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Stel dat hier morgen de oorlog uitbreekt.
Zouden wij dan in staat zijn om ons eigen
voedsel uit de natuur te plukken? Verslaggever en groentehater Marco van Nugteren
gaat met wildplukgoeroe Edwin Florès in
het park op zoek naar zijn lunch.
TEKST MARCO VAN NUGTEREN, FOTO’S RUBEN ESHUIS
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“

I

k zie ze niet,” roept Edwin midden
in het Sonsbeek Park in Arnhem.
Zijn voeten snellen over een bospad bezaaid met geelbruine bladeren. In zijn rechterhand bungelt
een picknickmandje op en neer. Zijn linkerhand glijdt vliegensvlug over een
houten railing. Zijn hoofd hangt tijdens
het snelwandelen half over die railing,
speurend naar iets te eten.
“Wat zoek je?” vraag ik.
Precies op het moment dat ik verwacht
dat Edwin het snelwandelen definitief
verruilt voor sprinten, onderbreekt hij
zijn pas. Doodstil blijft hij staan. Alsof
hij verstijft. Alleen zijn ogen bewegen
nog, speuren naar iets wat er achter of
onder de railing te zien zou moeten zijn.
Ik zie niets bijzonders. Slechts één grote

Bijschrift xxxx

vlakte met duizenden herfstbladeren
tussen enkele torenhoge bomen in.
Gewoon, zoals ieder bos of ieder park eruitziet. Maar blijkbaar is er méér dan dat.
“Ik zie ze niet,” zegt Edwin weer.
Opnieuw versnelt hij zijn pas, nog altijd
met zijn linkerhand over de railing, druk
om zich heen kijkend.
“Wát zie je niet?” vraag ik terwijl ik achter hem aan ren.
Ik wil hem helpen, graag zelfs, maar ik
weet niet hoe. Hoe moet ik het vinden
als ik niet eens weet wat ik zoek?
“Eekhoorntjesbrood...” antwoordt Edwin.
Tja, denk ik. Wat is dat, eekhoorntjesbrood? Het zegt mij niets. Het lijkt me
in ieder geval sterk dat hier midden in
het park tussen al die bladeren iets moet
liggen wat op een halfje bruin lijkt.
“Eekhoorntjesbrood is een paddenstoel,”
verduidelijkt Edwin.
Ah, kijk. Dat is de taal die ik spreek, een
paddenstoel. Ik werp nog eens een blik
op de bomen en de bladeren achter de
railing, maar een paddenstoel zie ik nergens. Misschien komt dat omdat ik nog
steeds geen flauw idee heb waar ik nou
precies moet zoeken. Moet die paddenstoel nou tussen al die bladeren liggen of
hangt ie juist ergens hoog aan de boomstam? Ik weet het niet.
“Hoe weet je zo zeker dat dat eekhoorntjesbrood hier zou moeten zijn?” vraag
ik hem. Zijn ogen schieten alle kanten
op, snel raapt hij een stok van de grond.
Een antwoord komt er niet.

Eetbare natuur
Welkom in de wereld van de ‘eetbare
natuur’, zoals Edwin het consequent
noemt. Ik zal het maar meteen opbiechten: met eetbare natuur heb ik helemaal
niets. Een half uur geleden, toen ik
Edwin nog nooit in mijn leven had
gezien, zou het me niet gelukt zijn om
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naast de champignon drie andere paddenstoelsoorten op te noemen. Natuurlijk sta ik versteld van zijn kennis en
natuurlijk vind ik het bewonderenswaardig dat hij op een vrije dag door het bos
speurt om zijn eigen voedsel bij elkaar te
sprokkelen, daar niet van, maar waarom
zou ik het doen? Ik heb er toch niet voor
niets voor gekozen om slechts een paar
honderd meter van de Jumbo vandaan
te wonen? Bovendien betwijfel ik sterk
of ik ‘eetbare natuur’ wel lekker vind. In
een doorsnee week eet ik vooral soep
met stokbrood, diepvriessaté en
minikrieltjes met een hamburger. Koken
doe ik niet, of je moet het bereiden van
een Knorr Wereldgerecht koken noemen.
Bovendien doe ik daar zelden groenten
in. Te gezond, dus niet lekker, vind ik.

