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Wildpluk wandeling met
Jochem Hagoort
Mijn naam is Jochem Hagoort, ik ben
student Bos en Natuurbeheer in Velp.
Vanuit deze opleiding heb ik kennis
verkregen over 400 wilde planten in
Nederland. Ik heb mij hier altijd voor
geïnteresseerd, dit heeft naast de verkregen kennis geleid tot het behalen
van goede cijfers bij het herkennen en
determineren van planten en bomen.

Gebruik makend van internet las ik veel over
de mogelijkheden die je op bepaalde planten,
bessen en vruchten kon toepassen. Zo kreeg ik
op mijn verjaardag een wildpluk boek met
gerechten en ideeën voor kruidenmengsels.
Met dit boek ging ik aan de slag met vlierbloesems en brandnetels. Ik kreeg meer en meer
kennis, waardoor ik mijn skills uit ben gaan
breiden met het bereiden van maaltijden zoals
melganzenvoetsoep.
Familie en vrienden proefden geduldig diverse
bereidingen, dit viel letterlijk en figuurlijk in de
smaak.
Met deze voorbeelden liet ik vrienden en
familie zien dat de natuur meer te bieden
heeft dan een wandeling in het groen. Vanaf
die tijd heb ik ze gemotiveerd tot het plukken
in de natuur.
Ik ben een paar keer bij de wildpluk wandelingen van Anneke geweest, het verbaasde mij
dat er zoveel mensen over wilde eetbare planten wilden leren.
Door omstandigheden was Anneke een keer
verlaat voor haar wandelingen.
Omdat ik al eens de wandeling had meegemaakt, ben ik alvast begonnen.
Ik heb de deelnemers meegenomen en hen
gedurende de wandeling de wetenswaardigheden verteld over de wilde eetbare planten
die we tegenkwamen.
Deze ervaring heeft mij zo enthousiast gemaakt, dat ik erg graag meerdere van deze
wandelingen zou willen begeleiden.

Voordat ik in Velp ging studeren, heb ik 2 jaar
lang de studie docent biologie gedaan. Tijdens
deze studie verzorgde ik plantenwandelingen
voor de studenten die een deeltijdstudie deden. Zo probeerde ik mijn passie voor de biologie en de natuur te combineren met mijn
passie om kennis hiervan over te brengen aan
kinderen.
De opleiding bracht echter niet de verdieping
die ik dacht te krijgen op het vlak van de natuur. Zodoende ben ik Bos en Natuurbeheer
gaan studeren in Velp.
Vooral door het leren herkennen en determineren, ben ik een stap verder gekomen in mijn
planten- en bomenkennis.

Dus eigenlijk komen het willen doceren en
mijn passie voor de natuur, met deze wildpluk
wandelingen weer bij elkaar.
Maar nu op een plaats waar ik me thuis
voel………. in de natuur.
Nu is de vraag, waar ga ik excursies geven. Ik
heb besloten om deze te geven op 2 plaatsen
in het land.
De Broekpolder, een natuur/recreatie gebied
aan de rand van Vlaardingen. De tweede is in
de Steeg, gelegen aan de rand van de Veluwezoom. Deze natuurgebieden verschillen erg
van elkaar en is daarom heel interessant om in
te wandelen en op zoek te gaan naar wilde
eetbare planten. Daarnaast ken ik deze gebie-
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den als mijn broekzak, dus verdwalen doen we
er niet.
Naast kennis over wilde eetbare planten heb
ik ook kennis van vlinders, zoogdieren, vogels
enzovoort. Ik ben een echte avonturier in de
natuur. Een wandeling met mij is altijd een
avontuur dat begint op de ontmoetingsplaats.
Ik kijk ernaar uit om met u te wandelen in
deze mooie gebieden. Tot dan!

Bij mijn wildplukwandelingen gaat het hoofdzakelijk over wilde eetbare planten en de toepassingen die deze planten hebben.
Alleen is er tijdens een wandeling meer te zien
dan planten, er zijn ongetwijfeld ook dieren
die de revue passeren. Dan kunt u denken aan
zoogdieren, vlinders en andere insecten, reptielen, amfibieën en vogels. Het wordt 1 groot
avontuur.

In de Steeg, Gelderland worden wandelingen
gehouden op: 29, 30 juni en 6, 7 juli
Hier gaan we verzamelen bij mijn huis op
Parkweg 2 , 6994 CN DE STEEG.
Per dag zijn er 2 wandelingen waarvoor u zich
in kan schrijven.
De eerste begint om 10:00 uur tot ongeveer
13:00 uur en de tweede wandeling begint om
14:00 uur tot ongeveer 17:30 uur.
De kosten van deze wandeling zijn 10 euro als
basisbedrag, graag vooraf betalen.
Deze wandeling gaat over de heide en door
het bos van de Veluwezoom. Denk daarbij aan
goede wandelschoeisel en tekenwerende kleding. U moet ook een eigen lunchpakket meenemen. Er wordt een half uur van te voren
verzameld op het aangegeven adres. De ontmoetingsplaats is goed bereikbaar met het
openbaarvervoer.
U kunt u zelf aanmelden door een mail te sturen naar: jochemhaagwinde@gmail.com.
In de Broekpolder, Vlaardingen worden op 3
en 10 juli wandelingen gelopen. Deze zullen
beginnen vanaf de parkeerplaats van Sportcomplex de Polderpoort.
Het adres is Watersportweg 11, 3138
VLAARDINGEN. Verzameltijd is 10:30 uur en
begint om 11:00 uur.
De kosten van deze wandeling zijn 10 euro,
graag vooraf betalen.
Deze wandeling zal gaan door het natuurgebied van de Broekpolder; dit gebied is rijk aan
eetbare wilde planten en bomen. Hier kijken
we ook naar andere bosbewoners dan alleen
de planten.
Goed schoeisel en lunchpakket zijn wenselijk
om mee te nemen.
U kunt uzelf aanmelden door een mail te sturen naar: jochemhaagwinde@gmail.com.

