Vaste planten
voor salades
Eten uit eigen tuin is populair: fruit,
groenten en kruiden worden meer dan
ooit in tuinen aangeplant. Bij de vaste
planten draait het uiteraard om de vele
bekende kruiden, maar daarnaast is er
nog veel meer mogelijk. Voorzichtig breidt
het eetbare sortiment zich uit, waarbij
biologisch gekweekt de voorkeur heeft.

Specialist Emiel van den Berg
maakt voor Greenity een reeks
artikelen over vaste planten.
Daarin behandelt hij steeds een
bepaald aspect van een familie
of groep. Deze keer: eetbare vaste planten.

is begonnen met munt, inmiddels zijn veel andere planten
toegevoegd. Ik ken ook enkele daktuinen in Amsterdam en
Utrecht waar met eetbare planten wordt gewerkt.”
Ook benadrukt hij de toepassingsmogelijkheden. Zo zijn strakke en losse (lage) hagen te maken van wintergroene rozemarijn, lavendel, Salvia officinalis, Thymus vulgaris, Helichrysum
italicum en Santolina virides. “Om er kruidenperken mee af
te zetten zoals dat traditioneel met Buxus gebeurde.” Voor
een iets hogere haag adviseert hij Artemisia abrotanum of
Artemisia maritima. Weer andere planten groeien bodembedekkend. Kruiptijm, loopkamille, kruipmunt en bosaardbei
blijven heel plat, minder plat is Rosmarinus officinalis ‘Capri’.
Bij eetbare bloemen noemt hij nog de Kaapse knoflook. “Mooi
en lekker. Eetbare bloemen zijn er overigens veel meer, denk
aan madeliefje, viool en Primula. Ze maken van ieder gerecht
iets bijzonders.”
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ij eetbare vaste planten draait het zeker niet alleen
om de algemeen bekende kruiden. Ook veel vaste
planten die verkocht worden om hun sierwaarde
hebben eetbare delen, zelfs eetbare bloemen. Volop
kansen voor de kwekers? Dat valt tegen, want rondvragend
bij diverse reguliere kwekers blijkt dat deze, naast de bekende
kruiden, niet veel doen met het aspect ‘eetbaar’. Dat heeft
volgens Frank Radder van PUUR Aroma alles te maken met
het feit dat de meeste niet biologisch gecertificeerd zijn. “Zelf
ben ik ooit geheel overgestapt op biologisch, geen verplichting
overigens, maar een persoonlijke keuze omdat ik wilde inzetten op eetbare planten én geen gif meer wilde gebruiken.”
Radder is herborist, ofwel kruidendeskundige. Een siertuin
is volgens hem voor honderd procent met eetbare planten te
vullen. “Veel te weinig tuinbezitters, hoveniers en ontwerpers doen daar iets mee.” Voor zijn kwekerij in Margraten
selecteerde hij samen met zijn vrouw Monique circa honderd
eetbare planten. De belangstelling ervoor groeit, de laatste
vijf jaar is er elk jaar stijging. “Ook naar het onbekende. Ons
geluk is dat we met veel chef-koks samenwerken die zich
willen onderscheiden met onze planten in hun gerechten. Dat
stimuleert bekendheid.”
Het sortiment kent vaste pijlers als tijm, rozemarijn, salie en
oregano. Alleen al over deze vier is veel te vertellen. Zo is tijm
populair op horecabeurzen waaraan het bedrijf deelneemt.
“Op de Folie Culinair in Maastricht, een beurs waar de culinaire gekte centraal staat, hield ik een tijmproeverij met onder
andere vijf variëteiten citroentijm met elk hun specifieke
kenmerken. Veel chef-koks waren eerst nog wat afstandelijk,
totdat ze het geurenpallet ontdekten.”

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
Sommige eetbare planten zijn prima te combineren in
bloeiende borders. Radder ziet zelfs mogelijkheden in het
openbaar groen en geeft als voorbeeld Stichting Rotterdamse
Munt, die eetbare planten op een braakliggend stuk land
in een achterstandswijk aanplantte. “Een groot succes. Er
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Kwekerij ’t Ol Daip in Ter Apel is eveneens specialist in
kruiden met daarnaast tal van vaste planten die de laatste
decennia met name bekend zijn om hun sierwaarde, terwijl
ze vroeger ook om hun culinaire en/of medicinale eigenschappen werden gewaardeerd. “Voor die aanvulling hebben
we gekozen omdat de groep bekende kruiden vooral een
voorjaarsartikel is, met die andere vaste planten verlengen we
het verkoopseizoen”, vertelt Danny Hummel. Vijf jaar geleden
begon hij samen met echtgenote Wendy Marbus uit hobby
een 60 m² grote kwekerij, inmiddels is die uitgebreid naar 500
m². “Eetbaar is momenteel de grootse groeimarkt binnen het
groen. Kijk naar de huidige belangstelling voor voedselbossen,
permacultuur en het zelfvoorzienend zijn.”
De vaste planten die Hummel naast de gangbare kruiden
kweekt, zijn zowel eetbaar als sierlijk. Een bekend voorbeeld
is de bruinbladige Foeniculum vulgare ‘Giant Bronze’, hetzelfde smakend als de soort maar met meer sierwaarde. “In onze
showtuin groeien ze tussen groepen siergrassen.” Wie verder
zoekt, komt veel verrassends tegen. Alchemilla mollis levert
blad waarvan thee is te maken, het jonge blad van Achillea
millefolium is lekker in salades, van Agastache foeniculum,
Agastache mexicana en Agastache rugosa smaken zowel de
bladeren als bloemen naar anijs, net als de bladeren en bloemen van Primula veris. Ook Monarda wordt genoemd, zowel
M. fistulosa als M. didyma. “In salades geven bloemen en
bladeren smaak en kleur. En er is thee van te zetten.”
Hummel benadrukt dat het niet voor alle klanten vanzelfsprekend is om ‘sierplanten’ te consumeren. “Dat is soms nog
wennen, maar veel van onze klanten zijn liefhebbers en die
hebben al behoorlijk wat kennis.”

