
FOERAGEREN IN DE NATUUR EN IN HISTORISCHE TUINEN 

– 2020  

een cursus over de geschiedenis van eetbare wilde planten en het 

hedendaagse wildplukken.  
 

 

We trekken graag de natuur in en één van de dingen die ons daarin aanspreekt is zelf je voedsel 
verzamelen met wat de natuur te bieden heet. En dat is heel wat! Want wilde kruiden en groenten 
zitten boordevol smaak, aansterkende vitaminen, mineralen en gezondheidbevorderende stoffen die 
amper nog in industrieel geteelde groenten en kruiden zitten. Maar hoe begin je er aan? Nathalie 
Hermans is naast herborist en voedingsconsulent ook natuurgids. De Kruidenmin vertelt welke 
groenten, kruiden en bloemen bruikbaar en lekker zijn en hoe je met respect voor de natuur kan 

plukken. In deze cursusreeks leer je planten herkennen. We laten ons mee voeren naar de tijd waar 
mensen in het wild gingen plukken. Toen ze nog geen voedingssupplementen nodig hadden maar 
gezondheid recht uit de natuur kwam. 
 

In deze nieuwe (2e) reeks zal extra aandacht zijn voor de waterminnende planten en de exoten 
zodat het geen zuivere herhaling is van de cursus van vorig jaar, eerder een vervolg.  
Er zal meer ruimte zijn om zelf iets te maken met wilde planten, voornamelijk tijdens de 
theorielessen. En indien de locatie het toelaat ook op verplaatsing.  
Ook nieuwe deelnemers kunnen zonder problemen instappen.  
 

 
 

WANNEER:  

Donderdagavonden 20/2 - 19/3 – 23/4 – 14/5 (Zelem) – 11/6 (Rothoek) -  17/9 (Ecocentrum)  en  
8/10/2020  telkens van 19.30 uur tot ca. 21.30 uur. 
Daguitstappen op zaterdag 25 juli uitstap Plantentuin Meise en zaterdag 22 augustus 
Herkenrode. 
 

4 LESSEN THEORIE MET BEREIDINGEN:   

Tijdens deze lessen gaan we dieper in op het culinaire, cosmetische en geneeskrachtige van wilde 
planten. We maken bereidingen met de planten van het moment, van wortel tot zaad.  
Locatie: Asberghoeve; telkens 19.30 – 21.30 uur. 
 

 



6 UITSTAPPEN 

3 HISTORISCHE TUINEN:  

 
 
Sint-Jansbergklooster Zelem 
In het verleden had elke Kartuizer zijn eigen 
tuintje, door muren omsloten. Na de Franse 
revolutie werden Engelse tuinen aangelegd door 
de kasteelheren.  We krijgen van de nieuwe 
eigenaars de unieke gelegenheid om het 4 ha 
mooie park te bezoeken met o.a. kruiden, rozen, 
unieke bomen en de nationale collectie irissen.  
 

Plantentuin Meise   
Eén van de grootste plantentuinen ter wereld, ouder dan België, met meer dan 18.000 
verschillende soorten levende planten en unieke collecties hoeft niet voorgesteld. We bezoeken 
de openlucht thematuin ‘Geneeskrachtige planten’ en krijgen het verhaal van de nutsplanten.  
 
De tuinen van Herkenrode:  
In de schaduw van de Cisterciënzerabdij van Herkenrode, in het gebied van de Wijers, vinden we 
heel wat boeiende planten die vroeger en nu gebruikt worden.  
 
2 natuurgebieden  
Ecocentrum Mol (Buitengoor) en Rothoek-Kwarekken in Westerlo waar we wilde planten in alle 
stadia leren herkennen. 
 
Waar: eerste les 20/2/2020 19u30 Asberghoeve, Asberg 2, 2260 Westerlo (Baan van Westerlo naar 
Zoerle-Parwijs); eerste hoeve na de houten wandelbrug over de baan Asberg, komende van Westerlo; 
parking aanwezig.   

 

Prijs: 180 Euro natuurpunters; anderen 220 Euro - lesgever: De Kruidenmin.  

(toegang Meise, Herkenrode, inbegrepen).  
Programma kan nog licht gewijzigd worden in overleg met lesgever en cursisten.  
 

 
Info: Coördinatie Danny Mattheeusen 0496/747728 & natuurpuntwesterlo@telenet.be  
Hoe inschrijven ? Vooraf inschrijven is verplicht en kan door storting van 220€ voor niet-leden en 180 € voor leden 
natuurpunt voor de gehele cursus; overschrijven op het rekeningnummer BE52 0689 3440 8909 van Natuurpunt 
Westerlo met vermelding 'natuurpunt westerlo cursus 2020 Foerageren in de natuur’. Neem vooraf wel even contact 
op met de coördinator Danny Mattheeusen zodat deze uw inschrijving kan bevestigen. De inschrijvingen worden 
immers beperkt. -- Programma onder voorbehoud; wijzigingen mogelijk. 

 
 

www.natuurpuntwesterlo.be      natuurpuntwesterlo@telenet.be    

 

                            

  

http://www.natuurpuntwesterlo.be/
mailto:natuurpuntwesterlo@telenet.be

