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Aardpeer, topinamboer, knolzonnebloem of jeruzalemartisjok  

(Helianthus tuberosus)  

is een plantensoort uit het geslacht Helianthus die als vaste plant wordt gekweekt. 

Herkomst 
Ondanks de naam jeruzalemartisjok is er geen verband met Jeruzalem en het is ook 
geen artisjok, al lijkt de smaak er wat op. De naam is waarschijnlijk een verbastering van het 
Italiaanse girasole articiocco (zonnebloemartisjok). Van oorsprong groeit de aardpeer in Noord-
Amerika. Hij is voor het eerst beschreven door de Franse ontdekkingsreiziger Samuel de 
Champlain in 1605, die hem aantrof bij de Huron-indianen. Sindsdien is de knol vooral in 
Frankrijk zeer populair. 

Kweek 
Hij wordt zowel in de siertuin als in de groentetuin gekweekt en heeft in het Nederlandse klimaat 
de neiging zich sterk uit te breiden. De knollen overleven overigens meermaals afmaaien niet. 

Er zijn diverse rassen van deze plant, die onder andere in hoogte kunnen verschillen van 
ongeveer 1,5 m tot 3,5 m. 

Zoals de naam aardpeer al doet vermoeden worden de ondergrondse delen (wortelknollen) 
gebruikt. Deze wortels bevatten fructanen, biotine, calcium, ijzer, natrium en inuline. Ook is 
bekend dat de wortels geen nitraten opslaan. 

In Noordwest-Europa is deze plant alleen in mooie zomers getooid met gele bloemen. Een 
hoekje van 2 m² kan in een jaar 10 kg eetbare knollen opbrengen. Oogsten van de knollen kan 
gebeuren na de eerste nachtvorst en kan vervolgens gedurende de gehele winter. 

Gebruik 
De knol heeft slechts een dunne schil en schillen is niet nodig. De aardpeer kan rauw gegeten 
worden, bijvoorbeeld als salade. De smaak van de knol is lichtelijk zoet, notig en heeft iets van 
een artisjok. De witte of roze knollen verkleuren aan de lucht snel naar bruin. De aardpeer kan 
gekookt worden en zo gegeten. De kooktijd varieert van 10 minuten voor de kleine aardperen, tot 
30 minuten voor de grote. Ook is het mogelijk de aardpeer na kort koken te bakken, net als 
aardappelen, al dan niet met toevoegen van kruiden, knoflook, etc. 

Doordat de drievoudige suikers in de menselijke darm niet worden opgenomen maar door 
bacteriën afgebroken, ontstaat het gas kooldioxide. Het eten van aardpeer kan daardoor leiden 
tot winderigheid. 

Eenmaal uit de grond drogen de knollen snel uit en zijn daardoor in de koelkast hoogstens enkele 
dagen houdbaar. 
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Acanthus 

(Acanthus mollis) 

 

in het Nederlands acanthus of akant genaamd, is een vaste plant uit de familie van 

de Acanthaceae. De plant komt wijdverspreid voor in het westelijke en centrale Middellandse 

Zeegebied, van Portugal en Noordwest-Afrika tot Kroatië. De akant bloeit van juni tot 

september. 

De akant is een borderplant die uit kan groeien tot een flinke pol. Vrijstaand en op een 
zonnige, niet te natte kalkhoudende plek doet de plant het het best. 

Geschiedkundigen gaan ervan uit dat de bladeren van deze plant de inspiratie vormden voor 
de versiering van de veel in de Romeinse architectuur gebruikte Korinthische kapitelen. 
Het acanthusmotief is een bekend decoratief element in 
de klassieke en neoclassicistische architectuur. 

Naam 

De naam acanthus is afgeleid van ἄκανθος (akanthos), de Griekse naam van de 
plant. Akanthos is verwant met akantha (ἄκανθα), wat stekel of doorn betekent. Dit verwijst 
naar de stekelige schutbladeren van de akantbloemen. Mollis betekent zacht in het Latijn en 
duidt op de zacht aanvoelende bladeren van de plant. 

Beschrijving 

De akant is gemiddeld 30-100 cm hoog inclusief de bloeiwijze, met uitschieters tot 180 cm. 
Hij heeft 40-60 cm lange en 15 cm brede, grof getand-gelobde, vrijwel uitsluitend 
wortelstandige bladeren die zacht aanvoelen. De bloeiwijze is een 30-40 cm hoge aar die tot 
120 bloemen kan bevatten. De bloemen zijn 4-5 cm lang en de enkele drielobbige onderlip is 
wit met roze of paarse accenten. De kelkbladeren zijn groen tot paarsig van kleur. De 
bovenste kelkbladeren vormen een helmachtige overkapping en worden ook wel aangeduid 
als de bovenlip van de bloem. Onder elke bloem zit een groen tot paarsig schutblad met 
opvallend stekelig getande randen. 

Voortplanting 

De akant is een insectenbloeier en kan alleen bestoven worden door bijen en hommels die 
fors genoeg zijn om de bloem te kunnen binnendringen. De honingbij is hiervoor normaal 
gesproken niet groot genoeg. In Zuid-Europa wordt de akant bezocht door de 
grotere blauwzwarte houtbij. 

De doosvrucht bevat twee tot vier grote zaden, die worden verspreid doordat de zaaddoos 
indroogt en dan openbarst; de zaden worden dan met kracht weggeschoten. De akant plant 
zich vegetatief voort via knolvorming, waardoor in de loop van tientallen jaren een enorme 
pol kan ontstaan. 

 

 



10 
 

Adderwortel  

(Persicaria bistorta, synoniem: Polygonum bistorta)  

is een overblijvende plant uit de duizendknoopfamilie (Polygonaceae). De naam is afgeleid van 
de slangachtige wortel. Ook de soortaanduiding bistorta wijst in deze richting, dit betekent 
tweemaal gedraaid. 

De plant kent verschillende volksnamen zoals addertong, bloedkruid, hertstong met bloemen, 
longenkruid, miltkruid, naterwortel, njirrewoartel (Fries) en slangenwortel. 

Adderwortel is met haar slangvormige wortelstok en alleenstaande bloeistengel met dichte, roze 
bloeiwijze en haar karakteristiek gevormde bladeren goed te determineren. De 30–100 cm hoge 
plant begint met een wortelrozet en heeft een rechtopstaande stengel met 
een aarvormige bloeiwijze. Hierbij komen de mannelijke en vrouwelijke bloemen aan één stengel 
voor. De uit een wortelrozet ontspringende bladeren zijn driehoekig-eirond. De plant groeit aan 
oevers van sloten, vaak in groepen. De bloeitijd loopt van mei tot augustus. 

Verspreiding 
In Europa komt de plant overal voor behalve in het noorden van Scandinavië. Ook in Azië komt 
de plant in de gematigde streken voor. In Noord-Amerika is de plant ingevoerd, ze kan er onder 
andere in Alaska gevonden worden. Ook elders is de plant soms ingeburgerd. 

In Nederland is de soort vrij zeldzaam in Noord-Brabant en in het zuidoosten, zeldzaam in 
Gelderland, Overijssel en in het noordoosten en elders zeer zeldzaam. De plant komt in het wild 
vooral bij veenriviertjes voor; het aantal groeiplaatsen neemt langzaam af. 

Groeiplaats 
Adderwortel staat op zonnige tot licht beschaduwde, vochtige tot drassige, matig zure, voedsel- 
en humusrijke, kalkarme zand-, leem- of lichte klei en verdraagt geen bekalking, ontwatering en 
beweiding. De overblijvende plant, die zich vooral vegetatief vermeerdert, groeit in natte 
graslanden, langs sloten en in lichtrijke bossen. Het is een indicatorsoort voor het aan de 
oppervlakte komen van kwelwater. De plant wordt ook gekweekt als tuin- en stinsenplant en 
verwildert vaak. 

Gebruik 
Reeds in de 15e eeuw werd de plant gebruikt in de geneeskunde. Het kruid was al eerder 
beschreven maar dan onder andere namen. De plant werd gebruikt tegen scheurbuik en als 
wondkruid of bloedstelpend middel. Door de vorm van de wortel kon het volgens 
de signatuurleer toegepast worden bij slangenbeten en ander gif. Een oude naam voor het kruid 
was dan ook Serpentaria. Het is nog steeds een van de beste samentrekkende kruiden. In het 
verleden werd de plant veel als groente gegeten, met name de spruiten en het jonge blad. Ze 
werd ook gebruikt bij het leerlooien. 

Ecologische aspecten 
De plant is de waardplant voor de rode vuurvlinder en de ringoogparelmoervlinder. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Synoniem_(plantkunde)
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Wortelrozet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aar_(bloeiwijze)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scandinavi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Azi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Amerika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alaska
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veenrivier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indicatorsoort
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stinsenplant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheurbuik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Signatuurleer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leerlooien
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waardplant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_vuurvlinder
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Alpiene vrouwenmantel 

 
(Alchemilla alpina) 

is familie van de Rosaceae. De bloemkleur is groengeel en de bloeitijd is van ca. mei tot en 
met juni. De bladeren zijn grijsgroen en ongeveer 10 cm. hoog. De volwassen hoogte van 
deze vaste plant is ca. 15 cm. Verdraagt een temperatuur tot -25 gr. C. De geadviseerde 
plantafstand is 30 cm. (8-11 st. per m2.) Is ruim verkrijgbaar. 
Rotstuinplant. 
 

Voorkomen 

Deze plant komt van oorsprong uit de bergen en is dan ook zeer geschikt voor de rotstuin als 
'voegenvuller' in de stapelmuur of tussen stenen (ook bestrating). Verlangt een zonnige plek 
en een matig voedselrijke, stenige bodem. Deze plant staat het liefst op een licht vochtige 
plek, maar kan redelijk tegen droogte. U kunt haar het best uitplanten in grotere groepen. 
Groeit bodembedekkend en laat zich goed combineren met andere planten. 
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Appelmunt 

Mentha suaveolens 'Variegata' 

Latijnse naam Mentha suaveolens 'Variegata' 

Plantennaam Bonte appelmunt 

Familie Lamiaceae (lipbloemenfamilie) 

Soort gewas Vaste planten  

Tuinfunctie Kruidentuin  

Groeihoogte max. 40 - 50 cm 

Bloeikleur Paars 

Bloeimaand Juni, Juli, Augustus, September 

Bladkleur Bont / gestreept  

Wintergroen Bladverliezend  

Winterhardheid Goed winterhard  

Standplaats Zon 

Habitat Normale bodem  

PH bodem Neutraal  

Speciale 

kenmerken 

Geurende bloem, Bijen 

aantrekken, Aromatisch, Tuinkruiden 

  

https://www.tuinadvies.nl/plantengids/vaste-planten/172/173
https://www.tuinadvies.nl/plantengids/kruidentuin/682/147
https://www.tuinadvies.nl/plantengids/40-50-cm/120/125
https://www.tuinadvies.nl/plantengids/paars/81/84
https://www.tuinadvies.nl/plantengids/juni/96/102
https://www.tuinadvies.nl/plantengids/juli/96/103
https://www.tuinadvies.nl/plantengids/augustus/96/104
https://www.tuinadvies.nl/plantengids/september/96/105
https://www.tuinadvies.nl/plantengids/bont-gestreept/109/118
https://www.tuinadvies.nl/plantengids/bladverliezend/135/137
https://www.tuinadvies.nl/plantengids/goed-winterhard/139/140
https://www.tuinadvies.nl/plantengids/zon/168/169
https://www.tuinadvies.nl/plantengids/normale-bodem/191/193
https://www.tuinadvies.nl/plantengids/neutraal/187/190
https://www.tuinadvies.nl/plantengids/geurende-bloem/143/145
https://www.tuinadvies.nl/plantengids/bijen-aantrekken/143/153
https://www.tuinadvies.nl/plantengids/bijen-aantrekken/143/153
https://www.tuinadvies.nl/plantengids/aromatisch/143/165
https://www.tuinadvies.nl/plantengids/tuinkruiden/143/691
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Basilicum  
 

(Ocimum basilicum)  

is een soort uit de lipbloemenfamilie (Labiatae of Lamiaceae), geslacht Ocimum. De naam 
basilicum is terug te voeren op het Oudgrieks, waar 'basileus' koning betekent, wat ook terug te 
vinden is in de alternatieve benaming koningskruid. Oorspronkelijk komt basilicum voor in de 
streken tussen Centraal-Afrika en Zuidoost-Azië. 

Basilicum is een kruid waarvan de bladeren worden gebruikt in de keuken. Basilicum heeft een 
sterke geur en aroma en wordt vooral veel in de Italiaanse keuken en bij tomaatgerechten 
gebruikt. 

Kenmerken 
Basilicum is een vaste plant, maar in Nederland niet winterhard. In de huiskamer of kas kan de 
plant wel overwinteren. In de praktijk wordt echter telkens opnieuw gezaaid. Door stekken is de 
plant ook vegetatief te vermeerderen. De plant wordt ongeveer 45 cm hoog en 30 cm breed. De 
stengels zijn harig, fijn geribbeld, vierkantig, vertakt en lichtgroen tot rood aan de basis. 
De bladeren zijn groot, gekarteld, ovaal, puntig en heldergroen, met een warme en toch frisse, 
sterke geur. Basilicum is een belangrijk keukenkruid. De plant bloeit in de nazomer met kleine, 
geurige, witachtige bloesems, in rondlopende schijnkransen van zes stuks. 

Toepassingen 
In sommige farmacopeeën en in sommige traditionele geneeswijzen wordt basilicum beschreven 
als behandelmethode van artritis, bronchitis, verkoudheid, koorts, influenza, maagzweren, reuma, 
oorpijn, epilepsie, hartziekten, malaria (muggeninfectie), sinusitis, slangenbeten, buikpijn en 
overgeven. Verder wordt het ingezet als anthelminthicum, ter preventie van haarverlies en 
als tonicum. 

Recent is er veel onderzoek gedaan naar de etherische oliën die in basilicum voorkomen. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat basilicum potente antioxidante, antivirale en 
antimicrobiële eigenschappen heeft en ook potentiële toepassingen heeft voor het behandelen 
van kanker.  

Van basilicum is aangetoond dat het bloedstolling en verwante trombose in muizen tegengaat. In 
India wordt basilicum traditioneel gebruikt als supplement tegen stress, astma en diabetes 
mellitus.  

Basilicum bevat de stoffen estragol, methyleugenol en safrol. Uit dierproeven en ander onderzoek 
blijkt dat deze stoffen gentoxisch en daarmee mogelijk kankerverwekkend zijn na inname van 
zeer grote hoeveelheden (100 tot 1000 keer de te verwachten inname). Bij normaal gebruik van 
basilicum is er echter geen enkel verhoogd risico op kanker.  
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Bergroos  

(Rosa glauca, synoniem: Rosa rubrifolia, Rosa ferruginea)  

is een struik die behoort tot de rozenfamilie (Rosaceae). De soort komt van nature voor in de 
gebergten van Midden- en Zuid-Europa. De bergroos staat niet op de Nederlandse Rode lijst 
van planten. In Nederland is de soort, eerst aangeplant als sierplant, verwilderd en nu vrij 
zeldzaam in het wild. Het aantal chromosomen is 2n = 28. 

De struik wordt 1 - 3 m hoog. De jonge takken zijn glanzend rood of bruin en hebben een 
blauwachtig waslaag. De takken worden uiteindelijk grijsachtig. Op de kale takken zitten 
rechte of licht gebogen stekels De bladeren zijn zeventallig geveerd met enkelvoudig 
gezaagde deelblaadjes. De elliptische, niet glanzende, onbehaarde, onbeklierde blaadjes 
zijn 2 – 3,5 cm lang en 1 – 1,5 cm breed. Aan de voet zijn ze afgerond en aan de top 
toegespitst. Als ze jong zijn, hebben ze een roodachtig groene tot blauwachtige kleur. Ze zijn 
na wrijving reukloos. De steunblaadjes zijn onbehaard en hebben aan de rand klieren. De 
bladsteel en bladspil zijn onbehaard en hebben geen klieren. 

De bergroos bloeit in juni met diep karmozijn rode tot roze met witte nagel, 2,5 - 3 cm grote 
bloemen op 0,5 - 2 cm lange bloemstelen. De bloemstelen kunnen al of niet bezet zijn met 
klieren. De stijl opgerichte, beklierde kelkbladen zijn twee keer zo lang als de kroonbladen en 
vallen tijdens de rijping van de rozenbottel niet af. De vrije, korte stijl is wollig behaard. 

De oranjerode tot bruinrode, ronde, 1 – 1,5 cm lange en 1,5 cm brede, al of niet 
beklierde rozenbottel is een bloembodem met daarin de nootjesachtige vruchten. De al of 
niet beklierde steel van de rozenbottel is 1 – 2,5 cm lang. Het stijlkanaal is meer dan 2 mm 
groot. 

De bergroos komt voor op droge, kalkhoudende grond onder andere in de zeeduinen en op 
stenige grond langs spoorlijnen. 
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Berberis  

(Berberis thunbergii )  

is een bladverliezende, giftige struik die behoort tot de berberisfamilie (Berberidaceae). De 
struik komt van nature voor in Japan en China en werd in de 18e eeuw door de Zweed Carl 
Peter Thunberg naar Europa gebracht. De Japanse berberis is in Nederland ingeburgerd, 
maar wordt ook veel aangeplant. 

Beschrijving 

De struik wordt 1-2 m hoog. Het is een recht opgaande, dicht vertakte en doornige struik. De 
5-15 mm lange doorns zijn onvertakt. De bovenzijde van de omgekeerd eironde, 1-3 cm 
lange bladeren is lichtgroen en de onderzijde blauwachtig groen. De herfstkleur van de 
bladeren varieert van helderoranje tot karmijnrood. 

De Japanse berberis bloeit in mei en juni. De bloemen zijn aan de buitenkant roodachtig en 
aan de binnenkant bleekgeel. 

De vrucht is een helderrode, langwerpige bes. 

Standplaatsen 

De plant komt voor op droge grond en in de duinen. 

Vermeerdering 

De Japanse berberis kan zowel generatief als vegetatief vermeerderd worden. 
De zaden moeten direct na het plukken van de bessen uitgezaaid worden of bij 
latere uitzaai in het voorjaar eerst gestratificeerd. Voor de vegetatieve vermeerdering in 
december tot maart kunnen verhoute of halfverhoute stekken van 12 cm lengte gebruikt 
worden. 

Ziekten en plagen 

De Japanse berberis kan aangetast worden door bladluizen en meeldauw. In tegenstelling 
tot zuurbes is de struik geen tussenwaardplant voor graanroesten. 

Uit onderzoek in de VS is gebleken dat in de Japanse berberis substantieel meer teken te 
vinden zijn die lymeziekte kunnen veroorzaken 
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Bergamotplant  

(Monarda didyma)  

is een plant uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). 
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Bernagie  

(Borago officinalis) 

ook vaak komkommerkruid genoemd, is een gemakkelijk herkenbare, ruwharige, eenjarige 
plant met blauwe bloemen. 

De Romeinse Plinius schreef over deze plant: ego borago gaudia semper ago ("ik, borago, breng 
altijd blijdschap"). 

Beschrijving 
De plant wordt 45-90 cm hoog. De dikke stengels zijn vertakt en hol. De bladeren zijn 7-20 cm 
lang en puntig ovaal van vorm. De onderste bladeren zijn meer eirond en gesteeld, de bovenste 
meer langwerpig en stengelomvattend. 

De plant behoort tot de ruwbladigenfamilie (Boraginaceae), en alle onderdelen van de plant 
(stengels, bladeren, en bloemknoppen) zijn dan ook bedekt met korte haren. Voor de bladeren 
geldt dit voor zowel boven- als onderzijde. 

De bloeitijd valt vanaf mei of juni tot de herfst. De bloemen zijn felblauw met een wit hart, met 
fijne kroonblaadjes en zwarte helmknoppen. Een enkele maal kunnen de bloemen ook roze of wit 
zijn. De kelk is 0,5 tot 2 cm lang. De hangende bloemen staan in schichten aan het eind van de 
stengel. De kelkbladen zijn 0,5 tot 1,5 cm lang en puntig van vorm. De meeldraden zijn zo 
geordend dat er zich een kegel vormt. Bestuiving geschiedt door bijen en hommels, de van 
een mierenbroodje voorziene zaden worden door deze dieren versleept. 

Verspreiding 
De plant is oorspronkelijk afkomstig uit het Middellandse Zeegebied, maar is tegenwoordig in 
meerdere landen van Europa ingeburgerd. Ze behoort tot de pioniervegetatie op vochtige zeer 
voedselrijke bodem. Ze komt voor op akkers, ruigten, puinhopen, langs wegen en 
andere ruderale terreinen. 

De plant wordt gekweekt in tuinen en komt vandaar verwilderd in de Benelux voor. Eenmaal 
gezaaid, komt de plant de volgende jaren vaak weer op dezelfde plaats terug, doordat de plant 
gemakkelijk uitzaait. De plant wordt ook op grote schaal aangeplant voor de oliehoudende zaden. 
Ze wordt veel gekweekt als toekruid en als bijenbloem. 

Toepassingen 
De soortaanduiding officinalis geeft aan dat aan de plant geneeskundige werking werd 
toegeschreven. Reeds bij de Grieken stond de plant om zijn opbeurende werking bekend. In de 
tweede eeuw na Christus werd een mengsel van bernagie en honing gebruikt ter verlichting bij 
hoesten. Een aftreksel van de bladeren en stengels werd gebruikt om de diurese en 
het zweten te bevorderen. Ander traditioneel gebruik is de toepassing bij reuma, verkoudheid en 
bronchitis. 

De plant wordt toegepast ter versterking van de bijnieren en tegen mentale uitputting en 
depressie. Verder zou het de maag en darmen ondersteunen bij infectie en vergiftiging. De zaden 
worden ingezet bij prikkelbaredarmsyndroom en bij onregelmatige menstruatie. De zaadolie vindt 
uitwendig toepassing bij seborroïsch en atopisch eczeem en inwendig bij premenstrueel 
syndroom en ter preventie van hart- en vaatziekten.  

Bernagie bevat een hoog gehalte aan vitamine C (38 mg/100 gram), zink, magnesium, vitamine 
B6 en biotine. De bloemen zijn rijk aan choline, glucose, fructose, aminozuren en tanninen. De 
zaden bevatten vooral proteïnen (20,9%) en een olie (38,3%) die rijk is 
aan gammalinoleenzuur (GLA). Als een van de voornaamste natuurlijke bronnen van GLA heeft 
borageolie een hoge vlucht genomen in de voedingssupplementenindustrie. 
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Als voedsel wordt de plant vooral in het Middellandse Zeegebied gewaardeerd als onderdeel van 
salades en andere zomerse gerechten. Ze heeft een komkommerachtige smaak, de naam 
komkommerkruid heeft ze hieraan te danken. Behalve de bloemen worden ook de jonge blaadjes 
als sla of als spinazie gegeten. Ten slotte kunnen de bloemen gebruikt worden om azijn blauw te 
kleuren. In India wordt een siroop gemaakt van de plant, die in de zomer als verfrissing wordt 
verkocht.  

Pyrrolizidinealkaloïden 
De bernagie bevat kleine hoeveelheden pyrrolizidinealkaloïden (met name lycopsamine en 
supindine viridifloraat). Deze stoffen kunnen in hogere concentraties kanker veroorzaken 
en toxisch zijn voor de lever. Vanwege de lage concentraties van deze alkaloïden in bernagie is 
consumptie niet gevaarlijk.  

Het RIVM heeft in 2005 een advies uitgebracht waarin het een innamenorm van maximaal 
30 nanogram pyrrolizidinealkaloïden (PA’s) per dag voorstelt. De uit de zaden van bernagie 
geperste olie, die rijk is aan het onverzadigde vetzuur gammalinoleenzuur en om die reden 
als voedingssupplement wordt gebruikt, wordt geraffineerd. Tijdens het raffinageproces worden 
de pyrrolizidinealkaloïden verwijderd en daarna hoort de olie te voldoen aan de wettelijk gestelde 
norm van 1 µg per kg.  

Ecologische aspecten 
De plant is geliefd bij bijen en hommels. De in Noordwest-Europa inheemse solitaire 
bijen andoornbij, gouden metselbij en nepetabij bezoeken deze plant.  
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Betonie of het koortskruid  

(Betonica officinalis, synoniem: Stachys officinalis)  

is een plant uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). De soort staat op 
de Nederlandse- en Belgische Rode lijst van planten als zeer zeldzaam en sterk in aantal 
afgenomen. 
De plant wordt 30-90 cm hoog en bloeit van juni tot augustus met paarsrode, soms 
witte bloemen. De bloemen vormen een dichte schijnaar. De meeste bladeren zitten in 
een wortelrozet. De onderste bladeren hebben een lange bladsteel en de bovenste bladeren 
hebben een korte bladsteel. De bladeren hebben een netvormige nervatuur. De kantige stengel is 
onvertakt en heeft korte haren. 

De betonie komt voor op graslandhellingen en aan bosranden op niet te droge, lemige en 
kalkrijke grond. De plant wordt ook als sierplant gekweekt. 

Plantengemeenschap 
Betonie is een kensoort voor de associatie van betonie en gevinde kortsteel (Betonica-
Brachypodietum). 

Tevens is het een indicatorsoort voor het droog heischraal grasland (hn) op kalkhoudende grond 
en voor het mesofiel hooiland (hu) subtype 'Kamgrasgrasland op kalkrijke bodem', twee 
karteringseenheden in de Biologische Waarderingskaart (BWK) van Vlaanderen en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

Toepassingen 
In de Griekse en Romeinse oudheid werd de Betonie veel als braakmiddel en bij het stelpen van 
bloed toegepast. Pedanius Dioscorides beschreef al de werking op het zenuwstelsel en Antonia 
Musa beschreef in De Herba Vettonica 47 kwalen, waartegen betonie als geneeskrachtig 
kruid gebruikt kon worden. In de Middeleeuwen werd de plant gebruikt bij bezweringen. 
Tegenwoordig worden de in de plant voorkomende werkzame stoffen gebruikt bij aandoeningen 
van de luchtwegen, diarree en blaasontsteking. 
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Bieslook (ook: pijpgras) 

(Allium schoenoprasum)  

is een plant uit de narcisfamilie (Amaryllidaceae). De plant is verwant aan bolgewassen 
als ui, prei, daslook en knoflook. 

Verspreiding 
Bieslook is een vaste plant die afkomstig is uit Europa en Noord-Azië. De plant bloeit in juni en 
juli met blauw-roze-violette schermen. In België en Nederland komt nog wilde bieslook voor. 

Voortplanting 
Bieslook zorgt voor een voedselvoorraad onder de grond die de winter overleeft, zodat deze in de 
lente heel snel op kunnen komen en kunnen bloeien en zaad produceren. Iedere 'bol' vormt een 
nieuwe bol, maar dikwijls ook meerdere broedbollen aan de wortels. Dit is de ongeslachtelijke 
vorm van voortplanting. Bovendien is er ook geslachtelijke voortplanting, door zaadvorming. 

De plant is pollenvormend en heeft in de familie de kleinste bolletjes, die echter vergelijkbaar zijn 
met de grote bollen van Hippeastrum. 

Bieslook wordt bezocht door bijen. 

Teelt en gebruik 
Bieslook groeit steeds weer aan als de bladen regelmatig wordt afgeknipt. Zaaien kan rond eind 
maart en eind augustus, maar scheuren is eenvoudiger: graaf de plant uit, deel de kluit in tweeën 
en plant deze opnieuw. Dit kan men het beste doen in de lente. Bieslook kan na vier jaar het best 
op een andere plaats worden gezet. Van de bieslook gebruikt men bij voedselbereiding vooral de 
jonge bladen. Ook de bloemen kunnen worden gegeten. Deze zijn geschikt als garnering van 
gerechten. 

In de volksgeneeskunde wordt het kruid traditioneel gebruikt vanwege zijn vermeende 
bevorderende werking op eetlust en spijsvertering evenals vanwege zijn vermeende 
vochtafdrijvende werking. 

Ook worden bloeiwijzen gebruikt in bloemstukken of gedroogd in droogboeketten. In de 
negentiende eeuw werd bieslook door Nederlandse boeren gevoed aan koeien om melk een 
bijzondere smaak te geven. 
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Bilzekruid  

(Hyoscyamus niger) 

is een één- of tweejarige, 0,3-0,6 m hoge plant uit de nachtschadefamilie (Solanaceae). 

De stengel is kleverig. De bladeren zijn langwerpig en grof golvend getand. De onderste 

bladeren zijn stengelomvattend en de bovenste smal en gesteeld. De wortel is spoelvormig. 

De trechtervormige bloem is vuilgeel van kleur en violet geaderd. De bloemen staan in de 

bladoksels. De vrucht is een circa 1,5 cm lange, klokvormige doosvrucht, die bij rijpheid 

openspringt. Deze wordt door de kelkbladen omvat. Het zaad is grijsbruin en tot 1 x 1,3 mm 

groot. De zaden verspreiden een krachtige en karakteristieke geur wanneer ze worden 

geplet. 

Gebruik 

De gehele plant is zeer giftig. De belangrijkste gifstoffen zijn de 

tropane alkaloïden scopolamine, hyoscyamine, atropine. De vergiftigingsverschijnselen 

zijn een opgezwollen buik en hevige krampen. Hierop volgt eerst verlamming en ten slotte de 

dood. 

In de volksgeneeskunde werd deze narcotische (pijnverdovende) 

en hallucinaties opwekkende plant als krampoplossend middel en bij astma ingezet. De 

bladeren, en ook de gemakkelijker doseerbare zaden, werden voor hun roesopwekkend 

effect gerookt. Tot in de 17e eeuw werd bilzekruid sporadisch gebruikt als smaakstof voor 

bier. Door de invoering van het Reinheitsgebot werd het vervangen door hop, tenminste 

voor zover het Beieren betreft, want daarbuiten was dit voorschrift tot in de 20e eeuw niet 

van kracht. Omdat het gehalte aan werkzame stoffen sterk kan variëren en daarom 

onbedoeld gemakkelijk tot vergiftiging kan leiden wordt de plant tegenwoordig niet meer 

gebruikt voor medische toepassingen, maar nog wel in de homeopathie. De oude 

volksnamen  dolkruid en malwillempjeskruid wijzen op de hallucinogene werking van de 

plant. 

Bilzekruid was in de oudheid en de middeleeuwen een heksenkruid en een ingrediënt van 

bereidingen door heksen, zoals de heksenzalf. De dichtbundel Bilzenkruid van Jac. van 

Hattum (1939) verwijst naar dit aspect. 
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Blauwe knoop  

(Succisa pratensis, synoniem: Scabiosa succisa)  

is een vaste plant uit de kamperfoeliefamilie (Caprifoliaceae) . De soort staat op 
de Nederlandse Rode lijst van planten als algemeen voorkomend maar sterk afgenomen. 
Ook komt de plant voor op de Belgische Rode Lijst van planten. De blauwe knoop komt voor 
in de gematigde gebieden van Eurazië en wordt ook als sierplant gebruikt. Succisa betekent 
van onderen afgesneden. 

Botanische beschrijving 

De plant wordt 30-90 cm hoog en vormt een bladrozet. De onderste bladeren zijn lang- of 
lancetvormig en de bovenste stengelbladeren lancetvormig. 

De blauwe knoop bloeit van juli tot september met 4-7 mm grote blauwe bloemen. Er komen 
echter ook gele exemplaren voor en soms zelfs geelachtig witte of roodachtige. 
De bloemhoofdjes zijn bij het begin van de bloei half bolvormig en worden later bolvormig. 
Het bijzondere omwindsel (buitenkelk) is ruw behaard en heeft vier eironde stekelpuntige 
tanden. Aan de kelk zitten vijf borstels. 

Het eenhokkige vruchtbeginsel is onderstandig. De vrucht is een nootje. 

Plantengemeenschap 

Blauwe knoop is een kensoort voor het verbond van biezenknoppen en 
pijpenstrootje (Junco-Molinion), een verbond van plantengemeenschappen van soortenrijke, 
natte graslanden op voedselarme en zwak zure bodems. 

Het is tevens een indicatorsoort voor het vochtig schraalgrasland (hm), een 
karteringseenheid in de Biologische Waarderingskaart (BWK) van Vlaanderen en 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Voorkomen 

De plant komt voor in schrale (blauwgraslanden) graslanden, heidevelden op natte tot 
vochtige grond en in veenmoerasrietlanden. 

Gebruik 

Blauwe knoop is een oud geneeskruid. 

Afweerkruid 

De plant wordt gerekend tot de zogenaamde afweerkruiden. Het zou afweer bieden 
tegen hekserij. 
Volgens een oude sage zou de duivel woedend zijn geweest over de geneeskrachtige 
eigenschappen van de plant en daardoor een stuk van de wortelstok hebben afgebeten. De 
wortelstok van de blauwe knoop heeft een ietwat ongewone vorm. In enkele anderstalige 
namen van de plant is deze sage terug te vinden. 

Vlinders 

De bloem wordt veel door de volgende vlinders 
bezocht: moerasparelmoervlinder (Euphydryas aurinia), Euphydryas aurinia 
beckeri, Euphydryas aurinia laeta, Hemaris tityus, Nemophora cupriacella, Nemophora 
minimella, Stenoptilia aridus, Stenoptilia bipunctidactyla, geelsprietdikkopje (Thymelicus 
sylvestris), zilveren maan (Boloria selene), klein koolwitje (Pieris rapae), klein geaderd 
witje (Pieris napi) en is waardplant voor de microvlinders. 
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Blauwe lis  

(Iris germanica)  

is een inheemse plant in Zuid-Europa. De plant wordt naar de botanische naam ook wel Duitse lis 
genoemd. De naam blauwe lis wordt ook wel gebruikt voor Iris spuria, die echter kleiner is, en 
kleinere en minder blauwe bloemen heeft. De plant wordt in Duitsland Deutsche Schwertlilie 
genoemd, de Engelse naam is flag. Doordat ook de Amerikaanse blauwe lis (Iris versicolor) en 
de Iris laevigata wel blauwe lis genoemd worden, is het vaak niet eenvoudig om beschrijvingen 
uit elkaar te houden. 

Beschrijving 
Deze vaste plant varieert in hoogte van 0,6-1,4 m. De stengels zijn onbehaard, en stijf 
rechtopstaand. De groene bladeren zijn smal en staan eveneens rechtop. De onderste 
kroonbladen van de bloemen dragen draden, hieraan ontleent de plant ook wel zijn Engelse 
naam 'German bearded iris'. Deze draden wijzen hommels de weg naar de diep in de bloem 
verborgen honingklieren. Onderweg hierheen krijgt het insect stuifmeel op de rug. De bloeitijd is 
mei tot juni. 

Verspreiding 
Oorspronkelijk afkomstig uit het Middellandse Zeegebied, is de plant over een groot deel van de 
wereld verspreid, o.a. in Noord-Amerika. De plant komt in Europa algemeen voor, en groeit op 
zonnige plaatsen waar de grond een goede afwatering heeft. De blauwe lis werd in de 17e eeuw 
in Duitsland als sierplant ingevoerd, waarna hij daar verwilderde. 
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Blauwe wilde indigo of blauwe valse indigo  

(Baptisia australis) 

is een bloeiende plant in de familie Fabaceae (peulvruchten). Het is inheems in een groot 
deel van Midden- en Oost-Noord-Amerika en komt vooral veel voor in het Midwesten, maar 
het is ook ver buiten zijn natuurlijke verspreidingsgebied geïntroduceerd . Van nature groeit 
hij in het wild aan bosranden, langs beekjes of in open weiden. Het heeft vaak moeite om 
zichzelf te zaaien in zijn geboortegebieden vanwege parasitaire snuitkevers die de 
zaaddozen binnendringen, waardoor het aantal levensvatbare zaden erg laag is. De plant 
heeft lage toxiciteitsniveaus voor mensen.  