‘Het lijkt me sterk
dat hier midden in
het park tussen al
die bladeren iets
moet liggen wat op
een halfje bruin lijkt...’

Mijn stelregel is: van het openscheuren
van de verpakking tot het opscheppen
op mijn bord mag het hooguit vijftien
minuten duren. Stel dat ik ooit gezonder
zou willen eten, dan red ik het in die
vijftien minuten alsnog niet om naar een
bos te rijden en mijn eigen voedsel bij
elkaar te plukken. Dit durf ik overigens
niet aan Edwin te vertellen, want dat is
natuurlijk vloeken in de kerk. Hij is het
tegenovergestelde van mij. Een jaar of
zeven geleden zegde hij zijn baan als
national sales manager op en begon hij
voor zichzelf. Hij wilde weer iets met
zijn oude passie doen: de natuur. In zijn
jeugd ging hij vissen, jagen, wandelen,
sporen zoeken en appels en bessen plukken. Of zoals hij zelf zegt: “De één is met
brommers bezig, de ander met jam-
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metjes en geleitjes.” Edwin startte zijn
eigen bedrijf en geeft inmiddels talloze
workshops, variërend van het plukken
van paddenstoelen in de naaldbossen
van de Veluwe tot het zoeken van zeewier, schaal- en schelpdieren aan de
woeste Zeeuwse kust. In 2012 bracht
Edwin Het Paddenstoelenboek uit, waarin hij twintig eetbare paddenstoelen
beschrijft die geen giftige dubbelgangers
hebben en die dus uitermate geschikt
zijn om te plukken. In 2015 volgde Het
Grote Wildplukboek, dat hij met chefkok Jonnie Boer schreef. Samen
beschrijven ze ‘de geheimen van het
wildplukken’ en behandelen ze meer dan
tweehonderd wilde eetbare planten, bessen, noten, wortels en paddenstoelen. Je
kunt Edwin dus gerust een autoriteit
noemen, of een wildplukgoeroe als je
wilt. Wildplukken is volgens hem meer
dan alleen je maaltijd uit de natuur
plukken, wat we vandaag gaan doen.
Wildplukken is volgens hem een ervaring, een beleving. Je voelt, ruikt, knipt
en plukt wilde planten, noten, bessen en
paddenstoelen. Het zet je zintuigen op
scherp.
Nou, dat doet het zeker. “Stop maar, stop
maar, stop maar,” hoor ik Edwin zuchten
wanneer ik met een soort aardappelschilmesje een paar heuse oesterzwammen van een boomstam probeer te snijden. Volgens hem doe ik het totáál
verkeerd. “Je bent die hele paddenstoel
aan het verneuken,” roept hij hoofdschuddend en hij graait het mes uit mijn
handen. “Kijk, zo moet het.” Met gevoel
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snijdt hij de paddenstoel van bovenaf
vlak langs de boomstam af. “Je snijdt ‘m
met je ene klauw en je vangt ’m op met
je andere klauw!”

Landschap lezen
Het is te merken dat Edwin vaker in dit
park komt. Voordat ik met mijn ogen
kon knipperen, stonden we tussen deze
honderden bomen al precies naast die
ene boom waar oesterzwammen aan de
stam hangen. Geef Edwin in dit park een
blinddoek en hij weet alsnog moeiteloos
de witte porseleinzwammen te vinden.
“Als jij nou ergens komt waar je nog nooit
geweest bent, gaat het dan ook zo makkelijk?” vraag ik Edwin. Hij knikt. “De
kunst is om het landschap te lezen. Ik
weet dat bij een bepaalde boom een
bepaalde paddenstoel groeit. Of een specifieke bes. Het is allemaal niet zo moeilijk, maar je moet het wel weten.”
Hoewel hij hier dus geregeld komt, merk
ik nog altijd dat Edwin gefocust is. Hij is
continu ‘het landschap aan het lezen’,
altijd op zoek naar iets. Hij is onrustig,
kijkt voortdurend om zich heen. Wanneer ik hem een vraag stel, moet ik vaak
lang op het antwoord wachten. Zo blijft
hij een keer midden in zijn antwoord
stokstijf staan, werpt hij een blik
omhoog en zegt hij dat er een bepaalde
vogelsoort boven ons hoofd vliegt.
Edwin is onberekenbaar. Een keer ben

