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Blauwbessen zijn attractie - 10/07/2008
BERINGEN - Henri
Quick heeft tussen de
velden van
blauwbessenbedrijf
Blueberry Fields een
kruidenwandeling
aangelegd. De man wil de
bezoeker laten kennis
maken met vergeten
planten en bomen.

Henri Quick (62) heeft zich altijd geïnteresseerd in de natuur,
maar ook in geschiedenis.
'Toen ik als militair dokter met pensioen ging, ben ik Geschiedenis
gaan studeren', zegt de man. 'Ik heb mijn licentiaat gehaald. Nu
maak ik een doctoraat met als thema middeleeuwse
kruidengeneeskunde, wat geschiedenis en natuurkunde bundelt.'
Henri ontdekte heel wat van de geneeskundige planten waarover
hij las in de boeken in de velden en bossen van de
blauwbessenboerderij, een uit de hand gelopen hobby van zijn
vrouw.
'Ik heb daarom besloten om nog wat meer struiken, planten en
bomen aan te planten', zegt de man. De planten werden gezet
tussen de overige begroeiing. In Blueberry Fields vind je geen
afgebakende blauwbessenvelden, maar een natuurlijk geheel van
velden met weiden en bossen met daartussen houtkanten en
perkjes.
'Wandelen tussen de velden was al mogelijk. Vandaag maken de
wandelaars daarbij nog eens kennis met verschillende planten met
een woordje uitleg erbij. In het totaal staan er zo'n 150
verschillende soorten, zoals papaver, wolfskruid, mispel of ook het
monnikskruid, dat vroeger de lust van de monniken moest
onderdrukken. Bij alle kruiden werd een bordje met opschrift
geplaatst in het Oud-Nederlands.'
'Ik wil de mensen wat bijleren over de verschillende planten en de
vergeten soorten fruit. Maar ik wil niet dat ze deze kruiden ook
werkelijk uitproberen. Van sommige stoffen in kruiden is de
heilzame werking wetenschappelijk bewezen, maar over andere
kruiden bestaan ook heel wat verhalen. Daarom raad ik iedereen
aan om toch gewoon naar de dokter te stappen wanneer ze ziek
zijn', lacht Henri.
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De kruidenwandeling wordt tijdens de open dagen van Blueberry
Fields dit weekend aan het publiek voorgesteld.
www.blueberryfields.be
Kizzy van Horne
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