 

Jonge zaaddozen 

Namen  

De naam van het geslacht is afgeleid van het oude Griekse woord bapto , betekent "dip" of 
"onderdompelen", terwijl de specifieke naam australis is Latijn voor "het zuiden". Extra 
gemeenschappelijke namen van deze plant bestaan, zoals indigo 
onkruid , rattleweed , rattlebush en paardevlieg onkruid . De algemene naam "blauwe 
valse indigo" is afgeleid van het feit dat het wordt gebruikt als vervanging voor de superieure 
kleurstofproducerende plant Indigofera tinctoria . 

Beschrijving  

B. australis is een kruidachtige vaste plant die zich zowel seksueel als ongeslachtelijk 
voortplant door middel van zijn spreidende wortelstokken . De plant is rechtopstaand en komt 
uit het rhizomatische netwerk. De wortels zelf zijn vertakt en diep, wat de plant helpt om 
periodes van droogte te doorstaan. Wanneer ze worden opgegraven, zijn ze houtachtig en 
zwart van kleur en vertonen ze knobbeltjes , wratachtige uitsteeksels die op de wortels 
worden gevonden. Ongeveer halverwege vertakt de plant zich uitgebreid. De stengels zijn 
stug en kaal, of haarloos. Gebroken stengels scheiden een sap af dat donkerblauw wordt bij 
contact met de lucht.  
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26 
 

De plant kan een hoogte bereiken van 1 tot 1,5 meter en een breedte van 0,6 tot 1 meter. De 
grijsgroene driebladige bladeren zijn afwisselend gerangschikt en verder verdeeld in 
klaverachtige blaadjes die omgekeerd eirond van vorm zijn, of breder naar de top 
toe. Bloemaren verschijnen in de vroege zomer. Opkomende op het hoogtepunt zijn kort, 
rechtop terminal trossen met erwt -achtige bloemen die in kleur variëren van lichtblauw tot 
diep violet. De bloemen, die van de lente tot de zomer bloeien, afhankelijk van de regio, zijn 
biseksueel en zijn ongeveer 2,5 cm (0,98 inch) lang. de vruchtis een blauwzwarte 
opgeblazen en geharde pod die varieert van 2,5 tot 7,5 cm (0,98 tot 2,95 inch) lang en 1,25 
tot 2,5 cm (0,49 tot 0,98 inch). Ze zijn langwerpig van vorm en hebben een scherpe punt aan 
de top. Op de vervaldag zullen ze veel losse zaden bevatten . De zaden zijn geelbruin, 
niervormig en ongeveer 2 mm (0,079 inch) groot. De bladeren verschijnen ongeveer een 
maand voor de bloei en vallen ongeveer een maand nadat de peulen zijn gevormd. Zodra de 
zaden volledig volgroeid zijn, worden de stengels zilvergrijs en breken ze af van de 
wortels. De peulen blijven vastzitten en worden met de stelen naar een andere locatie 
geblazen.  

Toxiciteit  

Jonge scheuten van de plant werden aangezien voor asperges, wat tot vergiftiging 
leidde. De zaden kunnen giftig zijn, vooral voor kinderen.  

Taxonomie  

Er zijn drie erkende variëteiten van B. australis : 

• Baptisia australis var. abberans 

• Baptisia australis var. australisch 

• Baptisia australis var. klein 

 

Typische erwtenfamilie bloemstructuur 

Teelt  

B. australis is de meest gecultiveerde soort in zijn soort, en wordt ook gekweekt buiten zijn 
eigen continent in andere gebieden zoals Groot-Brittannië, waar het de Royal Horticultural 
Society 's Award of Garden Merit heeft gekregen . Het wordt beschouwd als een gewilde 
plant in de tuin vanwege de diepblauwe tot violette lentebloemen, de aantrekkelijke 
lichtgroene samengestelde bladeren en ook vanwege de ietwat ongebruikelijke langwerpige 
vruchten die in de late zomer verschijnen. 
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B. australis groeit het beste in kalkvrije , goed doorlatende steenachtige grond in de volle zon 
tot halfschaduw. Het groeit tot ongeveer 90-120 cm (3,0-3,9 ft) hoog in hoogte met een 
vergelijkbare spreiding. Net als andere leden van het geslacht heeft het een zeer diepe 
penwortel, waardoor het vrij moeilijk te verplaatsen is als het eenmaal is geplant. Het gedijt in 
de volle zon en heeft alleen water nodig in tijden van weinig regen. Een enigszins negatief 
kenmerk is dat de bladeren de neiging hebben om vroeg in de herfst te vallen, maar dit kan 
worden voorkomen door de dode stengels af te snijden als ze afsterven. Het is winterhard 
in USDA zones 3 tot en met 8. Het wordt vaak gebruikt als borderplant in tuinen.  

Hoewel er geen algemeen beschikbare cultivars zijn, zijn er verschillende hybriden 
gemaakt met B. australis , zoals 'Purple Smoke', een kruising met Baptisia alba . De 
variëteit B. australis var. minor wordt ook af en toe gebruikt in tuinen. Het is veel korter, 
slechts 30 tot 60 cm (1 tot 2 ft) hoog, maar de bloemen zijn even groot.  

 

Andere toepassingen  

Verschillende Amerikaanse Indianenstammen hebben de plant voor verschillende 
doeleinden gebruikt. De Cherokees gebruiken het traditioneel als een bron van blauwe 
kleurstof, een praktijk die later door Europese kolonisten werd gekopieerd. Ze hebben de 
wortels ook in thee gebruikt als een zuiverend middel of om tandpijn en misselijkheid te 
behandelen, terwijl de Osage een oogspoeling maken met de plant. Gerijpte zaaddozen zijn 
gebruikt voor kinderrammelaars.  
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Boekweit  

(Fagopyrum esculentum)  

is een plant uit de duizendknoopfamilie (Polygonaceae) die geteeld wordt voor zijn zaden, waar 
boekweitmeel van gemaakt wordt en als dekgewas. Polen en in mindere mate Frankrijk zijn nog 
belangrijke Europese productielanden van boekweit als voedselgewas. Daarnaast is er veel 
import van boekweitmeel uit China. 

Het is een eenjarige plant met een holle rechtopgaande, zich meermalen vertakkende, 
rode stengel. De bladeren zijn driehoekig tot hartvormig en bevinden zich verspreid op 
de knopen. Het wortelstelsel omvat een zich sterk vertakkende penwortel. 

De bloei begint al in een jong stadium, soms al na zes weken, en gaat dan vijfentwintig tot dertig 
dagen door. De bloemen zijn in langstelige pluimen gegroepeerd, wit tot roze van kleur, en 
bevatten veel nectar. Op arme gronden bereikt boekweit een hoogte van 50 cm. Voordat de bloei 
ten einde is zijn er al rijpe vruchten. 

Het eetbare zaad zit aan dunne steeltjes die in rijpe toestand makkelijk loslaten. Het heeft een 
meel- en eiwitrijke inhoud, overeenkomend met die van klaver. In Nederland waren vroeger twee 
rassen bekend: op de veengronden de Staphorster bruinzwarte en op de zandgronden de 
Brabantse grijze boekweit. De huidige rassen produceren minder nectar dan de oude rassen. 
Eén kilo zaad bevat ± 45.000 zaden. Bij het bewaren moet het zaad droog zijn want het 
schimmelt gemakkelijk. 

De naam is een samentrekking van boek (oude vorm van het woord beuk) en weit (oude naam 
voor tarwe). De vorm van het boekweitzaad komt sterk overeen met die van beukennootjes, al 
zijn ze beduidend kleiner, ongeveer 6 mm lang. Het zaad kan tot meel worden gemalen, hoewel 
boekweit beslist geen graan is. Boekweit is een 'pseudograan': de zaden, het meel en alle andere 
afgeleide producten van boekweit bevatten geen gluten. 

Boekweitmeel bevat veel magnesium, kalium en fosfor. Het is voedzaam en licht verteerbaar. 
Tegenwoordig wordt het ook geteeld voor de geneeskunde. Het meel van boekweit kan goed 
worden gemengd met dat van granen, bijvoorbeeld als basis voor pannenkoeken. Geroosterde 
boekweitkorrels heten ook wel 'kasja' en zijn bekend uit de Oost-Europese keuken. 

Benaming 
De botanische naam Fagopyrum betekent "beuktarwe" van Fagus sylvatica = beuk en puros = 
tarwe. De vruchten van boekweit hebben de vorm van beukennootjes, maar zijn kleiner. 

In gewestelijk Nederlands staat "boek" voor "beuk" en "weit" voor "tarwe". In andere talen kent 
boekweit overeenkomstige namen: 'bokwiet' (Afrikaans), 'buckwheat' (Engels), 'Buchweizen' 
(Duits) en 'boghvede' (Deens). In het Luikerwaals wordt dit graan boûkète genoemd, afgeleid 
van boekweit.  

Verbouw 
Boekweit werd gedurende enkele eeuwen in Europa op vrij grote schaal verbouwd, maar wordt 
thans nauwelijks nog geteeld wegens de bewerkelijkheid en kwetsbaarheid van de cultuur en 
wegens de geringe opbrengst per oppervlakte-eenheid. 

In het midden van de negentiende eeuw besloeg boekweit in heel Nederland nog acht procent 
van het landbouwareaal (65.000 ha), maar na de Tweede Wereldoorlog is het praktisch 
verdwenen. In de veengebieden rond Emmen lagen de beste boekweitjaren zo tussen 1870 en 
1890 toen de opbrengst groeide van 20.000 mud naar 22.000 mud. In 1838 had Emmen 1353 
hectare veenboekweit en dat groeide uit tot 2200 hectare in 1851. Rond 1889 was dit alweer 
geslonken tot 1400 hectare en na 1927 werd er in Emmen helemaal geen boekweit meer 
verbouwd. 

Boekweit was een uitkomst voor "arme boeren" die geen mogelijkheden hadden om te 
investeren. Door boekweit te verbouwen konden zij boer zijn zonder vee of kapitaal. Het was 
makkelijk te verbouwen, maar boekweit is zeer gevoelig voor weersinvloeden waardoor oogsten 
toch vaak tegenvielen en de armoede groot bleef. Er waren lucratieve jaren in de boekweitteelt, 
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maar als er nachtvorst voorkwam kon de hele oogst van dat jaar verloren gaan. Niet voor niets 
stond boekweit ook bekend als 'jammerkoren'. 

Boekweit is een goed ‘bijengewas’; bijen voeden zich er graag mee. Het levert een aromatische 
en zeer donker gekleurde honing. 

Voedingsstoffen 
Boekweitmeel en boekweitgrutten bevatten evenveel eiwit (10 g per 100 g) als tarwe- of 
roggemeel, en meer koolhydraten. Ze bevatten minder vet, minder mineralen en minder 
vitamines uit de B-groep dan tarwemeel. 

Herkomst 

 

Boekweit, illustratie afkomstig uit de Japanse landbouw-encyclopedie Seikei Zusetsu (1804) 

Boekweit is een cultuurgewas dat waarschijnlijk afkomstig is uit een tamelijk droog deel 
van China, met name uit een gebied grenzend aan Mantsjoerije, Mongolië of Tibet. Het werd via 
de zijderoute door de Mongolen aan het eind van de middeleeuwen naar Oost-Europa gebracht 
en later van daaruit naar Midden- en West-Europa. Uit stuifmeelonderzoek is echter ook 
gebleken dat boekweit al voor het begin van de jaartelling in Nederland voorkwam. 

Archiefonderzoek leert dat al vanaf 1390 een snelle introductie van boekweit plaatsvond in de 
Nederlanden. De centra hiervan waren de Kempen en de IJsselvallei. Boekweit is langs drie 
zijden West-Europa binnengekomen: een noordelijke route, mogelijk via de Hanze, met als 
naamtype boekweit, een oostelijke handelsweg met naamtype 'Heidenkorn' of 'Pohanka', en een 
zuidelijke route met als naamtype 'Saraceens' of 'Moors graan'. 

Grondsoort en grondbewerking 
Boekweit is een gewas van de arme gronden, de zandgronden en de dalgronden van hoogveen. 
Op vruchtbare grond is de groei te weelderig en wordt het wel een meter hoog. Er komt dan te 
veel blad aan de plant en de zaadvorming vermindert, bovendien gaat boekweit dan eerder plat 
liggen. Op boekweitland werd geen mest gebracht. Natte en zware gronden zijn ongeschikt voor 
boekweit; het is daar alleen als groenbemesting te gebruiken. 
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Boekweit verlangt een diep losgemaakte bouwvoor, de penwortel krijgt dan gemakkelijker 
gelegenheid om te groeien. Diep ploegen vraagt veel trekkracht. De spreuk "boekweit wordt 
verbouwd op paardenzweet" vindt hierin zijn oorsprong. Boekweitland op zandgrond werd vaak 
twee keer geploegd. Eind februari of begin maart werd diep geploegd, en bij of voor 
het zaaien gebeurde dit nogmaals, maar dan zeer ondiep. 

Boekweit stelt geen bijzondere eisen aan vruchtwisseling, maar heeft wel een voorkeur voor 
planten die veel stikstof achtergelaten hebben in de grond. 

Voor de teelt van boekweit op veengrond werd de bovenste laag van de grond, nadat deze in het 
voorjaar gedroogd was, verbrand waardoor voedingsstoffen vrijkwamen. Dit 'boekweitbranden' 
gaf zoveel rookontwikkeling dat de Drentse veenbranden bij noordoostenwind zelfs vanuit 
Holland voor klachten zorgde.  

Vanwege de sterk wisselende opbrengsten van het gewas kende men het 
spreekwoord: "boekweitzoad en vrouwluuproat, eens in de zeuven joar goed". Dit werd trouwens 
ook van struikheide gezegd. 

Bij boekweit zijn geen ziekten of plagen bekend, wel treedt bij afrijping vogelschade op. 

Teelt 
Boekweit is uitsluitend een zomergewas. Het is zeer gevoelig voor nachtvorst en heeft een korte 
groeiperiode van drie maanden (er werd ook wel gesproken van 100 dagen). Het gewas is 
gevoelig voor harde wind, regen en hagel. Onderploegen en herzaai is soms nodig. 

De zaaitijd ligt tussen half mei (na de ijsheiligen) en half juni, soms zelfs nog na de langste dag. 
Het kan breedwerpig of in rijen met een afstand van 30 cm gezaaid worden en 3 cm diep. Door 
de vlugge groei is het een goede bodembedekker. Men ondervond wel last van het 
onkruid Europese hanenpoot. 
Als het gewas ongeveer 10 cm hoog was werd er weleens gewied. Dit moest zeer voorzichtig 
gebeuren want boekweit is een teer gewas dat gauw beschadigd raakt. 

Boekweit heeft veel warmte nodig en liefst droog rustig weer tijdens de bloei. Het is niet erg 
droogtegevoelig, veel neerslag bevordert de vegetatieve groei ten koste van de korrelrijping. Per 
hectare is 30-45 kg zaad nodig, bij breedwerpig zaaien 10 kg meer. 

Oogst 
Het oogsten gebeurt afhankelijk van de zomerse omstandigheden vanaf juli tot september. Door 
de onregelmatige rijping kan niet gewacht worden tot alle zaden rijp zijn. Dit in tegenstelling tot 
echte granen, waar de korrels gelijktijdig rijp zijn. Toch hadden de wilde voorouderrassen uit 
het Nabije Oosten van deze granen ook een verspreide rijping. Voor de plant is dit in verband met 
nakomelingschap veiliger. De mens heeft de granen echter beter aan zijn wensen aangepast dan 
boekweit. 

Bij de oogst is een deel van stengel en bladeren nog groen. Het maaien gebeurde met 
de zeis, zicht of sikkel al naargelang de streek. Ook werd de plant wel getrokken. Het maaien 
moest voorzichtig gebeuren, omdat boekweit bij droog weer bij het afrijpen gauw last heeft van 
zaaduitval. Het maaien gebeurde dan vaak bij avond, 's nachts of in de vroege morgen, als de 
luchtvochtigheid hoger was, waardoor er minder zaad verloren ging. Dan was het uiteraard 
handig als er een volle maan was. Nu komt de maan in september enige avonden achtereen 
vrijwel op hetzelfde moment op, terwijl de vuistregel is dat hij elke avond ongeveer 50 minuten 
later opkomt. Men noemde deze maan daarom boekweitmaan (ook wel oogstmaan). Het maaien 
's nachts had dus niets met een of ander bijgeloof te maken. 

Na het maaien is drogen nodig op het land, losliggend of de bossen gestapeld of aan schoven 
gezet. 

Dorsen gebeurde op het land met dorsstok of vlegel, plaatselijk ook 's winters in de schuur. Dit 
gebeurde op het dorskleed op een vlakke ondergrond. Ook werd het zaad betreden met klompen 
of dikke sokken (boekweitsokken) om het onrijpe zaad los te krijgen. Door verontreinigingen met 
groene plantendelen moest nadroging plaatsvinden op zolder of in de schuur. Het in een dunne 
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laag uitgespreide zaad werd regelmatig omgeschept om broei te voorkomen. Na 1945 werd 
boekweit ook gedorst met aflegger, graanmaaier of maaidorser. 

De zaadopbrengst kon 2000 kg per ha bedragen, maar was meestal voor zandboekweit 1000 tot 
1500 kg per ha, en voor veenboekweit nog veel minder. Dit hangt vooral samen met de grote 
vorstgevoeligheid, de gevoeligheid voor zaaduitval, de slechte zaadzetting bij nat weer tijdens de 
bloei en bij vroege legering. 

Verwerking tot meel 
Boekweit werd vroeger gemalen op een grutmolen. Dit was een rosmolen met een eest voor het 
drogen van de boekweit, zeefwerk, een gruttensteen, een meelsteen en een waaierij. De 
breekzeef, bestaande uit een zevental bovenelkaar liggende zeven, scheidde na het breken op 
de gruttensteen de doppen van de grutten. De grutten werden tegelijkertijd gesorteerd in grove, 
middelgrove, fijne grutten en meel. De grutten werden verder geschoond in de waaierij waar de 
grutten van de lichte stukjes dop en de vliesjes werden gescheiden. De eest werd oorspronkelijk 
gestookt met de boekweitdoppen, maar later met cokes. De gruttensteen dopte de boekweit tot 
grutten en de meelsteen maalde de grutten tot meel. Het malen tot meel moest voorzichtig 
gebeuren. Bij warm worden treedt bij boekweit gemakkelijk verbranden op waardoor verkleuring 
ontstaat. 

Toepassingen 

 

Rechts: boekweitbrood 

In sommige vooral arme streken van Nederland, waar "boekweite uut de kuns verbouwd kon 
worn", vormden de boekweitproducten een belangrijk deel van de dagelijkse gerechten, vooral 's 
zomers. 

Omdat boekweitmeel geen gluten bevat is het voor gistdeeg (bijvoorbeeld brooddeeg) alleen in 
combinatie met een andere glutenrijke meel- of bloemsoort te gebruiken. Gemengd met rogge- of 
tarwemeel werd boekweitmeel gebruikt om (spek)pannenkoeken van te bakken. Voor het bakken 
van brood is het minder geschikt, het kan alleen in kleine hoeveelheden toegevoegd worden. 

Het meel werd ook gebruikt om balkenbrij en andere vleeswaren mee af te maken. Hiervoor 
werden grote hoeveelheden meel toegevoegd aan goed gekookt en gemalen kwalitatief minder 
vlees, zoals van de kop of van sommige organen. 

In China, Japan, Korea, en andere Aziatische landen wordt boekweitmeel gebruikt voor noedels, 
de bekendste zijn de soba-noedels die een belangrijk deel van het Japanse voedsel uitmaken. 
Niet alle soba-noedels zijn glutenvrij, soms wordt er voor een deel ander meel in verwerkt. 

Boekweitzaad kan lichtgekleurd (alleen gedroogd) of bruin (gedroogd en geroosterd) zijn, beide 
soorten kunnen gekookt worden in water, vruchtensap of bouillon. De harde, onverteerbare 
omhulsels van de boekweitzaadjes worden voor consumptie altijd verwijderd. Boekweitzaad heeft 
een enigszins nootachtige smaak, die door roosteren versterkt wordt. 

In Rusland is 'kasha' ('kasja') een verzamelnaam voor gerechten die gemaakt zijn van allerlei 
soorten gekookte grutten. Als basis wordt melk, room, vleesbouillon of visbouillon gebruikt. 
De kasha bevat onder meer vaak vlees, vis, lever, paddenstoelen en/of uien. Het was tot voor 
kort onmogelijk om kasha uit de Russische keuken weg te denken. Er is zelfs een spreekwoord 
over: "Het is onmogelijk om een Rus te voeden zonder kasha". 

De grutten (gepelde zaden) werden gebruikt om er pap van te maken. De grutten werden in water 
geweekt en gekookt, karnemelk werd pas op het laatst bij gedaan, om schiften tegen te gaan. 
Ook werd de boekweitgrutten met alleen water tot een extra stevige pap gekookt om dan met een 
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saus van boter met stroop als nagerecht te dienen. De afgekoelde gruttenpap wordt zo stevig dat 
ze in plakken kan worden gesneden en daarna gebakken. Als traktatie kan men de gebakken 
'gruttenkoeken' ook nog in suiker wentelen en eventueel nog even verder bakken totdat de 
suiker karamelliseert. 

Boekweit wordt ook gebruikt voor het maken van boekweitbier en producten als 
allergeenvrije kroketten. 

De doppen die bij de grutter overbleven werden soms gebruikt als vulsel in kinderbedjes. 
Tegenwoordig worden ze wel in kussens, zoals meditatiekussens, gebruikt. Sommige mensen 
zijn echter allergisch voor boekweitdoppen. 

Het zaad werd vroeger veel gebruikt als kuikenvoer, en wordt tegenwoordig nog in vogelvoer 
verwerkt. Als veevoer heeft boekweit weinig waarde. De farmacie gebruikt boekweit voor de 
winning van rutine. 

Boekweit en het veen 
Voordat men boekweit op de hoogvenen kon verbouwen moest er eerst wel wat gebeuren. Het 
hoogveen was te nat om er iets te kunnen verbouwen. Daarom ontwaterde men de bovenste 
veenlaag door het graven van lange greppels. Nadat het veen voldoende gedroogd was, hetgeen 
2 tot 3 jaar kon duren, werd de bovenste 30 cm met een veenhouw opengehakt om de grond wat 
losser te maken. Dit werd het jaar erna vaak herhaald. Belangrijk was dat het veen niet te ver 
indroogde, men stak namelijk, meestal in de periode van april tot juni, de bovenste verdroogde 
veenlaag in brand. Om het vuur aan te leggen nam de boer in een vuurpot gloeiende kolen mee 
naar het veld. Hij begon met vuurleggen aan de rand van het veld en van de wind af: het was 
vooral zaak dat het veen ging smeulen zonder vlammen. De ideale omstandigheden voor het 
veen 'smeulen' was een aanhoudende oostenwind en een heldere hemel. Het mocht vooral niet 
gaan regenen omdat dan het vuur kon doven en men opnieuw moest beginnen. De veenas die 
na het smeulen overbleef diende als meststof. Nadat het vuur was gedoofd werd de grond 
nogmaals losgemaakt met een krabber, waarna de boekweit verbouwd kon worden. Eind juni 
moest de zaak zijn afgerond omdat de groeiperiode drie maanden bedroeg en de oogst niet later 
dan september mocht plaatsvinden, omdat daarna de kans op nachtvorst toenam. Na het zaaien 
kon men weinig meer doen dan afwachten en hopen op goed weer en dus geen zware regens, 
storm of nachtvorst. Tijdens de bloei in augustus kleurde de akker geheel wit en daarna kon de 
boekweit worden gemaaid. 

Nu moet men niet te licht denken over dat branden van het veen. De rook was verschrikkelijk en 
verstikkend. Hele gebieden kregen te maken met zonsverduistering. De rook drong overal in 
door, in huizen en kleren en ogen, en veroorzaakte daardoor veel overlast. Na maximaal 10 jaar 
raakten de op deze wijze ontgonnen gronden uitgeput, waarna er nieuwe gronden ontgonnen 
moesten worden. 

Het verdwijnen van de teelt 
Boekweit had zijn bestaan te danken aan de omstandigheid dat het op schrale grond nog een 
redelijke opbrengst gaf, ondanks de nadelen die aan het gewas kleefden. Het was een 
weersgevoelig en daarmee onzeker gewas. "Het is een boekweitenverbouw" werd gezegd als er 
sprake was van een riskante onderneming. Verder was de oogst en het bewaren van boekweit 
bewerkelijker dan van rogge en haver. 

Toen de omstandigheden veranderden viel voor boekweit het doek. Door grondverbetering en 
bemesting steeg de productie van de graangewassen belangrijk, terwijl bij boekweit eerder het 
tegendeel het geval was. Zodoende daalde het rendement ten opzichte van granen. Door het 
beschikbaar komen van goedkoop graan veranderde ook het voedingspatroon. 

Bijen en boekweit 
In tegenstelling tot de huidige bijenteelt die vooral op de voorjaarsdrachten is toegespitst, was de 
oude korfimkerij voor de honingoogst gericht op de heide. De voorjaars- en vroege zomeroogsten 
waren voor de volken nodig om op sterkte te komen en om in de zwermtijd voldoende zwermen 
te krijgen. Op de heide kon dan de dure heidehoning gehaald worden. 
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Een uitzondering hierop was de boekweit. De in augustus bloeiende boekweit kon onder gunstige 
omstandigheden al een goede honingdracht opleveren. Bij de oogst werden de raten 
uitgesneden, de honingraten opzij gelegd en het broed werd soms van twee volken tegelijk in een 
nieuwe korf gespijld. Hierna gingen de bijen alsnog naar de heide (of konden blijven staan). 

Voor de verspreiding van boekweit(zaad) zijn vogels belangrijk, al zagen de boeren ze liever 
verdwijnen. Voor de bestuiving zijn de bijen de belangrijkste insecten. De bloemen bloeien maar 
één dag, alleen in de morgen gaan ze open en direct na de middag weer dicht. De bijen 
bevliegen de boekweit tussen negen en twaalf uur 's morgens (wintertijd). Ze halen zowel nectar 
als stuifmeel. De bruine aromatische boekweithoning was zeer gewild. De optimale 
nectarafscheiding vindt plaats tussen de 16-26 °C en duurt een tot vier uur. 

Fototoxiciteit 
De groene delen van boekweit bevatten veel fluorescerende pigmenten met het 
giftige fagopyrine. Het consumeren van grotere hoeveelheden daarvan 
kan fotodermatitis veroorzaken. Bij blootstelling van de huid aan zonlicht ontstaan dan 
huidklachten. Het gaat daarbij niet om het ultraviolette licht, maar om licht met een golflengte van 
circa 540-610 nm (het groene tot oranje bereik).  
In boekweitmeel en grutten komt echter maar heel weinig fagopyrine voor en dit zal meestal geen 
problemen veroorzaken. 

Huidig gebruik 
Boekweitproducten zijn nog steeds vrij goed verkrijgbaar, veel supermarkten verkopen 
boekweitmeel, biologische winkels en korenmolens verkopen daarnaast ook grutten. 
Boekweitdoppen zijn verkrijgbaar op enkele korenmolens, zoals De Vlijt in 
Wageningen. Pannenkoekmeel bevat vaak naast tarwebloem en soms roggemeel ook 
boekweitmeel. Goed zaaizaad is met een beetje moeite bij handelaren te verkrijgen. 

In het Zeeuws-Vlaanderen dorp Zuiddorpe worden ieder jaar in de maand augustus 
de Boekweitfeesten gehouden ter ere van de aldaar ooit eens zo belangrijke boekweitteelt. 

In de Limburgse Kempen is boekweitpannenkoek met spek een gewild traditioneel gerecht. Ook 
de Bretonse pannenkoeken worden met boekweitmeel gemaakt. 

Boekweit wordt ook gebruikt om bier te brouwen, als alternatief voor graan, in wat men een 
stijlvariatie op tarwebier zou kunnen noemen. In België gebeurt dit bijvoorbeeld door Brasserie de 
Silenrieux. 

Het meel dat voor poffertjes wordt gebruikt, is een combinatie van boekweitmeel en tarwemeel. 

In Frankrijk wordt van boekweitmeel de hartige versie van crèpes, genaamd galette, gebakken. 

Trivia 

• Het wapen van Hilversum toont vier en het wapen van Gooise Meren vijf 
boekweitkorrels van goud op een blauw veld. In de zestiende eeuw was boekweit een 
belangrijke voedingsbron voor de plaatselijke bevolking. Boekweit gedijt namelijk 
prima op schapenmest. En schapenmest was in grote hoeveelheden aanwezig, 
vanwege de talloze kuddes schapen die ronddwaalden op de uitgestrekte 
heidevelden rond Hilversum. Toen in de 20e eeuw de schapenmest echter overal 
werd vervangen door kunstmest, werd de boekweitbouw steeds minder rendabel om 
uiteindelijk helemaal te verdwijnen. 

• Het wapen van Zuiddorpe toont drie boekweitbloemen op een gouden veld. Dit is een 
verwijzing naar het verhaal dat ridder Joost van Ghistel op zijn tocht naar het heilige 
land boekweitzaadjes heeft meegenomen naar het gebied rondom Zuiddorpe om te 
telen in zijn gebied. 
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Boerenpioen  

(Paeonia officinalis)  

is een plant die hoort tot de kruidachtige pioenrozen. Stengel en blad sterven in het najaar af 
en in het voorjaar komen rode punten van de weer opkomende vaste plant uit de grond. 

In de maand juni geeft de plant tere zijdeachtige bloemen. De plant wordt 60-100 cm hoog 
en prefereert kalkhoudende grond. 

In de middeleeuwen was de "pioen" bekend uit de kruidboeken als medicinale plant. 
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Boerenwormkruid  

(Tanacetum vulgare, synoniem: Chrysanthemum vulgare)  

is een overblijvende plant uit de composietenfamilie. Hij lijkt op Jakobskruiskruid (Jacobaea 
vulgaris subsp. vulgaris), maar de bloeiwijze kent geen gele krans van straalbloempjes. In het 
grootste deel van Europa en het noordelijke deel van Azië komt boerenwormkruid op veel 
plaatsen van nature voor. 

Naamgeving 
De botanische naam Tanacetum is vermoedelijk afgeleid van het Oudgriekse woord 'athanasia' 
dat 'onsterfelijk' betekent. Het heeft deze naam waarschijnlijk te danken aan het feit dat de 
bloemen niet makkelijk verwelken en lang hun gele kleur behouden, maar het kan ook duiden op 
een soort levensdrank die ervan gemaakt werd. Ook werd boerenwormkruid gebruikt voor het 
conserveren van lichamen. 'Vulgare' betekent 'algemeen voorkomend'. 

Volksnamen zijn reinvaren, wormkruid en wormzaad . 

Botanische beschrijving 
Het is een vaste plant. De plant heeft een kantige donkerbruin gekleurde stengel en kan 60–
120 cm lang worden en bloeit met platte schermen, die uit tientallen bloemhoofdjes (met 
alleen buisbloemen) bestaan. Ze staan in schijnschermen zeer dicht opeen en geven het scherm 
de stevigheid als van een kussentje. 

De hoofdbloei valt in de periode juni tot en met augustus en de nabloei kan tot aan de herfst 
aanhouden. De bladeren zijn afgebroken geveerd met naar de top van het blad veerdelig en de 
blaadjes veerspletig en bezet met klierharen. Deze klierharen zijn verantwoordelijk voor de wat 
sterke kamferachtige geur, die zich bij aanraking verspreidt. Omdat de olie die uit de plant kan 
worden gewonnen in principe giftig is, is het in de Verenigde Staten verboden om de plant te 
verkopen. Boerenwormkruid wordt tot de kompasplanten gerekend, omdat de bladeren in het 
volle zonlicht zich ongeveer plat op het zuiden richten. 

De vrucht is een 2 mm lang nootje. 

•  

Nootjes 

  

Ecologie 
De plant komt veel voor op ruderale terreinen met droge zandige grond en langs wegen. 

Op boerenwormkruid komen spanrupsen (bijvoorbeeld smaragdspanner, Thetidia smaragdaria) 
en rupsen van uiltjes voor. Ook voor de microvlinders Coleophora tanaceti, Coleophora 
trochilella, Depressaria emeritella, Dichrorampha flavidorsana, Dichrorampha 
petiverella, Gillmeria ochrodactyla , Isophrictis striatella en de boerenwormkruidblindwants is het 
de waardplant. 
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De solitaire bijen Colletes daviesanus, grasbij, Halictus quadricinus, koolzwarte 
zandbij, pluimvoetbij en tronkenbij vliegen op deze plant. 

De gewone boerenwormkruidgalmug (Rhopalomyia tanaceticola) veroorzaakt gallen in de 
bloemhoofdjes. 

Gebruik 
In de kruidengeneeskunde vindt een boerenwormkruidlotion toepassing bij schurft. Wat 
boerenwormkruid in de schoenen geplaatst zou helpen tegen chronische koorts. Het wordt verder 
gebruikt tegen onder andere artritis en verkoudheid. 

In de plant komt het giftige thujon voor dat wormafdrijvend, vooral van spoel- en lintwormen, is. 
Ook was het kruid in gebruik om een abortus op te wekken. Hoge doses veroorzaken 
duizeligheid, krampen, buikpijn en kunnen dodelijk zijn. 

Het kruid werd vroeger gebruikt tegen overlast gevende plaagdieren zoals muggen, mieren, 
vlooien en wormen. Het werd onder andere bij keukendeuren geplant, in slaapkamers in tuiltjes 
gehangen (tegen vliegen en muggen) of in kippenhokken gehangen (tegen bloedluis). 

In kleine hoeveelheden wordt boerenwormkruid vermengd in groenkoeken of ovenkoeken en 
gebruikt om de smaak van eieren te verbeteren. In West-Vlaanderen wordt deze plant dan ook 
"pannekoekekrût" genoemd. 

Inhoudsstoffen 

• Etherische olie (met daarin het giftige thujon, verder triticine, irisine en graminine) 

• Bitterstoffen (tanacetine I en II) 

• Flavonglycosiden 

• Zuur 

• Hars 

• Vet 

• Melksuiker 

• Carotenoïden 

• Tanninen 

• Terpenoïden 

• Sesquiterpenen 

Afweerkruid 
De plant wordt gerekend tot de zogenaamde afweerkruiden. Volgens sommige 
soorten volksgeloof zou het afweer bieden tegen hekserij, spoken en onweer. 