PANORAMA

/ NR48 2016 • 33

log uitbreekt.”
“Echt waar?”
“Natuurlijk, wildplukken is geen rocket
science. Het is eigenlijk net als met een
fiets. Een fiets heeft een wiel, een zadel,
een frame. In de eetbare natuur heb je
planten, bessen, noten, paddenstoelen
en wortels. Als je weet wat je kunt plukken, weet je wat je kunt plukken.”
“Zo simpel is het?”
“Ja, je hoeft alleen maar een beetje te
kunnen nadenken. Wildplukken kan
levensgevaarlijk zijn. Als je in een boom
klimt, moet je er niet uit vallen. En giftige paddenstoelen moet je natuurlijk niet
eten. Meer hoef je niet te weten, iedereen kan het leren.”
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ik al lange tijd tegen hem aan het praten “Maar in principe hóéft het dus niet?”
als ik opeens in de gaten krijg dat hij
“Nee, ik zou prima zonder supermarkt
helemaal niet meer naast me loopt.
kunnen. Ik denk dat ik zo’n 30 procent
Wanneer ik me omdraai om te kijken
van mijn dagelijks dieet uit de superwaar hij is, zie ik dat hij door zijn knieën
markt haal.”
is gegaan en als een kind zo blij een
“Stel nou Edwin, dat hier morgen de oorklein, groen blaadje omhoog houdt.
log uitbreekt. Verwacht jij dan dat veel
“Een zuringblaadje,” zegt hij. “Voor wat
mensen zichzelf kunnen redden? Kunextra zuring.” Ook onderbreekt hij ons
nen mensen met een kantoorbaan een
gesprek als hij rotzooi op de grond ziet
hele maaltijd uit de natuur plukken?” Ik
liggen. Krantenpapier, een pakje Goudzeg het niet hardop, maar ik bedoel
kuipje en flesjes bellenblaas liggen aan
natuurlijk mezelf.
de rand van de sloot. “Ze hebben hier
Edwin: “Ik weet het niet. Dat vind ik
zitten picknicken! Het is één grote rotmoeilijk in te schatten, omdat ik die
zooi,” schreeuwt hij boos. Edwin raapt
mensen niet persoonlijk ken. Maar ik
het op en is geïrriteerd. “Ik vind dat
weet zeker dat je na drie of vier workiedereen van het bos moet kunnen
shops van mij kunt overleven als de oorgenieten, maar het minste wat mensen
kunnen doen, is hun rommel opruimen!”
“Kom jij eigenlijk nog weleens in de
supermarkt?” vraag ik op een gegeven
moment maar.
“De supermarkt is er voor de eenvoud,” is
het antwoord. “Ik ga liever met mijn
boodschappenlijstje de natuur in. Wat ik
uit de natuur pluk, is 15 tot 20 procent
van mijn dagelijks dieet. Zie het als een
aanvulling op de andere ingrediënten.”
“Dus je komt nog weleens in de supermarkt?”
“Jazeker, ik ontkom er niet aan. Het
merendeel haal ik uit mijn moestuin,
maar in mijn moestuin verbouw ik geen
broccoli. Als ik dus zin heb in broccoli,
dan ga ik naar de supermarkt.”
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Mooie lunch
Niet veel later staat Edwin met zijn laarzen in een sloot. “We hebben nog maar
één ingrediënt nodig,” zegt hij. Eén nog
maar? denk ik verbaasd. Gaat het zó
snel? We zijn nog geen half uur bezig en
in zijn mandje liggen slechts wat zuringblaadjes, honingzwammen, witte porseleinzwammen en oesterzwammen (u
weet wel, die hij zelf heeft afgesneden).
Eekhoorntjesbrood hebben we niet meer
gevonden, maar die paddenstoelsoort
heeft hij thuis nog liggen.
“Het enige wat we nu nog moeten
hebben is salade. Die hebben we
hier. Waterkers,” zegt hij terwijl
hij een of ander plantje uit het
water trekt. Vrijwel de hele
drassige waterkant is er
bezaaid mee, met waterkers. Dit wordt me te
gezond, hoor ik mezelf
denken.
“Zeg Edwin,” vraag ik
maar, “mag het eigenlijk wel wat we
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doen, dat wildplukken? Ik bedoel: is het
Dan valt het onder stroperij.”
niet verboden ofzo? Stel nou dat heel
Ik knik en Edwin stapt met een bosje
Arnhem massaal gaat wildplukken, dan
waterkers in zijn handen terug het droge
is dit park toch binnen de kortste keren
op. Trots houdt hij zijn mandje in de
leeggeroofd? Daar is Staatsbosbeheer
lucht.
toch niet blij mee?”
“Volgens mij hebben we een mooie lunch
“Die doen meestal niet zo moeilijk. Als je
bij elkaar gevonden.”
toestemming van de grondeigenaar hebt, Ik werp een blik op de zwammen in de
dan mag het. Bovendien is het pas bij
mand en probeer een vrolijk gezicht te
wet verboden als het in de Algemene
trekken.
Plaatselijke Verordening is opgenomen.
“Nou, ik ben benieuwd hoe het smaakt,”
lieg ik.

