
Ontdek de kruidenwereld op creatieve wijze

De kruidenwereld heeft ons veel te bieden. Kruiden in de keuken, 
kruiden in cosmetica, kruiden(thee) als onderdeel van therapie en 
kruiden in de tuin. 
In deze opleiding worden van 40 kruiden alle onderdelen besproken. 
Uniek daarbij zijn de creatieve werkvormen. Een kruid kan geschilderd 
worden. Of tot leven komen in een gedicht. Door op deze wijze theorie 
te combineren met creativiteit komt het kruidenrijk op aansprekende 
wijze gedurende het opleidingsjaar tot leven. 
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De wereld van Kruiden

Kraaybeekerhof Academie biedt ruim 40 jaar opleidingen en cursussen over 
gezond leven waaronder natuurvoeding.
De Academie is onderdeel van Landgoed Kraaybeekerhof, een biodyna-
misch werkend landgoed midden in Driebergen. Voor de kruidenopleiding is 
een eigen kruidentuin aangelegd op het landgoed. 

Inhoud
De opleiding combineert theorie met praktijk, en verbindt daarmee hoofd, 
hart en handen. Een greep uit de lesstof:

•    Kruidenkennis van 40 kruiden  •    Inhoudsstoffen van kruiden
•    Kruiden en EHBO    •    Kruiden en de temperamenten
•    De biodynamische landbouw  •    Fenomenologie van kruiden
      en kruiden    •    Eetbare kruiden
•    Kruiden en cosmetica  

Doelgroep
Er zijn geen toelatingseisen voor de opleiding. Regelmatig zijn er informatie bij-
eenkomsten: het is raadzaam voor inschrijving een bijeenkomst te bezoeken. 
De opleiding is bedoeld voor:
•    Iedereen die zijn kruidenkennis wil vergroten en vaardig wil zijn met kruiden
•    Aangesproken wordt door de unieke leerwijze van deze opleiding:
•    Beroepsbeoefenaars zoals winkeliers of (voedings)adviseurs die hun kennis
       willen verdiepen om klanten beter te adviseren
•    Mensen met een kruidentuin (in wording)
 
Studieleider: Maartje Gruter
Maartje heeft jarenlang gewerkt in het theater. Haar liefde voor bloemen en 
kruiden kent ze al vanuit haar jeugd. In de kruidenopleiding heeft ze creativi-
teit en het werken met planten weten te combineren. 

Plaats, data, tijd en kosten
Plaats  Landgoed Kraaybeekerhof, Driebergen
Wanneer Zaterdag, vanaf september (zie website voor actuele data)
Kosten  €2995,- per jaar, korting bij vroege inschrijving of betaling ineens
Inschrijven: www.kraaybeekerhof.nl