Mythe 
Volgens de Griekse mythe werd het kruid gebruikt om Ganymedes onsterfelijk te maken, 
nadat Zeus een oogje op hem had laten vallen. Op de berg Olympus werd hij vervolgens de 
waterdrager voor de goden (Aquarius) en de minnaar van Zeus. 
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Bolderik  
 
(Agrostemma githago) 
 
is een plant uit de anjerfamilie (Caryophyllaceae). De soort staat op de Nederlandse Rode 
lijst van planten als zeer zeldzaam en zeer sterk in aantal afgenomen. In Nederland komt hij 
van nature voor in het rivierengebied, in Twente en in Zuid-Limburg. De bolderik wordt ook in 
eenjarige bloemenweiden uitgezaaid en in siertuinen gekweekt. 

Deze eenjarige plant wordt 20–100 cm hoog, heeft lancetvormige bladeren en is zwak 
behaard tot viltig. De bolderik bloeit van juni tot juli met alleenstaande, lang gesteelde, diep 
roze tot paarsrode bloemen. De kelk is ruw behaard en de kelkbladen zijn puntig en langer 
dan de kroonbladen. De bloemen zijn tweeslachtig. Hoewel de gehele plant giftig is, zijn de 
donkergekleurde zaden het giftigst. Vroeger werden deze mee geoogst en bij onvoldoende 
schoning mee gemalen, waardoor het graanmeel giftig werd en door de 
aanwezige saponinen tot maag- en darmproblemen kon leiden. 

De bolderik komt voor op löss (Limburgse klei) en zandige klei en groeit tussen het graan, 
vooral tussen rogge en verder op braakliggende terreinen. De plant is vrij slap en heeft steun 
nodig van de graanplanten. Het was vroeger een algemeen voorkomend graanonkruid. 

Oude volksnamen 

• Zwijnsoren, schaapsoren, ezelsoren (vanwege de vorm van de bladeren). 

• Christusoog, Godsoog, schoonoog, akkervlam, steekneusken (vanwege de vorm 
van de bloem). 

• Bolderkruid, muggenbloem, orgelbloem. 
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Bonenkruid  

(Satureja)  

is een geslacht uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae of Labiatae). 

Twee soorten bonenkruid, het eenjarig bonenkruid (Satureja hortensis L.) en 
het bergbonenkruid (Satureja montana L) lijken veel op elkaar. Ze groeien beide ruig en 
ongelijkmatig en hebben zwakke, houtige, zich vertakkende stengels. Ze worden 30 tot 50 cm 
hoog. De eenjarige soort is beter bestand tegen kou en vocht. 

Het eenjarig bonenkruid bezit een sterk ontwikkelde hoofdwortel net als het overblijvend 
bonenkruid dat ook sterk vertakte zijwortels heeft. Het meerjarige bonenkruid kan vijf jaar groeien 
en bereikt een hoogte van 50 cm. De stengel verhout sneller en is niet violet getint. De stengels 
zijn kort behaard en vertonen talrijke grote klierschubben. 

De plant bezit talrijke, groene, glanzende, lijn-lancetvormige blaadjes, beiderzijds spits toelopend, 
die aan de gave randen met fijne haartjes zijn bezet. Ze staan tegenover elkaar en zijn aan beide 
zijden eveneens met grote klierschubben bedekt. In de nazomer verkleurt het blad tot dieppaars. 

De kleine, duidelijk gesteelde bloemen staan van juli tot oktober met drie tot zeven in 
schijnkransen in de bladoksels. De bloemkleur gaat van paarsrood, lichtrood tot witachtig met 
donkerrode stippen. De bloem-kelk is grijs. 

De smaak is verwant aan die van tijm - beide kruiden bevatten thymol en carvacrol. De hele plant 
is aromatisch en de geur doet denken aan een mengeling van lavendel en appels, met een 
lichte muntsmaak. 

Bonenkruid bevat etherische olie (0,16-2%), waarin carvacrol (30%), p-cymol (20%), en 
andere terpeenderivaten en een weinig bekend fenol, hars, kleurstoffen, tirperteenzuren, thymol, 
en looistof (4-8%) 

Bonenkruid heeft een samentrekkende werking door de aanwezigheid van looistoffen. Het cymol- 
en carvacrolgehalte verklaren de antiseptische eigenschappen van de etherische olie. De 
etherische olie oefent eerst een stimulerende, daarna een dempende invloed uit op het centraal 
zenuwstelsel.  

Cultuur 
De wetenschappelijke naam van bonenkruid is afgeleid van sater. Bonenkruid werd ten tijde van 
de Romeinen vooral door de volgelingen van Bacchus gebruikt. Ze droegen het in de vorm van 
kransen in hun haar en snoepten er geregeld van om hun potentie te verhogen. Want bonenkruid 
is een van de oudste potentie-verhogende middelen, al vermelden veel kruidenboeken dat niet. 

Virgilius noemde het een van de geurigste kruiden onder de planten en gaf de raad het in de 
buurt van de bijenkorven aan te planten om de honing een uitgesproken en bijzondere 
ambrozijnsmaak te geven. 

Bonenkruid was al vroeg in West-Europa bekend en tegen de 16e eeuw moet het een populaire 
plant geweest zijn. Shakespeare vermeldt in zijn “The Winters Tale” voor Perdita’s boeketje 
“vurige lavendel, munt, bonenkruid en marjolein”. 

Verwerking 
Het verse, bloeiende kruid alsook de drogerij worden in de keuken gebruikt en als thee. De 
tinctuur als zenuwversterkend middel. De etherische olie als antisepticum en stimulans. 
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Toepassingen 
Keuken 

 

Bonenkruid voor gebruik bij het koken 

In de oudheid hadden de Romeinen een voorliefde voor bonenkruidsaus, die 
met azijn aangemaakt bij vis- en vleesschotels op dezelfde manier als muntsaus op tafel kwam. 
De meeste koks hadden hun eigen recepten voor het gebruik van bonenkruid. Ze verwerkten het 
in vulsels voor bijvoorbeeld kalfsvlees, in sauzen voor vis en andere gerechten, in worst en 
varkensvleespasteien. Het bonenkruid doet ook dienst door zetmeelspijzen en zware wildschotels 
lichter verteerbaar te maken. Het wordt als toekruid gebruikt om rauwkostschotels, 
azijn, peulvruchten en soepen op smaak te brengen. Men gebruikt bonenkruid ook in soep en 
saus, bijvoorbeeld in combinatie met tijm bij witte bonen, en bij het inmaken van augurken. Bij 
ingemaakte snij- en sperziebonen neemt het de inmaaksmaak weg. 

Insecten 

Bloeiende takjes bonenkruid kunnen in de kleren- en linnenkast worden gelegd 
om motten en zilvervisjes te weren. Gekneusd blad is volgens oude boerenopvattingen een 
remedie tegen bijen- en wespensteken. 

Tuin 

Eenjarig bonenkruid wordt als voorgekweekt plantje vaak mee uitgeplant met stambonen als 
bescherming tegen de zwarte bonenluis. 

Cosmetica 

De etherische olie ("essentiële olie" naar "essence" = extract, een anglicisme) van zowel het 
eenjarig bonenkruid als het bergbonenkruidextract heeft een duidelijk antimicrobiële eigenschap. 
Van deze eigenschap wordt vooral gebruikgemaakt in het kader van de huidverzorging. Het 
extract wordt onder andere toegepast als topnoot in parfumcomposities en in producten voor 
heren zoals aftershave. 

Kruidentherapie 

In de natuurgeneeswijze en in de homeopathie wordt het bonenkruid gebruikt als anti-
diarreemiddel (omwille van de etherische olie en van de looistoffen), als carminativum en 
stomachicum. De drogerij wordt nuttig aangewend bij gastro-enteritis, gastralgiën en slecht 
ruikende stoelgang. Bonenkruid wordt gunstig gecombineerd met gastrosedativa 
zoals valeriaan, munt of melisse. Het bonenkruid wordt zoals de meeste aromatische kruiden en 
in het bijzonder die van de familie der Labiatae, gebruikt als antiseptisch middel en algeheel 
tonicum. Wordt ook veel gebruikt als tonicum voor mensen die frigide of impotent zijn, en ter 
behandeling van alle koortsen. Om de adem te verbeteren, maag en ingewanden te ventileren. 
Als zenuwsterkend middel, ook als tonicum voor de voortplantingsorganen; om onregelmatige 
menstruatie te corrigeren. Als zweetafdrijvend middel en om wormen af te drijven, bij allerlei 
catarre, bij jicht, bij neusbloeding. Het bonenkruid heeft, als een van de weinige kruiden, een 
gunstige uitwerking bij te lage bloeddruk. Bonenkruidaftreksel wordt aanbevolen als 
dorstlessende drank voor diabetici (4,3 g kruid per 2 koppen). Bonenkruidthee bevordert ook de 
spijsvertering. Een sterk aftreksel van bonenkruid, op de nuchtere maag gedronken, blijkt ook 
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een probaat middel te zijn tegen ingewandswormen en blijft er een restje thee achter, geen nood 
- dat is dan een prima huidlotion zoals ook de blaadjes waarvan men thee getrokken heeft, nog 
dienst kunnen doen als kompres op plaatsen waar de huid minder fraai is. Het wordt ook gebruikt 
ter behandeling van wind bij kinderen, diarree, verkoudheid. 

Toxiciteit en nevenwerkingen 

Bonenkruid kan bij inwendig gebruik aanleiding geven tot huiduitslag. 

Handel 
Als drogerij: bonenkruid / Herba saturejae. Als etherische olie. 
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Bonte edelmunt of palingkruid 
 

(Mentha x gentilis, synoniem: Mentha x gentilis) 

De meeste mint (of munt)-soorten van het geslacht Mentha groeien in de zon of in de 

schaduw. In de zon ontstaat de meest compacte groei en de meest intense kleur, geur en 

smaak. Elke soort doorloopt 2 groeistadia: in het voorjaar is daar de groeispurt naar boven 

voor de bloei. Daarna ontstaan de horizontaal (hard) groeiende uitlopers, die op een andere 

plaats tot nieuwe planten uitgroeien. Bijen en vlinders zijn dol op muntbloemen. 

 
Een vleugje gemberaroma geeft aan tomaten en fruitsalade de finishing touch. Deze 

gembermunt (ook lekker bij vis!) biedt een boeiende muntvariatie. De planten hebben een 

bescheiden breedtegroei. 
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Bosaardbei  

(Fragaria vesca) 

is de wilde tegenhanger van de cultuuraardbei. Maar waar de cultuuraardbei een kruising is 

tussen soorten, is de bosaardbei een botanische soort. De bosaardbei wordt ook wel kleine 

bosaardbei genoemd, ter onderscheid van de grote bosaardbei (Fragaria moschata). 

De bosaardbei groeit in bijna heel België en Nederland, vooral in bosgebieden en meestal op 

een ietwat vochtige zandgrond in gefilterd zonlicht. De plant heeft kleine witte bloemen. De 

samengestelde, drievoudige bladeren zijn glanzend en hebben een gezaagde rand. 

De vruchten, eigenlijk zijn het schijnvruchten, verspreiden een zoetige geur. Ze zijn 

eetbaar, maar zijn kleiner dan die van de cultuuraardbei. 

De bosaardbei kan makkelijk verward worden met de schijnaardbei. Deze komt veel voor in 

parken, en is herkenbaar aan zijn gele bloemen. 

Toepassingen 

De kleine vruchten hebben een frisse en zoete smaak. Ze zijn geschikt voor vruchtensalades 

en -dranken, siroop en jam. De bladeren zijn geschikt voor toevoeging aan kruidenthee of 

salade. 
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Bosandoorn  

(Stachys sylvatica)  

is een overblijvende plant uit de lipbloemenfamilie (Labiatae oftewel Lamiaceae). 

De taaie stengels zijn ruwbehaard en vierkantig. De hoogte is 30-120 cm. De bosandoorn 
groeit op beschaduwde plaatsen in met name bossen en heggen. Bij kneuzing van de plant 
scheidt deze een onaangename geur af. De bladeren zijn langgesteeld, eirond en gekarteld 
en gezaagd. 

De tweelippige bloem is purperachtig bruin met witte vlekjes en heeft een doorsnede van 1-
1,5 cm. De kelk heeft vijf smalle tanden en beschikt over klierhaartjes. Er 
worden schijnkransen gevormd van zes bloemen samen, die zich openen van juni tot 
augustus. De vrucht bestaat uit vier nootjes. 

Ecologische aspecten 

De plant wordt bezocht door andoornbij, blauwe metselbij, gewone sachembij, gouden 
metselbij, grote wolbij, nepetabij en honingbij. Het is de waardplant voor 
de bosandoornbochelwants. 

  

Plantengemeenschap 

Bosandoorn is een kensoort voor de klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke 
grond. 
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Citroengele honingklaver 

(Melilotus officinalis) 

ook vaak akkerhoningklaver genoemd, is een tweejarige- of meerjarige plant uit 
de vlinderbloemenfamilie (Leguminosae). De plant komt van nature voor in Zuid-Europa, 
maar is tegenwoordig overal verspreid. Het is een slanke, onbehaarde plant die overvloedig 
voorkomt langs wegen en op bouwland. Ook komt de soort in de duinen voor. De plant wordt 
30-150 cm hoog en bloeit van juli tot oktober. 

 

Bloemen 

De bloem is lichtgeel van kleur en ongeveer 5 mm lang. De bloemen vormen 
losse trossen van minimaal 5 cm lang. De kiel is bij deze bloem korter dan de zwaarden en 
de vlag. 

Het blad is drietallig en elk deelblaadje is ovaal of eirond en sterk getand. 

De plant draagt een bruine, eivormige, kale peul van 3-5 mm lengte met meestal één zaadje. 

 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Melilotus_officinalis.jpeg
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Citroengeranium 

 
(Pelargonium graveolens) 

De rozenpelargonium of rozengeranium is een soort Pelargonium. De plant staat ook bekend 
als citroenplant of citroengeranium en citroenpelargonium, met name de laatste twee worden 
vaak gebruikt door verkopers van de gecultiveerde varianten van de plant, er zijn nog twee 
andere soorten die citroengeranium's worden genoemd, Pelargonium crispum en Pelargonium 
radens. 

De rozenpelargonium is een tot 1,3 m hoge struik met diep ingesneden, handvormig gelobde, 
grasgroene bladeren. Alle delen van de plant zijn viltig behaard. De bladeren ruiken naar rozen 
en citroen. De witte of roze bloemen groeien met vijf tot tien stuks aan elke bloemstengel. De 
bloemen hebben een op een veertje lijkende wijnrode tekening op de twee bovenste 
bloemblaadjes. 

De soort komt van nature voor in Mozambique, Zimbabwe en in Transvaal en 
de Kaapprovincie in Zuid-Afrika. Hij groeit daar op vochtige plaatsen in de halfschaduw. De 
species heeft zeer fijn ingesneden blad. In België en Nederland is het de bekendste soort 
welriekende Pelargonium die als zodanig wordt verkocht. Hij kan als kamerplant worden 
gehouden en vanaf mei ook buiten worden gezet. De als "graveolens" aangeboden planten zijn 
echter meestal derivaten met een grovere bladvorm die voor een groot deel afstamt van de 
species. 

De plant en een aantal van zijn cultivars die er sterk op gelijken als de P. x citrosmum, zijn de 
belangrijkste leverancier van “pelargonium-olie”, in de parfumindustrie een substituut voor de 
zeer dure rozenolie. 
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Citroenmelisse  

(Melissa officinalis)  

is een vaste plant die tot de lipbloemenfamilie (Lamiaceae) behoort. De plant ruikt 
naar citroen. De plant groeit voornamelijk in Zuid-Europa, maar is in meer gematigde 
streken als Nederland en België eenvoudig te vermeerderen aangezien de plant 's winters 
door middel van wortelstokken voortleeft. De plant wordt circa 0,5 m hoog. 

Naamgeving 

De naam citroenmelisse komt van het Oudgriekse woord melissa (μέλισσα), dat 'honingbij' 
betekent. Deze naam is zeer toepasselijk omdat citroenmelisse veel bijen aantrekt. De plant 
staat bekend als een belangrijke producent van nectar, de grondstof van honing. 

Geschiedenis 

Citroenmelisse was 2000 jaar geleden al bekend bij verschillende volkeren. Waarschijnlijk 
brachten de Arabieren de plant via Spanje naar Europa. Aanvankelijk hielden alleen 
kloosters zich bezig met de teelt. 

Toepassingen 

Van de verse of gedroogde bladeren kan 'thee' worden getrokken. Citroenmelisse wordt 
gebruikt als smaakmaker bij visgerechten, soepen, sauzen en omeletten. 

Zowel in thee- als in tinctuurvorm wordt aan citroenmelisse een anti-stress- en anti-
slapeloosheidseffect toegeschreven. 

De geur van de plant trekt bijen aan. Imkers gebruiken daarom het blad wel om bijenkorven 
mee in te wrijven. 

Voortplanting en teelt 

Citroenmelisse vermeerderen kan door stekken, zaaien en scheuren. Als de plant te droog 
staat wordt het blad geelachtig, maar een te vochtige en schaduwrijke plaats gaat ten koste 
van de smaak. Citroenmelisse kan ook geteeld worden in bloempotten. 

Trivia 

Citroenmelisse is een veel gebruikt middel om beten van steekmuggen te voorkomen. Deze 
muggen beschikken over een sterke reukzin. Ze kunnen prooien eenvoudig lokaliseren met 
receptoren die uitgeademde lucht (CO2) en de geur van zweet waarnemen. De geur van 
citroenmelisse verstoort de werking daarvan waardoor een mug geen prooi meer kan vinden. 
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Dagwinde  

 

(Convolvulaceae)  

Behoort tot de windefamilie de orde Solanales 

Sommige soorten vormen inulinehoudende knollen (zoals de zoete aardappel). De zaden 
van sommige soorten worden voor medicinale doeleinden gebruikt onder meer als 
gorgeldrank. Sommige soorten bevatten ergoline alkaloïden, die voor drugsdoeleinden 
(ololiuhqui) gebruikt worden. Ook zijn er soorten voor de siertuin en hardnekkige onkruiden 
(haagwinde, akkerwinde). 

Kenmerken 

De bladeren staan verspreid en hebben geen steunblaadjes. De bloemen zijn regelmatig en 
tweeslachtig met vijf kelkbladen, een vijfslippige of -spletige bloemkroon en vijf (of 
tien) meeldraden. Het vruchtbeginsel is bovenstandig, meestal tweehokkig en met meestal 
en draadvormige stijl met twee stempels. De vrucht is een doosvrucht. 

Taxonomie 

In de moderne opvatting bevat de windefamilie zo'n 55 geslachten en ongeveer 1600 
soorten. Wat er al dan niet tot de windefamilie hoort verschilt per taxonomisch systeem. 
Het Cronquist-systeem (1981) onderscheidde een aparte warkruidfamilie (Cuscutaceae), 
maar de 23e druk van de Heukels (die het APG II-systeem volgt) voegt het warkruid in bij de 
windefamilie. Ook de bomen die vroeger de familie Humbertiaceae vormden worden nu 
ingevoegd. 
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Daslook  
 
(Allium ursinum)  

is een plant uit de narcisfamilie (Amaryllidaceae). Het is in België en Nederland een vrij 
algemene soort die sinds 1950 is gelijk gebleven of toegenomen. 

De ovale bladeren zijn 3–5 cm breed, donkergroen en parallel nervig. 

De bloemen hebben zes witte bloemdekbladen en zijn in losse bolvormige schermen 
gegroepeerd. De plant bloeit van april tot juni, soms tot juli. Na juli verdwijnt het 
bovengrondse deel van de plant volledig en blijft enkel de ondergrondse bloembol over. De 
plant wordt 30–40 cm hoog. De plant groeit vaak in groepen. De bloem bevat zes 
meeldraden en een driedelige stamper. Deze zijn omgeven door zes breed 
ovale bloemdekbladen. De zaden zijn zwartbruin. 

Naam 

Daslook wordt ook borslook, uienbloem, woutknooplook of wilde knoflook genoemd. De 
laatste naam is echter verwarrend omdat de naam wilde knoflook ook voor Kaapse 
knoflook (Tulbaghia violacea) gebruikt wordt. 

De soortaanduiding ursinum (= van de beren, ursus = beer) is ontstaan door het oude 
bijgeloof dat beren na hun winterslaap zich eerst aan deze plant tegoed deden. Dit is er ook 
de oorzaak dat de plant af en toe ook berenlook (in het Duits Bärlauch en in het Frans ail des 
ours) wordt genoemd. 

Voorkomen 

De plant komt voor in heel Europa (met uitzondering van het Middellandse 
Zeegebied), Klein-Azië, de Kaukasus, en in Siberië tot Kamtsjatka. Hij groeit bij voorkeur in 
schaduwrijke loofbossen met een humusrijke, vochtige, kalkhoudende ondergrond. 

In Nederland komt daslook veel voor in de duinen en in Zuid-Limburg. Als stinsenplant is ze 
vrij algemeen in het rivierengebied, Utrecht en Noord-Nederland. De plant is in Nederland 
sinds 1 januari 2017 niet meer wettelijk beschermd. In België is ze in veel gebieden 
plaatselijk vrij algemeen. 

Plantengemeenschap 

Daslook is een kensoort voor de klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke 
grond. 

Toepassingen 

De plant werd reeds in 1608 door de Brabantse botanicus Dodonaeus beschreven in 
zijn Cruydeboeck. 

De sterksmakende bladen kunnen rauw fijngehakt gebruikt worden in salades en 
in soepen. Vooral de bladeren ruiken bij het fijnwrijven naar knoflook, uien, bieslook of prei. 
In Duitsland geniet daslook sinds enkele jaren een grote populariteit en wordt verwerkt 
bijvoorbeeld tot pesto en marinades en in onder meer brood ('Bärlauchbrot') en kaas. In 
dorpen in en om het Mecsekgebergte in Hongarije, zoals in Orfű, worden eind maart of begin 
april daslook-festivals (medvehagyma-fesztivál) georganiseerd, waarbij daslook in vele 
varianten verwerkt in gerechten wordt aangeboden. 
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De bladeren van daslook lijken op de bladen van enkele andere, maar dan giftige planten, 
zoals die van het lelietje-van-dalen, de jonge bladen van de gevlekte aronskelk en eventueel 
de bladen van de herfsttijloos. Jaarlijks vallen er slachtoffers door verwisseling. Dergelijke 
verwisseling zal meestal het gevolg zijn van onbekendheid met de geur van daslook, 
aangezien de afwezigheid hiervan voldoende zou moeten zijn om de verwisseling snel op te 
merken.Ondanks de sterke uiengeur bij beschadiging van de bladeren worden de bloemen 
wel op vaas gehouden. 

De honing van daslook wordt gewonnen als deze plant in zeer grote hoeveelheden bloeit. In 
Hongarije in het gebied van het Mecsekgebergte wordt de honing als bijzonderheid verkocht. 

In tuinen wordt de plant soms gebruikt als afweermiddel tegen katten, omdat deze dieren niet 
veel op zouden hebben met de sterke geur. 

 

 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AlliumUrsinum-blad-hr.jpg
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Doornappel  
 

(Datura stramonium) 

 

ook wel dolappel, duivelskruid of mollenkruid, is een plant uit 

de nachtschadefamilie (Solanaceae). Het is een zeer giftige plant 

die hallucinogene alkaloïden bevat. 

Beschrijving 

De 5-10 cm lange trechtervormige bloemen zijn lang evenals de kelk die vijfkantig is. De 

bloeiperiode loopt van juni t/m september/oktober. De bloemen zijn wit, soms paars 

aangelopen. Ze staan in de oksels van de 8-20 cm lange bladeren. De doosvrucht is 

eivormig en vaak gestekeld. De doosvrucht, die na rijping gedurende de zomer openspringt, 

bevat honderden zwarte, niervormige zaden. 

 

Vrucht en zaden 

De stengel is onvertakt of vertakt. De alleenstaande en gesteelde bladeren zijn onregelmatig 

van vorm met brede tanden. De bladeren zijn niet behaard. De bovenzijde van de bladeren is 

donkerder dan de onderzijde.  

Biotoop 

Doornappel gedijt op zonnige open plaatsen met voedselrijke, omgewerkte, vaak 

kalkhoudende grond. Groeiplaatsen zijn bewerkte gronden, zeeduinen, voedselrijke ruigten, 

stortterreinen en zand- en grindstrandjes langs rivieren. 

Verspreiding 

Datura stramonium is inheems in Noord-Amerika, maar vond al vroeg na de ontdekking van 

dit continent ook in Europa verspreiding. De plant lijkt ook reeds te zijn afgebeeld op een 

schilderij van Jheronimus Bosch. Linnaeus beschreef de plant wetenschappelijk in 1753. 

Kruidenkenners als Nicholas Culpeper beschreven de plant echter al een eeuw eerder. Nu 

komt de plant in vrijwel alle gematigde gebieden ter wereld voor. De plant geldt in Nederland 

en Vlaanderen als vrij algemeen voorkomend, onder meer op droge zandgrond 

in duingebieden. 

Bestanddelen 

De voornaamste alkaloïden zijn hyoscyamine en scopolamine, stoffen die verwant zijn 

aan atropine uit de wolfskers (Atropa belladonna). Gaschromatografische analyse 

gecombineerd met massaspectrografie (GC-MS) heeft echter een cocktail van wel zo'n 29 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Datura_stramonium_MHNT.BOT.2004.0.263a.jpg
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verwante alkaloïden aangetoond in planten van Bulgaarse herkomst. 

Doornappel komt ook voor als akkeronkruid. De zaden zijn moeilijk te onderscheiden van 

sorghum-, gierst- en boekweitzaden. Voedingsmiddelen die afgeleid zijn van deze granen 

kunnen soms te hoge concentraties atropine en scopolamine (tropaanalkaloiden) 

bevatten. Vooral baby's en peuters zijn hier gevoelig voor. 

Toepassingen 

Door Indianen werd de plant wel gebruikt om hallucinaties op te wekken. Dit is niet 

ongevaarlijk en bij overdosering kan de afloop fataal zijn. Volgens overleveringen zou de 

doornappel door heksen gebruikt zijn in hun vliegzalf. 

In de achttiende eeuw werd een aftreksel van de doornappel soms gebruikt om 

'Condorcetgif' te maken, een dodelijk mengsel van opium, stramonium en zoetstof dat 

gebruikt werd om zelfmoord te plegen. In de nacht van 12 en 13 april 1814 

probeerde Napoleon Bonaparte tevergeefs om zichzelf om het leven te brengen door het 

drinken van een glas wijn met het condorcetgif. Eerder waren markies Nicolas de 

Condorcet en kardinaal Étienne Charles de Loménie de Brienne er wel in geslaagd om 

met het gif een einde aan hun leven te maken.  

De doornappel wordt soms gebruikt door experimenterende drugsgebruikers. Dit resulteert 

vrijwel altijd in een bad trip. De hallucinaties kunnen 48 uur aanhouden. De giftige alkaloiden 

komen in alle delen van de plant voor en variëren tot een factor 5 per plant. Ook binnen een 

plant kunnen er factoren verschil optreden tussen bijvoorbeeld verschillende 

bladeren. Wanneer de plant jong is, is de verhouding scopolamine tot atropine ongeveer 3:1; 

na de bloei is deze verhouding omgedraaid. Mede door deze grote variatie in de giftige 

bestanddelen treedt er gemakkelijk een fatale vergiftiging op. 

Vroeger gebruikte men de bladeren van de plant voor 'astma-sigaretten' omdat atropine de 

luchtwegen verwijdt (bronchodilatatore werking). Ook hier bleek een juiste dosering niet 

mogelijk, zodat steeds vergiftigingen optraden. Halverwege de 20e eeuw werden 

astmasigaretten daarom van de markt gehaald.  
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Dotter of Gewone dotterbloem  

(Caltha palustris subsp. palustris)  

is een vaste plant uit de ranonkelfamilie (Ranunculaceae). De bloem ontleende zijn naam aan het 
Duitse 'Dotter' en het etymologisch verwante Middelnederlandse 'doder' (dodre) wat ‘dooier’ 
betekent, daarmee verwijzend naar zijn gele kleur. 

Kenmerken 
De gewone dotterbloem onderscheidt zich van de zeldzaam 
voorkomende spindotterbloem (Caltha palustris subsp. araneosa) door de holle, niet 
verdikte knopen van de bloemstengels en het ontbreken van een elleboogvormige knik. 

De plant behoudt zijn bladeren. De bladeren zijn rond tot bijna niervormig. De plant wordt 30-45 
cm hoog. 

De favoriete standplaats is langs randen van sloten, beken, in vochtige weilanden, brongebieden 
en andere zompige plaatsen. Op deze plaatsen komt de plant zowel in de volle zon als in de 
halfschaduw voor. 

De bloeiperiode loopt van maart tot april en soms nog van augustus tot september. De ongeveer 
4 cm grote bloemen tellen vijf tot acht gele kelkbladen, geen kroonbladen en 
talloze meeldraden.Licht glanzende bladen. De onderste bladeren zijn lang gesteeld. De 
bloemstengels zijn hol en glad. 

Verspreiding 
De plant heeft een voortdurend vochtige bodem nodig voor de ontwikkeling van de knollen. 
Varieert de vochtigheidsgraad, dan blijven de knollen klein. Rijpe zaden blijven drijven, waardoor 
de plant zich gemakkelijk langs de oevers van beken en sloten verspreidt. 

Het verspreidingsgebied beslaat grote delen van Europa, de gematigde delen van Azië en Noord-
Amerika. 

In Nederland is de plant vanaf 1 januari 2016 niet meer wettelijk beschermd. 

Plantengemeenschap 
De gewone dotterbloem is een kensoort voor het gewone en spindotterbloem-verbond (Calthion 
palustris), een verbond van plantengemeenschappen van bloemrijke, drassige graslanden op 
mineraalrijke bodems. 

Ook is ze een indicatorsoort voor het dotterbloemgrasland, een karteringseenheid in 
de Biologische Waarderingskaart (BWK) van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest met als code 'hc'. 

Ecologie 
Vee vermijdt de licht giftige plant. Hooi met een geringe hoeveelheid dotterbloemen kan voor vee 
geen kwaad, maar grote hoeveelheden leiden tot spijsverteringsstoringen. 

De bloemen worden bezocht door zowel vliegen, kevers als bijen. Wanneer de insecten over de 
meeldraden kruipen, overdekt het stuifmeel hen, waarna zij weer bloemen kunnen bevruchten. 
De plant komt niet voor in brakwater. 
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Gebruik 
De plant bevat onder meer choline, flavonoïde, protoanemonine en saponine. De bloemknoppen 
worden vooral in Duitsland in azijn wel ter vervanging van kappertjes gebruikt. De bloemen 
houden zich prima in de vaas. 

Wanneer de plant als sierplant in de tuin gebruikt wordt, kan al binnenshuis gezaaid worden. 
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Driekleurig viooltje  

(Viola tricolor)  

is een plant uit de viooltjesfamilie (Violaceae). De soort komt in Europa van Lapland tot aan 
de Middellandse Zee en in Siberië voor. 

Kenmerken 

De plant is eenjarig (soms meerjarig), kan tot 30 cm hoog worden en wortelt tot 45 cm diep. 
De plant heeft een kantige stengel die zich meestal in rechte hoeken vertakt. De stengels 
dragen kleine, tegenover elkaar staande blaadjes die langgerekt tot ovaal met een 
gekartelde rand zijn, ook hebben ze steunblaadjes aan de basis van de stengel, die drie- tot 
achtlobbig maar soms veerspletig zijn. Deze steunblaadjes kunnen bijna zo groot zijn als het 
'echte' blad. De eindstandige lob van het steunblaadje is het sterkst ontwikkeld. 

De bloeitijd is van mei tot oktober. De bloemen zijn minstens 1 cm breed, maar meestal 
breder, gemiddeld 1,5 cm. De kelkslippen steken er niet buiten uit. De topslip van de 
steunblaadjes is verreweg de grootste slip. Bloemen zijn driekleurig. Meestal niet effen wit of 
paars (zie foto closeup). De twee rechtopstaande kroonbladen zijn meestal violet. De twee 
zijdelings naar achteren gebogen kroonbladen neigen wat meer naar blauw. Het onderste 
kroonblad is geel of wit gekleurd met een violet vlekje beneden, dat eindigt in een spoor dat 
met nectar is gevuld. Het driekleurig viooltje geurt licht. Het driekleurig viooltje wordt 
beschermd voor zelfbevruchting doordat een klepje bij het gaatje van de 
bolvormige stempel het binnenvallen van eigen stuifmeel voorkomt. Na het rijpen springen 
de eenhokkige vruchten met drie kleppen open. Bij het openspringen worden de zaden 
weggeslingerd. Ook heeft het zaad een mierenbroodje, waardoor het ook door mieren 
verspreid wordt. 

Gebruik 

Bastaarden van het driekleurig viooltje met Viola lutea en Viola altaïca worden in talloze 
variaties als reuzenviolen gekweekt. Het driekleurig viooltje is ook eetbaar. 

Het driekleurig viooltje is als geneeskruid door Rembert Dodoens (1554) voor het eerst 
beschreven. De soort werd gebruikt bij kinderziekten en bij kwalen van de luchtwegen. In 
Engeland werd het veel gebruikt bij hartkwalen, krampen in de borst en borstvliesontsteking. 
Vroeger werd de plant als geneesmiddel gebruikt omdat deze pijnstillend en slijmoplossend 
zou zijn. In fytotherapie wordt het driekleurig viooltje gebruikt 
tegen huidaandoeningen zoals dauwworm en eczeem. 

Naam 

Herkomst van de naam 

In veel oude kruidboeken wordt het driekleurig viooltje vaak 'Herba Trinitatis' genoemd, het 
'Kruid van de Drievuldigheid'. De naam 'stiefmoedertje' slaat op de vorm van de bloemen, 
met het grote onderste blad als de moeder, de twee daarboven gelegen bloemblaadjes als 
haar eigen dochters en de bovenste bloemblaadjes als haar stiefdochters. Het driekleurig 
viooltje was vroeger het symbool van de herinnering en werd daarom veel op graven 
geplant. 

Andere namen 

Achterumkiekertje, blauw engeltje, blauw klokje, drie-eenheidsbloem, drievaldige bloem, 
drieverwige bloem, dryvuldigchetsbloem, drievuldigheidsbloempje, eksterogen, fiegeletje, 
filet, fletterkes, freyssamcruyt, gezichtje, glazen muiltje, grilkieker, klein violetje, nacht en 
dagjes, pansee, pas(s)ijntje, pensee(bloem), schoen en muiltje, schoenlapper, soldaatje, 
stiefmoerskruid, swe(al)tsjeblom, tuinviooltje, veldvioletten, vieultje, wild viooltje, wilde 
pensee, zeeschulpje, zevenkleurbloempje, zuanewiezertje, zwaluwtje. 
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Namen in andere talen 

De namen 'pansy' en 'pensee' zijn beide afgeleid van het Franse woord 'penser' dat 'denken' 
betekent. In het Frans worden de namen violette en pensée sauvage gebruikt. In het Duits 
heeft de plant vele namen. De meest gebruikte is 'Das wilde Stiefmütterchen'. In het Engels 
is wellicht de mooiste naam 'Johnny-jump', omdat het zaad wegspringt en omdat het op de 
meest onverwachte plekken opduiken kan. 