Veertien kippen
Een uur later heb ik bij Edwin thuis in
Ressen, een dorpje vlak bij Arnhem, een
maaltijd voor mijn neus. Ik mag dan wel
mijn twijfels hebben over de smaak, het
ziet er in ieder geval prima uit. Je kunt
zien dat het met liefde is klaargemaakt.
Edwin heeft de waterkers gewassen en
er zorgvuldig wat druppeltjes olijfolie op
laten vallen. Bovendien heeft hij er vakkundig een mandarijn boven uitgeperst.
Desondanks is dit deel van het gerecht
mij veel te groen – naast de waterkers
liggen er ook nog de zuringblaadjes – en
dus kijk ik liever naar de paddenstoelen
die Edwin in stukjes heeft gesneden en
gebakken, al kan ik mij niet herinneren
wanneer ik voor het laatst een padden-

stoel heb gegeten. Deze paddenstoelen
zijn met elkaar verbonden door – en nu
komt het – drie gebakken eieren. Eieren
uit de supermarkt, welteverstaan. “Ik
heb veertien kippen, maar die leggen
alleen in de zomer eieren,” legt Edwin
uit. Bovendien had hij me al geleerd dat
onze zelf geplukte ingrediënten een toevoeging zijn op de andere ingrediënten,
dus vooruit: ik zie het door de vingers
dat we de eieren niet in het park hebben
gevonden. Laat ik maar eens voorzichtig
een hap nemen. Eerst van de waterkers,
voor mij het vreemdste ingrediënt, dan
van het ei en de paddenstoelen. Behoedzaam, bang voor het onbekende, laat ik
de smaak op me inwerken. Even, heel
even. Dan weet ik al genoeg. Méér dan
genoeg. Dit is verdomme hartstikke lekker zeg! Zelfs de waterkers is prima te
kanen. Snel neem ik nog een hap – en
nog één. En nog één. Net zo lang totdat
alles op is. “Een prima lunch toch?” lacht
Edwin. Eerlijk is eerlijk: ik moet hem
gelijk geven. Ik had het niet verwacht,
maar in amper een half uur kun je een
overheerlijk gerecht uit het bos plukken
dat nog lekker is ook. Natuurlijk zie ik
mezelf nog steeds niet dagelijks naar het
bos rijden om te wildplukken, maar
mocht Knorr nou met een wereldgerecht
komen waarvan waterkers en oesterzwammen de ingrediënten zijn, dan wil
ik dat best eens een keer in mijn boodschappenkar gooien. ■
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Wildplukken is
volgens Edwin een
ervaring, een
beleving. Je voelt,
ruikt, knipt en plukt
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