksel of 4 
lege vruchtensapflessen 

 scherp mes 
 snijplank 
 20 bekers of glazen 

 

 

Aan de slag 

1. Controleer of de flessen of karaffen goed schoon 

zijn. 

2. Vul de schone flessen of karaffen met vers water uit 

de kraan.  

3. Snijd de citroenen in plakjes. 

4. Controleer of er geen beestjes in de bloesems zitten. 

Als er wel beestjes in zitten, schud je die er voorzichtig 

uit. 

5. Doe nu in elke fles een paar schijfjes citroen en 5 

bloemschermen. 

6. Zet de flessen op een koele plek. Het liefst in de 

koelkast. 

7. Laat de flessen een dagje staan, zodat de smaak van de vlier en de citroen er goed in kan trekken. 

8. Schenk nu het vlierwater voorzichtig in de glazen. 

Proost! 

Tip 1:  je kunt de flessen wel 3 of 4 keer opnieuw bijvullen. Je zult merken dat de smaak lekker blijft!  Wel na  het 

bijvullen telkens een paar uurtjes wachten.  

Tip 2: vul de flessen in de ochtend, dan heb je ’s middags al een lekkere verfrissing! 

 

Kijk voor meer voorbeelden en recepten: www.foodwalks.nl 

 

http://www.foodwalks.nl/


                                                                   

Brandnetelsoep 
(voor een klas van ongeveer 20 personen) 

30 minuten bereidingstijd 

Jonge brandneteltopjes kun je het hele jaar door wel plukken, maar in het voorjaar vind je ze het gemakkelijkst. 

 

Wat heb je nodig? 

 

 3 uien (gesnipperd) 

 6 teentjes knoflook (gesnipperd) 

 4 grote aardappels (geschild, in blokjes gesneden) 

 flinke scheut (olijf)olie 

 5 grote vergieten met jonge brandneteltopjes 

 5 liter groentebouillon (van een blokje of poeder) 

 flinke scheut room 

 peper en zout 

 (oude) kaas (geraspt) 

 

Verder heb je nodig: 
 

  vergiet (niet van plastic!) 

 één of twee grote pan(nen) 

 2 pollepels 

 snijplank 

 mes 

 staafmixer 

 opscheplepel 

 soepkommen of grote bekers 

 lepels 

 kookpitje 

 eventueel waterkoker 

 

Aan de slag 

1. Verhit in de grote pan de olie en fruit hierin de ui en de knoflook.  

2. Breng een flinke ketel water aan de kook. 

3. Was ondertussen de brandnetels en doe ze in de vergiet. Giet het 

kokende water eroverheen zodat de brandnetels slinken.  

4. Hak de geslonken brandnetels fijn. Doe ze samen met de bouillon 

en de aardappelblokjes bij de ui en de knoflook in de grote pan. Breng 

dit aan de kook. Laat ongeveer 15 minuutjes zachtjes koken. 

5. Zet de staafmixer in de soep en laat deze even draaien totdat je 

een gladde soep krijgt.  

6. En dan: proeven! Let op dat je niet je tong brandt!  

Misschien moet er nog wat peper en zout bij. Voeg als laatste de room toe.  

7. Doe de soep in de kommen en strooi er wat geraspte kaas overheen. Eet smakelijk! 

Tip:  lekker om er stokbrood met bloemetjesboter bij te eten! 

 

Kijk voor meer voorbeelden en recepten: www.foodwalks.nl 



Bloemetjesboter 
(voor een klas van ongeveer 20 personen) 

Ongeveer 30 minuten bereidingstijd en twee uur wachttijd. 

De meeste keus in wilde bloemen heb je in het voorjaar. Maar ook later in de zomer valt er nog wel iets te 

plukken. 

 

Wat heb je nodig? 
 
 vers geplukte wilde bloemetjes zoals madeliefjes, klaver, 

paardenbloem, dovenetel, pinksterbloem, goudsbloem, 
teunisbloem, cichorei, kaasjeskruid, klaproos  

 bosje  peterselie en/of bieslook 
 2 pakjes roomboter op kamertemperatuur 
 1 citroen 
 peper en zout 
 2 teentjes gesnipperde knoflook 
 3 à 4 stokbroden 

 

Verder heb je nodig:  
 
 1 grote mengkom of 2 kleinere 
 citruspers 
 vorken 
 snijplank 
 scherp mes 
 broodmes 
 keukenpapier 
 aluminium- of vershoudfolie 

 

Aan de slag 

 
1. Was de wilde bloemen en dep ze met wat keukenpapier 

droog. 
 