Het driekleurig viooltje in de cultuur 

Een oude legende vertelt het verhaal van het viooltje dat een verleidende en betoverende 
geur had. De mensen konden de geur niet weerstaan en moesten gewoon aan het viooltje 
ruiken. Hierbij vertrapten de mensen het graan en koren rondom het viooltje. Dit stemde het 
plantje verdrietig en het bad tot God om haar de verlokkende geur te ontnemen. Sindsdien 
heeft het viooltje geen geur meer... 

In Shakespeares A Midsummer Night's Dream brouwt Oberon een liefdesdrank van het 
driekleurig viooltje. 

Heinrich Witte (1829-1917), Nederlands botanicus en publicist, publiceerde in 1875 
zijn novelle Het driekleurige viooltje, waarin hij verhaalt hoeveel plezier het vinden van de 
plant hem geeft tijdens een wandeling in de omgeving van Bennekom.  
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Dropplant  

(Agastache foeniculum)  

is een muntachtig kruid waarvan de bladeren naar anijs smaken. De geur doet echter aan de 
smaak van drop denken. Het is een niet winterharde vaste plant. Deze plant dient echter niet 
verward te worden met de zoethoutplant (Glycyrrhiza glabra) die werkelijk gebruikt wordt om drop 
te maken. 

De bladeren van de dropnetel lijken op de bladeren van Monarda, maar die plant heeft een rode 
bloem en de dropnetel heeft een blauw/paarse bloem. De plant komt van nature voor op 
de prairies van Noord-Amerika. Er bestaan verschillende cultivars waarvan sommige met andere 
kleuren. 

Beschrijving 
Deze soort groeit van 61 cm tot 120 cm lang en 30 cm breed, in een klompachtige, 
rechtopstaande vorm, met lange blauwpaarse bloemkaarsen. De bladeren hebben een ovale, 
getande vorm met daaronder een witte tint. De plant bloeit in juni tot september met heldere 
lavendelbloemen die bij de punt kleurrijker worden. Eén plant kan meer dan 90.000 individuele 
bloemen produceren. Het wortelstelsel produceert een penwortel 

Toepassingen 
Het kruid kent verschillende culinaire en medicinale toepassingen en is in Europa winterhard. 
De Apache-indianen gebruikten deze plant al als geneesmiddel. 
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Duizendblad 

  
(Achillea millefolium) 
 
is een plant uit de composietenfamilie. De soortaanduiding millefolium verwijst naar het 
dubbel veerdelige blad, waardoor het lijkt of het uit zeer veel kleine blaadjes bestaat. 
De geslachtsnaam is afgeleid van Achilles, die duizendblad met zijn legers meenam voor de 
behandeling van krijgswonden. 

De plant komt voor op voedselrijke, verstoorde grond en op braakliggende terreinen. De 
plant kan goed tegen droogte. De plant komt algemeen voor in Europa en Noord-Amerika en 
heeft een kenmerkende geur. 

De plant wordt 15–50 cm hoog en vormt ondergronds wortelstokken voor vegetatieve 
verspreiding. 

Het duizendblad bloeit van juni tot november met wit tot roze bloemen. De planten met roze 
bloemhoofdjes worden ook in de siertuin gebruikt. Soms komen planten met rode bloemen 
ook in het wild voor. De samengestelde bloeiwijze bestaat uit een schermvormige tros met 
bloemhoofdjes. 

Inhoudsstoffen 

De plant bevat isovaleriaanzuur, salicylzuur, asparagine, sterolen, flavonoïden, bitterstoffen, 

tanninen en coumarinen. 

Toepassingen 

Als voeding 

Duizendblad werd vroeger, voordat de werking van hop ontdekt werd, gebruikt bij 
de bierbereiding. 

Ook was de plant in de zeventiende eeuw een populaire groente. De jonge bladeren werden 
als spinazie klaargemaakt of in soep gedaan. De bladeren zijn zoet met een iets bittere 
smaak. 

Kruidengeneeskunde 

Vooral de bloemschermen en het blad bevatten geneeskrachtige stoffen. De plant werd 
vroeger gebruikt als opwekkend en versterkend middel. Tegenwoordig wordt duizendblad 
nog wel gebruikt tegen verkoudheid en griep. De etherische oliën kunnen darmkramp en 
buikpijn verzachten en werken ontstekingsremmend, zo hebben de aanwezige flavonoïden 
een antibiotische werking, werkt het salicylzuur pijnstillend en 
het kalium en sesquiterpenen gaan beide oedeemvorming tegen. De groene bladeren 
hebben een bloedstelpend effect en werden vroeger voor de behandeling van wonden 
gebruikt. 

Het innemen van sap van de plant stimuleert juist bloedingen. Het kan de menstruatie 
bevorderen, maar ook bloedneus veroorzaken. In het Engels heet de plant daarom ook 
wel nosebleed. Veelal wordt er een thee getrokken die tijdens de menstruatie voor een 
betere doorbloeding zou zorgen en krampen zou tegengaan. Een theekuur van duizendblad 
is vochtafdrijvend en helpt tegen oedeem en jicht. Een omslag van duizendblad bespoedigt 
de genezing van eerstegraads brandwonden en open wonden. 
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In het volksgeloof 

De gedroogde stengels van het duizendblad worden traditioneel gebruikt voor het 
voorspellen met behulp van het Boek der Veranderingen ook bekend als I-tjing, het klassieke 
Chinese orakel- of wijsheidsboek. 

In het volksgeloof van de Middeleeuwen werd de plant ook een beschermende kracht 
toegedicht tegen spoken en de duivel. Hiervoor moest hij onder de dorpel van het huis 
worden neergelegd. Zie ook afweerkruid. 

Waardplant 

Duizendblad is waardplant voor de vlinders Bucculatrix cristatella, Coleophora 
trochilella, Coleophora argentula, Cochylidia richteriana, Dichrorampha 
petiverella, Dichrorampha alpinana, Dichrorampha plumbagana, Dichrorampha 
plumbana, Dichrorampha vancouverana, Epiblema graphana, Phycitodes saxicola, Thiodia 
citrana en de duizenbladblindwants Megalocoleus molliculus 
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Dwergkwee of Japanse sierkwee  

(Chaenomeles japonica)  

is een plant uit de rozenfamilie (Rosaceae). De vrucht van de Japanse sierkwee is een appel 

die in het Japans Kusa-boke worden genoemd. 
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Echte gamander of muurgamander  

(Teucrium chamaedrys)  

is een groenblijvende struik die behoort tot de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). De soort staat op 
de Nederlandse Rode lijst van planten als zeer zeldzaam en zeer sterk afgenomen. Deze plant is 
in Nederland wettelijk beschermd sinds 1 januari 2017 door de Wet Natuurbescherming. De 
soortaanduiding chamaedrys is afgeleid van het Oudgriekse 'chamai' dat grond en 'drus' dat eik 
betekent. Waarschijnlijk omdat de vorm van de blaadjes een beetje op die van eik lijken. 

De echte gamander komt voor in Eurazië en in Nederland in Zuid-Limburg. De plant wordt in de 
siertuin gebruikt, zoals in knooptuintjes, rotstuinen en vooraan in de border. De plant kan door 
middel van stekken makkelijk vermeerderd worden en laat zich knippen in lage hegjes. 

De oorspronkelijk adventieve ondersoort Teucrium chamaedrys subsp. chamaedrys komt sinds 
1905 in de duinen bij Vogelenzang voor en onderscheidt zich van de echte gamander door de 
2,5-3,5 cm lange bladeren en het ontbreken van gesteelde klieren. 

De echte gamander wordt 15-30 cm hoog en heeft meestal liggende aan de top opstaande, 
behaarde stengels. De plant vormt worteluitlopers. De gesteelde, enigszins leerachtige, 
glanzende, donkergroene bladeren zijn 1-2,5 cm lang en hebben evenals 
de kelk en bloemkroon soms gesteelde klieren. De bladvorm is elliptisch tot langwerpig en aan de 
voet wigvormig versmald. De bladrand is gekarteld tot gelobd. De plant bloeit van juli tot 
september met eerst lichtroze later donkerder wordende bloemen, die in 
armbloemige schijnkransen staan en samen een schijnaar vormen. 

De bloemen worden bezocht door solitaire bijen en hommels met in verhouding een lange tong, 
zoals bijvoorbeeld de grote wolbij, de andoornbij en de akkerhommel. Het nectarium ligt 
onderaan aan de voorkant van het vruchtbeginsel en de nectar verzamelt zich in een uitstulping 
aan de onderzijde van de kroonbuis. De nectar heeft een suikergehalte van 61% en bevat 
evenveel fructose als glucose. 

De plant komt voor in kalkgrasland en in siertuinen. 

Plantengemeenschap 
De echte gamander is een kensoort voor de klasse van de kalkgraslanden (Festuco-Brometea). 
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Echte guldenroede  

(Solidago virgaurea)  

is een vaste plant die behoort tot de composietenfamilie (Compositae of Asteraceae). De soort 
staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als vrij zeldzaam en sterk in aantal afgenomen. 
De plant komt van nature voor in Eurazië. Daarnaast wordt er de kleiner 
blijvende ondersoort Solidago virgaurea subsp. minuta onderscheiden. 

De plant wordt 30-100 cm hoog en heeft vaak een zijdelings bladrozet. De onderste, 
eironde bladeren zijn groter, breder, hebben een scherper gezaagde bladrand en een langere 
bladsteel dan de bovenste, lancetvormige bladeren. 

De echte guldenroede bloeit van juli tot de herfst met gele bloemen, die in 6 tot 10 mm 
brede hoofdjes zijn gerangschikt. De 6-12 mm lange lintbloemen steken buiten de hoofdjes. De 
hoofdjes vormen een tros of een pluim, die korte, rechte zijtakken hebben. 

De vrucht is een nootje. 

De plant komt voor op zwak zure, lemige grond in lichte loofbossen en langs bosranden. 

Toepassingen 
De echte guldenroede wordt in de kruidengeneeskunde gebruikt bij blaas- en nierproblemen. De 
belangrijkste inhoudstoffen zijn fenolglycoside, leiocarposide en flavonoïde. 

Ook leveren de bloemhoofdjes een goudgele verfstof voor het verven van wol of katoen. 
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Echte heemst  
 

(Althaea officinalis)  

is een plant uit de kaasjeskruidfamilie (Malvaceae). Deze plant is door menselijk toedoen 

over de hele wereld verspreid naar gebieden waar grondsoort, vochtigheid en klimaat 

gunstig zijn. De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als vrij zeldzaam en 

matig afgenomen. 

De plant wordt 90–200 cm hoog en is fluweelachtig behaard. Ook de deelvruchten zijn 

behaard. Heemst bloeit van juli tot september met bleekroze bloemen. 

Heemst komt voornamelijk voor in brak water in rietmoerassen, in slootkanten en verruigde 

gebieden. Komt ook langs het IJsselmeer voor. 

Kweek 

Voor de kweek van heemst is veel zonlicht nodig (zo'n zeven uur per dag). Heemst heeft 

veel behoefte aan vocht en de grond dient voedselrijk te zijn. Er zijn zowel enkelbloemige als 

dubbelbloemige cultivars in de kleuren rood, roze, paars, geel en wit. Heemst bloeit van juli 

tot en met september. 

Gebruik 

Het zetmeel met eiwitachtige stoffen dat wordt gevonden in de wortel, werd vroeger gebruikt 

tijdens het bereiden van het snoepgoed marshmallows en spekken. De bladeren van deze 

plant zijn gekookt eetbaar, de bloemen worden rauw gebruikt in salades. 

Medicinaal heeft heemstwortel een verzachtende werking op de luchtwegen. Het wordt 

gebruikt in hoestdrank. 
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Echte kamille  

(Matricaria chamomilla)  

is een eenjarige plant uit de composietenfamilie (Asteraceae). De soort komt overal in Europa 
voor en wordt op grote schaal geteeld in Hongarije en Oost-Europa. 

Kenmerken 
De echte kamille heeft meestal een vrij sterke, zoete geur. De plant kan 20-40 cm hoog worden. 
De stengels staan rechtop en zijn vertakt. Het blad is twee- tot drievoudig veerdelig met lange, 
smalle, lijnvormige slippen. 

Echte kamille bloeit van mei tot eind september. Het 1-1,5 cm brede bloemhoofdje heeft een witte 
stralenkrans van lintbloemen en in het hart vijftandige buisbloempjes. 
De omwindselbladen hebben geen bruine rand, maar ze kunnen wel een bruinachtige top 
hebben. De bloembodem is hol. De witte lintbloemen buigen 's nachts en aan het eind van de 
bloei naar beneden. De hoofdjes zijn tamelijk lang gesteeld. Tijdens de bloei verlengt de 
bloemhoofdjesbodem zich en wordt kegelvormig. 

De vrucht is een afgerond, 2 mm lang nootje. 

Wetenschappelijke naam 
Linnaeus nam in 1753 vijf soorten op in het geslacht Matricaria. Twee daarvan, M. 
parthenium (moederkruid) en M. argentea (nu Tanacetum sericeum (Adams) Sch. Bip.), worden 
al lang niet meer in dit geslacht geplaatst maar in Chrysanthemum sensu lato. De overige drie 
zijn M. maritima, M. chamomilla en M. recutita. Op grond van de beschrijvingen die Linnaeus 
citeerde is de eerste de reukeloze kamille, de laatste is de echte kamille. Onder M. 
chamomilla zijn in 1753 verwijzingen te vinden naar beschrijvingen waarvan sommige betrekking 
hebben op de reukeloze kamille, andere op de echte kamille. In 1755 corrigeerde Linnaeus dit in 
de tweede druk van zijn Flora Suecica, door alle elementen die verwezen naar de reukeloze 
kamille te verplaatsen van Matricaria chamomilla naar M. inodora, en door de determinatie 
zodanig aan te passen dat die beter overeenkwam met de echte kamille. Aan Matricaria 
recutita gaf hij de overbodige nieuwe naam M. suaveolens. In de tweede druk van Species 
plantarum (1763) en in zijn latere werken bleef Linnaeus bij die veranderingen. Al snel 
concludeerden de meeste auteurs dat M. chamomilla en M. suaveolens dezelfde soort waren, 
waardoor de naam Matricaria chamomilla, als oudste van die twee, in zwang raakte voor de 
echte kamille.  

Als voor een taxon twee namen tegelijk geldig gepubliceerd worden, zoals in het geval 
van Matricaria chamomilla en M. recutita, dan is het volgens de regels van de ICN (voorheen 
ICBN) formeel zo dat de eerste auteur die een keuze tussen de twee maakt, gevolgd moet 
worden. Volgens Applequist was de eerste die dit deed Visiani in 1844, toen die M. recutita in de 
synonymie van M. chamomilla plaatste. 

Hoewel de naam Matricaria chamomilla lange tijd in zwang was voor de echte kamille, hebben in 
de twintigste eeuw verschillende auteurs betoogd dat de naam M. recutita gebruikt zou moeten 
worden, gezien de onduidelijkheid in de protoloog van M. chamomilla, en omdat die laatste naam 
daardoor feitelijk niet meer was dan een synoniem voor M. maritima. In 1974 wees Grierson 
"Clifford Herbarium 415 Matricaria 1" (BM) aan als lectotype voor de naam M. 
chamomilla. Daarmee is de naam Matricaria chamomilla L. ondubbelzinnig verbonden aan een 
specimen dat (een jong exemplaar van) de echte kamille vertegenwoordigt. Met de naam 
gefixeerd aan een type en de keuze tussen twee beschikbare en even oude namen gemaakt, is 
de geldige naam voor de soort in Matricaria dan Matricaria chamomilla L.  

Onduidelijkheid over het type van het geslacht Matricaria leidde ertoe dat de echte kamille ook 
wel in een ander geslacht werd geplaatst, als de opvatting van een auteur was dat de soort niet in 
hetzelfde geslacht als de reukeloze kamille thuishoorde. In 1925 wees M.L. Green M. 
chamomilla aan als lectotype van het geslacht maar in 1961 wees E.G. Pobedimova die keuze af 
omdat de diagnose ervan (in Species plantarum, 1753) in strijd was met de beschrijving door 
Linnaeus van het geslacht (in Genera plantarum ed. 5, 1754), en wees M. recutita aan als 
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typesoort. Inmiddels is M. recutita vastgelegd als typus conservandus van het 
geslacht Matricaria in Appendix III van de ICN. Zolang M. chamomilla en M. recutita als 
synoniemen worden beschouwd, kan de echte kamille dus uitsluitend in een ander geslacht 
worden geplaatst als het hele geslacht Matricaria komt te vervallen. 

Ecologie 
Echte kamille komt voor op open, vochtige tot droge, betreden of omgewerkte grond. Wat de 
zuurtegraad of bodemtextuur betreft, is de soort weinig kieskeurig. Omdat een groot gedeelte van 
de zaden in de bodem lang kiemkrachtig blijft, domineert echte kamille dikwijls de 
pioniersbegroeiing in het eerste jaar na braakligging van de akker. Eenzelfde verschijnsel doet 
zich frequent voor op plaatsen waar hopen teelaarde zijn gedeponeerd. Verder komt echte 
kamille voor in beschadigde of recent aangelegde bermen, in tuinen en plantsoenen en allerlei 
open, jonge begroeiingen. Tijdelijk kan de soort een opvallende plaats innemen in pas 
aangelegde graslanden of gazons. 

Gebruik 
Medisch 
Van de gedroogde echte kamille wordt thee gezet voor onder meer mondspoeling. Door het 
hogere percentage blauwe azuleen en bisabolol heeft de olie ontstekingsremmende 
eigenschappen en wordt deze in zalfjes verwerkt. De etherische olie wordt met stoomdistillatie uit 
de bloemhoofdjes gewonnen. Verder komen talrijke flavonen en flavonolen in de plant voor. De 
bittere smaak wordt veroorzaakt door sesquiterpeenlactonen. 

Afweerkruid 

In het volksgeloof in de middeleeuwen was de werking van de plant het grootst als hij voor Sint 
Jan werd geplukt. Na die datum zou hij schadelijk zijn bij gebruik, omdat hij door heksen zou zijn 
besprenkeld. Ook zou de plant heksen weghouden als hij aan het huis werd gehangen.  

Andere namen 
Zere-ogenbloem, kleine kamille, Duitse kamille, veldkamille, epelijn. 
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Echte Karwij  

(Carum carvi, ook wel: kummel)  

is een tweejarige plant die behoort tot de schermbloemenfamilie (Apiaceae of Umbelliferae). De 
soort komt in het wild voor in West-Azië, Noord-Afrika en Europa waar hij in weilanden, bermen 
en op dijken groeit. De plant wordt ook wel echte-, of wilde karwij genoemd. Hij wordt ook veel 
geteeld om het zaad. 

De plant wordt 30-60 cm hoog en heeft fijne, langwerpig-eironde, dubbelgeveerde bladeren. De 
plant vormt een penwortel. 

Karwij bloeit in mei en juni. De bloemschermen zijn samengestelde schermen die bestaan uit vijf 
tot zestien stralen van ongelijke lengte met daarop groepjes kleine, wit tot roze, bloemen. Aan de 
schermen zitten nul tot drie omwindselbladen en -blaadjes. De vrucht is een 
tweedelige splitvrucht. 

Toepassingen 
De "zaadjes" (botanisch gezien gaat het om een tweedelige splitvrucht) zijn 3-4 mm lang en ei- 
tot halvemaanvormig. Ze hebben een prettig kruidig aroma, afkomstig uit 
vooral carvon en limoneen. 

In de kruidengeneeskunde wordt karwijzaad (Fructus Carvi) onder andere aanbevolen bij 
maagklachten (winderigheid, opgeblazen gevoel, krampen); het schijnt tevens de eetlust - maar 
ook de menstruatie - te bevorderen. 

Verwarring met komijn 
Karwijzaad (ook wel kummel genoemd, naar het Duitse Kümmel) wordt vaak verward met komijn, 
deels vanwege de grote overeenkomst in smaak en uiterlijk, maar ook doordat de namen in veel 
talen grote overeenkomst vertonen. Veel (online) woordenboeken vertalen de namen dan ook 
domweg verkeerd of beide als hetzelfde. In komijnekaas zoals Leidse kaas wordt komijn gebruikt 
en geen karwijzaad. 

Karwijzaad is licht gebogen, terwijl komijnzaden recht zijn. Door de overeenkomst in smaak 
(warm, kruidig, anijsachtig) zijn beide kruiden als specerij in gerechten wel als vervanger voor 
elkaar te gebruiken, maar de smaak van karwij is grofweg dubbel zo sterk als van komijn. 
Afgezien van de sterkte van de smaak is karwij iets scherper, terwijl komijn wat bitterder is. 
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Echte marjolein 

(Origanum majorana, synoniem: Majorana hortensis) 

is een plant uit de lipbloemenfamilie. De soort staat ook wel bekend 
als majoraan of worstkruid. 

De echte marjolein is afkomstig uit het oosten van het Middellandse Zeegebied. De plant is 
reeds sinds de oudheid bekend in Europa. Marjolein heeft een intens aroma, dat 
aan oregano doet denken, maar zachter van smaak en zoeter is. Het kruid wordt 
voornamelijk gebruikt bij de bereiding van worsten, maar past ook uitstekend bij witte 
bonen, aardappelgerechten, zuurkool, gehakt, varkensvlees, vleespastei, wild en gevogelte 
en in tomatensaus. 

Geschiedenis 

Bij de oude Grieken werd marjolein samen met peterselie als middel tegen 
een kater gebruikt. Men vlocht er een krans mee en zette die op het hoofd tijdens de 
feestmaaltijd. 
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Echte salie  

(Salvia officinalis)  

is een vaste plant die behoort tot de lipbloemenfamilie (Labiatae of Lamiaceae). De plant wordt 
vooral gebruikt als kruid en is met name bekend uit de mediterrane keuken. 

De plant wordt 40-80 cm hoog. De bladeren zijn dik, grijs en sterk aromatisch; de bladnerven zijn 
diep ingezonken. De bladrand is fijn gekarteld-getand of bijna gaafrandig. De stengel kan 
onderaan houtig zijn. 

De soort bloeit in juni en juli met 2-3 cm lange, blauwpaarse, soms witte of roze bloemen. 
De kroonbuis heeft van binnen een krans van haren. De bloeiwijze bestaat uit 
twee schijnkransen en vier tot acht bloemen. 

De vrucht is een vierdelige splitvrucht. 

Toepassingen 
Vanaf mei, vlak voor de bloei, kunnen er scheuten worden geplukt om te drogen. Dat moet snel 
gebeuren, binnen een week. Hiervoor is een droge en goed geventileerde plek nodig.  

Salie is bekend om zijn geneeskrachtige werking. Het werkt ontsmettend en wordt wel gebruikt 
tegen ontstekingen van met name de slijmvliezen. Om die reden wordt het wel in tandpasta's 
verwerkt. Sterke saliethee wordt gebruikt om te gorgelen en spoelen. Hogere salieconcentraties 
zijn giftig bij inname. Traditioneel wordt salie onder meer gebruikt om de melkproductie bij 
borstvoeding te verminderen, er is echter geen wetenschappelijk bewijs dat dit gebruik 
ondersteunt of ontkracht. 

Witte Salie wordt door voor sommigen gezien als ‘Heilig Kruid”. Er wordt gezegd dat de geur van 
verbrande salie gevreesd wordt door slechte geesten en deze zouden ervoor wegvluchten en 
verdwijnen. 

In de keuken overheerst de smaak van salie makkelijk die van andere kruiden. De smaak van 
salie kan worden omschreven als warm, kruidig en een beetje bitter.  

Afgeleid gebruik van de naam 
In de Lage Landen werd het kruid wel meegekookt in melk. Deze saliemelk of kortweg salie werd 
als geneeskrachtig en rustgevend beschouwd. Zo zeer rustgevend dat Potgieter in zijn boek Jan, 
Jannetje en hun jongste kind (1841) een Jan Salie laat optreden, die, voor hij naar bed gaat, 
saliemelk drinkt (in plaats van een stevig glas bier). Deze figuur staat symbool voor de trage 19e-
eeuwse, Nederlandse geest. Nog steeds is Jan Salie synoniem voor een trage geest. 
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Echte tijm  

(Thymus vulgaris)  

is een struikachtige, vaste plant, die behoort tot de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). De plant komt 
van nature voor in het Mediterrane gebied. De soort wordt veel gekweekt en voornamelijk 
gebruikt als keukenkruid. 

De plant wordt 15-20 cm hoog en heeft rechtopstaande takjes. De langwerpige tot 
lijnvormige bladeren zijn zittend en hebben een sterk omgerolde rand. De onderkant is kort viltig 
behaard. 

Echte tijm bloeit in mei en juni met lila of roze, soms witte bloemen. De bloeiwijze is 
een schijnkrans. 

De vrucht is een vierdelige splitvrucht. 

Inhoudstoffen 
De plant bevat etherische olie, waarvan de belangrijkste stoffen thymol en carvacrol zijn. 
Daarnaast komen voor: p-cymol, 1,8-cineol, linalool en 
andere monoterpenen, triterpenen, flavonoïde, laminaceen-looistof, rosmarinezuur en het 
als antioxidant werkzame bifenyl. 

Kruid 
Tijm ondersteunt de vertering van voedsel en past goed bij gevogelte, wild, schaaldieren, lam, 
vis, groenten, soep, aardappel en ragout. 

In Provençaalse kruiden zit echte tijm verwerkt. 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaste_plant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lipbloemenfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mediterrane_gebied
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keukenkruid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tak_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bladvorm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bladvorm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haar_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloem_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schijnkrans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Splitvrucht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Etherische_olie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thymol
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carvacrol
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cymol&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=1,8-cineol&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Linalool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Terpeen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Triterpeen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Flavono%C3%AFde
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Laminaceen&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosmarinezuur&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antioxidant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bifenyl


69 
 

Echte valeriaan  

(Valeriana officinalis)  

is een kruidachtige plant uit de kamperfoeliefamilie (Caprifoliaceae). De soort komt voor in de 
gematigde delen van Eurazië. Uit de wortelstok wordt een extract verkregen dat wordt toegepast  

Beschrijving 
De bloeitijd van de overblijvende plant is juni-juli met een mogelijke nabloei in september. Een 
bloeiende plant is 60-120 cm hoog. De stengel is kaal, de bladeren zijn geveerd of veervormig 
met getande bladslippen. Ze staan verspreid in twee rijen. Alleen de grotere onderste bladeren 
zijn gesteeld. De witte tot roze bloemen staan in schermvormige tuilen. De plant groeit op 
vochtige, humusrijke plaatsen met niet te veel schaduw. Echte valeriaan komt in Nederland en 
België in de meeste gebieden algemeen voor. 

Plantengemeenschap 
De echte valeriaan is een kensoort voor het onderverbond Circaeo-Alnenion van het verbond van 
els en gewone vogelkers (Alno-padion). 

Ecologie 
Echte valeriaan is waardplant voor de vlinders Depressaria pulcherrimella, Pandemis 
dumetana en de woudparelmoervlinder 

Toepassingen 
Valeriaan is een bekende plant binnen de fytotherapie. Extracten van deze plant (verkregen door 
extractie met water of 70% ethanol in water) kunnen effectief zijn bij slapeloosheid.  

Valeriaan werd reeds tweeduizend jaar geleden in het oude Griekenland 
gebruikt. Hippocrates beschreef reeds de eigenschappen van valeriaan. Ook Dioscorides gaf in 
de eerste eeuw van onze jaartelling in zijn boek 'De Materia Medica' een uitgebreide beschrijving 
van de valeriaanplant en haar werking. Aanvankelijk werd de plant voornamelijk gebruikt 
vanwege haar bittere en aromatische eigenschappen en werd het onder meer 
als krampstillend middel ingezet. De sedatieve eigenschappen van de valeriaanplant werden 
waarschijnlijk als eerste beschreven door de Griekse arts Claudius Galenus in de tweede eeuw 
na Christus. Het duurde circa 15 eeuwen voordat deze sedatieve eigenschappen werden 
herontdekt. In de eeuwen daarna werd valeriaan nog veelvuldig gebruikt in de artsenij ter 
kalmering bij nervositeit en hysterie, evenals ter behandeling van verteringsproblemen en 
flatulentie. Tot in de jaren 1940 werd valeriaan nog ingezet als geneesmiddel voor 
slaapproblemen en angsten. In de jaren 1950 raakte valeriaan in onbruik met de opkomst van 
farmaceutische rustgevers. 

Er zijn vele studies verricht om het werkingsmechanisme van de valeriaanextracten te 
achterhalen, hier is echter geen eenduidig mechanisme uitgekomen. Valereniaanzuur grijpt in op 
de gamma-aminoboterzuur-A (GABAA) receptor. GABA receptoren spelen een belangrijke rol in 
het inhiberen van signalen van zenuwcellen. Er is echter niet bekend of en hoe valereniaanzuur 
door de bloed-hersenbarrière kan worden getransporteerd.  

De resultaten van onderzoeken die de werkzaamheid van valeriaanextracten onderzochten zijn 
niet eenduidig over de effecten op de slaap; er lijkt een effect op de slaaplatentie te zijn (de 
tijdsduur die het kost om in slaap te vallen). Tevens lijkt er een langere SWS (Slow-Wave-Sleep) 
periode te zijn; dit is de diepe slaap tijdens een slaapperiode. Maar andere studies konden geen 
enkele effectiviteit aantonen.  

Wegens de relatief lichte bijwerkingen wordt valeriaan gebruikt als alternatief voor 
kalmeringsmiddelen als benzodiazepines. Het is ook een ingrediënt van kraamanijs. 
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Veiligheid 

Er is in het verleden zorg geuit over in 
vitro geconstateerde mutagene en cytotoxische eigenschappen van bepaalde inhoudsstoffen 
(valepotriaten) in de wortel van de plant. Deze zijn in vivo niet waargenomen, wat te verklaren is 
doordat valepotriaten slecht geabsorbeerd worden en snel omgezet worden in minder toxische 
metabolieten.  

In de wetenschappelijke literatuur zijn drie gevallen van leverproblemen gerapporteerd na gebruik 
van valeriaan-bevattende producten, waarbij de problemen weer ophielden na met het product te 
zijn gestopt. In hoeverre dat duidt op een oorzakelijk verband is nog niet duidelijk. 

Uit dierproeven en in de literatuur beschreven case-studies blijkt geen negatief effect op 
zwangerschap, ook niet in hoge doseringen (2,8 gram per kg lichaamsgewicht).  

Geur 
De gehele plant ruikt duidelijk ranzig. De plant heeft een matig krachtige, onaangename, lichte, 
ranzige, wat zure geur die doet denken aan zweet. Valeriaan werd in de 16e eeuw gebruikt als 
parfum en als geurstof aan de was toegevoegd. Valeriaan heeft op katten een onweerstaanbare 
en sterk prikkelende werking. Omdat katten zo dol zijn op de geur heeft de plant als alternatieve 
naam 'kattenkruid'; niet te verwarren met de niet-verwante soort wild kattenkruid (Nepeta cataria). 
De typische doordringende geur van de wortel ontwikkelt zich pas bij het drogen. 
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Eenstijlige meidoorn  
 

(Crataegus monogyna)  

is een struik of kleine boom uit de rozenfamilie (Rosaceae) die bijna overal in Europa zeer 

algemeen voorkomt. Deze soort groeit ook in Siberië en is ingeburgerd in Noord-Amerika. De 

soort staat bekend als hegplant. De eenstijlige meidoorn kan 10 m hoog worden. De 

eenstijlige meidoorn wordt veel gekweekt. 

Kenmerken 

De eenstijlige meidoorn vertakt bij de grond: ze heeft een lage kroon. Vaak zijn er kruisende 

takken. De schors is aanvankelijk glad en bruin. Later wordt deze donkerder en is gebarsten 

tot ribbels. De twijgen zijn donkerrood of bruin. Ze hebben scherpe, 1-2,5 cm lange doorns. 

De knoppen zijn zeer klein, roodachtig zwart en schubbig. 

De bladeren hebben drie tot zeven lobben en grof dubbelgetande randen. De bladsteel is 

circa 3,5 cm lang. Het blad is glanzend donkergroen van boven en donkerroze van onder. 

Aan de voet en in de oksels van de nerven zitten witte haartjes. 

De bloemen zijn 0,8-1,5 cm breed. De komvormige kroonblaadjes overlappen elkaar 

gedeeltelijk. Er zijn meeldraden met paarse helmknoppen. Er is maar één stijl, vandaar de 

naam. 

De plant heeft circa 1 cm grote appelachtige vruchten met één pit. Ze zijn eivormig. Rijpend 

verkleuren ze van groen tot donkerrood. 

Plantengemeenschap 

De eenstijlige meidoorn is een kensoort voor de klasse van de doornstruwelen (Rhamno-

Prunetea). 

Gebruik 

De eenstijlige meidoorn wordt gekweekt door boomkwekers in Nederland en wordt 

vermeerderd door te zaaien. De zaden worden in pluggen gezaaid en later uitgeplant in de 

volle grond. Deze zaden worden later spillen genoemd. De spillen of bomen worden pas 

verkocht als deze planten een maat van 6 cm omtrek hebben bereikt op ongeveer 1 meter 

hoog. De spillen worden later verplant en opgekweekt tot bomen. De boom wordt vrijgezet 

van dubbele toppen en meerdere keren gesnoeid om zijn zware zijtakken. 

De eenstijlige meidoorn vormt behoorlijk hard hout. Het zware hout van de meidoorn wordt 

gebruikt voor handvatten van gereedschappen en voor kleine voorwerpen. 

Inhoudsstoffen 

• Flavonoïden 

• Aromatische aminen 

• Triterpeenzuren 

• Fenolzuren 
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Eigenschappen 

Er bestaat een verschil tussen de inwendige toepassing en uitwendige toepassing van het 

gebruik van deze soort plant. Vraag een arts of therapeut hiernaar. 

• Ondersteunt de hartfunctie 

• Verwijdt de kransslagaders 

• Krampwerend 

• Bloeddruk verhogend 

• Kalmerend op het zenuwstelsel 

Geschiedenis 

Crataegus werd door Dioscorides beschreven en is afgeleid van het Griekse kratos wat staat 

voor kracht en sterkte en sloeg op de uitgesproken hardheid van het hout. Kolonisten 

brachten de meidoorn als sierplant en heggenplant over naar Amerika. 
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Egyptische ui 

Zie ui.  
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Fijnstengelige vrouwenmantel  
 
(Alchemilla filicaulis) 
 
is een vaste plant, die behoort tot de rozenfamilie (Rosaceae). De soort staat op 
de Nederlandse Rode Lijst als zeer zeldzaam en sterk afgenomen. De plant komt van nature 
voor in de gematigde en subarctische gebieden van Europa. Fijnstengelige vrouwenmantel 
onderscheidt zich van de bergvrouwenmantel door de geringere beharing en de meer 
niervormige en vlakkere bladeren. Het aantal chromosomen is 2n = 103 - 110. 

Kenmerken 

De fijnstengelige vrouwenmantel is 10 tot 30 cm hoog en vormt wortelstokken. De 
niervormige bladeren zijn 3 tot 8 cm breed. De rand van het blad is gekarteld. 

De geelgroene, 3 - 6 mm brede bloemen bloeien van mei tot in de herfst. De bloemstelen zijn 
ook in het bovenste deel rondom behaard. De kelkbuis is meestal vrij dicht behaard. De 
kelkbladen zij iets korter tot iets langer dan de kelkbuis. De bloemen bestaan uit vier 
kelkbladen en vier bijkelkbladen, waarbij de bijkelkbladen veel kleiner zijn dan de kelkbladen. 

