
kennismaking met de kruidentuin en
aansluitende kookworkshop

Koken met kruiden

OMSCHRIJVING
De klas wordt in 2 groepen onderverdeeld. 
De leerlingen van de ene groep gaan met een opdrachten-
kaart, een grondplan en een kruidengids in de hand op zoek 
naar 6 specifieke kruiden in de kruidentuin. Bij elk kruid 
horen een aantal vragen over het gebruik en de kenmerken 
van de plant. De andere groep maakt onder begeleiding 
kennis met een aantal verse kruiden, hun smaak en hun 
geur om daarna zelf aan de slag te gaan en enkele een-
voudige gerechtjes te bereiden. De leerlingen stellen hun 
kruid(en) en hun gerechtje voor aan de andere groepsleden. 
Halverwege wisselen de groepen. Er wordt een duidelijke 
link gelegd  tussen de kruiden die binnen gebruikt worden 
en deze die buiten gevonden worden. 

DOELGROEP secundair onderwijs 

DUUR 2 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum
en minstens 1 leerkracht

PERIODE april – juni en september – oktober

GROEP maximum 25 leerlingen  

PRIJS €60 + € 1,5 per leerling

EXTRA aangepaste kledij en schoeisel 
voorzien

LOCATIE EN RESERVATIE
Bezoekerscentrum Bulskampveld 
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
050 55 91 00 - bulskampveld@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide
051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be

Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
057 23 08 40 - bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
058 42 21 51 - duinpanne@west-vlaanderen
www.duinpanne.be

De Voelsprieterij - ’t West-Vlaamse hart
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
050 40 32 82 - wim.devarrewaere@west-vlaanderen.be
www.voelsprieterij.be

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
056 23 40 10 - gavers@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gavers

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
050 60 70 86 - info@zwin.be
www.zwin.be

Ontdek het overzicht van alle educatieve modules op
www.klasbakken.be



Koken met kruiden
Heel wat planten of delen ervan zijn eetbaar. Denk maar 
aan de vele groenten,  kruiden en (gedroogd) fruit dat je in 
de supermarkt vindt. In de natuur staan tal van planten. 
Terwijl je er langs wandelt denk je er misschien niet aan, 
maar veel van deze planten zijn ook eetbaar. Onze voorou-
ders haalden heel wat meer voedsel rechtstreeks uit de 
natuur.  Ook nu zijn er nog mensen die eetbaars verzame-
len in de natuur, denk maar aan vlierbessen, kastanjes, 
lindebloesems of brandneteltoppen.

Kruiden zijn meestal groene planten met een eigen type-
rende smaak die gebruikt worden in gerechten maar geen 
gerecht op zich zijn. Vele kruiden hebben ook een genees-
krachtige werking. Daarom gebruik je ze best in kleinere 
hoeveelheden en wissel je vaak af. Sommige kruiden 
worden door mensen beschouwd als onkruid!

In deze module wordt de klas opgesplitst in twee groepen. 
De ene groep gaat op ontdekking in de kruidentuin en de 
andere volgt een kookworkshop met kruiden. Na 50 minu-
ten wordt er gewisseld. De module wordt afgesloten met 
een synthese en een evaluatie van de activiteit.

Op ontdekking in de kruidentuin
Onder begeleiding van de leerkracht brengt de groep een 
bezoek aan de kruidentuin. De leerlingen gaan op zoek 
naar kruiden in de natuur en ontdekken zo waar ze groeien 
en hoe ze er uit zien. Een in te vullen opdrachtenblad en 
een kruidengids zorgen ervoor dat de leerlingen in deel-
groepjes aan de slag kunnen.

Koken met kruiden
Terwijl de eerste groep de kruidentuin ontdekt, gaat de 
andere groep van start in de didactische keuken van het 
bezoekerscentrum. Hier mogen de leerlingen, onder 
begeleiding van het bezoekerscentrum, kruiden verwer-
ken tot smakelijke hapjes. De leerlingen maken niet alleen 
kennis met de smaken (scherp, pittig, fris, zoet en zuur) 
van de verschillende kruiden, maar ze ontdekken ook het 
ruime aanbod aan eetbare bloemen en hoe je deze kan 
verwerken. Ook de medicinale eigenschappen van de krui-
den komen aan bod (eetlustopwekkend, vochtafdrijvend, 
krampwerend, kalmerend, …).

Deze module kwam tot stand door de dienst natuur-en 
milieueducatie van de provincie West-Vlaanderen.


