
Op 9 juni 2022 vond de excursie 
‘Renderend Landschap’ plaats in 
de onderzoekstuin van Laurette 
van Slobbe en Gert Jan Jansen. 

In hun tuin van 1,5 hectare, en 
eerder op het Hof van Twello, 
hebben ze in de afgelopen 
decennia veel ervaring opgedaan 
met het ontwikkelen van renderende 
landschapselementen. Dit zijn 
variaties op traditionele 
landschapselementen die, in plaats 
van subsidie nodig te hebben, de 
landeigenaar voorzien van een 
aanvullende inkomstenbron. Het 
omvat houtwallen, singels en 
bomen, maar ook poelen en sloten. 

“Wij pleiten er voor deze 
landschapselementen nieuw 
te ontwerpen met 
oogstbare gewassen zodat 
ze op die manier een basis 
kunnen vormen voor 
regionale verkoop en 
verwerking. Daarmee 
kunnen ze bijdragen aan 
een additioneel inkomen 
voor de grondbezitter.” 

Onder het motto ‘Biodiversiteit 
moet je vermarkten!’ werken ze 
tevens aan het ontwikkelen van 
innovatieve producten om op deze 
manier nieuwe en ook historische 
gewassen in de markt te zetten.

Dit is een partner-excursie als onderdeel van het agrariërs-
programma van Stichting Weerwoud. Wil je meedoen met 
andere excursies of vorige verslagen lezen?  
Kijk op weerwoud.nl.
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Achtergrond 
Met een achtergrond in de tuinbouw en 

tropische plantenteelt richtte Gert Jan 

Jansen in 2003 het Hof van Twello op, 

waar hij samen met Laurette veel ervaring 

opdeed met het telen, verwerken en 

verkopen van o.a. eetbare wilde planten. 

Laurette is al 24 jaar actief als expert en 

auteur op het gebied van eetbare wilde 

planten, en is tevens productontwikkelaar.  

Samen zetten ze, na in 2020 te zijn 

gestopt met het Hof van Twello, hun werk 

voort binnen hun bedrijf Florae 

Renderend Landschap, met als doel het 

ontwikkelen van oogstbare 

landschapselementen die biodiversiteit 

stimuleren en tegelijkertijd onafhankelijk 

zijn van subsidies. 

Een teeltkundige benadering 
Laurette en Gert Jan benadrukken dat het 

produceren van gewassen niet vanzelf 

ook wanneer het gaat om wilde planten. 

Er is wel degelijk aandacht en werk nodig 

om te zorgen dat de aanplant niet 

verwildert. 

“Een landschap dat je wilt benutten, 

moet je beheren. Het gaat niet 

vanzelf. Je hebt sturing en 

onderhoud nodig.” 

De proeftuin is omgeven door een singel 

met oogstbare struiken, waaronder 

sleedoorn, hazelnoot en vlier. Hier telen 

ze wilde kruiden zoals grote klis, 

berenklauw en kaasjeskruid. 

De kruiden groeien op verschillende 

plekken: in een schaduwrijk stukje grond 

naast een houtsingel, door elkaar gezet in 

de volle zon, en als goed onderhouden 

akkerbouwgewassen in rijtjes tussen de 

walnotenbomen.
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Gert Jan illustreert dat onderhoudsvrije 

productiesystemen, zoals een voedselbos, 

op den duur verwilderen en vervolgens 

slechts weinig productie opleveren.

Laurette geeft uitleg over de 

teeltmethode van de wilde kruiden die 

in de notengaard worden gekweekt.



Laurette geeft aan dat de opbrengst van 

veel soorten niet onder doet voor die van 

tuinbouwgewassen. 

Omdat elke locatie uniek is, is het 

belangrijk om goed te observeren welke 

gewassen gedijen in een specifieke 

omgeving. Bruikbare soorten die zichzelf 

uitzaaien en daarmee dominant genoeg 

zijn kunnen interessant zijn om te telen. 

Verwerking en afzet 
Met de kruiden die ze kweken 

ontwikkelen Laurette en Gert Jan 

verschillende producten voor lokale afzet. 

De kliswortel wordt verwerkt tot een 

koffievervanger en vermarkt onder de 

naam ‘kloffie’. Andere kruiden, zoals 

berenklauw, hondsdraf, brandnetel en 

vogelmuur worden gebruikt in de 

productie van drinkbouillon. Daarnaast 

ontwikkelt Laurette kruidenthee van 

gewassen als braam, distel en kamille. 

Tevens produceren ze specerijen en 

kruiden voor in honing. 

“Wij zien mogelijkheden om de 

diversiteit aan voedselgewassen uit 

te breiden, de kwaliteiten van elk 

van de gewassen te etaleren en de 

toepassing van de gewassen voor 

voedingsmiddelen te 

commercialiseren.” 
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De producten worden verkocht in winkels 

in de omgeving. Een van de adviezen van 

Gert Jan en Laurette is om korte, lokale 

productie- en afzetketens te creëren 

waarin je zelf de regie kunt behouden. 

Thee-melanges en zakjes met 

kruiden, onderdeel van het 

assortiment van Florae.

Wilde planten, zoals grote klis, 

worden op ruggen gekweekt als 

akkerbouwgewassen.

Bezoekers aan de excursie 

proeven de drinkbouillon op 

basis van inheemse kruiden.
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