De vrucht is een eenzadige, 1,5 mm lange en 1 mm brede dopvrucht. 

De plant komt voor op natte tot vochtige grond in bermen, slootkanten en beekoevers 
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Fraaie vrouwenmantel  

(Alchemilla mollis) 

ook wel vrouwenmantel en leeuwenklauw genoemd, is een overblijvende plant, die behoort tot 
de rozenfamilie (Rosaceae). De plant komt van nature voor in de Karpaten en wordt in 
de siertuin gebruikt, maar is ook verwilderd. De plant zaait gemakkelijk uit. 

De plant wordt 30–100 cm hoog en vormt wortelstokken. De stengel en ronde, 
grijsgroene, gekartelde bladeren zijn dicht behaard met lange afstaande haren. De bladeren aan 
de stengel zijn bijna niet gelobd. De steunblaadjes van de rozetbladeren verdrogen al jong 
roodbruin. 

Fraaie vrouwenmantel bloeit van mei tot de herfst met 5 mm grote, geelgroene bloemen, die in 
een tuilvormig los meertakkig bijscherm zijn gerangschikt. De kelkbuis is behaard. 
De kelkbladen zijn anderhalf tot twee maal zo lang als de kelkbuis en staan na de bloei 
uitgespreid. De bijkelkbladen zijn even groot als de kelkbladen. 

De vrucht is een eenzadige dopvrucht. 

De plant komt voor op dijken, langs boswegen en in de duinen. 

Vroeger werd vrouwenmantel in de geneeskunde toegepast tegen ernstige menstruatiepijnen. 
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Geel nagelkruid  

(Geum urbanum)  

of gewoon nagelkruid is een in de Benelux vrij algemeen voorkomende, 30-60 cm 
hoge kruidachtige plant uit de rozenfamilie (Rosaceae). De soortaanduiding soort urbanum is 
afgeleid van het Latijnse woord voor stad, omdat de soort vroeger vooral in de buurt van steden 
en dorpen voorkwam. 

De Nederlandse naam van deze plant heeft geen betrekking op de op nagels lijkende 
weerhaakjes van de vruchtjes, maar op het feit dat de wortel naar kruidnagel ruikt. 

Botanische beschrijving 
Uit een korte, dikke wortelstok ontspringt een rechtopstaande, vertakte stengel. De bladeren zijn 
geveerd, waarbij de onderste stengelbladen een vergroot topblad hebben. De plant heeft vrij 
grote steunblaadjes. 

De langgesteelde, alleenstaande bloem heeft groene kelkbladen en vijf gele, 
afstaande kroonbladen. Deze laatsten hebben wel een nagel, maar deze is niet heel duidelijk. De 
kroonbladen zijn ongeveer even lang als de kelkbladen. Van bovenaf gezien wisselen kelk- en 
kroonbladen elkaar af. De 0,8-1,2 cm grote bloemen zijn rechtopstaand. De plant bloeit van mei 
tot in september en oktober. Na de bloei zijn de kelkbladen teruggeslagen. 

De vruchten hebben duidelijk haakvormig gekromde naalden. Hierdoor blijven ze gemakkelijk in 
de vacht van dieren haken (of in de kleding van mensen!), waardoor ze over grote afstanden 
verspreid kunnen worden. Ook komt verspreiding door regenwater voor. 

Ecologie 
De plant komt op het noordelijk halfrond voor in Europa van Zuid-Scandinavië in het noorden tot 
aan de kusten van het Middellandse Zeegebied in het zuiden, en van Ierland en Portugal in het 
westen tot voorbij de Kaukasus en de Oeral en verder Siberië in. Hiernaast zijn er lokale 
populaties in Noord-Afrika langs de Middellandse Zee en in Siberië tot bezuiden de Himalaya. 

Ze groeit op neutrale tot basische grond, mits stikstofrijk. 

Bestuiving vindt plaats door Hymenoptera-soorten, al kan ook zelfbestuiving optreden. 
De zaden behouden hun kiemkracht enkele jaren (meer dan één, maar meestal minder dan vijf 
jaar). 

Gebruik 
Medisch 

 
De wortel bevat eugenol. Dit is een desinfecterende, plaatselijk pijnstillende stof die ook in 
kruidnagels voorkomt. In grote hoeveelheden kan gebruik van eugenol gevaarlijk zijn. Hiernaast 
bevat de plant etherische oliën, bitterstof, tannine, het glycoside geïne, en leucoanthocyaninen. 
Gedroogde wortels en verse, voor de bloei geplukte bladeren van de plant werden vroeger als 
aftreksel gebruikt tegen maag- en darmstoornissen, diarree, en tegen ontsteking. 

Voedsel 

In de Middeleeuwen werd nagelkruid gebruikt om kruidenwijn uit te brouwen en ook werd het 
toegevoegd aan bier om te voorkomen dat het zuur zou worden. Tegenwoordig wordt er van de 
gedroogde plant nog wel thee gemaakt. De bladen kunnen, mits voor de bloei geplukt, worden 
gebruikt in salades en soepen. 
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In de Middeleeuwen werd het "het gezegende kruid" genoemd, een vroegere botanische 
naam Herba benedicta is hiervan afgeleid. Zo stelt de Ortus Sanitatis uit 1491: "waar de wortel 
hiervan in een huis bewaard wordt, kan de satan niets uitrichten", en "als een man dit kruid 
draagt, kan geen giftig beest hem deren". 
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Geel vingerhoedskruid  

(Digitalis lutea) 

 is een kruidachtige plant uit de weegbreefamilie (Plantaginaceae) die voornamelijk 

in Midden- en Zuid-Europa voorkomt, maar plaatselijk ook in België en Nederland wordt 

aangetroffen. Het is een vingerhoedskruid met relatie kleine, bleekgele bloemen. 

Kenmerken 

Geel vingerhoedskruid is een tweejarige plant. De rechtopstaande, 

onvertakte bloemstengel wordt tot 80 cm hoog en is nagenoeg onbehaard. De bladeren 

zijn ei- tot lancetvormig, fijn getand, de bovenzijde kaal, de onderzijde enkel op de nerven 

behaard. De plant is zeer giftig. 

De bloeiwijze is een dichtbloemige, eenzijdige tros met talrijke bloemen op de top van de 

bloemstengel. De bloemen zijn tot 2,5 cm lang, lichtgeel, aan de binnenzijde ongevlekt maar 

behaard. De bloemkroon bestaat uit vijf tot een buis gefuseerde kroonbladen. Er zijn 

vier meeldraden en een bovenstandig vruchtbeginsel. De vrucht is een doosvrucht. Het 

geel vingerhoedskruid bloeit van juni tot augustus. 

Groeiplaats en verspreiding 

Geel vingerhoedskruid komt vooral voor op droge, stenige, kalkhoudende bodems op 

warme en zonnige plaatsen, zoals in bosranden, kapvlakten en open plaatsen in het bos. 

De plant komt voor in West-, Midden- en Zuid-Europa en in Noord-Afrika. In België is de 

plant bekend van het Waalse landsgedeelte, onder andere van de Gaume, maar is ook 

in Vlaanderen gevonden, zoals in de buurt van Aarschot. In Nederland is de plant recent 

aangetroffen in twee kalksteengroeves in Zuid-Limburg. 

Naamgeving 

• Engels: Yellow foxglove 

• Frans: Digitale jaune 

• Duits: Gelber Fingerhut 

De botanische naam Digitalis is afkomstig van het Latijnse digitus (vinger). 

De soortaanduiding lutea is Latijn voor 'geel'. 

Verwante en gelijkende soorten 

Geel vingerhoedskruid kan door zijn kleinere, lichtgele en ongevlekte bloemen 

onderscheiden worden van grootbloemig vingerhoedskruid (Digitalis grandiflora). 
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Gele kamille  

(Anthemis tinctoria, synoniem: Cota tinctoria)  

is een tweejarige plant die behoort tot de composietenfamilie (Asteraceae). De soort komt van 
nature voor in Europa en West-Azië en is zeer zeldzaam in Zuid-Limburg en zeldzaam in 
stadsgebieden, maar komt elders voor als adventiefsoort of ingezaaid. Het 
aantal chromosomen is 2n = 18. 
Het geslacht schubkamille onderscheidt zich van het geslacht kamille (Matricaria), doordat bij 
schubkamille stroschubben in het bloemhoofdje voorkomen. Dit zijn de vliesjes die zich tussen 
de buisbloemen bevinden. De botanische naam van het geslacht Anthemis is afgeleid van 
anthemon dat bloem betekent. 
De plant wordt 30–60 cm hoog en heeft enkel veerdelige bladeren met gelobde tot diep 
ingesneden slippen. Het blad is 1–5 cm lang. 

Gele kamille bloeit van juni tot september. Het 3–4 cm brede hoofdje heeft 20 -32 
gele lintbloemen en een hart van gele, vijfslippige buisbloemen. De bloemhoofdjesbodem is 
halfbolvormig en na de bloei niet verlengd. De omwindselblaadjes hebben een vliezige 
bovenrand. 
De vrucht is een samengedrukt vierkantig, 2 mm lang nootje met scherpe vleugelranden. 
Het pappus (vruchtpluis) is zeer kort en kroontjesachtig. De vruchten worden door de wind of als 
klit verspreid.  

Voorkomen 
Gele kamille prefereert open, zonnige, warme en droge, matig voedselrijke, stikstofarme tot 
stikstofrijke, matig zure tot basische, vaak humusarme, zandige en stenige bodems. Ze groeit in 
zandige uiterwaarden, op allerlei omgewerkte en braakliggende grond, in voedselrijke ruigten, op 
zandvlakten en oude muren, in bermen en wijngaarden, in extensief gebruikte akkers en op 
spoorwegterreinen. In het westen reikt het Europese deel van het verspreidingsgebied tot in 
België en Nederland. De soort is zeldzaam in het Urbaan district en elders zeer zeldzaam, maar 
wordt ook uitgezaaid. De plant is achteruitgegaan door de ontmanteling van oude vestingwerken 
maar heeft nieuwe kansen gekregen met name op spoorwegterreinen. Het is al sinds de late 
Middeleeuwen een oude gebruiksplant die naast sierplant ook nog eens een citroengele en 
olijfgroene verfstof leverde en die als zandbinder ingezaaid werd.  

Waardplant 
Gele kamille is waardplant voor de vlinders Scherpe streepbandmot (Isophrictis 
anthemidella) en kamillevlinder (Cucullia chamomillae). 

De bloemen worden bestoven door bijen, wespen, vlinders, pollenetende en andere 
vliegensoorten 

Gebruik 
Gele kamille levert een heldergele en olijfgroene verfstof. Hierop duidt ook 
de soortaanduiding tinctoria. 
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Genadekruid  

(Gratiola officinalis)  

is een giftige, overblijvende plant die behoort tot de weegbreefamilie (Plantaginaceae). De soort 
staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als zeer zeldzaam en zeer sterk afgenomen. De 
plant komt van nature voor in Midden- en Zuid-Europa en in Centraal-Azië. 

De polvormende plant wordt 10-40 cm hoog en vormt een horizontale wortelstok. De vierkantige, 
holle, kale stengels hebben een scherpe smaak. De lichtgroene, halfstengelomvattende, tot 2,5 
cm lange bladeren zijn lijnvormig tot langwerpig en hebben een gezaagde rand. De onderste 
bladeren zijn schubvormig. Op de bladeren zitten doorschijnende klierpuntjes. 

Genadekruid bloeit van juni tot augustus met witte of bleeklilarode, 1-1,8 cm grote bloemen, die 
apart in de bladoksels staan. De kroonbuis is lichtgeel of bruinachtig rood. Onder de kelk zitten 
twee steelblaadjes. 

De flesvormige vrucht is een doosvrucht. 

De plant komt voor op in de winter overstroomde, vrij voedselrijke grond langs rivieren en beken. 

Gebruik 
Genadekruid wordt in de fytotherapie en de homeopathie gebruikt. In de plant komt onder meer 
als werkzame stof het bittersmakende curcurbitacine voor. 
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Gevlekte aronskelk  
 
(Arum maculatum)  

is een plant uit de aronskelkfamilie (Araceae). Het is een vrij zeldzame plant die vooral 
voorkomt in vruchtbare, kalkrijke en vrij vochtige loofbossen. Ook nabij heggen en in de buurt 
van longkruid en daslook komt de plant voor. Het is een echte stinsenplant. 

De naam aronskelk zou zijn oorsprong vinden in het verhaal dat de plant begon te groeien uit 
de staf van de Bijbelse figuur Aäron, hem daarmee als hogepriester 
der Israëlieten aanwijzende. 

Kenmerken] 

De gevlekte aronskelk is een vaste plant die 20–40 cm hoog kan worden. De wortelstok loopt 
uit in een knolletje met vele zijwortels. De bladeren zijn groot en pijlvormig en soms bruin- en 
zwartgevlekt. De bloeiwijze verspreidt een lucht van rottend vlees, waar vliegjes op af 
komen. Wanneer ze op het blad van de bloeiwijze komen, dan glijden ze naar binnen. Ze 
kunnen de bloem dan niet verlaten. De volgende dag echter, is het blad minder glad 
waardoor ze de bloeiwijze verlaten kunnen en het stuifmeel mee naar buiten nemen. De 
bloeitijd is van april tot mei. De bessen zijn stralend rood. 

Plantengemeenschap 

De gevlekte aronskelk is een kensoort voor de klasse van de eiken- en beukenbossen op 
voedselrijke grond. 

Gebruik 

De knollen van de plant bevatten veel zetmeel en kunnen gekookt of geroosterd gegeten 
worden. De plant zelf is giftig in verse toestand en licht giftig als deze gedroogd is. In 
de fytotherapie wordt de plant gebruikt tegen heesheid, hardnekkig hoesten en keelpijn. 
Aronskelk bevat aroïne, saponine, glycoside, lycopine en calciumoxalaat. De bessen 
bevatten oxalaten van saponinen met naaldvormige kristallen die de huid, mond, tong en 
keel irriteren en resulteren in zwelling van de keel, ademhalingsmoeilijkheden, brandende 
pijn en maagklachten. Hun scherpe smaak, gekoppeld aan het bijna onmiddellijke tintelende 
gevoel in de mond wanneer ze worden geconsumeerd, betekent echter dat grote 
hoeveelheden zelden worden ingenomen en dat ernstige schade ongebruikelijk is. 

Bloeiende aronskelk wordt verwerkt in grafstukken. In de christelijke symboliek van de 
middeleeuwen stond de aronskelk symbool voor de maagd Maria. 
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Gevlekt longkruid  

(Pulmonaria officinalis)  

is een kruidachtige vaste plant uit de ruwbladigenfamilie (Boraginaceae). 

Beschrijving 
De plant bloeit vroeg in het voorjaar met bloemen die aanvankelijk roodachtig zijn, maar later 
verkleuren naar paarsachtig blauw. De bloemkroon heeft de vorm van een trompet. De kelk reikt 
tot de helft van de kroon en is circa 0,5-1 cm lang. De kelk verwijdt zich later trechtervormig. Vaak 
groeien er klierharen op. De bloemen staan in schichten. De bladen zijn donkergroen en hebben 
lichtgroene vlekken. De wortelbladen zijn lang gesteeld met een hartvormige voet. De 
stengelbladen, die kleiner zijn, hebben een kortere steel of geen steel. De plant heeft een 
lange wortelstok. 

Voortplanting en verspreiding 
De bloemen van het gevlekt longkruid zijn tweeslachtig en kenmerken zich 
door ongelijkstijligheid. Dat betekent dat er planten zijn met lange stijl en lager op de kroon 
ingeplante meeldraden en planten met een korte stijl en hoger ingeplante meeldraden. De plant 
vormt alleen zaden als er kruisbestuiving plaatsvindt tussen planten van verschillend type. 

Gevlekt longkruid komt voor in Midden- en Oost-Europa. De plant is inheems aanwezig op enkele 
plaatsen in België en het Nederlandse Zuid-Limburg. Het is verder een bekende stinsen- 
en tuinplant die gemakkelijk verwildert en zo ingeburgerd is geraakt. 

Gebruik 
Gevlekt longkruid werd gebruikt als geneesmiddel voor de longen, vandaar de naam. De plant is 
gewild als tuinplant vanwege zijn vroege bloei, de verkleuring van de bloemen en het decoratieve 
gevlekte blad. 

Ecologische betekenis 
Gevlekt longkruid wordt bestoven door sachembijen en andere insecten. 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruidachtig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaste_plant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruwbladigenfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloem_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloemkroon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kelk_(bloem)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klierharen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schicht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wortelstok
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweeslachtig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heterostylie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stijl_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meeldraden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaad_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisbestuiving
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stinsenplant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tuin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Long_(orgaan)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sachembijen


84 
 

Gevlekte dovenetel  

(Lamium maculatum)  

is een in West-Europa algemeen voorkomende dovenetel. 

De gevlekte dovenetel is een 20-80 cm hoge, vaste plant. De plant heeft 2-3 cm grote, 
roze bloemen; deze zijn groter dan die van de paarse dovenetel (Lamium purpureum). De 'vlek' in 
de naam slaat op de zilverkleurige / grijze streep langs de hoofdnerf van het blad. Een ander 
kenmerk: de gevlekte onderlip van de bloem. De helmhokjes zijn bruin-paars (bij de witte 
dovenetel (Lamium album) zijn deze zwart). De bloeitijd is van april tot november. 

De plant groeit vaak op dezelfde plaatsen als de paarse dovenetel, de witte 
dovenetel en brandnetels: op ruderale gronden, langs bermen, parkranden, bosranden, 
bij composthopen. De plant houdt van een enigszins vochtige grond. 

Voorkomen 
De plant vormt vaak dicht opeengedrongen groepen. De noordgrens van het verspreidingsgebied 
wordt ongeveer gevormd door de 54e breedtegraad. In België en Nederland komt de plant dan 
ook redelijk algemeen voor, hoewel meer ten zuiden dan ten noorden van het rivierengebied. 
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Gewone agrimonie 

(Agrimonia eupatoria)  

is een kruidachtige plant uit de rozenfamilie (Rosaceae). De soort staat op de Nederlandse Rode 
lijst van planten als algemeen voorkomend en sterk afgenomen. Deze plant met zijn 
helgele bloemen in lange, slanke aren is vrij algemeen op kalkrijke bermen en dijken in België en 
Nederland. Het aantal chromosomen is 2n = 28.  

De soortaanduiding eupatoria zou verwijzen naar Mithridates VI Eupator, een Pontische koning 
die bekend was vanwege zijn kruidenkennis. 

Kenmerken 
Plant 

De gewone agrimonie is een 40–100 cm hoge, donkergroene plant met een behaarde, weinig 
vertakte bloemstengel, talrijke verspreid staande, gedeelde bladeren en lange, slanke aarvormige 
bloeiwijzen. De aren zijn dicht bezet met gele bloemen. De bloemen openen zich het eerst 
onderaan de aar en naarmate het bloeiseizoen vordert, gaan ook de hogere bloemen open. 
Zodra de bloemen uitgebloeid zijn, verlengen de aren zich zodat de schijnvruchten ver uit elkaar 
komen te staan. 

De gewone agrimonie is een hemikryptofyt, een meerjarige plant overwintert met een knop boven 
de grond, omgeven door een bladrozet. 

Bladeren 

De gewone agrimonie is ruim voorzien van bladeren, variërend in grootte van bijna 20 cm 
onderaan tot slechts 10 cm bovenaan. De bladeren zijn afgebroken geveerd; grote paren 
zijblaadjes worden afgewisseld met kleinere. De lagere bladeren hebben het meeste blaadjes, 
naar boven toe worden ze eenvoudiger. De blaadjes zijn elliptisch, de bladrand ervan gezaagd. 
De blaadjes zijn bezet met lange haren en kunnen aan de onderzijde klieren dragen. 

Bloemen 

De bloemen zijn klein en staan dicht op elkaar. Elk bloempje wordt ondersteund door een 
gedeeld steunblaadje. De bloemen hebben 5 wijd uitgespreide, eironde en 
heldergele kroonblaadjes en tot twaalf meeldraden, die tevoorschijn komen uit een kelkbuis. 

Uit de kelkbuis ontwikkelt zich na de bloei een schijnvrucht, die aan de buitenzijde over de 
volledige lengte gegroefd is en bezet met haken. De onderste rij haken staan schuin tot bijna 
recht af. Deze kenmerken onderscheiden de gewone agrimonie van zijn soortgenoot, 
de welriekende agrimonie (Agrimonia procera) 

De bloemen van de gewone agrimonie hebben een vage, zoete geur die doet denken 
aan abrikozen. 

De bloeitijd is van juni tot september. 

Vruchten 

De schijnvruchten van de gewone agrimonie bezitten kleine weerhaakjes, waarmee ze zich aan 
de vacht van passerende dieren vasthechten. De zaden hebben zo meer kans om in een wijde 
omgeving verspreid te raken. Deze eigenschap verklaart de Nederlandse volksnaam 'verkeerde 
klis' en de Engelstalige namen 'Cockeburr' (haneklit) en 'Sticklewort' (stekelkruid). 
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Gewone agrimonie (Agrimonia eupatoria) bevat geen etherische olie. De sterk 
verwante welriekende agrimonie (Agrimonia procera), bevat echter wel etherische olie (0,2%). 

Habitat 

De gewone agrimonie prefereert matig droge tot vochtige, voedselarme tot matig 
voedselrijke, kalkrijke of leemachige grond op licht beschaduwde plaatsen. Hij is vooral te 
vinden op dijken, spoorweg- en wegbermen, holle wegen, bosranden, tussen 
laag struweel, langs akkerlanden en hooilanden. 

In zandige, kalkarme streken, zoals de Antwerpse Kempen, wordt hij nogal eens aangetroffen in 
bermen van dolomietpaden. 

Voorkomen 
De gewone agrimonie komt voor in heel Europa tot in Schotland en zuidelijk Scandinavië, verder 
tot in Midden-Azië en Noord-Afrika. 

In Nederland is hij vrij algemeen in Zuid-Limburg, langs de grote rivieren en de 
aangrenzende laagveengebieden, in Zeeland en in de duinengordel. Komt niet voor op 
de Waddeneilanden. 

In België is hij vrij algemeen over heel het land, vooral in het Maasgebied. 

Verwante en gelijkende soorten 
De gewone agrimonie lijkt zeer sterk op de welriekende agrimonie (A. procera). Hij kan ervan 
onderscheiden worden door de groeven op de kelkbuis of schijnvrucht, die tot op de voet 
doorlopen, en door de buitenste rij haken, die schuin of recht afstaan en niet terugbuigen. De 
gewone agrimonie is ook donkerder groen gekleurd en dichter behaard dan de welriekende. 

Bedreiging en bescherming 
De gewone agrimonie staat op de Vlaamse Rode Lijst (planten) aangeduid als 'achteruitgaand' 
en op de Nederlandse Rode Lijst (planten) als 'sterk afgenomen'. 

Toepassing 
De plant wordt in de kruidengeneeskunde voor verschillende doeleinden gebruikt. Actieve 
bestandsdelen zijn triterpenen, looi- en bitterstoffen, flavonoïden, kiezelzuur en slijmstoffen. De 
looistof van agrimonie heeft een heilzaam effect op het genezingsproces van wonden en heeft 
een pijnstillend effect. De bitterstoffen in de plant werken vochtproductie bevorderend en de 
flavonoïden en triterpenen hebben een ontstekingsremmend en antibiotisch effect. De meest 
gebruikte toepassing in een thee. Deze werkt stimulerend voor de afscheiding van maag- 
en galsappen en heeft een positief effect op diarree, darm- 
en galziekten, keelholteontsteking en keelpijn. Het kruid kan ook verwerkt worden tot een tinctuur.  
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Gewone alpenroos  

(Rhododendron ferrugineum)  

of roestkleurig alpenroosje is een plant uit de heidefamilie (Ericaceae). 
De soortaanduiding ferrugineum is afgeleid van de roestbruine onderzijde van de volgroeide 
bladeren. 

Deze 0,2-1 m hoge, groenblijvende struik lijkt sterk op het harig alpenroosje (Rhododendron 
hirsutum), maar verschilt daarvan door het gebrek aan beharing en doordat volgroeide blaadjes 
aan de onderzijde roestbruin zijn. Jonge blaadjes kunnen aan de onderzijde lichtgroen tot geel 
zijn. De langwerpige blaadjes worden 4-5 cm lang en hebben een naar beneden gebogen rand. 

De roze tot rode bloemen zijn geurend en wijd geopend. Ze staan in compacte trossen en bloeien 
van juni tot en met augustus. 

Voorkomen 
De plant geeft de voorkeur aan een silicaatrijke bodem op kalkarme grond. Hiernaast is de soort 
in naaldbossen aanwezig. De plant groeit in de Alpen op hoogten van 1500-3000 m. De soort 
komt voor algemeen voor in de silicaathoudende gebieden in de Alpen. Tevens komt de soort 
voor in de Pyreneeën, de Jura en de noordelijke Apennijnen. 

Overig 
Bij stammetjes met een doorsnee van 1-2 cm werd een ouderdom van ongeveer 100 jaar 
vastgesteld. 

De plant is beschermd in de Alpen met uitzondering van Zwitserland. 
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Gewone brunel  

(Prunella vulgaris)  

is een plant uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). Het is een laagblijvende, enigszins 
behaarde plant die voorkomt op grazige plaatsen. Oorspronkelijk komt de plant uit Midden-
Europa. Vaak is de gewone brunel voorzien van een purperen waas. De stengel is vierkantig en 
onderaan kruipend. De dichte bloeiwijze is de aanleiding tot de alternatieve naam 'bijenkorfje'. 

Kenmerken 
De bladeren zijn langwerpig tot eirond. Ze kunnen zowel gekarteld als gaaf zijn. 

Er is sprake van eindstandige, dichte, ronde bloeiwijze. De plant bloeit van mei tot in de herfst. 
De bloem is blauwpaars, roodachtig, violet of zelden wit, tweeslippig en heeft een lengte van 1-
1,5 cm. De bovenlip is gewelfd en de onderlip heeft lange slippen. De kelk is vijftandig en er 
bevindt zich een cirkelrond schutblad onder elke bloem. 

De vrucht van de gewone brunel bestaat uit vier nootjes. 

Plantengemeenschap 
Gewone brunel is een kensoort voor de klasse van de matig voedselrijke graslanden (Molinio-
Arrhenatheretea), een klasse van plantengemeenschappen van matig droge tot natte, matig 
voedselrijke tot voedselrijke graslanden. 
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Gewone eikvaren  

(Polypodium vulgare)  

is een varen uit de eikvarenfamilie (Polypodiaceae). De plant komt in Nederland vrij 
algemeen voor, met name in de duinen, in bossen op zandgronden, op muren en aan de 
voet van eiken. 

Kenmerken 

De schubbige, kruipende wortelstok komt vaak aan de oppervlakte. De wortelstok is dicht 
met bruine schubben bezet, dik en enigszins vlezig is. De bladen zijn vrij dik en kunnen tot 
45 cm lang worden. Zij overwinteren. Er zijn tot vijfentwintig bladslippen, die meestal stomp 
zijn en onderaan niet merkbaar langer zijn dan bovenaan. De sporenhoopjes (sori) zijn rond, 
naakt en hebben een doorsnede van 1-3 mm. Er zijn twee rijen aan beide kanten van de 
middennerf. 

microscopische kenmerken 

De sporangien is in het begin geel en wordt later donkerbruin. De annulus heeft 10-14 
verdikte cellen, die door een verdikte cel is gescheiden van de aanhechting. 

Verspreiding 

Hij komt voor in West-Europa en Noord-Afrika. Hij is heel gebruikelijk in Frankrijk, waar groeit 
tot een hoogte van 2.000 meter. Hij is ook vrij algemeen in Scandinavië en de Karpaten. Ook 
in Nederland komt hij algemeen voor. Het is een geïntroduceerde soort in Nieuw-Zeeland, 
die zich in het wild begint te verspreiden als een invasieve soort. 

  

Sporenhoopjes op blad van eikvaren 
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Gewone salomonszegel (ook wel: veelbloemige salomonszegel)  

(Polygonatum multiflorum)  

is een giftige, vaste plant, die tegenwoordig gerekend wordt tot 
de aspergefamilie (Asparagaceae). Als stoffen komen onder 
meer saponinen en flavonoïden voor. De plant komt van nature voor in Eurazië en Noord-
Amerika. De plant wordt ook als snijbloem geteeld en in de siertuin gebruikt. 

De plant wordt 30-60 cm hoog en heeft tussen de bladeren een ronde stengel. De stengels 
hangen over. De bladeren zijn langwerpig tot elliptisch. De plant vormt een witte, op de 
knopen verdikte wortelstok (rizoom). Elk jaar valt de oude stengel van de wortelstok af en 
wordt het volgende jaar op de verlenging van de wortelstok een nieuwe stengel gevormd. 
Door de talrijke vaatbundels in de verdikte knoop lijkt de plaats waar de stengel is afgevallen 
op een zegel. 

De gewone salomonszegel bloeit in mei en juni met hangende, witte bloemen, die een groen 
puntje hebben. 

De giftige, zeer zoet smakende vrucht is een zwartblauwe, berijpte bes. De vrucht is rijp 
vanaf half augustus tot half september. 

 

Vruchten 

De plant komt voor op vochtige, matig voedselrijke grond in bossen, hakhout en in de 
schaduw aan slootkanten. 

De plant kan voor medicinale doeleinden gebruikt worden en wordt toegepast bij 
zweren, fijt, negenogen en blauwe plekken. 

Plantengemeenschap 

De gewone salomonszegel is een kensoort voor de klasse van de eiken- en beukenbossen 
op voedselrijke grond. 
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Gewone smeerwortel  

(Symphytum officinale)  

is een vaste plant uit de ruwbladigenfamilie (Boraginaceae). Deze soort is in België en Nederland 
een algemeen voorkomende plant in ruigtes, bermen, op dijken en bij slootkanten. Dit geldt voor 
geheel Europa met uitzondering van het hooggebergte. De plant is in Noord-Amerika ingevoerd 
en verwilderd. 
De plant wordt 40–100 cm hoog met van mei tot augustus witte, roze of paarse, dicht opeen in 
een hangende tros gegroepeerde bloemen. De bloemen zijn klokvormig, 2–4 cm groot. De 
kelkbladen zijn spits, en 1/3 van de buisvormige, vergroeide kroonbladen. 
Zowel de stengel als de lancetvormige bladeren zijn ruwbehaard. Het wortelblad is het grootst, dit 
kan 25 cm lang zijn. De hogere bladeren zijn gevleugeld langs de stengel, dat wil zeggen: het 
blad loopt door langs de stengel tot het vorige blad. De bladeren zijn aan de onderzijde geaderd. 
De ronde, holle stengels zijn vertakt. De wortel is van buiten zwart, van binnen wit. 

Gebruik 
De soortaanduiding officinale (uit de apotheek) duidt aan dat de plant vanouds medische 
toepassingen heeft gekend. Vooral de wortel werd verzameld. De plant bevat onder 
meer symphytocynoglossine, consolidine, choline, en 0,8−1 % allantoïne. 

De plant werd en wordt met name uitwendig toegepast, in de vorm van omslagen bij botbreuken, 
wonden, en gewrichtsontstekingen. Onderzoek heeft uitgewezen dat allantoïne de heling van 
wonden inderdaad kan bevorderen door de stimulering van de vorming van nieuwe cellen. Voor 
inwendig gebruik wordt smeerwortel afgeraden in verband met de hoge dosering pyrrolizidine-
alkaloïden. Dit tast de lever aan. 

Geschiedenis 
Waarschijnlijk wordt de plant reeds genoemd in oude Griekse bronnen. Er wordt melding 
gemaakt van een gunstig effect op de genezing van wonden. 

Bij de Romeinen schreef Plinius de Oudere in zijn Naturalis Historia over de 
smeerwortel. Apuleius noemt gedroogde plantendelen in wijn als middel bij hevige menstruatie. 

Jan Yperman noemde in de 14e eeuw de smeerwortel 'confilie'. Ook hij vermeldt de genezing van 
wonden. 

Ecologische aspecten 
Gewone smeerwortel wordt vaak bezocht door hommels. Vaak bijt de hommel aan de achterkant 
van de bloem een gaatje om bij de nectar te komen. Jac.P. Thijsse noemde dit "diefstal na 
inbraak". 

Plantengemeenschap 
De gewone smeerwortel is een kensoort voor de klasse van de natte 
strooiselruigten (Convolvulo-Filipenduletea). 
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Gewone vlier  

(Sambucus nigra)  

is een plant uit de muskuskruidfamilie (Adoxaceae). De bloei is van mei tot juli. 
De bestuiving vindt plaats door insecten. De vruchten zijn in september en oktober rijp. De 
plant vermeerdert zich door zaad, dat met name door spreeuwen, die dol op de bessen zijn, 
wordt verspreid. Botanisch gezien zijn de bessen steenvruchten. 

De gewone vlier is voor veel dieren giftig vanwege cyaanverbindingen in het blad. Het wordt 
wel door het edelhert gegeten, die geen moeite hebben de plantendelen te verteren. Op 
vlierhout is vaak de judasoorzwam te vinden. 

De vlier stelt geen hoge eisen aan zijn standplaats en wordt zelfs in dakgoten gevonden. 

Een in de natuur voorkomende variëteit van de gewone vlier is de peterselievlier (Sambucus 
nigra var. laciniata), die diep ingesneden bladeren heeft. 

Plantengemeenschap 

De gewone vlier is een kensoort voor de klasse van de doornstruwelen (Rhamno-Prunetea). 

Vermeerdering 

Vlieren laten zich gemakkelijk vermeerderen uit een stek van een twijg. 

Gebruik 

Het hout van de gewone vlier is zacht en splintert niet, maar het is hard als het gedroogd is. 
Daarom kunnen er kleine gebruiksvoorwerpen en instrumenten van worden gemaakt. 

Het merg van de twijgen wordt toegepast om kleine voorwerpen te beschermen. 

Vroeger eindigde de afvoer van de gootsteen boven de grond net buiten de muur. De 
vlierstruik werd hiervoor geplant en onttrok dit gat dan aan het zicht. 

Gekneusde bladeren bijeengebonden boven een deur of raam zouden muggen op afstand 
houden. Kransen van vliertakken legt men over de hoofden van paarden om lastige vliegen 
op afstand te houden. 

Medisch gebruik 

Aan de vlier worden diverse heilzame werkingen toegeschreven. In het jaar 400 voor 
Christus, refereerde Hippocrates aan de vlier als zijn "medicijnkastje". Andere bekende 
klassieke geneesheren, waaronder Theophrastus, Dioscorides en Galenus, beschouwden de 
vlier als een van de beste geneeskrachtige planten uit de natuur. De plantkundige Hildegard 
van Bingen in de 12e eeuw en de medicus en auteur Martin Blochwich in de 17e eeuw, 
prezen eveneens het belang van de vlier. 