2. Trek van de grotere bloemen (zoals de paardenbloem) de 
afzonderlijke blaadjes los en bewaar een paar hele bloemen 
voor de garnering.  
 

3. Hak de groene kruiden fijn. 
 

4. Prak met een vork de overige bloemen, de kruiden en de 
knoflook door de boter. 
 

5. Pers een beetje citroensap uit. 
 

6. Voeg een beetje peper, zout en citroensap toe en proef dan even of de boter zo lekker genoeg is. Misschien 
moet er nog een snufje zout of peper bij. 
 

7.  Leg de boter in langwerpige vorm op een stuk aluminium- of vershoudfolie en rol het strak op. 
 

8. Leg de rol ongeveer twee uur in de koelkast om op te laten stijven. 
 

9. Verwijder de folie en snijd de boter in mooie ronde plakken die je op een groot bord rangschikt. Versier het 
bord de overgebleven bloemen. 
 

10. Snijd het stokbrood in plakjes en het proeven kan beginnen! 

Tip: lekker met een glaasje  frisse vlierbloesemlimonade 

Kijk voor meer voorbeelden en recepten: www.foodwalks.nl 



                                                                     

 

Bramenijsjes  
(voor een klas van ongeveer 20 personen) 

10 minuten bereidingstijd en minimaal 4 uur wachttijd 

Rijpe bramen kun je plukken in augustus en september 

 

 

Wat heb je nodig? 
 

 flinke schaal vers geplukte bramen 
 ongeveer twee liter appelsap 

 

 

Verder heb je nodig:  
 
 20 ijsvormpjes met stokjes 
 Vergiet 
 diepvries of vriesvak in de koelkast 

 

 

 

Aan de slag 

 

1. Spoel de bramen goed af en laat ze uitlekken in de 
vergiet. 

2. Verdeel de bramen over de ijsvormpjes. 

3. Prik een ijsstokje in elk ijsje. Zo nodig kun je eerst met de 
punt van een scherp mesje door het fruit prikken. 

4. Vul de vormpjes op met het fruitsap. 

5. Zet de ijsvormpjes in de diepvries. 

 

Tip: maak de ijsjes in de ochtend, dan heb je ’s middags  een lekkere 

traktatie ! 

 

 

 

Kijk voor meer voorbeelden en recepten: www.foodwalks.nl 

 

 

 

 



                                                                     

 

 

Gepofte tamme kastanjes 

(voor een klas van ongeveer 20 personen) 

Bereidingstijd: ongeveer een half uur voorbereiden en poftijd 10 – 15 minuten 

Tamme kastanjes vind je van  half oktober tot eind november 

 

 

Wat heb je nodig? 
 

 100 tamme kastanjes 
 

Eventueel: 
 pakje roomboter 
 zout 
 poedersuiker 

 

 

Verder heb je nodig:  
 

 1 vuurkorf met rooster en haardhout  
of 

 1 barbecue met houtskool 
 

 aanmaakblokjes 
 lucifers of aansteker 
 snijplankjes 
 scherpe mesjes 
 barbecue grillbakjes 

 

Aan de slag 

1. Steek het vuur in de vuurkorf of barbecue aan.  

2. Pel de kastanjes uit de bolsters (dat is de harde 

groene schil met scherpe stekels). 

3. Kerf met een scherp mesje een kruis in de 

bovenkant van de kastanjes. Dat kun je het beste en 

veiligste doen door de kastanje met de platte kant 

op de snijplank te leggen.  

4. Leg de gepelde kastanjes in de aluminium 

grillbakjes en zet deze op het rooster. 

5. Rooster de tamme kastanjes in ongeveer 10 à 15 
minuten. Wanneer ze open staan zijn ze klaar.  
 
6. Laat ze een beetje afkoelen en pel dan de schil en het velletje van de kastanje af. Pas op: ze blijven lang heet! 
 
7. Je kunt de kastanjes zo eten of lekker met een beetje zout en een klontje boter. Ben je meer een zoetekauw? 
Strooi er dan wat poedersuiker overheen. 
 
Tip: je kunt kastanjes ook in de oven roosteren. Verwarm de oven voor op 200 graden, leg de kastanjes op het 
rooster en na ongeveer 20 minuten zijn ze klaar. 

