
Ik schrijf over 

planten, bomen, 

dieren en over hoe 

je de natuur en 

natuurkrachten 

kunt gebruiken om 

te overleven. 

Tilia



Katapult
De katapult was een belangrijk 
wapen in de oudheid. Er zijn grote 
katapulten en kleine handkatapulten. 

Er werd 
geschoten met:
* stenen
* pijlen
* kogels
* vuurpotten

Handkatapult 
Deze kun je zelf maken 
van een y-vormige tak, 
elastiek en een stukje 
rubber of leer. 

Let op: een 
katapult is een 
verboden wapen. 

T iliaBoogbaangeschut 

Vlakbaangeschut 
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Zevenblad
Zevenblad groeit op veel plekken als 
onkruid. Eigenlijk is het groente. 

Zevenblad is vroeger door de 
Romeinen overal aangeplant om 
hun leger onderweg van voedsel te 
voorzien. Monniken hadden dit 
plantje vaak in de moestuin van 
hun klooster staan. Nu woekert het 
overal.

De bloemen zien er zo uit. Dit 
heet een schermbloem. Je 
kunt ze ook eten. 

Bevat 
vitamine A 
en C

Recept voor salade
Snijd de blaadjes en doe er wat olijfolie en 
azijn bij. 

Recept voor stamppot
Bak het zevenblad met olie.  
Stamp gekookte aardappels tot 
puree en schep het gebakken 
zevenblad erdoorheen.  
Lekker met bonen.

T ilia
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Bijvoet
Deze plant groeit in bijna elk weiland 
aan de slootkant. Kauwen op een 
blaadje helpt tegen vermoeidheid 
en pijn. Het kan ook helpen tegen 
maagkramp, wormen, verkoudheid en 
blauwe plekken. De smaak is heel bitter. 

Romeinse soldaten legden blaadjes 
bijvoet in hun schoenen. Zo konden 
ze lang lopen zonder moe te worden. 
Een kruid voor bij-je-voet dus. 

Wierrook maken
Bijvoet verdrijft insecten 
en vieze geuren. Pluk 
een paar stelen met 
bloemknoppen. Laat 
ongeveer twee dagen 
drogen. Maak met een 
touwtje een bundel van 
de takjes. Steek een 
kant aan en blaas de 
vlam uit, zodat de takjes 
gaan roken

Tegen kwade geesten en onheil
In de Middeleeuwen noemde men bijvoet 
Moeder aller kruiden. Mensen dachten dat 
het hielp bij allerlei ziekten en dat het je 
kon beschermen tegen pest, kwade geesten 
en onweer. Een takje onder je kussen zou 
zelfs helpen tegen nachtmerries. 

T ilia
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Arabische gom
Arabische gom druipt langs 
de beschadigde stam van de 
acacia. Het wordt gebruikt als lijm 
en bindmiddel. Het zit bijvoorbeeld 
in drop. Men denkt dat het woord 
drop van druppel komt. 

Acacia
De acacia is een struikachtige plant,  
die kan uitgroeien tot een boom.  
Er zijn 1300 soorten acacia’s. 

Een blad 
bestaat uit 
meerdere 
deelblaadjes.

De takjes zijn hol. 
Je kunt ze gebruiken  
als rietjes. T ilia

Een acacia kan 8 meter 
hoog worden, maar ook 
een struik blijven. 

Er leven vaak mieren in de holle stengels. 
Deze worden acaciamieren genoemd. Ze 
kunnen gemeen bijten! Zo beschermen de 
mieren de acacia tegen planteneters, zoals 
giraffen. Die houden niet van een hapje 
bijtende mieren.
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Monnikskap
De plant is zeer giftig. Het gif heet 
aconitine. Je kunt last krijgen van je 
hart, bewusteloos raken, een verdoofd 
gevoel krijgen en zelfs doodgaan. 

Het bovenste bloemblad 
lijkt een beetje op de 
kap van een monnik. 

Pijlgif
Gif op een pijlpunt zorgt 
ervoor dat een prooi 
niet meer kan lopen en 
makkelijker gevangen kan 
worden. Het gif kan de 
prooi ook doden.

T ilia

Heksenkruiden
Monnikskap is een van de bekende 
heksenkruiden. Andere zijn:
• doornappel
• klaproos
• vliegenzwam
• sleutelbloem
• madelief

• maretak
• stinkende gouwe
• bitterzoet
• nagelkruid
• wolfskers
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Sporen
Aan de hand van sporen, kun je 
ontdekken wat voor soort dier of robot  
op een bepaalde plek geweest is. 
De afdrukken zie je het best in  
modder, aarde of sneeuw.  

Deze sporen kun je vinden:
• voetafdrukken of pootafdrukken
• haren of veren
• gebroken takjes
• knaagsporen
• schaafsporen (tegen bomen)
• drollen of keutels
• verloren kleding of voorwerpen
• bloedsporen
• uilenballen

T ilia

Dit dier of deze robot heeft twee 
tenen: een grote aan de binnenkant 
en een kleine teen aan de buitenkant. 
Aan de grootste teen zit een lange, 
scherpe nagel. Zou het een robot of 
een dier zijn?

Ongeveer 25 cm

Teen

Teen

Nagel
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Vleesetende bloemen
Vleesetende planten halen hun 
voedingsstoffen behalve uit de grond 
ook uit dieren. Ze hebben verschillende 
manieren om een prooi te lokken. 

T ilia

Bekerval 
De bloem heeft de 
vorm van een beker. 
De bovenrand is glad, 
waardoor het dier in de 
bloem valt. Door haartjes 
binnen in de bloem kan 
het dier niet meer terug 
klimmen. Onder in de 
bloem zit een laag je 
zuur, waardoor het  
dier wordt verteerd. 

Kleefval 
Sommige bloemen hebben een 
spriet met een kleeflaag je 
waarop insecten blijven 
vastplakken. 

Roltong
De grote bloem die Denny en mij over de 
muur tilde, had een roltong om ons mee te 
vangen. Ik had zo’n bloem nog nooit gezien 
en ik weet niet hoe hij heet.

Lokgeur 
Veel bloemen verspreiden een lokgeur om 
dieren, zoals bijen en vlinders, te lokken. 

Klapval 
Deze bloem bestaat uit 
twee helften die kunnen 
dichtklappen. 

Voelhaartje
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Neemboom
De neemboom wordt ook wel wonderboom 
genoemd. De twijg jes en bladeren helpen  
tegen ontstekingen, infecties, bloed- 
armoede, hoge bloeddruk en koorts. 

T iliaJe schrijft neem, 
maar je zegt niem.

Neemthee
Giet water over de 
bladeren en laat 
minstens 5 minuten 
trekken.
De thee is super 
bitter! Goed om te 
drinken als je een 
wond hebt!

Tandenborstel
Kauwen op een twijg je van de 
neemboom is goed voor je tanden 
en voorkomt ontstoken tandvlees. 
Het is eigenlijk een natuurlijke 
tandenborstel.
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