Voorafgaand aan het tijdperk van de antibiotica, was vlier een van de belangrijkste 
ingrediënten in veel bereidingen van kruidengenezers, farmaceuten en medici. Vandaag de 
dag wordt vlier gebruikt als alternatief voor conventionele medicijnen en vooral in de vorm 
van een extract ter bestrijding van verkoudheid, virale 
infecties (Influenza en herpesvirussen). Vlier wordt vaak aanbevolen als complementaire 
therapie samen met de klassieke antioxidanten vitamine C en zink, ter ondersteuning van de 
natuurlijke herstelprocessen. 
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De Europese zwarte vlier is een rijke bron van plantenpigmenten en fenolische 
bestanddelen. Ze bevatten de flavonolen quercetine-3-glucoside en quercetine-3-rutinoside 
en een groot aantal anthocyanen, een groep fenolische bestanddelen verantwoordelijk voor 
de diepe rode, paarse en violette kleuren van veel fruit, groenten en dus ook vlierbessen. De 
anthocyanen in vlierbessen zijn cyanidine-3-sambubioside-5-glucoside, cyanidine-3,5-
diglucoside, cyanidine-3-sambubioside, cyanidine-3-glucoside, cyanidine-3-rutinoside, 
pelargonidine-3-glucoside en pelargonidine-3-sambubioside. Na consumptie kunnen de 
anthocyanen in vlier de antioxidantstatus in het lichaam significant verhogen. 
Dierexperimenteel onderzoek en in-vitro-onderzoek heeft uitgewezen dat anthocyanen 
celdood (zowel apoptotische als necrotische processen) verminderen en het risico 
op hartinfarct verminderen door ontstekingsremmende en ontspannende effecten op 
de kransslagaders. 

Gebruik in de keuken 

Van de bloeiwijzen worden als nagerecht vlierbloesembeignets gemaakt. De bloeiwijze wordt 
in pannenkoeken gebruikt. De Noord-Amerikaanse indianen frituren de bloesem. Van 
de bloemen maakt men siroop. Deze wordt ook geproduceerd in Engeland en staat bekend 
als Elderflower Cordial. In Zweden staat het bekend als Fläderblomssaft. De gedroogde 
bloesem worden gebruikt om kruidenthee van te zetten. Van de vlierbloesem wordt een 
verfrissende limonade gemaakt, die ook bij verkoudheden wordt toegepast. Gezeefde siroop 
van vlier is een huismiddel tegen keel- en buikpijn. 

In de periode van Sint Jan (24 juni) de jonge scheuten gebruiken. 

Vlierbessen bevatten veel vitamines. De bessen bevatten de naar het geslacht genoemde 
licht giftige stof sambunigrine, die echter door koken onschadelijk wordt. Van 
de vruchten wordt vruchtensap, sterke drank, jam, gelei en siroop gemaakt. Ook worden de 
bessen gebruikt voor het verven. 

Zowel bloemen als bessen worden gebruikt voor het maken van vruchtenwijn. 

Bijgeloof 

Aan de bloesem van de vlier worden voorspellende krachten toegeschreven. In Centraal-
Europa hangen jonge meisjes in de nacht van 21 juni een bloeiende bloeiwijze achter het 
bed. Hierdoor zal hun toekomstige echtgenoot zich in hun droom openbaren. 

In de middeleeuwen had de vlier de reputatie dat hij als afweerkruid beschermde 
tegen hekserij. De vlier was gewijd aan Vrouw Holle. 

In hekserij en wicca is de vlier een heilige boom die niet verbrand mag worden. De Wiccan 
Rede waarschuwt in het Engels: Elder is the Lady's tree, burn it not or cursed you'll 
be ofwel Vlier is de boom van de Vrouwe, verbrand haar niet of je wordt vervloekt. 
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Gewoon barbarakruid  

(Barbarea vulgaris)  

is een plant uit de kruisbloemenfamilie (Cruciferae oftewel Brassicaceae). De soort groeit vooral 
op zonnige tot licht beschaduwde, open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke 
ruigtes zoals bermen, oevers, heggen, duinen, dijkhellingen en langs spoorwegen. De plant is in 
Nederland en Vlaanderen vrij algemeen. De bladeren zijn eetbaar en bevatten vitamine C. 

De tweejarige plant wordt 20-90 cm hoog. De gesteelde wortelbladeren hebben aan beide kanten 
twee tot vijf eironde tot langwerpige blaadjes en een groot, rondachtig topblaadje. De bovenste 
stengelbladeren zijn ongesteeld. Deze zijn bochtig ingesneden en hebben geen of een paar 
zijslippen. 

De plant bloeit in april, mei en juni met trossen. Het gele kroonblad is 5-7 mm lang. 
De kelkbladen zijn kaal. De kroonbladen zijn twee maal zo lang als de kelkbladen. 

De schuin tot rechtafstaande vrucht is een 1,5-3 cm lange hauw met een 2-3 mm lange, 
spitse snavel. 
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Glad parelzaad  

(Lithospermum officinale)  

is een overblijvende plant uit de ruwbladigenfamilie (Boraginaceae) die voorkomt op 
kalkhoudende grond in gematigde streken van Europa en Azië. 

Het glad parelzaad is in Vlaanderen en Nederland vooral te vinden in kalkrijke duinen. 

De botanische naam Lithospermum is een samenstelling van Oudgrieks λίθος, lithos (steen) en 
σπέρμα, sperma (zaad), vanwege de op steentjes lijkende vruchtjes. De 
soortaanduiding officinale betekent 'geneeskrachtig'. 

Kenmerken 
Het glad parelzaad is een 30 tot 100 cm hoge overblijvende, kruidachtige plant die overwintert 
met een stevige wortelstok (hemikryptofiet). De stevige, rechtopstaande stengels zijn bovenaan 
sterk vertakt, behaard en dicht bebladerd. De soort groeit vaak in pollen. 
De bladeren zijn lijnvormig tot breed langwerpig, met een spitse top en duidelijke zijnerven. De 
bovenste bladeren zijn niet gesteeld. 

De bloemen staan in een bebladerde, opgerolde schicht. Ze zijn 4 tot 6 mm lang. De kelk is diep 
gedeeld. De kroon is iets langer dan de kelk, geel- of groenachtig wit, trechtervormig, met kleine, 
behaarde keelschubben. 

De vrucht is een vierdelige splitvrucht met vier glanzende, grijsachtige tot lichtbruine nootjes. 

De plant bloeit van mei tot juli. 

Habitat en verspreiding 
Glad parelzaad groeit voornamelijk op droge, voedselarme tot matig 
voedselrijke, stikstofrijke kalkhoudende bodem op open of halfbeschaduwde standplaatsen. Hij is 
te vinden in struwelen op kalkrijke grond, duindoornstruwelen, duin-berkenbos, op 
kalksteenwanden, rond mergelgroeven, en soms in akkers. 

Hij komt van nature verspreid voor in gematigde streken van Europa van Denemarken tot in 
het Middellandse Zeegebied, oostelijk tot in Midden-Azië en Japan. De plant is ingeburgerd 
in Noord-Amerika en Zuid-Afrika. 

In Nederland is de soort vrij algemeen in het Renodunaal district, elders zeldzaam tot zeer 
zeldzaam. 
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Griekse alant  

(Inula helenium)  

is een vaste plant die behoort tot de composietenfamilie (Compositae of Asteraceae). De plant 
komt van nature voor in West- en Centraal-Azië en is al sinds de oudheid als eetbare en 
geneeskundige plant bekend. 

De Grieken noemden de plant helenion, wat "de stralende, de schitterende" betekent. De naam is 
verwant met hèlios, met de betekenis "zon". Er bestaan verschillende mythen omtrent de 
naam. Aan de Griekse naam ontleend noemden de Romeinen de plant inula. Linnaeus gebruikte, 
als hij in 1753 de plant de wetenschappelijke Latijnse naam Inula helenium gaf, de Romeinse 
naam voor de geslachtsnaam en de Griekse naam voor de soortaanduiding. 

De Griekse alant wordt 90-200 cm hoog en vormt onder aan een stevige, ruig behaarde, 
rechtopgaande stengel een krachtige, knolvormige wortelstok. De wortelstok ruikt aromatisch en 
bevat veel inuline, een fructosehoudend koolhydraat dat zijn naam van de plant heeft gekregen. 
De bladen zitten direct aan de stengel, zijn spits lijn-lancetvormig, gezaagd en aan de onderzijde 
viltig behaard. De onderste stengelbladen zijn groot en tot 50 cm lang, worden naar boven toe 
steeds kleiner en krijgen bovenaan in de bladoksels hoogvertakt de bloemstengels met de 
bloemen. 

De bloeitijd is van juli tot augustus. De bloemen zijn met een diameter van 6 tot 8 cm opvallend 
groot. De goudgele buisbloemen in het midden zijn door heldergele 3-4 cm 
lange lintbloemen omgeven die samen met de groene omwindselbladen in het 
bloemhoofdje staan. De omwindselbladen die elkaar dakpansgewijs overlappen zijn lancet- tot 
lijnvormig, de buitenste breder dan 4 mm, de binnenste smaller en aan de top verbreed. 

De vrucht is een 3-5 mm lang, glad, lichtbruin nootje. 

De plant geeft de voorkeur aan vochtige, voedselrijke bodems, die neutraal of licht kalkhoudend 
zijn. 
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Grof bieslook  

(Allium fistulosum) 

is een aan de ui verwante plant, ook wel grof bieslook genoemd, die echter geen bollen vormt. Hij 
behoort tot het geslacht Allium (look). De Sint-jansui en de stengelui zijn twee variëteiten van 
deze plant. 

(Allium)  

is een plantengeslacht uit de narcisfamilie (Amaryllidaceae) met wereldwijd bijna 700 soorten. 
Het zijn meerjarige bolgewassen, variërend in hoogte van 10 cm tot 1,5 m. In APG III was dit nog 
de lookfamilie (Alliaceae), maar deze werd in APG IV samengevoegd met de narcisfamilie. 

De planten komen hoofdzakelijk voor in gematigde en subtropische streken van het noordelijk 
halfrond, met uitzonderingen in Chili, Brazilië en tropisch Afrika. In het geslacht zijn belangrijke 
culinaire kruiden als ui, knoflook, prei en bieslook opgenomen. De sterke uiengeur is 
karakteristiek voor het hele geslacht. 
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Groot hoefblad  

(Petasites hybridus)  

is een overblijvende tweehuizige plant uit het geslacht hoefblad uit 
de composietenfamilie (Asteraceae). De onder meer in België en Nederland voorkomende plant 
heeft zeer grote bladeren en groeit op vochtige en voedselrijke plaatsen. De 
rozeachtige bloemhoofdjes staan in een aar die eind maart voor het blad uit de wortelstok te 
voorschijn komt. Pas daarna ontwikkelen zich de tot een meter grote bladeren. De vrouwelijke 
aar heeft na uitgroei vooral bij de vrouwelijke planten een lange steel met kleine paarse blaadjes. 
De mannelijke bloeiwijze is meer knotsvormig. Verspreiding van de plant gebeurt vooral door 
afgebroken delen van de wortelstok. 

Groot hoefblad is een opvallend veel ruimte in beslag nemende plant. De soort heeft 
lange wortelstokken en is daardoor lastig te verwijderen. Ze wordt daarom in de volksmond wel 
'allemansverdriet' genoemd. 

Geschiedenis 
In de middeleeuwen werd groot hoefblad Filiae ante Patrem genoemd, hetgeen betekent dat de 
dochters (de bloemen) voor de vader (de bladeren) tevoorschijn komen. 
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Grote brandnetel  

(Urtica dioica)  

is een plant uit de brandnetelfamilie (Urticaceae). Vanwege het zeer algemene voorkomen 
op voedselrijke, ruderale plaatsen en de brandharen die bij aanraking een brandende jeuk op 
de huid kunnen veroorzaken, is dit een van de bekendste plantensoorten in West-Europa. 

Uiterlijk 

De grote brandnetel is een vaste plant, die 30–250 cm hoog wordt. De bladeren hebben een 
gezaagde bladrand. De bladeren en de stengels hebben brandharen. De stengel is 
vierkantig en evenals de bladeren met brandharen bezet, op de plant komen zowel gewone 
haren als brandharen voor. De bloemen zijn klein en groenachtig met vier of vijf meeldraden. 
De bloei is van juni tot de herfst. De grote brandnetel heeft ronde, kruipende wortelstokken, 
rizomen. Deze wortelstokken hebben een gele kleur. 

De planten zijn meestal tweehuizig, dat wil zeggen dat er afzonderlijke mannelijke en 
vrouwelijke planten zijn. De bloemen zijn een- of tweeslachtig, de vrucht is eenzadig. De 
grote brandnetel is een windbestuiver. De bloeiwijze van de mannelijke en de vrouwelijke 
plant verschillen van elkaar. De mannelijke planten hebben kortere zijtakken. De zijtakken 
van de vrouwelijke planten gaan na de bevruchting enigszins hangen. De stamper heeft één 
of twee stempels. Een verrassend verschijnsel is het plotseling openspringen van de 
mannelijke bloemen, waarbij de helmhokjes het stuifmeel in een wolk omhoog schieten. 

De grote brandnetel is van de kleine brandnetel (Urtica urens) te onderscheiden aan de 
meestal grotere hoogte. De kleine brandnetel bereikt een lengte van maximaal 50 cm. De 
stoffen in de brandharen van de kleine brandnetel worden beschreven als de pijnlijkste van 
de twee soorten. Een ander onderscheid is dat de kleine brandnetel een penwortel heeft. 

Naam 

De Nederlandse naam gaat terug op een proto-Germaans woord *nat-ilō-, verkleinwoord van 
*natō-. De grote brandnetel is kosmopolitisch en een cultuurvolger. In Oost-Vlaanderen en 
het oosten van West-Vlaanderen is tingel of tengel een veel gebruikt woord voor grote 
brandnetel in het dialect. Op andere plaatsen in West-Vlaanderen spreekt men van netel, 
nettel of nittel. 

Algemeen 

De bovengrondse delen van grote brandnetel zijn rijk aan carotenen, vitamine C en ijzer. 
Ook komt vitamine D in de plant voor. Tot 20 % aan kiezelzuur, kalium en nitraat kan in de 
plant voorkomen. Gedroogde grote brandnetels, liefst voor de bloei, zijn een goed voer voor 
geiten en konijnen, vanwege het hoge eiwitgehalte. Geiten eten de grote brandnetel ook 
graag vers. Zeer jonge planten, die nog geen brandharen hebben, kunnen vers aan konijnen 
gevoerd worden. 
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Brandharen 

 

Netelblaren 

De brandharen van de plant gaan prikken en jeuken bij aanraking door de mens. Aan de top 
van de knop van iedere brandhaar zit een weerhaakje dat bij aanraking in de huid vast komt 
te zitten. Daarbij breekt de knop van de brandhaar af en komt een mengsel van stoffen in de 
huid die de brandende en langdurig aanhoudende jeuk veroorzaken. Ook ontstaan op de 
huid lichtere, jeukende bultjes, die netelblaren worden genoemd. 

Onderzoeken uit 1849, 1947 en 1969 toonden aan dat de 
brandharen acetylcholine, histamine, serotonine en mierenzuur bevatten. Laatstgenoemde 
stof zou de belangrijkste veroorzaker van de jeuk/prikken zijn. Onderzoek uit 2006 aan Urtica 
thunbergiana, een verwant van de grote brandnetel, toonde aan 
dat oxaalzuur en wijnsteenzuur waarschijnlijk de veroorzakers van de aanhoudende 
jeuk/prikken zijn. Van acetylcholine, histamine, serotonine kon niet overtuigend worden 
aangetoond dat zij een belangrijke bijdrage aan de jeukende/prikkende effecten leveren. Wat 
de histamine betreft is het zelfs onduidelijk of deze afkomstig is van de brandharen of uit 
de mestcellen in de huid. 

Een brandnetelstengel vastpakken waarbij prikken voorkomen worden kan het beste met 
een licht opwaartse beweging, omdat de brandharen van de stengel iets naar boven wijzen. 
De brand van de kleine brandnetel is pijnlijker en meer stekend dan van de grote. Beide 
soorten hebben op de wortels geen brandharen en de bovenzijde van het blad bevat minder 
brandharen dan de onderzijde. 
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Standplaats 

De standplaats van de grote brandnetel bestaat uit stikstofrijke, humushoudende grond, vaak 
op halfbeschaduwde plaatsen. De grote brandnetel is vaak te vinden op ruderaal terrein, 
zoals afvalplaatsen en verlaten bouwplaatsen. De grote brandnetel is een indicatorsoort voor 
stikstof en verstoorde gronden, bijvoorbeeld ontwatering. 

De grote brandnetel is waardplant van veel soorten vlinders: er komen ongeveer 50 
vlindersoorten op voor, waaronder atalanta, brandnetelmot, brandnetelmotje en distelvlinder. 
De atalanta, dagpauwoog, kleine vos, gehakkelde aurelia, enkele uiltjes en 
het landkaartje leven alleen van de grote brandnetel. De rupsen van de kleine vos leven op 
de grote brandnetel. 

Gebruik 

Voeding 

 

Een gerecht met grote brandnetel 

Jonge brandnetelstengels van de grote brandnetel kunnen worden gegeten als een groente, 
wat bereidingswijze en smaak betreft vergelijkbaar met spinazie. 

Vroeger werden boter, vis en vlees in brandnetelbladeren verpakt om ze langer fris te 
houden. Het blijkt dat stoffen in grote brandnetel bacteriegroei 
tegengaan. Een Friese specialiteit is brandnetelkaas. 

Geneeskunde 

De bovenste bloeiende stengel met bladeren met niet meer dan 10% stengelaandeel van 
twee niet in Nederland voorkomende soorten, is gedroogd te gebruiken als geneeskrachtig 
kruid en heeft een iets bittere smaak. Voor dit doel wordt hoofdzakelijk in het wild verzameld 
in Bulgarije, Hongarije, Rusland, voormalig Joegoslavië en Albanië. De planten bevatten 
circa 1−2% flavonoïden, speciaal glycoside en rutinoside van quercetine, isorhamnetine 
en kamferolie, maar ook isorhamnetine-3-O-neohesperidoside. In kleinere concentraties 
verschillende alifatische organische zuren, maar ook hydroxycumarine scopoletine. Alleen in 
de grote brandnetel komt 0,03−1,6 % caffeoyl appelzuur voor. 

Lichaamsverzorging 

Bladeren en stengels geweekt in water geven een geur die uitstekend geschikt is voor de 
bestrijding van luizen. Grote brandnetels worden ook in haarwater gebruikt. 
Brandnetelspiritus wordt gebruikt voor behandeling van de hoofdhuid en haren tegen roos en 
vet haar. 

In de tuin 

Brandnetelgier is een middel dat gebruikt kan worden ter bestrijding van allerlei soorten luis 
en rupsen. 
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Textielindustrie 

Lange tijd werd de grote brandnetel voor het verven van wol gebruikt. Na voorbehandeling 
met aluin kon wol wasgeel worden geverfd. Na voorbehandeling met zink en nabehandeling 
met koper en in een ammoniakbad kreeg wol een intense grauwgroene kleur. 

Uit de stengel van de grote brandnetel worden vezels gewonnen en verwerkt tot neteldoek. 
Ook wordt er tegenwoordig op kleine schaal voor in de mode van brandnetels stof 
geproduceerd. 

Modelabel Brennels had in de provincie Flevoland eigen brandnetelplantages en ontwikkelde 
daar een productieproces voor het losweken van de hoogwaardige vezels. Het netelgaren 
wordt gemengd met katoen. De brandnetelvezel is van nature een holle vezel wat een 
isolerende werking geeft bij het dragen. Brandnetelvezel is 30 tot 50% lichter en ook sterker 
dan die van katoen. 

Overig gebruik 

De plant werd ook gebruikt voor de productie van papier. 

Urticatie 

Het verhaal gaat dat de Romeinen die in koude streken gelegerd waren hun ledematen soms 
warm wreven met brandnetels. In de Middeleeuwen maakten de monniken kleine zweepjes 
van grote-brandnetelstengels en sloegen hun lichaam ermee als boetedoening. 

Gebruiken in het Amazonegebied 

In het Amazonegebied wordt de grote brandnetel gezien als helende plant. Wanneer een lid 
van de stam een infectie oploopt wordt deze bedekt met verschillende brandnetels. Hier 
hangt ook een religie aan vast. In het oude gesproken Quechua wordt deze plant 
uitgesproken als "brenshumie", hetgeen betekent "god van de prikkels". Deze prikkels zetten 
de pijn die door de ontsteking is ontstaan om in de pijn die ietwat vriendelijker aanvoelt. 
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Grote kaardebol of wilde kaardebol  

(Dipsacus fullonum, synoniem: Dipsacus sylvestris)  

behoort tot de kaardebolfamilie (Dipsacaceae), in de 22e druk van de Heukels, of tot 
de kamperfoeliefamilie (Caprifoliaceae), in de 23e druk van de Heukels. De ondersoort D. 
f. subsp. sativus wordt ook wel weverskaarde genoemd. 

De grote kaardebol komt oorspronkelijk uit Noord-Afrika (Maghreb), Voor-Azië en Europa, 
maar komt tegenwoordig overal in de gematigde streken voor. In Nederland is de plant vanaf 
1 januari 2017 niet meer wettelijk beschermd. 

De plant is tweejarig en kan 70–250 cm hoog worden. De bladeren zijn twee aan twee 
tegenoverstaand en de vergrote bladvoet werkt als opvangbakje voor water. 

De lila bloempjes zijn klein en ongesteeld en staan bij elkaar op een hoge 
ineengedrongen tros (hoofdje). Ze hebben een 5–9 cm lange gemeenschappelijke 'kelk' 
(het omwindsel). Elk bloempje heeft naast een eigen vergroeidbladig omwindseltje ook nog 
een kelk van stijve haren. Een bloempje heeft vier meeldraden, één stamper en een 
onderstandig vruchtbeginsel met één zaadknop. 

De bloei begint vanuit het midden van de bloeiwijze en bloeit tegelijk naar boven en 
beneden. Hierdoor zijn twee bloeiende ringen te zien. 

De kaardebol produceert veel nectar en trekt daarom veel insecten zoals solitaire 
bijen en hommels. De zaden vormen een voedselbron voor zaadetende vogels, 
zoals putters. 

Economisch belang 

De bloemhoofdjes van de kaardebol werden in de middeleeuwen gebruikt voor het ruwen 
van gevold wollenlaken. Hiertoe werden een aantal van deze kaardebollen in een 
kruisvormige houten houder bevestigd. Later zijn er zelfs speciale machines ontwikkeld voor 
het ruwen van weefsels met behulp van de kaardebol. De bloemhoofdjes werden daartoe op 
stalen pennen geregen. Een dergelijke machine staat nog opgesteld in het Nederlands 
Textielmuseum te Tilburg. Als wolkaarde is de weverskaarde nooit gebruikt. De stekels van 
deze zaadbol zijn daar niet sterk genoeg voor. 

De weverskaarde werd vroeger in de Vaucluse (Zuid-Frankrijk) veel verbouwd en 
geëxporteerd naar onder meer Nederland, Rusland en Japan. Honderden hectaren waren in 
Zuid-Frankrijk in de 19e en 20e eeuw in productie. In 1862 was dat 2326 ha. Na 1968 was er 
nog één firma die de weverskaarde kon leveren, maar dat bedrijf sloot in 1985. 
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Grote maagdenpalm  

(Vinca major)  

is een vaste plant behorend tot de maagdenpalmfamilie (Apocynaceae). De plant komt van 
nature voor in Zuid-Europa. 

 

Boven: blad van de kleine maagdenpalm 

Onder: blad van de grote maagdenpalm 

De plant lijkt sterk op de kleine maagdenpalm (Vinca minor), maar is hoger en kan 50-70 cm 
hoog worden. De 3-9 cm × 2-6 cm grote bladeren zijn eirond, langer gesteeld (lengte 1-2 cm) 
en hebben een groter kleurverloop, van donkergroen tot geel. Ook zijn de 
bladranden behaard dit in tegenstelling tot die van de kleine maagdenpalm. De 5-6 cm grote, 
violetpurperen bloemen zijn groter, en de kelkslippen zijn langer en spitser. De grote 
maagdenpalm bloeit van het vroege voorjaar tot de herfst. De vrucht is een 
dubbele kokervrucht. Bij gebruik als cultuurplant, wordt gesnoeid in april. 

In België en Nederland verwildert ze soms vanuit tuinen en parken. 

De plant wordt gebruikt als bodembedekker. 
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Grote pimpernel  

(Sanguisorba officinalis, synoniem: Poterium officinale)  

is een plant die behoort tot de rozenfamilie (Rosaceae). 

Deze plant, die een hoogte kan bereiken van 30 tot 120 cm, schiet op uit dikke vertakte 
ondergrondse stengels. Hij vormt een rozet van maximaal 14 blaadjes, waaruit verschillende 
bloemstelen opschieten met bolvormige bloemhoofden die in de loop van de bloei uitgroeien tot 
langwerpige donkerrode aren zonder kroonblaadjes. 

Voorkomen 
Grote Pimpernel bloeit van juni tot september. Hij komt in grote delen van Europa voor in 
vochtige graslanden met vooral een kleiachtige ondergrond. In Nederland is de soort vrij 
zeldzaam in Midden-Brabant, Midden-Limburg, Noordwest-Overijssel en langs de Overijsselse 
Vecht. In andere gebieden is de aanwezigheid zeer zeldzaam of nihil. In Vlaanderen komt de 
plant voor langs de rivieren en in de vloeiweiden van Lommel. Belangrijk is dat groeiplaatsen niet 
in het zomerseizoen gemaaid worden. 

Biotoop 
Zonnige plaatsen met vochtige, matig voedselrijke, licht bemeste grond, vaak op plekken 
met basische kwel. Dikwijls op mengbodems van zandige rivierklei, zandig laagveen, kleiig zand 
en kleiig veen, ook op leem en laagveen. Langs waterkanten, bergweiden, schrale hooilanden, 
vloeiweiden, periodiek overstroomde gronden zoals uiterwaarden en schrale stroken hooiland 
tussen petgaten, in bermen, op rivierdijken en spoordijken. 

Plantengemeenschap 
Grote pimpernel is een kensoort voor de klasse van de matig voedselrijke graslanden (Molinio-
Arrhenatheretea), een klasse van plantengemeenschappen van matig droge tot natte, matig 
voedselrijke tot voedselrijke graslanden. 

Het is tevens een indicatorsoort voor het mesofiel hooiland (hu) subtype 'Grote 
pimpernelgrasland', een karteringseenheid in de Biologische Waarderingskaart (BWK) 
van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Bescherming 
De soort staat in Nederland te boek als stabiel sinds 1950 of toegenomen. In Vlaanderen is ze 
volgens de rode lijst achteruitgaand en in Wallonië wordt ze bedreigd. 

Ecologische betekenis 
De plant dient als waardplant voor vlinders als het pimpernelblauwtje en het donker 
pimpernelblauwtje. 

Toepassingen 
De grote pimpernel wordt in de volksgeneeskunde gebruikt als bloedstelpend middel voor zowel 
in- als uitwendige bloedingen. 
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Gulden sleutelbloem, voorheen echte sleutelbloem, gewone 
sleutelbloem  

(Primula veris)  

is een plant uit de sleutelbloemfamilie (Primulaceae). Hij komt voor in weilanden en bossen. 
In Nederland is de plant vanaf 1 januari 2017 niet meer wettelijk beschermd. 

Kenmerken 

De bladeren vormen een rozet, dat langwerpig en getand is. Het rozet eindigt in een 
gevleugelde, behaarde steel. De hoogte van de plant is 15-30 cm. 

De bloemen zijn geel van kleur. In de keel zitten oranje vlekken. De bloemkroon is 
klokvormig, evenals de vijftandige kelk. Maximaal dertig bloemen vormen een schermachtig 
geheel op een bloemsteel van 10-30 cm lang. De bloeitijd loopt van april tot juni. 

De gulden sleutelbloem draagt een eivormige doosvrucht die omsloten wordt door de kelk. 

Plantengemeenschap 

Gulden sleutelbloem is een indicatorsoort voor het mesofiel hooiland (hu) subtype 
'Kamgrasgrasland op kalkrijke bodem', een karteringseenheid in de Biologische 
Waarderingskaart (BWK) van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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Hartgespan  

(Leonurus cardiaca) 

is een sterk geurende, vaste plant die behoort tot de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). De 

plant komt van nature voor in Centraal-Azië en is van daaruit over de hele wereld verspreid. 

Beschrijving 

De plant wordt 30-90 cm hoog, vormt wortelstokken en vierkantige stengels met een 

afstaande beharing. De middelgroene, gelobde bladeren hebben drie tot zeven lobben en 

zijn aan de onderkant donzig behaard. 

Hartgespan bloeit van juni tot augustus met roze, 0,8-1,1 cm lange bloemen. De bloemen 

zitten in schijnkransen. 

De vrucht is een vierdelige stekelige splitvrucht. 

De plant komt voor op vochtige, stikstof- en kalkrijke grond en groeit graag nabij 

beschaduwde plaatsen zoals hagen en veldbosjes. 

Ecologie 

De plant is aantrekkelijk voor hommels en wolbijen. 

Inhoudstoffen 

De plant bevat looistoffen, 

de bitterstof leocardine, terpenen, flavonoïden zoals rutine en quercetine en etherische 

oliën. 

Gebruik 

De bladeren kunnen gebruikt worden voor het kruiden van erwten- en linzensoep. Vroeger 

werden ze ook gebruikt bij het bereiden van bier. 

De plant wordt al zeer lang voor medicinale doeleinden gebruikt bij hartklachten en 

spierkrampen. 
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Hemelsleutel  

(Sedum spectabile, synoniem: Hylotelephium spectabile)  

is een groenblijvende plant uit de vetplantenfamilie (Crassulaceae). De 
soortaanduiding spectabile betekent 'prachtig'. 

De plant komt in België en Nederland nauwelijks in het wild voor, maar kan opslaan uit 
tuinafval. In de plantenteelt wordt ze wel onder de naam 'hemelsleutel' te koop aangeboden, 
hoewel die naam alleen aan Sedum telephium toekomt. 

In de volksmond werd de plant vroeger wel 'ijsplant' genoemd, deze naam wordt nu echter 
vaker voor Dorotheanthus bellidiformis gebruikt. Deze naam was mogelijk een letterlijke 
vertaling van het Engelse 'iceplant'. 

De soort komt van nature voor in het oosten van China en in Korea. 

Beschrijving 

De plant wordt 40–60 cm hoog. De bladeren zijn lepelvormig, vlezig en getand tot 
gaafrandig. De bloeiperiode valt in september en oktober. De witte, vaalroze tot 
bruinrode, tweeslachtige bloemen groeien in een vertakt plat scherm, dat bij nadere 
bestudering een platte tuil is. Deze platte tuil wordt tot 20 cm breed. 

Tuin 

 

Cultivar Sedum spectabile 'Star dust' bij kwekerij Esveld 

Het meest ziet men in tuinen de cultivar Sedum 'Herbstfreude'. Deze wordt in de 
Angelsaksische landen wel Sedum 'Autumn joy' genoemd. De hybride is ontstaan door een 
kruising van Sedum spectabile met Sedum telephium in 1955. 
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Hennep of kemp 

 

(Cannabis sativa)  

is een eenjarige plant uit de hennepfamilie (Cannabaceae). 

Beschrijving 

Hennep is tweehuizig en bloeit met groenachtige bloemen. 

De meeldraadbloemen (mannelijk) staan in pluimen en de stamperbloemen (vrouwelijk) 

staan in de bladoksels in aren. Onder bepaalde factoren kan de plant 

een hermafrodiet worden. Natuurlijk voorkomende eenhuizige planten, met zowel 

mannelijke als vrouwelijke delen, zijn ofwel steriel of vruchtbaar, maar kunstmatig 

geïnduceerde "hermafrodieten" kunnen volledig functionele voortplantingsorganen hebben. 

"Gefeminiseerd" zaad verkocht door veel commerciële zaadleveranciers is afgeleid van 

kunstmatig "hermafrodiete" vrouwtjes die het mannelijke gen missen, of door de planten te 

behandelen met hormonen of zilverthiosulfaat. 

De bladeren zijn lang gesteeld met vijf- tot negentallig lancetvormige slippen en zijn grof 

gezaagd. 

De plant wordt een tot vier meter hoog, afhankelijk van hoogte en/of klimaat. 

Toepassingen 

Nuttige plantendelen 

• Zaad. Het hennepzaad is eetbaar en voedzaam en gezond voor mens en dier. 
Het wordt onbewerkt gebruikt als vogelzaad onder de naam 
kempzaad. Vissers gebruiken het zaad als aas. Uit het zaad kan hennepolie 
worden geperst. 

• Vezels. De vezels van de bast zijn bijzonder sterk en lang en laten zich makkelijk 
van de plant losmaken zolang ze niet volledig zijn opgedroogd. Van de vezels 
wordt van oudsher touw gemaakt en er worden ook textiele stoffen van geweven. 

• Houtachtige delen. De hennepplant bestaat voor ongeveer 60% uit houtachtige 
delen. Deze kunnen gebruikt worden als stro voor knaagdieren en paarden. Ook 
hebben ze een hoge verbrandingswaarde en weinig asvorming, waardoor ze een 
goed alternatief voor brandhout zijn. Verder worden de houtachtige delen van de 
hennepplant gebruikt bij het bouwen met hennep en kalk (beter bekend als lime-
hemp concrete of hempcrete in het Engels en betón de chanvre in het Frans). 

Voedsel 

In de keuken wordt hennepolie gebruikt bij de bereiding van koude gerechten. Het is niet 

geschikt voor gebruik op hoog vuur. Hennepzaadolie bevat 20% alfa-linoleenzuur en 

60% linolzuur. Dit zijn essentiële vetzuren (vetzuren die nodig zijn omdat het lichaam die 

niet zelf kan aanmaken). Bovendien hebben ze een effect op het cholesterolgehalte. 

Hennepmeel wordt gebruikt bij de bereiding van deegproducten omdat het glutenvrij is, wat 

belangrijk is voor mensen die allergisch zijn voor gluten. 

In Duitsland worden hennepextracten tot bier verwerkt; in sommige andere landen tot 

alcoholvrije dranken of siroop. Henneparoma is soms moeilijk te onderscheiden van hop, 

een andere plant uit dezelfde familie die veel vaker in bier voorkomt. 
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Hennepzaad wordt, al dan niet gepeld, door sommigen beschouwd als "superfood" en 

gegeten omwille van de goede vetzuurbalans en het hoogwaardig eiwit. 

Vezelproducten 

In Oude Pekela zijn twee hennepvezel verwerkende bedrijven 

gevestigd, HempFlax en Dun Agro. In de Veenkoloniën en aangrenzend Duits gebied telen 

akkerbouwbedrijven hennep als tussengewas op contractbasis voor beide primaire 

verwerkers. Het grootste deel van de hier geproduceerde grondstof bastvezel wordt 

geëxporteerd, de scheven worden goeddeels vermarkt als dierstrooisel. Hennep kent talrijke 

toepassingsgebieden en vormt ook een geschikte lokaal herwinbare grondstof voor 

bioraffinage. 

• Strooisel. In zijn ruwe vorm wordt hennepvezel gebruikt als bodembedekking in 
dierenhokken. Hoewel de vezel licht is en behoorlijk wat water en geurtjes kan 
absorberen, is hij ook slijtvast waardoor er in de hokken geen papperige brij 
ontstaat. Daarnaast is de vezel onschadelijk wanneer hij wordt opgegeten. 