 

Kijk voor meer voorbeelden en recepten: www.foodwalks.nl 

 



 

 

 

Lesmodulen Wildplukken (groep 7/8) 
Docentenblad 

 
 

Bijgevoegd vindt u vijf lesmodulen/recepten voor klassikaal gebruik die hieronder nader 
worden toegelicht. Er is gekozen voor een jaarronde opbouw, zodat er in elk seizoen wel een 
bruikbare les is. De moeilijkheids- en uitvoerbaarheidsgraad verschillen, e.e.a. is ook 
afhankelijk van de faciliteiten op school en uw persoonlijke voorkeur en die van uw 
leerlingen. 

 
Algemene inleiding voor de lessen 

Natuur is goedgeefs. Ieder jaar weer kunnen we gedurende de verschillende seizoenen een 
overvloed aan eetbare noten, vruchten, kruiden en bloemen vinden. 
 
Vraag aan de leerlingen: Wie weet hier voorbeelden van?  

 
Letterlijk alles wat wij eten komt oorspronkelijk uit de natuur. Maar tegenwoordig wordt veel 
op boerderijen verbouwd, op akkers die worden geploegd, bemest en ingezaaid, of in kassen 
waar het warmer is, omdat dit veel efficiënter is. Toch - blijkt uit onderzoek - plukken in 
Europa maar liefst 100 miljoen (!) mensen af en toe voedsel in het wild. Dan kan het gaan om 
bramen, bessen, kastanjes, paddenstoelen en nog veel meer.  
 
Wie gaat wildplukken moet wel weten wat je wel of niet kunt eten. Sommige bessen, planten 
en paddenstoelen zijn giftig. Ook moet je nooit meer plukken dan dat je zelf nodig hebt. Laat 
ook wat staan voor anderen en voor de dieren. 
Voor je gezondheid is het beter om niet vlak langs autowegen te plukken: giftige stoffen van  
uitlaatgassen kunnen in de planten en struiken terechtkomen. Het is altijd verstandig alles 
wat je plukt eerst even te wassen. 
 
Vraag aan de leerlingen: Wie heeft er zelf wel eens wildgeplukt voedsel gegeten? 
Wat? (Kastanjetaart? Bramenjam? Brandnetelsoep. Of iets anders?) 

 
Samen de vrije natuur ingaan en daar wildplukken is leuk. Soms hoef je wat je plukt alleen 
maar even af te spoelen, zoals bramen of bosbessen. Andere dingen moet je na het 
schoonmaken verwerken in een gerecht. Meestal moeten er dan nog wat kruiden, zout en 
peper bij, omdat het anders een beetje flauw van smaak is. Vaak is het ook even wennen, 
veel wildpluk smaakt anders dan de smaken die bekend zijn.  Maar als je het goed doet, kan 
het juist extra lekker zijn. Ook in Nederland zie je dat beroemde chef-koks in dure restaurants 
graag met wildplukingrediënten werken.  
 
 

 

 
  



Werkwijzer bij de wildpluklessen 
 

Module vlierlimonade 

 
Wanneer ik een goede raad mag geven: De vlier bloeit, het is mei. Vooruit, pluk vlier! Het is 
niet zo vaak mei meer in uw leven, misschien nog dertig keer, misschien nog vier. 
Uit: Mei van Annie M.G. Schmidt. 

Inleiding op de les: 
Voor deze les gaan we naar buiten om eerst vlierbloesems te plukken. Terug in de klas maken 
we van de bloesems een lekkere frisse limonade. 
 
In de maanden mei/juni bloeien de vlierstruiken. Deze zijn veelal te vinden in parken en 
plantsoenen en gemakkelijk herkenbaar. Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_vlier 
Neem bij het plukken een snoeischaar mee en een mand of zak om de bloesems in te 
verzamelen. Pluk niet te laag bij de grond, de hoger groeiende bloesems zijn schoner. 
 

Uitvoering: 
Theorie: 

o klassikaal, binnen:    0.5 uur 
Praktijk: 

o klassikaal, naar buiten:   1 uur (of langer) 
o (aansluitend) klassikaal, bereiden: 0.5 uur 

 

 

Module brandnetelsoep 

Inleiding op de les: 
Brandnetels kun je het hele jaar door wel ergens vinden. Maar de malse jonge topjes die we 
voor de soep gaan gebruiken vind je toch vooral in het voorjaar. 