HEMEROCALLIS EN STOKROOS
Wie kijkt naar eetbaar, ontdekt vanzelf ook de eetbare bloemen. Radder en Hummel noemden er al enkele, Kwekerij
Joosten in Rutten, al jaren specialist in Hemerocallis (en Iris),
promoot Hemerocallis. “De bloemen smaken als knapperige
sla, maar dan zoeter”, vertelt Erwin Joosten. Hij levert aan
verschillende restaurants in zijn omgeving, maar merkt dat
het grote publiek nog terughoudend is. “Vanwege de onbe-
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1 | Onbekend bij velen is dat binnen het standaardsortiment
vaste planten ook diverse eetbare vertegenwoordigers zitten. Zo
levert Kwekerij ’t Ol Daip Agastache foeniculum, dropplant of soms
anijshyssop genoemd. Deze plant heeft een sterke anijsgeur en
-smaak, zowel de bloemen als de bladeren zijn eetbaar.
2 | Van diverse kruiden zijn cultivars bekend die, omdat ze
meer sierwaarde hebben dan de soort, zonder problemen
in bloemenborders zijn te verwerken. Een voorbeeld is deze
donkerbladige venkel, Foeniculum vulgare ‘Giant Bronze’. Met
dezelfde smaak als de soort, maar decoratiever vanwege de
donkere bladkleur.
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kendheid.” Op de website staat bescheiden informatie over de
eetbaarheid. “Zo houden we het exclusief.”
Wie een proeverij op de kwekerij doet, krijgt een twintigtal
bloemen en bloemknoppen met verschillende smaken voorgeschoteld. Met name de enkelbloemige zijn smakelijk. Enkele
favorieten zijn de kleinbloemige ‘Knickknack’ en ‘Cosmopolitan’ en bij de grotere bloemen ‘Serena Sunburst’ en ‘Siloam
Ury Winniford’ samen met andere vertegenwoordigers uit
de Siloam-groep. “En de gele bloemen van H. citrina smaken
lekker bij ijs.”
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FAN VAN STOKROOS
Ook Joop Reichenfeld biedt planten met eetbare bloemen aan
in haar zaden- en kruiden(web)winkel in Den Bosch. Zo is ze
fan van de stokroos. “Van de zoetig smakende bloemblaadjes
is thee te maken en ze zijn te verwerken door een salade. Hele
bloemen zijn geschikt om te vullen, bijvoorbeeld als amuse.”
Het grote publiek hiermee bereiken is vooralsnog lastig, ze
probeert dat via social media maar de onbekendheid werkt
tegen. “Veel mensen zitten nog vastgeroest aan wat bekend
is, ik denk dat het nog wel even duurt voordat het als gewoon
wordt gezien om bloemen als die van de stokroos in maaltijden
te gebruiken. Kwekers en tuincentra zouden er zeker meer
op kunnen inzetten.” Een biologisch keurmerk heeft ze nog
niet – “daarvoor moet je extra betalen en een administratie
bijhouden” – maar haar uitgangsmateriaal is biologisch en
bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt ze bewust niet.
Binnen het aanbod van Huiberts Biologische Bloembollen in
Sint Maartensbrug zijn enkele grensgevallen te vinden die soms
ook binnen het sortiment vaste planten voorkomen: Dahlia en
Oxalis. Beide hebben eetbare bloemen. Eetbaar is een aspect
dat Johanna Huiberts interesseert, getuige haar boek over
eetbare tulpenbollen en -bloemen dat ze in 2019 uitbracht. Van
de zomerbloeiende Dahlia geven de bloemblaadjes kleur aan
bijvoorbeeld salades. “Ze smaken enigszins pittig.” Van Oxalis
tetraphylla ‘Iron Cross’ smaakt het tweekleurige blad lichtzuur, de roze bloemen zijn zoetiger. Alles wat het bedrijf levert,
is biologisch gekweekt en zeker bij eetbaar vindt ook Huiberts
dat essentieel. “Er wordt amper gekeurd op het gebruik van
chemische middelen bij de kweek van vaste planten. Wie planten met eetbare bloemen aanbiedt, moet dat wat mij betreft
biologisch gekweekt hebben.”
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3 | Oxalis tetraphylla ‘Iron Cross’ is een rijk bloeiend en makkelijk overblijvend
bolgewas, vaak te vinden bij de vaste planten. Het eetbare blad smaakt
lichtzuur, de eetbare bloemen zijn zoetiger. Johanna Huiberts van Huiberts
Biologische Bloembollen: “Wie planten met eetbare delen aanbiedt, moet dat
wat mij betreft biologisch gekweekt hebben.”
4 | Erwin Joosten van Kwekerij Joosten in Rutten laat bezoekers vaak diverse
Hemerocallis-bloemen proeven. Kleine bloemen adviseert
hij als garnering, grote bloemen gevuld met iets lekkers als originele tapas.
“Mensen reageren zeer verrast als ik ze bloemen laat proeven.
Ze proberen eerst voorzichtig, maar al snel volgt het enthousiasme.”
5 | Bij de bekende Rosmarinus officinalis smaakt de minder bekende ‘Capri’
vrijwel hetzelfde. ‘Capri’ heeft kruipende of afhangende twijgen en is daarom
op zonnige plaatsen te gebruiken als – niet beloopbare – wintergroene
bodembedekker. Ook andere bekende kruiden kennen verrassende
toepassingsmogelijkheden.
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