• Vezel. hennepvezel wordt gebruikt voor het afdichten van de verbindingen 
van (water)leidingen door om de schroefdraad vezels te wikkelen. Bij het nat 
worden zetten de vezels uit en zorgen zo voor een goede afdichting. Door de 
komst van de knelkoppelingen wordt dit nog weinig toegepast. 

• Touw. Henneptouw is erg sterk en wordt zowel in 
de landbouw als scheepsbouw gebruikt. Het touw wordt als dichting gebruikt 
tussen de houten delen van schepen, het breeuwen. De productie van het touw 
is weinig milieubelastend en niet duur. 

• Papier. Hennepvezel wordt gebruikt voor de productie van enkele papiersoorten. 
Onder andere vloeitjes (in Vlaanderen: sigarettenblaadjes) worden eruit 
vervaardigd. 

• Textiel. Tot de Tweede Wereldoorlog was hennep een belangrijke vezel voor 
het vervaardigen van kledij naast of in de plaats van linnen en katoen. Ze werd 
al in 600 voor Christus in China aangewend en bereikte Europa in 
de Middeleeuwen. In een groot deel van de wereld wordt tegenwoordig weer 
kleding, zoals broeken, jassen, sokken en truien, verkocht, gemaakt van 
hennepvezels. 

• Canvas. Hennep was eeuwenlang het standaard canvas voor zeilen uit de 
scheepvaart en tenten. De term 'Canvas' is dan ook afgeleid van het woord 
'Cannabis'. 

  

Bouwmaterialen 

• De houtachtige delen van de hennepplant kunnen in combinatie met kalk gebruikt 
worden voor het bouwen van woningen. De houtachtige delen worden dan 
gemengd met kalk en andere op kalk gebaseerde bindmiddelen. In Frankrijk en 
Groot-Brittannië werden reeds enkele duizenden woningen met dit bouwmateriaal 
gebouwd. Een groot voordeel is dat het materiaal een goede thermische massa 
heeft in combinatie met een goede warmtegeleidingsfactor. Meestal wordt er 
gebouwd met hennep en kalk in combinatie met een lastdragende houten 
regelconstructie. 

• Hennepvezels worden ook verwerkt in isolatiematerialen voor de bouw zoals 
bijvoorbeeld isolatiematten voor spouwisolatie. 
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Geneeskunde 

Medicinaal gebruik in de vorm van cannabis is in veel landen toegestaan. Medicinale 

cannabis wordt in Nederland en België in de apotheek alleen verstrekt op doktersrecept. 

Omdat ernstig zieke patiënten absoluut geen schadelijke stoffen mogen binnen krijgen, wordt 

de medicinale cannabis biologisch gekweekt in een laboratoriumomgeving. Het enige bedrijf 

dat in Nederland medicinale cannabis mag produceren is Bedrocan Nederland, dat onder 

licentie van Bedrocan International opereert. Zij hebben meerdere soorten medicinale 

cannabis in de handel, waaronder Bedrobinol, Bedrocan en Bediol, ieder verschillend in 

percentage THC en CBD. Meestal wordt medicinale cannabis niet gerookt, maar gedronken 

in thee of ingenomen met een speciale verdamper. 

Er is wetenschappelijk bewijs dat medicinale cannabis helpt bij: 

• Chronische pijn door bijvoorbeeld aids, kanker of amputatie (fantoompijn); 

• Verminderde eetlust en erge misselijkheid door aids of kanker; 

• Ernstige spierkrampen of schade aan het ruggenmerg door de ziekte multiple 
sclerose; 

• Het syndroom van Gilles de la Tourette. 

Drugs 

Marihuana bestaat uit de gedroogde afgerijpte bloemen van onbevruchte vrouwelijke 

hennepplanten (sensemilla) die geselecteerd worden omwille van hun hoog gehalte 

aan psychoactieve stoffen. Marihuana is een drug die gerookt en in mindere 

mate oraal wordt gebruikt. Alle cannabisplanten bevatten delta-8 en delta-

9 tetrahydrocannabinol (THC) en een variabele samenstelling van een 

zestigtal cannabinoïden. Industriële hennep mag volgens EU-normen niet meer dan 0,2% 

THC bevatten. Cannabis die voor psychoactieve doeleinden wordt geteeld bevat tussen 3 en 

20% THC. 

• Hasjiesj, in de volksmond hasj genoemd, is een vaste, teerachtige bereiding uit 
de hars van cannabisplanten. Hasjiesj bestaat ook in een (bijna) vloeibare vorm, 
die bereid wordt door de THC uit het plantmateriaal te extraheren. Deze hasj(-
olie) wordt Butane Honey Oil (BHO) genoemd, vanwege het gebruik 
van butaan als extractor en de vloeibare goudgele kleur van het eindproduct. 
Deze vorm is behoorlijk zeldzaam vanwege de gevaren van het extractieproces. 
Een andere vorm van hasj-olie, waarbij alcohol als extractor wordt gebruikt, 
is alcohol hash oil (AHO). 

Cosmetica 

Hennepolie wordt gebruikt in schoonheidsproducten voor huid en gezicht, omdat het een 

droge olie is en daarom makkelijk in de huid dringt. 

Veevoeder 

Hennep is van oudsher gebruikt als veevoeder voor herkauwers. Ook in België zijn er enkele 

boeren die de gehele plant hakselen en vervoederen aan koeien, met goede resultaten. 

Verder onderzoek moet uitwijzen of hennep een eiwitrijker alternatief is voor hakselmaïs. 

Voor de bodem en het grondwater zou dat een belangrijke verbetering betekenen. 
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Natuurlijk herbicide 

In Ontario in Canada wordt hennep weleens gekweekt als natuurlijk herbicide. Cannabis 

groeit er zo razendsnel dat het niet alleen alle onkruid verdringt, maar ook zichzelf, wat 

wel natural outcrop genoemd wordt. In een geschikt klimaat hoeft een cyclus ook maar 90 

dagen te duren. 

Erosiebestrijding 

In het Verre Oosten wordt cannabis ingezet als windscherm. De uitgesproken verticale 

wortelstructuur bestrijdt er bodemerosie. Ook in de Lage Landen werd de plant gebruikt als 

windscherm en 'erfafscheiding'. 

Etymologie 

Het woord cannabis komt van het Oudgrieks κάνναβις (kánnabis) 

(zie Latijnse cannabis), dat oorspronkelijk Scythisch of Thracisch was. Het is gerelateerd 

aan de Perzische kanab, het Engelse canvas en mogelijk de Engelse hennep 

(Oudengels hænep). 
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Herfsttijloos  

(Colchicum autumnale, synoniem: Colchicum multiflorum)  

is een plant uit de herfsttijloosfamilie (Colchicaceae). De soort stamt uit West-Azië en 
het Middellandse Zeegebied, maar komt nu in geheel Europa voor, met uitzondering van het 
noorden. De plant komt vooral voor in bossen, langs duinpaden en in vochtige weilanden. De 
soort is in Nederland zeldzaam in het wild en de aantallen lopen terug; de soort staat op 
de Nederlandse Rode lijst. In Nederland is de plant sinds 1 januari 2017 niet meer wettelijk 
beschermd. In België is de herfsttijloos plaatselijk algemeen in het zuiden en zuidoosten en 
zeldzaam in de rest van het land. 

De Nederlandse naam slaat op het nog geen bladeren hebben bij de bloei. De plant is giftig, ook 
voor dieren en mag dan ook niet door dieren gegeten worden. Het is een bolgewas waarvan de 
bloem lijkt op die van een krokus. De plant bloeit in de herfst, maar 
de bladeren en vruchten komen pas in het voorjaar tevoorschijn. Herfsttijloos kan gebruikt 
worden als droogbloeier, wat wil zeggen dat de bol tijdens de bloei geen water opneemt en geen 
wortels en bladeren vormt. 

De bloem heeft drie stijlen en zes meeldraden en onderscheidt zich op deze wijze van de krokus, 
die drie meeldraden heeft. De stempels zijn gebogen en lopen af op de stijlen. Drie meeldraden 
zijn hoger geplaatst dan de drie andere.  

De meest gekweekte herfsttijloos is de oosterse hybride Colchicum ×byzantinum, die veel meer 
en grotere bloemen geeft. 

Toepassingen 
In de volksgeneeskunde werd de plant gebruikt tegen geelzucht. In de Middeleeuwen werd de 
plant gezien als een toverkruid. Het dragen van de knol zou bescherming bieden tegen tandpijn 
en tegen de pest.  

Colchicine 

De herfsttijloos bevat op basis van de massa aan droge stof ('drooggewicht') zowel in de knol als 
in de bloemen en zaden 0,3-1,2% colchicine. In hogere dosering is colchicine een sterk vergif. 
Voor kinderen wordt de dodelijke dosis geschat op circa 20 mg. Eén zaad bevat ongeveer 4 mg 
colchicine.  

Colchicine, een alkaloïde, is een heel oud ontstekingsremmend middel dat goed tegen jicht werkt. 
De therapeutische breedte hiervan is echter gering. Er is dus maar een klein verschil tussen een 
werkzame en een giftige dosering. Ook werd de stof vroeger bij de behandeling 
van kanker gebruikt. Sporadisch wordt hiervoor nu alleen nog de afgeleide 
stof demecolcine gebruikt. 

Colchicine wordt nog regelmatig gebruikt bij de behandeling van hartziekten, vooral om recidive 
van acute pericarditis te voorkomen.  

In de plantenveredeling wordt colchicine gebruikt voor het verdubbelen van het 
aantal chromosomen. Op deze manier werden vooral in het verleden tetraploïde planten 
ontwikkeld, zoals tetraploïd Engels raaigras (Lolium perenne), dat gebruikt wordt voor de inzaai 
van weiland. 
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Hondsdraf  

(Glechoma hederacea)  

is een kruipende, geurende plant die behoort tot de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). De plant is 
winterhard en wordt in siertuinen wel gebruikt als bodembedekker. Er is ook een 
bontbladige cultivar, Glechoma hederacea 'Variegata', die iets minder koudebestendig is. De 
soort kan nogal woekeren, maar is goed in toom te houden. Hondsdraf is ook toepasbaar in 
staande en hangende plantenbakken. 

Vorm, verspreiding en bloeiwijze 
De plant wordt 15-60 cm groot, de vierkante stengel is liggend tot rechtopstaand en wortelt op 
de knopen. De bladeren zijn niervormig met een gekartelde rand. Hoe zonniger de standplaats, 
des te kleiner de bladeren. Van maart tot juni zijn paars-blauwe bloemen te zien die in 
een schijnkrans staan. De onderlip is aan het einde in tweeën gespleten en de bovenlip is vlak en 
niet bol. Er zijn tweeslachtige en functioneel vrouwelijke exemplaren. De laatste hebben duidelijk 
veel kleinere bloemen. 

Hondsdraf komt voor in Eurazië en is in West-Europa heel algemeen. Het hoogtepunt van de 
bloei valt in Nederland en België in april. In het voorjaar is ook de kleur van het blad min of meer 
paars en kunnen de planten hun groeiplaats van een duidelijk paarse gloed voorzien. De kleur 
hangt samen met de temperatuur. In de zomer is de plant groen. Ook in de winter draagt de plant 
bladeren. 

Ecologie 
De plant komt in allerlei soorten begroeiingen voor, overal waar voldoende humus en vocht is kan 
hij worden aangetroffen. De plant groeit zelfs als epifyt in bijvoorbeeld knotwilgen. 

Op hondsdraf vliegt een aantal solitaire bijen: andoornbij (Anthophora 
furcata), bosmetselbij (Osmia uncinata), blauwe metselbij (Osmia caerulentes), gewone 
sachembij (Anthophora plumipes), gouden slakkenhuisbij (Osmia aurulenta), grote 
wolbij (Anthidum manicatum) en kattenkruidbij (Anthophora quadrimaculata). 

Naam 
De naam is een volksetymologische vervorming 
van Middelnederlands goutdraue (lees: gontdrāve), wat ‘zweerrank, wondkruid’ betekent en 
een samenstelling uit *gont ‘zweer, etter’ en *rave ‘rank’ is. Dit woord is verwant met gewestelijk 
Duits Gundelrebe en waarschijnlijk de Gotische persoonsnaam Gunderaba. 

Relatie met de mens 
Van verse hondsdraf kan 'thee' worden getrokken met een aangenaam kruidige smaak die ligt 
tussen die van groentenat en munt. De plant werd als geneeskrachtig kruid toegepast bij 
luchtwegklachten, jeuk en verwonding. Door de Saksen werd het gebruikt bij het brouwen van 
bier.  
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Hop  

(Humulus lupulus)  

is een plant uit de hennepfamilie (Cannabaceae), die in Nederland en België in het wild voorkomt, 
en hier vroeger ook veel geteeld werd. De hopbellen (vruchtkegels) worden als conserveer- en 
smaakmiddel gebruikt bij de bereiding van bier. Hop is een tweehuizige vaste plant die 
overwintert als wortelstok. De soort komt van nature voor in het grootste deel van de gematigde- 
en koude zone van het noordelijk halfrond, ten noorden van de 32e breedtegraad. Door de teelt 
ten behoeve van de bierproductie heeft de hop zijn areaal uitgebreid naar Zuid-Amerika, Zuid-
Afrika, Australië en Tasmanië. 
 

Beschrijving 

Hop is een tweehuizige, vaste, rechtswindende klimplant. Het is een hemikryptofyt: de plant 
overwintert als wortelstok, de bovengrondse scheuten zijn kruidachtig en eenjarig. De stengel is 
knobbelig en ruw. De bladeren zijn tegenoverstaand, lang gesteeld met steunblaadjes aan basis 
van de bladsteel, en hebben een hartvormige voet en gezaagde rand. Meestal zijn ze gelobd, 
met drie, soms vijf lobben. De bladeren aan de top van de stengel kunnen ongedeeld zijn. 

De bloemen, die in Noordwest-Europa verschijnen van juli tot september, groeien in pluimen in 
de bladoksels, bij de mannelijke bloeiwijzen staan de bloemen afzonderlijk aan het eind van de 
pluimsteeltjes, bij de vrouwelijke bloeiwijzen staan aan het eind van de pluimstelen aartjes met 
meerdere bloemen. Hieruit ontwikkelen zich de karakteristieke 'hopbellen', eivormige 
vruchtkegels die in augustus/september aan de vrouwelijke plant groeien.  

Hopvariëteiten 

Er zijn vijf natuurlijke variëteiten van de hop benoemd. 

Net als bij andere cultuurgewassen worden er van de hop veel verschillende cultuurvariëteiten 
(cultivars) gekweekt (zie Lijst van hopvariëteiten). Er bestaat ook een siervariant, de cultivar H. 
lupulus cv. Aureus, met goudgele bladeren (de gouden hop), gekweekt door het Wye 
College in Kent. 

Veel van de nieuwe Engelse cultuurvariëteiten van de zeventiger jaren hebben een donkerrode 
rank, terwijl de oudere rassen een groene rank hebben. De kleur van de rank, de vorm van het 
blad, de kleur van het blad en van de hopbel, de vorm en de grootte van de hopbel en uiteindelijk 
het aroma van de rijpe hopbel zijn punten die het mogelijk maken de verschillende hopvariëteiten 
te herkennen. 

Taxonomie 
De hop is een plant uit het geslacht Humulus in de familie van de Cannabaceae (hennepfamilie). 
De naam van het geslacht en de soort werden in 1753 door Linnaeus gepubliceerd in Species 
plantarum. Linnaeus citeerde verschillende andere werken maar wees geen type-exemplaar aan. 
In 1978 wees Ernest Small uit het beschikbare materiaal het specimen Clifford Herbarium 458, 
Humulus 1 (BM-000647487) aan als "lectotype". Dit specimen bevindt zich in het British Museum 
of Natural History. Het epitheton lupulus is een zelfstandig naamwoord en het verkleinwoord van 
"lupus" (wolf). De naam werd volgens John Ray al door Plinius de Oudere als geslachtsnaam 
voor de hop genoemd. 

In het geslacht Humulus is een handvol soorten benoemd, waarvan een deel later is gereduceerd 
tot variëteit van H. lupulus. Van deze soort worden nu de volgende natuurlijke variëteiten 
onderscheiden: 

• H. lupulus var. lupulus – Europese hop 

• H. lupulus var. cordifolius (MIQUEL) MAXIMOWICZ – Japanse hop 

• H. lupulus var. neomexicanus A. NELSON & COCKERELL – Amerika (noordwestelijke 
staten) en Canada 

• H. lupulus var. pubescens E. SMALL – Amerika (midden- en westelijke staten) 

• H. lupulus var. lupuloides E. SMALL – Amerika (oostelijke staten) 
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Oorsprong 
Op grond van de verspreiding van de hedendaagse genetische variatie, stellen Murakami et 
al. dat het geslacht Humulus waarschijnlijk in China is ontstaan. Als aanvullende aanwijzing 
hiervoor noemen ze dat alle drie de tegenwoordig nog onderscheiden soorten (H. lupulus L., H. 
japonicus Siebold & Zuccarini [syn. H. scandens (Loureiro) Merrill] en H. yunnanensis Hu) in 
China voorkomen en dat één ervan een endeem is. Volgens dezelfde auteurs heeft H. 
lupulus zich 6,38 miljoen jaar geleden, in het Mioceen, gescheiden van H. japonicus. De eerste 
soort heeft zich daarna in een aantal variëteiten gesplitst. Aangezien de nu bekende 
variëteiten H. lupulus var. lupuloides, H. lupulus var. neomexicanus en H. 
lupulus var. pubescens uit Noord-Amerika en H. lupulus var. cordifolius uit Oost-Azië nauwer aan 
elkaar verwant zijn dan aan H. lupulus var. lupulus, moet de soort zich volgens Murakami et 
al. eerst in twee variëteiten hebben gesplitst waarvan de een, in het noordwesten van China, de 
voorouder van var. lupulus was, en de ander, in het zuidoosten, de voorouder van de overige. Dit 
zou 1,05 (±0,28) tot 1,27 (±0,30) miljoen jaar geleden, in het Pleistoceen, gebeurd zijn. De 
noordwestelijke variëteit, H. lupulus var. lupulus, heeft zich daarna over West-
Azië en Europa verspreid. De zuidoostelijke variëteit heeft zich over Oost-Azië en Noord-Amerika 
verspreid, en zich verder ontwikkeld tot de vier nu bekende variëteiten. De scheiding tussen de 
Oost-Aziatische en Noord-Amerikaanse variëteiten moet vervolgens 0,46 (±0,17) tot 0,69 (±0,21) 
miljoen jaar geleden hebben plaatsgehad. 

Op grond van de genetische variatie in H. lupulus var. lupulus, concluderen de auteurs dat deze 
variëteit niet recent door mensen in Europa is geïntroduceerd. H. lupulus komt dus van nature in 
Europa voor. De geringe genetische variatie in de Europese populatie laat zich geheel verklaren 
door de laatste ijstijd (Weichselien), waarna de soort zich in hoog tempo vanuit het zuiden 
opnieuw in vrijwel heel Europa vestigde. 

Ecologie 
Hop groeit op voedselrijke, humeuze, gewoonlijk vochtige grond, maar niet op zeeklei. In elzen- 
en wilgenbossen groeit hop vaak op de hoogste delen, zoals rond de stammen. Hop klimt graag 
in doornstruwelen. De plant groeit vaak samen met andere lianen zoals bitterzoet (Solanum 
dulcamara), heggenduizendknoop (Fallopia dumetorum), wilde kamperfoelie (Lonicera 
periclymenum), bosrank (Clematis vitalba), en heggenrank (Bryonia cretica). 

Hop is een van de waardplanten van de gehakkelde aurelia. Aan het eind van de negentiende 
eeuw gold hop als de voornaamste waardplant voor deze vlinder in Groot-Brittannië en 
veroorzaakten de rupsen soms grote schade in de teelt van dit gewas. 
De hopwortelboorder (Hepialus humuli) leeft behalve van hop ook van wilde 
peen, paardenbloem en zuring. Hij kan schade veroorzaken in hopkwekerijen. 

Plantengemeenschap 

De hop is een kensoort voor de associatie van sleedoorn en eenstijlige meidoorn (Pruno-
Crataegetum). 

Hop in bier 
De lupulinekorreltjes uit de vruchtkegels van de vrouwelijke plant (hopbel) worden vanwege 
de alfazuren en de etherische oliën (aroma's) gebruikt als grondstof voor bier. Aanvankelijk werd 
hop aan bier toegevoegd als conserveermiddel, maar tegenwoordig wordt het toegevoegd om 
de bittere smaak en het aroma. Zeker in de Engelse bitters en in de meeste Belgische 
speciaalbieren is het onmisbaar, omdat in die bieren veel meer hop wordt toegevoegd dan 
in lagerbieren. 

Een biertype waarbij speciaal veel hop wordt gebruikt is India Pale Ale. Voorheen werd dat sterk 
gehopt om het houdbaar te maken voor de lange reis per schip naar India. Moderne India Pale 
Ales worden met moderne aromatische hoppen gehopt, waarbij een geur en smaak van tropisch 
fruit ontstaat. 

Overjarige hop heeft een kaasgeur, die het gevolg is van de oxidatie van bètazuren die 
gedurende de opslag plaatsheeft. Voor Lambiek gebruikt de brouwer deze overjarige hop, 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Genetische_variatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/China
https://nl.wikipedia.org/wiki/Philipp_Franz_von_Siebold
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Gerhard_Zuccarini
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_de_Loureiro
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elmer_Drew_Merrill
https://nl.wikipedia.org/wiki/Endemie_(biogeografie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mioceen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Amerika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Azi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pleistoceen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidwest-Azi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidwest-Azi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(werelddeel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Weichselien
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bitterzoet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heggenduizendknoop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_kamperfoelie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bosrank
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heggenrank
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waardplant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gehakkelde_aurelia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groot-Brittanni%C3%AB_(eiland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hopwortelboorder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_peen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_peen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paardenbloem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuring
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kensoort
https://nl.wikipedia.org/wiki/Associatie_van_sleedoorn_en_eenstijlige_meidoorn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lupuline
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alfazuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Etherische_olie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Conserveermiddel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bitter_(smaak)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geurstof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ale_(bier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lager_(bier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/India_Pale_Ale
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A8tazuur&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lambiek_(bier)


118 
 

waarvan de vluchtige bitterstoffen vervlogen zijn, maar die alle andere hopeigenschappen nog 
heeft. Vroeger werd de variëteit Coigneau (Aalst - Asse) aangewend voor lambiek, omdat deze 
hopvariëteit zeer weinig bitterheid gaf. 

Bitterheid 

De bittere smaak wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van alfa- en bètazuren in 
de hop. Deze smaken op zichzelf niet bitter maar tijdens het brouwproces (met name het koken) 
worden ze geïsomeriseerd, waarbij de alfazuren worden omgezet in iso-alfazuren, en die smaken 
wel bitter. De hoeveelheid alfazuren is afhankelijk van de hopvariëteit en varieert van 2 tot 18%. 

Aroma 

Gekweekte hoprassen verschillen van elkaar in onder andere de hoeveelheid en verhouding van 
de verschillende aroma's, hetgeen van belang is voor de smaak van het bier. In de verschillende 
hopvariëteiten varieert het percentage etherische oliën van 0,5% tot 5%. 

Water 

De hopbellen van de vrouwelijke hopplant bevatten bij de oogst circa 80% water, wat als gevolg 
zou hebben dat de bellen verrotten indien ze in die toestand bewaard zouden worden. Daarom 
moeten de hopbellen direct bij de oogst gedroogd worden om het gehalte aan water terug te 
brengen tot maximaal 10%. De EU schrijft dit ook wettelijk voor. Het drogen wordt gedaan in 
eesthuizen. Het drogen is een belangrijk deel van het oogsten en verwerken van de hopbellen. 
Indien te lang en bij te hoge luchttemperatuur (hoger dan 65 graden Celsius) gedroogd wordt, 
verliest de hop een deel van het aroma. Indien meteen na de oogst met verse (ongedroogde) hop 
gebrouwen wordt, heeft het bier daarom ook meer aroma. Brouwen met "natte" hop kan dus 
alleen gedurende een zeer korte tijd na de oogst, daar "natte" hoppen niet houdbaar zijn. 

Sommige brouwerijen brouwen met de verse hop tijdens de oogstperiode een speciaalbier. De 
eerste brouwerij die daarmee rond 1992 begon was de Wadworth Brewery in Devizes, Engeland, 
daarna gevolgd door vele brouwerijen in Engeland en vervolgens in andere landen, onder 
meer Brouwerij De Ranke (Hop Harvest) en Brouwerij De Plukker (Plukker Single Hop 2012) in 
België. Op het Great American Beer Festival begon men in 2012 met een categorie voor bieren 
gebrouwen met verse ("natte") hop. De eerste brouwerij in de VS die deze techniek toepaste was 
in 1994 de Sierra Nevada Brewery in Chico, Californië. Deze brouwerij won in deze nieuwe 
categorie een gouden medaille bij het Great American Beer Festival van 2012. 

Het verbouwen van hop 
Vanouds werd hop verbouwd daar waar er brouwerijen waren. Het ontbreken van een 
infrastructuur om grondstoffen van over grotere afstand bij de brouwerij te krijgen, leidde ertoe 
dat brouwerijen samenwerkten met boeren om hop en gerst te telen. 
Sommige microbrouwerijen doen dat tegenwoordig weer. In 2005 werd naar schatting zo'n 
80.000 ton hop geoogst, van 55.000 hectare land, verspreid over de hele wereld. 

In Vlaanderen werd hop verbouwd in de streek rond Aalst en Asse waar nu maar twee hopboeren 
meer hopvelden hebben, en wordt het nog steeds verbouwd in 
de Westhoek rond Poperinge (waar van hommel wordt gesproken). Het areaal neemt hier door 
de sterke concurrentie uit het buitenland gestaag af. 

In Nederland wordt sinds 1997 voor de Gulpener Bierbrouwerij hop verbouwd in het Zuid-
Limburgse Reijmerstok. Eerder werd hop ook verbouwd op bijvoorbeeld 
de zandgronden in Noord-Brabant en in het noordoosten van het land. Het 
Brabantse Schijndel stond in de 14e eeuw bekend om de hophandel en in Veghel stond midden 
in het dorp ooit een hopwaag. Het Drentse Peize stond van de 16e tot de 18e eeuw bekend als 
hopdorp. Een 'museumtuin' midden in het dorp, vele namen, en een Peizer bier herinneren daar 
nog aan. 

Nederlandse (Vlaamse) hopboeren hebben begin 1500 hoptuinen aangeplant in Kent, Engeland 
en van daaruit werden hoptuinen aangelegd bij brouwerijen tot in Aberdeen in Schotland. 

In Duitsland wordt op meer dan 18.000 hectare hop verbouwd. Het is daarmee nog steeds een 
van de grootste hopproducerende landen ter wereld. Een populaire aromahop - Saaz - komt 
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inmiddels vrijwel exclusief uit het voormalige Oostblok rond Tsjechië (Bohemen) en wat 
uit Hongarije. 

In de noordwestelijke staten van de Verenigde Staten, met name in de staat Washington, wordt 
veel hop verbouwd. Kleinere hoeveelheden worden verbouwd in de staten Oregon en Idaho. Hier 
wordt ook geëxperimenteerd met nieuwe variëteiten, die minder lange stengels produceren 
(dwerghopvariëteiten) waardoor de teelt en oogst eenvoudiger en goedkoper worden. De gewone 
hop heeft stengels die groeien tot een hoogte van zes tot negen meter, de nieuwe variëteiten 
komen niet hoger dan ruim twee meter. In de Verenigde Staten worden in vergelijking met andere 
hopproducerende landen de meeste verschillende hopvariëteiten verbouwd, circa 50 in getal. 

In gebieden waar er hop wordt geteeld, zijn de mannelijke hopplanten niet gewenst. In België 
bestaat er zelfs een wettelijk verbod uit 1987 dat in de omgeving van de hopteelt, binnen een 
straal van 5 km rond de hopplantage, de mannelijke hopplant verbiedt. Bij het vaststellen van 
wilde hop dient de eigenaar vóór 1 juni van elk jaar de mannelijke plant te vernietigen]. 

Effecten van hop 
Aan het extract van hop wordt een rustgevende en slaapverwekkende werking 
toegeschreven. Met dit doel wordt het soms in thee verwerkt. Ook wordt het beschouwd als 
maagversterkend. Een van de in hop voorkomende stoffen is lupuline, met een fyto-
oestrogene werking. 

Mensen die met de hand de rijpe hopbellen plukten, kregen nogal eens klachten die de 
'hopplukkersziekte' genoemd werden. Ze bestonden uit verschijnselen als hoofdpijn, 
ademhalingsklachten en huidirritatie. De vraag is of dit te maken had met de hop of met de 
chemicaliën waarmee de hop werd bespoten gedurende het groeiproces. 

Hop als groente 
Hopscheuten worden gebruikt als groente en zijn beschikbaar in maart en april. Alleen de 

bovenste zeven cm is eetbaar, de rest is te vezelig. De teelt is vergelijkbaar met die 

van witlof. De wortels worden ingekuild of op stromend water getrokken bij 15 °C. 
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Hulst  

(Ilex aquifolium)  

is een plant uit de hulstfamilie (Aquifoliaceae) die van nature voorkomt in het westen en 

zuiden van Europa, het noordwesten van Afrika en het zuidwesten van Azië. Het is de 

enige groenblijvende loofboom die van nature voorkomt in de Benelux. 

Kenmerken en voorkomen 

De hulst komt voor in beuken- en eikenbossen: de boom verdraagt een zure grond. De 

langzaam groeiende boom kan meer dan 10 m hoog worden en wordt gemiddeld 100 jaar 

oud. De leerachtige bladeren van de hulst zijn getand en voorzien van stekels. Een wijd 

verbreid idee is dat alleen de onderste takken van een hulstboom stekels hebben, maar dit 

klopt niet, zelfs aan takken op meer dan 15 meter hoogte zijn stekels aan de bladeren te 

zien. De hulst is een tweehuizige plant, de bloemen op de mannelijke zijn geelachtig, de 

bloemen op de vrouwelijke plant zijn kleiner en eerder wit. De bloeitijd loopt van mei tot in 

juni. 

 

Ecologie 

De hulst wordt door insecten bestoven. Voor mensen zijn de bessen giftig, maar voor 

vogels niet. De larven van de bladmineerder Phytomyza ilicis voeden zich in en met de 

bladeren van de hulst. De bladluis Aphis ilicis voedt zich eveneens met de bladeren van 

deze plant. 

Gebruik 

De hulst wordt gebruikt in hagen. De plant kan schaduw goed verdragen. Van de hulst zijn 

vele cultivars ontwikkeld, die vermeerderd worden door middel van stekken. 

De bladeren en bessen worden gebruikt in kerststukjes. Hout van de hulst wordt gebruikt 

voor meubilair en inlegwerk. De jonge bladeren kunnen in juni worden geplukt en gedroogd. 

Thee die hiervan wordt getrokken, werkt koortsverlagend en urinedrijvend. Hulst is in 

bepaalde gebieden beschermd. 

Werkzame stoffen 

 

• Looizuur 

• Bitterstof 

Symboliek 

Hulst is een symbolische plant vanwege zijn altijd groene verschijning. Volgens 

oud bijgeloof zou hulst bescherming bieden tegen blikseminslag en tegen vijandige 

machten zoals demonen en heksen. 
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Huttentut  

(Camelina sativa) 

ook dederzaad, vlasdodder of vlasdotter genoemd, is een plant uit 
de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae). De plant komt over het gehele noordelijk halfrond in het 
wild voor. Hij heeft een gele bloem. 

Mogelijk is de plant oorspronkelijk afkomstig uit West-Azië. Huttentut is een van de gewassen die 
ruwweg 2000-3000 jaar geleden werden verbouwd op de zogenaamde raatakkers, ook wel 
bekend als celtic fields. Voor Nederland is het daarmee een van de oudste cultuurgewassen. 

Toepassingen 
De bloem wordt door verschillende soorten insecten bestoven. Met name bij bijen is het een erg 
geliefde bloem vanwege de hoeveelheid nectar. 

Uit de zaden kan olie worden geperst. De olie werd vroeger vooral gebruikt voor olielampen, als 
spijsolie en soms als smeermiddel. De stengels van de plant zijn geschikt voor het maken 
van bezems. Vroeger werden de kleinere stukjes ook gebruikt als een soort schuursponsje. 

Er is belangstelling voor toepassing van de olie als tweede generatie biodiesel. In 2009 vloog een 
passagierstoestel van KLM als de eerste met een van de vier motoren op uit huttentutolie 
vervaardigde biokerosine.  
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Hyssop  

(Hyssopus officinalis) 

is een plant uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). Het is een gewas dat etherische 

olie bevat. De plant komt oorspronkelijk uit Perzië. De Perzen gebruikten de extracten van 

de plant om er hun huid een warme kleur mee te geven. In de 16e eeuw kwam de plant 

naar Zuid-Europa en vanuit daar verspreidde hij zich. 

In de Bijbel worden met hyssop verschillende planten en hun producten bedoeld, die 

dienden bij rituele handelingen, bijvoorbeeld het besprenkelen van het offerbloed. 

Hyssop wordt ook gebruikt in de productie van absint. 

Anijshyssop 

Opgemerkt zij dat anijshyssop, Agastache foeniculum (ook wel blauwe reuzenhyssop 

genoemd) een heel andere plant is en geen nauwe verwant, hoewel beide tot de muntfamilie 

behoren. Anijshyssop is inheems in een groot deel van noord-centraal en noordelijk Noord-

Amerika. 
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Japanse berberis  
 

(Berberis thunbergii )  

is een bladverliezende, giftige struik die behoort tot de berberisfamilie (Berberidaceae). 

De struik komt van nature voor in Japan en China en werd in de 18e eeuw door de 

Zweed Carl Peter Thunberg naar Europa gebracht. De Japanse berberis is in Nederland 

ingeburgerd, maar wordt ook veel aangeplant. 

Beschrijving 

De struik wordt 1-2 m hoog. Het is een recht opgaande, dicht vertakte en doornige struik. 

De 5-15 mm lange doorns zijn onvertakt. De bovenzijde van de omgekeerd eironde, 1-3 cm 

lange bladeren is lichtgroen en de onderzijde blauwachtig groen. De herfstkleur van de 

bladeren varieert van helderoranje tot karmijnrood. 

De Japanse berberis bloeit in mei en juni. De bloemen zijn aan de buitenkant roodachtig en 

aan de binnenkant bleekgeel. 

De vrucht is een helderrode, langwerpige bes. 

Standplaatsen 

De plant komt voor op droge grond en in de duinen. 

Vermeerdering 

De Japanse berberis kan zowel generatief als vegetatief vermeerderd worden. 

De zaden moeten direct na het plukken van de bessen uitgezaaid worden of bij 

latere uitzaai in het voorjaar eerst gestratificeerd. Voor de vegetatieve vermeerdering in 

december tot maart kunnen verhoute of halfverhoute stekken van 12 cm lengte gebruikt 

worden. 

Ziekten en plagen 

De Japanse berberis kan aangetast worden door bladluizen en meeldauw. In tegenstelling 

tot zuurbes is de struik geen tussenwaardplant voor graanroesten. 

Uit onderzoek in de VS is gebleken dat in de Japanse berberis substantieel meer teken te 

vinden zijn die lymeziekte kunnen veroorzaken. 