 
Brandnetels hebben enorm lange wortels. Daarmee kunnen ze veel voedingsstoffen uit de 
grond halen. Ze zitten dan ook boordevol vitamine A, B en C. Er zit zelfs 7 keer meer vitamine 
C in dan in sinaasappels! 
Verder lezen over de geneeskracht en voedingswaarde van de brandnetel: http://mens-en-
gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/108228-de-geneeskracht-van-brandnetel.html 
 
Brandnetels prikken. Daarom doen we handschoenen aan als we ze plukken. En we nemen 
grote zakken mee om de brandnetels in te doen. 
We plukken alleen de jonge topjes, de kleine blaadjes aan de top, omdat die het lekkerst zijn. 
En we plukken niet langs drukke wegen (waar veel uitlaatgassen zijn)  of in bermen of 
plantsoenen waar met insecticiden wordt gespoten. We gaan dus echt de vrije natuur in. 
Omdat brandnetels erg slinken als ze worden gekookt hebben we er heel veel nodig. Van de 
verzamelde brandnetels gaan we een lekkere soep maken. 

 
Uitvoering: 

Theorie: 
o klassikaal, binnen:    1 uur 

Praktijk: 
o klassikaal, naar buiten:   1 uur (of langer) 
o (aansluitend) klassikaal, koken:  1 uur 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_vlier
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/108228-de-geneeskracht-van-brandnetel.html
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/108228-de-geneeskracht-van-brandnetel.html


 
 

 

Module bloemetjesboter 

Inleiding op de les: 
Kruidenboter kun je natuurlijk kant en klaar in de supermarkt kopen, maar veel leuker en ook 
lekkerder is het om zelf een kleurige boter te maken, met bloemetjes uit het veld. 
 
We gaan met z’n allen naar buiten en zoeken naar een weide, of bermen (niet langs drukke 
wegen) waar we bloemetjes gaan plukken. Neem een mand of zakjes mee om de bloemen in 
te verzamelen. 
 
Op de homepage van www.foodwalks.nl vind je onder de knop ‘kies een ingrediënt’ een lijst 
van eetbare bloemen. 

 
Uitvoering: 

Theorie: 
o klassikaal, binnen:    1 uur 

Praktijk: 
o klassikaal, naar buiten: `  1 uur (of langer) 
o (aansluitend) klassikaal, bereiden: 1 uur 

 
 
 

Module bramenijsjes 

Inleiding op de les: 
Vanaf half augustus tot eind september kunnen we op pad om rijpe bramen te plukken. 
Neem tas of emmer mee om de bramen te verzamelen.  
 
Meer informatie over de braam: https://nl.wikipedia.org/wiki/Braam_(geslacht) 
 
Braamstruiken hebben scherpe doorns dus doe allemaal een lange broek en een shirt of trui 
met lange mouwen aan. Ook is het handig om een paar lange stokken met te nemen met aan 
het einde een kromgebogen spijker. Daarmee kun je de hogere takken - waar de dikste en 
zoetste bramen aan zitten - naar je toe trekken.  
 
Met bramen kun je heel veel lekkere dingen maken: saus voor over een toetje, jam, taart en 
zelfs een soepje. Wij gaan frisse ijsjes maken! 
 

Uitvoering: 
Theorie: 

o klassikaal, binnen:    1 uur 
Praktijk: 

o klassikaal, naar buiten: `  2 uur (of langer) 
o (aansluitend) klassikaal, bereiden: 0,5 uur 

 
 
 
 
 
 

http://www.foodwalks.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Braam_(geslacht)


Module gepofte kastanjes 

Inleiding op de les: 
In de herfst gaan we met z’n alle het bos in, op zoek naar tamme kastanjes. In de meeste 
bossen is wel een plek te vinden waar de tamme kastanje staat. Let wel op dat je ze niet 
verwart met de paardenkastanje! Die kun je namelijk niet eten. Zoek maar eens plaatjes op 
van de tamme kastanje en van de paardenkastanje. Dan zie je dat niet alleen de vrucht er 
anders uit ziet, maar ook dat het blad van beide bomen heel verschillend is. Makkelijk 
herkenbaar dus! 
 
Meer informatie over de tamme kastanje: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tamme_kastanje 
 
Als je het vervelend vindt om de stekelige kastanjes vast te pakken neem je handschoenen 
mee. Ook nemen we tassen of zakken mee om de kastanjes in te verzamelen. 
 
Als we met volle tassen terug op school zijn, gaan we een vuurtje stoken of de barbecue 
aansteken om de kastanjes te poffen. 
 

Uitvoering: 
Theorie: 

o klassikaal, binnen:    1 uur 
Praktijk: 

o klassikaal, naar buiten: `  2 uur (of langer) 
o (aansluitend) klassikaal, bereiden: 1,5  uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie voor meer recepten met deze en andere  
wildpluk-ingrediënten:  
www.foodwalks.nl 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tamme_kastanje
http://www.foodwalks.nl/