Cultivars 

Enkele cultivars zijn: 

• Berberis thunbergii B. th. 'Atropurpurea', sinds 1913 in cultuur 

• Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana', dwergstruik tot 50 cm hoog, in 1942 in 
Nederland gekweekt 

• Berberis thunbergii 'Aurea', sinds 1950 in cultuur 

• Berberis thunbergii 'Bagatelle' (kruising van B. th. 'Kobold' met B. 
th. 'Atropurpurea Nana'), sinds 1971 in cultuur 

• Berberis thunbergii 'Carpetbagger' dwergstruik tot 30 cm hoog 

• Berberis thunbergii 'Crimson Pygmy' synoniem voor B. th. 'Atropurpurea Nana' 

• Berberis thunbergii 'Dart's Red Lady' 

• Berberis thunbergii 'Erecta' 

• Berberis thunbergii 'Little Favorite' synoniem voor B. th. 'Atropurpurea Nana' 
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• Berberis thunbergii 'Golden Ring', sinds 1950 in cultuur 

• Berberis thunbergii 'Green Carpet' dwergstruik tot 25 cm hoog 

• Berberis thunbergii 'Green Ornament' wordt tot 150 cm hoog met donkergroen 
blad en met een gele tot bruingele herfstkleur 

• Berberis thunbergii 'Harlequin', sinds 1969 in cultuur 

• Berberis thunbergii 'Helmond Pillar' 

• Berberis thunbergii 'Keller's Surprise' 

• Berberis thunbergii 'Kelleriis', uit Denemarken afkomstig 

• Berberis thunbergii 'Kobold' , sinds 1950 in Nederland gekweekt 

• Berberis thunbergii 'Pink Queen', vóór 1958 in Nederland gekweekt 

• Berberis thunbergii 'Red Chief', in 1942 in Nederland gekweekt 

• Berberis thunbergii 'Red Pillar' 

• Berberis thunbergii 'Rose Glow', in 1957 in Nederland gekweekt 

• Berberis thunbergii 'Silver Beauty' 

• Berberis thunbergii var. maximowiczii 

De hybride van Berberis thunbergii met Berberis vulgaris wordt als Berberis ×ottawensis en 

de hybride van Berberis thunbergii met Berberis 

julianae als Berberis ×mentorensis aangeduid. 
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Japanse notenboom, ginkgo, tempelboom of eendenpootboom 

(Ginkgo biloba, synoniem: Salisburia adiantifolia Sm.)  

is een boom uit de familie Ginkgoaceae. De soort is oorspronkelijk afkomstig uit China, hij wordt 
gekweekt en is niet meer in het wild bekend. De plant wordt gezien als een levend fossiel omdat 
het de enig overgebleven soort is van zowel het geslacht Ginkgo als de familie Ginkgoaceae. 

De Japanse notenboom groeit onregelmatig en kegelvormig en wordt circa 40 meter hoog. In 
Nederland en België worden vooral kweekvormen gebruikt die minder hoog worden. In China en 
Japan wordt de Japanse notenboom al eeuwenlang aangeplant als tempelboom. De vroegste 
datering in de Chinese literatuur is uit de elfde eeuw. Engelbert Kaempfer zag in 1693 in Japan 
als eerste Europeaan een tempelboom en verzamelde er zaden van. De vroegst bekende 
Europese boom werd in 1754 in Londen gekweekt, maar mogelijk zijn er elders al eerder 
pogingen gedaan. 

De Japanse notenboom is tweehuizig, maar het verschil tussen beide geslachten is alleen te zien 
tijdens de voortplantingsperiode. De mannelijke bomen dragen dan kegels, de vrouwelijke 
hebben zaden die eruitzien als vruchten en een onaangename geur verspreiden. Daarom worden 
er wereldwijd meer mannelijke dan vrouwelijke bomen aangeplant. 

De naam "Japanse notenboom" is om twee redenen slecht gekozen want misleidend: de soort is 
oorspronkelijk afkomstig uit China; en de boom plant zich voort met zaden en vormt 
geen noten als vrucht. 

Classificatie 
De Japanse notenboom behoort tot de Ginkgoales, een orde die gedurende 
het mesozoïcum (248 tot 65 miljoen jaar geleden) van grote betekenis was, maar thans op één 
soort na is uitgestorven. 

De geslachtsnaam Ginkgo is afgeleid van het Japanse 'ginkyo', wat 'zilveren abrikoos' betekent. 
Het woord 'biloba' betekent 'twee lobben' en verwijst naar de vorm van de bladeren. De spelling 
met een 'g' in plaats van een 'y' is het gevolg van een leesfout die in de eerst gepubliceerde 
beschrijving van de soort terecht is gekomen. 

Kenmerken 
Zaden 

De 'vruchten' van de Japanse notenboom zijn botanisch gezien de zaden, maar doordat de 
zaadhuid vlezig is, lijken het vruchten. De zaden zijn abrikoosvormig met een zilveren gloed 
(vandaar de naam Ginkgo: gin = zilver; kyo = abrikoos). Als de vrouwelijke zaden in het najaar op 
de grond vallen, begint de vlezige zaadhuid te rotten en valt hij er af, waardoor boterzuur vrijkomt 
dat ruikt als ranzige boter. 

De inhoud van de zaden, ginnan genoemd, wordt in China en Japan beschouwd als delicatesse, 
waaraan bovendien tal van heilzame werkingen wordt toegeschreven. 

Blad 

Door de bladsteel lopen twee nerven die zich in de bladvoet waaiervormig vertakken. Daardoor 
heeft de linkerhelft van elk blad een vaatstelsel dat niet verbonden met de rechterhelft. Midden in 
de bovenrand zit vaak een inkeping die het blad tweelobbig maakt, waarnaar de 
naam biloba verwijst. Voor de bladval in de herfst verkleurt het blad naar tamelijk egaal geel. 

Verspreiding 
Tijdens het Tertiair kwam de Japanse notenboom over vrijwel het hele Noordelijke halfrond voor. 
Waarschijnlijk is de boom rond 800 samen met 
het boeddhisme uit China naar Japan overgekomen. Daar werd de boom bij tempels gekweekt, 
wat de bijnaam tempelboom opleverde. 
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Bekendheid en aanplant in Europa 

In 1730 is de Japanse notenboom naar Europa gebracht en in 1784 naar Noord-Amerika. In de 
westerse wereld waren alleen aangeplante bomen bekend; pas in 1916 werd de boom in het wild 
ontdekt, in China, waar hij alleen nog voorkomt in het berglandschap van de oostelijke 
provincie Zhejiang. De waarschijnlijk oudste en dikste Europese boom zou omstreeks 1730 
geplant zijn en staat in het Vlaams-Brabantse Geetbets. In Utrecht staat ook een Japanse 
notenboom die in 1730 geplant zou zijn (zie afbeelding), maar waarschijnlijker is dat deze 
omstreeks 1760 is geplant, omdat in 1782 wordt vermeld dat de boom op dat moment 3 à 4 
meter hoog was. Te Oudenaarde staat er een van meer dan 150 jaar oud in de tuin van het Huis 
de Lalaing. Ook in Harderwijk staat een oude Japanse notenboom. Het verhaal gaat dat de 
Zweedse plantkundige Carl Linnaeus de boom heeft geplant in 1735 tijdens zijn promotie, maar 
dat is hoogst onwaarschijnlijk. De boom maakte deel uit van de universiteitstuin en werd gebruikt 
om onderzoek te doen naar de geneeskundige werking ervan en is waarschijnlijk rond 1800 
aangeplant. Op veel plaatsen in Nederland staan Japanse notenbomen, met name in parken in 
steden. Vrouwelijke exemplaren zijn onder andere te vinden in het Kalheupinkpark in Oldenzaal, 
in arboretum De Dreijen in Wageningen, op het kantoorterrein van Staatsbosbeheer in 
het Haagse Bos in Den Haag. In Valkenswaard staan 304 Ginkgo biloba's, waarvan een 
onbekend aantal vrouwelijke in de Dokter Dagevosstraat, doordat de gemeente niet wist dat de 
boom tweehuizig is. In Driebergen staat aan het Nijendal zowel een mannelijke als vrouwelijke 
ginkgo. 

Symboliek 
In het Verre Oosten is de Japanse notenboom een voorwerp van verering. In Japan wordt de 
boom als een god vereerd. De Japanse notenboom staat symbool voor onveranderlijkheid, hoop, 
liefde, toverkracht, tijdloosheid en een lang leven. Vele kunstenaars zijn geïnspireerd door de 
Japanse notenboom. Het was de lievelingsboom van Goethe. Hij heeft er enkele honderden 
opgekweekt en geplant. Ook schreef hij er in 1815 een sonnet over, Gingo biloba. 

Ginkgolides 
In de Japanse notenboom komen ginkgolides voor. Dit zijn biologisch 
actieve terpenoïde lactonen. Het zijn diterpenoïden met een skelet van twintig koolstofatomen en 
waarvan de biosynthese via geranylpyrofosfaat verloopt. 

Beweringen en gebruik 

Naar verluidt worden in China reeds duizenden jaren de zaden van de Japanse notenboom 
gebruikt bij ademhalingsproblemen, blaas- 
en nierproblemen, spijsverteringsproblemen, gehoorverlies en andere kwalen. De bladeren 
worden onder andere gebruikt in de hoop de bloedsomloop te verbeteren, bij 
ademhalingsproblemen, gehoorverlies, tinnitus, geheugenverlies, huidziekten en angst. Ook 
preparaten die zaden of bladeren van de Japanse notenboom bevatten zijn zeer populair, vooral 
in Duitsland en Frankrijk, in de hoop op bestrijding van circulatiestoornissen in de hersenen en de 
ledematen. In Nederland wordt 'ginkgo' op recept voorgeschreven voor etalagebenen, maar het is 
zonder recept verkrijgbaar als voedingssupplement. In een studie uit 2017 met 739 Nederlandse 
gebruikers van plantaardige supplementen waren er 175 die echinacea gebruikten en 111 die 
ginkgo gebruikten. De top vijf werd gecompleteerd door ginseng (105), algen (102; onder 
andere: Chlorella en blauwalgen, onder de naam Spirulina) en citrus-bioflavonoiden (80). Vooral 
in homeopathie geeft men een rol aan ginkgo in de behandeling en preventie van 
leeftijdsgebonden klachten, met name problemen met de bloedsomloop. 

Het blad van de Japanse notenboom wordt ook gebruikt in cosmetica (huidproducten, shampoo), 
als insecticide en als mest. 
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Werkzaamheid en giftigheid 

Vele van de (vaak eeuwenoude) beweringen over de werkzaamheid zijn nooit eerder door enig 
wetenschappelijk bewijs bevestigd. Aangezien het product in populariteit toeneemt, is er vanaf 
eind twintigste eeuw medisch-wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de veronderstelde 
geneeskundige werking van de Japanse notenboom, vooral van die van de bladeren. 

In 1992 schreven J. Kleijnen en P. Knipschild in The Lancet over de plant. Ze analyseerden 55 
eerder gepubliceerde onderzoeken naar het effect van de Japanse notenboom bij claudicatio 
intermittens ('etalagebenen') en zogenoemde 'cerebrale insufficiëntie', een syndroom dat 
geassocieerd wordt met beginnende dementie. In 54 klinische onderzoeken werd een positief 
effect van het middel gezien, maar de meeste daarvan vertoonden ernstige methodologische 
tekortkomingen. Slechts tien onderzoeken werden beoordeeld als goed uitgevoerd. 

De Maastrichtse epidemioloog M. van Dongen promoveerde in 2019 op een onderzoek naar de 
werking van Ginkgo biloba. Zijn conclusie was dat er geen bewijs is dat het preparaat het 
geheugen verbetert.  

In december 2007 publiceerde het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) een rapport over de werkzaamheid van ginkgo. Daarin staat onder meer: 

"Er is onvoldoende bewijs voor drie geclaimde gezondheidseffecten bij het gebruik van 
kruidenpreparaten op basis van de Ginkgo biloba. Ook toont een analyse van 29 Ginkgo-
preparaten aan dat het merendeel niet bevat wat op het etiket vermeld staat. Daarnaast kan bij 
de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid de veiligheid niet worden gegarandeerd. Dit blijkt uit 
onderzoek van het RIVM. Fabrikanten beweren dat Ginkgo biloba-preparaten bloedcirculatie en 
geheugenfunctie verbeteren en ouderdomsverschijnselen verminderen. Het RIVM heeft de 
wetenschappelijke onderbouwing van deze gezondheidsclaims getoetst aan nieuwe Europese 
criteria. Hieruit volgt dat de beschikbare studies onvoldoende bewijs leveren voor deze 
gezondheidseffecten. Dit komt vooral door een gebrek aan gegevens uit studies met gezonde 
proefpersonen." 

De geëvalueerde studies beschrijven alleen resultaten met het gestandaardiseerde Ginkgo 
biloba-extract. De meeste van de geanalyseerde preparaten bevatten echter niet het 
gestandaardiseerde extract. Ook kwamen in veel van de gevallen de gemeten gehalten aan 
actieve bestanddelen niet overeen met de hoeveelheden die op het etiket staan. 

Daarnaast zijn er te weinig gegevens beschikbaar over de giftigheid. Hierdoor is het niet mogelijk 
om een veilige grens af te leiden. Voor niet nader beschreven Ginkgo-preparaten worden in 
sommige gevallen bloedingen gerapporteerd bij inname van de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid. Het gebruik van niet-gestandaardiseerd Ginkgo-extract kan dus risicovol zijn; het is 
niet uit te sluiten dat zulke preparaten stoffen bevatten die onder andere kanker kunnen 
veroorzaken. 

Een Cochrane review uit 2009 stelt dat er geen bewijs voor een klinisch significant voordeel ten 
aanzien van patiënten met perifere slagaderaandoeningen bij gebruik van de Japanse 
notenboom gevonden kon worden 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Lancet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Etalagebenen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Etalagebenen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dementie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klinisch_onderzoek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Epidemiologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksinstituut_voor_Volksgezondheid_en_Milieu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksinstituut_voor_Volksgezondheid_en_Milieu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cochrane_review


128 
 

Japanse sierkwee  

(Chaenomeles japonica)  

is een plant uit de rozenfamilie (Rosaceae). De vrucht van de Japanse sierkwee is een appel die 

in het Japans Kusa-boke worden genoemd. 
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Jeneverbes  

(Juniperus communis)  

is een conifeer uit de cipresfamilie. Het is een van de weinige coniferen, naast de grove den en 
de taxus, die van nature voorkomt in de Benelux. 

Ecologie 
De jeneverbes is tweehuizig: er zijn mannelijke en vrouwelijke planten. Het rijpen van de 'bessen' 
strekt zich uit over twee jaar. De vrouwelijke zaadschubben vormen in het eerste jaar 
zwartblauwe, op bessen gelijkende kegelvruchten. Na de overwintering worden zij donkerblauw. 
De struik kan tot tien meter hoog worden. 

Voor het voortbestaan van populaties jeneverbes is het belangrijk dat er voldoende exemplaren 
in de buurt staan en dat ze vrij staan; de wind moet met name tijdens de bloei vrij spel hebben. 
Dit om het zogenaamde roken van de bomen te waarborgen. De plant verspreidt namelijk tijdens 
de bloei wolken van stuifmeel. De grote lijster eet de kegelbessen en verspreidt op deze wijze de 
zaden. 

De struik is een pionierssoort waarvan de zaden kiemen in minerale bodems (lees: stuifzanden) 
na enkele natte jaren. In Nederland vindt nauwelijks natuurlijke verjonging plaats. Een 
uitzondering zijn bepaalde terreinen waar de bodem regelmatig wordt verstoord (zoals militaire 
oefenterreinen). Mogelijke verklaringen voor de beperkte verjonging zijn (1) konijnenvraat van 
jonge scheuten en (2) een te zure samenstelling van de bodem. 

Voorkomen 
Het verspreidingsgebied is zeer groot: vrijwel overal op het noordelijk halfrond tot langs de 
poolcirkel met uitlopers tot diep in de subtropische gebieden. Grote populaties komen voor in de 
naaldwouden van Azië en Canada. 

Nederland 

Het is de enige boomsoort die op de Nederlandse Rode lijst van planten uit 2004 staat. De soort 
wordt gekenschetst als algemeen voorkomend, maar sterk in aantal afgenomen. In Nederland is 
de plant vanaf 1 januari 2017 niet meer wettelijk beschermd. 

Jeneverbessen worden in Nederland in de meeste gevallen als solitaire struiken aangetroffen in 
arme zandverstuivings- en heidelandschappen. Een groot deel van de Nederlandse exemplaren 
groeit op de Veluwe en in Drenthe. Ook in Twente is de struik op verschillende plaatsen in 
natuurgebieden aan te treffen en er zijn restpopulaties in Limburg en Noord-Brabant. 
Concentraties van grote aantallen zijn zeldzaam. Op de Veluwe langs de weg 
van Otterlo naar Schaarsbergen ligt zo'n jeneverbesstruweel. Het bevindt zich gedeeltelijk in 
het Nationaal Park De Hoge Veluwe. In dit gebied staan veel jeneverbesstruiken dicht bij elkaar. 
In natuurgebied de Borkeld bij Rijssen is in de jaren 1970 snelweg A1 met een bocht aangelegd 
om een jeneverbesstruweel te sparen. 

België 

In België komen jeneverbesstruiken onder meer voor in natuurreservaat Heiderbos in de 
gemeente As. Het 100 hectare grote gebied herbergt met 7.000 struiken de grootste populatie 
van Vlaanderen. 

Toepassingen 
De besvomige kegelvruchten worden gebruikt voor het aromatiseren 
van gin, jenever, aquavit en Bénédictine. De drank jenever dankt zijn naam aan deze plant. De 
benaming "genever" is van de jeneverbes afkomstig. 

Gedroogde kegelvruchten worden als specerij verwerkt in bijvoorbeeld marinades voor wild. 
Ook zuurkool wordt traditioneel met jeneverbes gekruid. De gedroogde bessen zijn vaak in de 
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supermarkt te koop. Naast de bessen worden ook de bladeren gebruikt, bijvoorbeeld bij het 
grillen van vis. 

Jeneverbes wordt soms toegevoegd aan supplementen voor vochtafdrijving, zoals voor het 
verbeteren van de nierfunctie. Ook zit het in enkele afslankproducten en reinigingssupplementen 
voor de lever. De werking hiervan is niet wetenschappelijk bewezen. 

De etherische olie van jeneverbes wordt onder meer gebruikt in badolie. 

Volksgeneeskunde 

In de volksgeneeskunde worden bereidingen uit de jeneverbes reeds lange tijd gebruikt voor het 
verminderen van winderigheid en andere verteringsproblemen. De vruchten zelf werden 
ingenomen tegen reuma en ook uitwendig toegepast door ze op de pijnlijke gewrichten en 
spieren te wrijven. Een alcoholische tinctuur van jeneverbes wordt ingezet bij oedeem, pijn in het 
maag-darmkanaal en gebrek aan eetlust. 

Zowel de jeneverbes als de etherische olie daarvan staan bekend om hun diuretische en 
antiseptische werking en beiden werden sinds de eerste editie van de Amerikaanse 
farmacopee in 1820 met deze indicaties hierin genoemd. In 1960 verdween jeneverbes uit de 
farmacopee omdat er inmiddels schadelijke effecten op de nieren bekend waren geworden. 

De Duitse Kommission E adviseert het gebruik van gedroogde vruchten of de etherische olie bij 
verteringsproblemen. 

De Duitse natuurgeneeskundige Sebastian Kneipp zag jeneverbes vooral als een maagmiddel. 

Toxiciteit 
Een belangrijk deel van de therapeutische eigenschappen van jeneverbes wordt toegeschreven 
aan de samenstelling van de etherische olie. De terpineen-4-ol hierin heeft diuretische 
eigenschappen. Lange tijd werd gedacht dat deze stof in hogere concentraties ook een 
irriterende werking heeft op de nieren, maar dat is nu niet meer het geval. De gerapporteerde 
niertoxiciteit van jeneverbessen blijkt terug te voeren op enkele case-reports waarbij sprake lijkt 
te zijn van verkeerd geïdentificeerde of vervuilde etherische olie van jeneverbes. Sommige 
bronnen roepen wel op tot voorzichtigheid bij het gebruik van etherische olie van jeneverbes bij 
acute nierontsteking. 

Samenstelling 
De concentraties van de bestanddelen in de jeneverbes en haar vluchtige olie kunnen variëren 
onder invloed van omgevingsfactoren als geografische locatie, groeiomstandigheden, 
oogstmoment en manier van verwerken. 
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Juffertje-in-het-groen 

(Nigella damascena)  

is een eenjarige plant van het plantengeslacht Nigelle (Nigella) uit 
de ranonkelfamilie (Ranunculaceae). De soort wordt in tuinen als sierplant toegepast. 

Beschrijving 

Juffertje-in-het-groen wordt 20-45 cm hoog. De sterk gereduceerde bladeren zijn veerdelig. 

De wilde plant bloeit van juni tot augustus met kleine, helderblauwe bloemen, die omgeven 
zijn met een krans (omwindsel) van veerdelige schutbladeren. De kelkbladen zijn blauw 
gekleurd, terwijl de kroonbladen gereduceerd zijn en aan de voet van de meeldraden zitten. 
De bloem heeft honingklieren, waarmee hommels en bijen gelokt worden voor de bestuiving. 

De plant is protandrisch, wat wil zeggen dat de meeldraden eerder rijp zijn dan de stempels. 
Bij de rijpe meeldraden zijn de helmhokjes naar onderen gebogen, waardoor het stuifmeel op 
de rug van een nectar opzuigend insect terechtkomt. De stampers staan dan nog rechtop, 
waardoor deze op dat moment niet bestoven kunnen worden. Als alle helmhokjes leeg zijn 
krommen de stampers zo ver naar onderen dat bezoekende insecten met hun rug tegen de 
stempels komen en de bloem bestuiven. 

De vrucht is een 3 cm lange doosvrucht. De rijpe doosvrucht heeft bovenaan vijf, ongeveer 7 
mm lange spleten, waardoor de zaden kunnen ontsnappen. De zwarte zaden zijn gerimpeld 
en worden door de wind en dieren verspreid. 

Voorkomen 

De plant komt in Nederland van nature niet voor, maar is lokaal verwilderd. De plant komt 
oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied en de Canarische Eilanden. Daar groeit de 
plant op akkerland en braakliggende terreinen. De plant komt reeds voor in Engelse cottage 
gardens vanaf de 16de eeuw. De meest voorkomende variëteit is 'Miss Jekyll', die blauwe 
bloemen heeft, maar de recentere 'Persian Jewels' is een mix van wit, roze, lavendel en 
blauwe bloemen. 'Persian Rose' is lichtroze. Andere soorten zijn 'Albion', 'Blue Midget', 
'Cambridge Blue', 'Mulberry Rose', en 'Oxford Blue'. De 'Dwarf Moody Blue' is 15 à 20 cm 
lang. 

Toepassingen 

Zowel de bloemen als de zaaddozen kunnen gedroogd worden. De zaaddozen hebben een 
gecompliceerde, decoratieve vorm, die door velen aantrekkelijk gevonden wordt 
in droogboeketten. Zowel de bloemen als de zaden zijn eetbaar. De smaak van de bloem 
neigt naar muskaat, ook wel oregano of majoraan. De zaden lijken qua vorm en smaak op 
komijnzaad en worden in Duitsland ook wel als 'zwarte komijn' aangeduid. 

Inhoudstoffen 

De zaden bevatten tot 10% etherische olie, waarvan 1% bestaat uit alkaloïden, in het 
bijzonder damascenine. 
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Kaal breukkruid  

(Herniaria glabra)  

is een relatief zeldzaam plantje dat behoort tot de anjerfamilie (Caryophyllaceae). 

Breukkruid is een geelgroen plantje met vertakte stengels die in ronde polletjes dicht tegen de 
grond aanliggen. Het is een echte tredplant. De erg kleine witte bloemen groeien in een 
dichte tros in de oksels van de bladeren. Kaal breukkruid wordt 5 tot 15 cm hoog en bloeit van 
juni tot oktober. 

Plantengemeenschap 
Kaal breukkruid is een kensoort voor de associatie van vetkruid en tijm (Sedo-Thymetum 
pulegioides), een bloemrijke plantengemeenschap van droge zandgronden langs de grote 
rivieren. 

Het is tevens een indicatorsoort voor het mesofiel hooiland (hu) subtype 'Droge 
stroomdalgraslanden', een karteringseenheid in de Biologische Waarderingskaart (BWK) 
van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Voorkomen 
Het kale krulkruid komt voor in de gematigde streken van Europa en West-Azië. In Noord-
Amerika is het op sommige plaatsen geïntroduceerd. 

Volksgeneeskunde 
Het plantje werd vroeger toegepast, zoals de naam doet vermoeden, voor de behandeling 
van hernia. Daarnaast werd het gebruikt tegen waterzucht en om de nieren te activeren. 
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Kardoen  
 

(Cynara cardunculus) 

 

is een plant die verwant is aan de artisjok (Cynara scolymus). 

Kardoen is afkomstig uit het Middellandse Zeegebied. De plant werd al vanaf de vierde 

eeuw v.Chr. door de Romeinen en de oude Grieken gegeten. In Zuid-Europa wordt de 

plant vandaag de dag nog steeds veel gegeten. De kardoen is in veel landen verwilderd en 

vormt dan een lastig onkruid. Hij komt verwilderd voor op de Argentijnse pampa's, 

in Californië en Australië, waar hij door zijn aanpassing aan het droge klimaat goed gedijt. 

Uiterlijk 

Het is een overblijvende, tot twee meter hoge, wollig behaarde distelachtige plant met 

dikvlezige, gegroefde stengels. De bladeren zijn tot 50 cm lang en 35 cm breed, stevig, 

geveerd gelobd en in omtrek eirond tot lijn-lancetvormig. De toppen van de bladeren zijn 

bezet met 1,5-3 cm lange starre gelige doorns. De onderste bladeren zijn gesteeld en de 

bovenste bladeren zijn zittend, donkergroen, aan de bovenkant met een kort vilt bedekt en 

aan de onderkant witviltig behaard. De wilde soort heeft stengels die bezet zijn met veel 

stekels. Er zijn cultivars ontwikkeld die minder stekels hebben. 

Bloei 

De kardoen bloeit van augustus tot september. De bloemen zijn verzameld 

in bloemhoofdjes die met meerdere eindstandig op de stengels te vinden zijn. Ze zijn 4,5-6 

cm lang en 4-5,5 cm breed en eirond. De bloemkleur is blauw, lila of wittig. 

De schutbladeren zijn eirond-lancetvormig en aan de punten gedoornd. De vruchten zijn 6-

8 mm lange dopvruchten met 2,5-4 mm lange, veerachtige pluimen. 

De kardoen heeft een lang, koel groeiseizoen (circa zes maanden) nodig, maar de plant is 

wel vorstgevoelig. De individuele planten moeten ver uit elkaar worden geplant, omdat ze 

veel ruimte nodig hebben om te groeien. Hierdoor is de plant economisch niet zo rendabel, 

waardoor hij vaak alleen wordt geteeld in gebieden waar hij ook veel wordt gegeten. 

Gebruik 

Van de kardoen worden de bloemhoofdjes en vooral de vezelige bladstelen en middennerf 

gegeten. De beste bereidingswijze is blancheren, omdat dan veel van de smaak behouden 

blijft. Hij smaakt bitter en ook een beetje zoet; de smaak doet denken aan die van 

de artisjok. Vroeg geoogste planten zijn zoeter dan later geoogste planten, die bitterder 

smaken. Een deel van de plant kan ook gebruikt worden als stremsel voor vegetarische 

kazen. 

De kardoen kan in België en Nederland vanaf april onder glas worden gezaaid en vanaf mei 

in de volle grond. De bladsteel wordt een paar weken voor de oogst omwikkeld met zwarte 

folie om hem te bleken. De bloemhoofdjes kunnen als snijbloem in een vaas worden gezet. 
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Karmozijnbes  

(Phytolacca esculenta)  

is een overblijvende plant die behoort tot de karmozijnbesfamilie (Phytolaccaceae). Het is 
een plant van voedselrijke, vochtige grond. De plant komt van nature voor in Oost-Azië en 
China en is in Europa ingevoerd en verwilderd. 

De plant wordt 1-2 m hoog en vormt een dikke hoofdwortel. De stengels zijn roodachtig en 
de gaafrandige bladeren elliptisch met een stompe tot spitse of kort toegespitste top. 

De oosterse karmozijnbes bloeit in juli en augustus met witachtige bloemen. De 
vruchtdragende trossen gaan, in tegenstelling tot die bij de westerse 
karmozijnbes (Phytolacca americana), later niet overhangen. De acht vruchtbeginsels zijn 
niet met elkaar vergroeid, in tegenstelling tot die van de westerse karmozijnbes. De 
zwartpurperen vrucht is besachtig. De bessen werden vroeger gebruikt om de roserode 
verfstof karmozijn te maken. De zaden, de onrijpe bessen en de wortels zijn giftig. 

Toepassingen 

De oosterse karmozijnbes wordt in Oost-Azië om de eetbare scheuten geteeld. De plant 
wordt in Europese landen als sierplant beschouwd. 
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Kerstroos  

(Helleborus niger)  

behoort tot het geslacht nieskruid, waartoe ook de lenteroos (Helleborus oriëntalis) en stinkend 
nieskruid (Helleborus foetida) behoren. De kerstroos staat bekend als heksenkruid. 

Kenmerken 
De kerstroos is een vaste plant van ongeveer 30 cm hoogte. De wintergroene; handvormige 
bladeren hebben zeven tot negen donkergroene, leerachtige blaadjes, die een paar tanden 
hebben in hun bovenste helft. De nieuwe bladeren verschijnen samen met de bloemstengels. 

De plant bloeit met één of een paar witte of roze bloemen. De bloemen verkleuren naar roze na 
de bevruchting. Na de bloei verschijnt de vrucht, die uit een paar kokervruchten bestaat. 

De kerstroos komt in het wild voor op de hellingen van de Oostelijke Noord- en Zuidalpen. 

De ondersoort Helleborus niger subsp. macranthus, die men aantreft in de Julische 
Alpen (noordoosten van Italië en aangrenzende streek van Slovenië), heeft minder getande 
bladeren, die soms een metaalglans hebben, en grotere bloemen (doorsnede tot 9 cm). 

Giftigheid 
De kerstroos werd beschouwd als zeer giftig door helleborine, een diglycoside dat bitter smaakt. 
Bij onderzoek in de jaren 70 bleek helleborine echter niet aanwezig in de wortels van H niger. 
Verdere aanwezige gifstoffen zijn saponine en protoanemonine. 

Medicinale toepassingen 

De gemalen en gedroogde wortels werden vroeger als niespoeder gebruikt. Verder werd de 
kerstroos als braakmiddel en middel tegen obstipatie gebruikt. 

Mythologie 

In de mythologie van de Oude Grieken werd Helleborus door Melampus van Pylos gebruikt voor 
het redden van de dochters van koning Argus die - gek gemaakt door Dionysus - naakt, huilend 
en schreeuwend door de straten van de stad renden. 

Biologie 
In een artikel uit 2010 werd gepubliceerd dat de bloemen van H. niger door de gisten die in de 
nectar erin groeien tot wel 6 graden warmer kunnen zijn dan de omgeving. 

Kweek 
De kerstroos is geen gemakkelijke plant om te kweken. De plant groeit traag, en gedijt alleen in 
kalk- en humusrijke, goed doorlatende grond in de halfschaduw. 

Hoewel de naam kerstroos suggereert dat de plant rond de kerst bloeit, komt deze pas in februari 
in bloei en bloeit tot april. Zij bloeit rond Kerstmis slechts binnenhuis in potten, die op 
kamertemperatuur gehouden worden. 

Er werden enkele grootbloemige selecties gewonnen. De cultivar Helleborus niger 'Potter's 
Wheel' heeft bloemen met een doorsnede van 10-12,5 cm. Helleborus niger 'Marion' is een 
selectie met dubbele bloemen. 

Van de plant kan gemakkelijk zaad worden gewonnen. De moederplant moet door scheuren 
vermeerderd worden. 

De purperen kerstroos Helleborus 'Early Purple', een vroegbloeiende selectie van Helleborus 
orientalis subsp. abchasicus, is te verkiezen boven de gewone kerstroos, omdat deze 
gemakkelijker te kweken is en wanneer het weer mild is, zij vanaf midden december bloeit. 
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Plagen 

Helleborus niger kan aangetast worden door bladluizen. Zij is ook vatbaar voor schimmelziekten, 
die zwarte vlekken op de bladeren veroorzaken. Wanneer de besmetting ernstig is, kan ze de 
dood van de plant veroorzaken. 
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Kleine maagdenpalm  

(Vinca minor)  

is een van de twee maagdenpalmsoorten die in België en Nederland voorkomen. De soort 
komt van oorsprong uit het Middellandse Zeegebied. 

In de Nederlandse natuurgebieden is de plant vrij zeldzaam maar ontsnapt veel uit tuinen of 
verspreidt zich via tuinafval. Hij komt in België algemeen voor. De bakermat van de twee 
soorten maagdenpalm ligt in mediterrane streken. De laagblijvende, groenblijvende plant is 
verhoutend. De soort wordt in de Angelsaksische landen de 'lesser' - of 'common periwinkle' 
genoemd. In Duitsland wordt de plant 'Kleines Immergrün' genoemd. 

De plant geeft de voorkeur aan de volle zon of enige schaduw, en vraagt om een enigszins 
vochtige grond. 

Bladeren 

De eironde tot elliptische bladeren zijn slechts 3–4 cm lang, in tegenstelling tot de 8 cm lange 
bladeren van de grote maagdenpalm. Ook de bloemen zijn kleiner (2,5–3 cm tegen 5–6 cm) 
en de plant is minder hoog. De kleine maagdenpalm groeit met uitlopers, die tot 0,5 m lang 
kunnen worden. 

De kleine maagdenpalm heeft een gladde bladrand, terwijl de de grote maagdenpalm een 
behaarde bladrand heeft. 

Voorkomen 

De kleine maagdenpalm komt in het wild nog maar op enkele plaatsen in de Lage 
Landen voor. Het is echter een veel gekweekte tuinplant. In Nederland is de plant vanaf 1 
januari 2017 niet meer wettelijk beschermd. 

Plantengemeenschap 

De kleine maagdenpalm is een kensoort voor het eiken-haagbeukenbos (Stellario-
Carpinetum). 

Toepassingen 

De plant bevat giftige alkaloïden waarvan vincamine het grootste deel uitmaakt. In de 
reguliere geneeskunde zijn er geen andere toepassingen. In de kruidengeneeskunde wordt 
hij wel aanbevolen bij een breed assortiment van ziekten als suikerziekte, hoge 
bloeddruk, verkoudheid, oogirritaties, aderverkalking en infecties. In 
traditionele Surinaamse medicijnen wordt de plant gebruikt tegen malaria en om 
de menstruatie te verlichten. Bewijs voor werkzaamheid in deze toepassingen ontbreekt. 
Gebruik lijkt gezien de grote giftigheid ook niet raadzaam. 

Beschermd 

De kleine maagdenpalm is een stinsenplant (stins = steenhuis). Stinsenplanten zijn planten 
die van elders zijn ingevoerd vanaf de Middeleeuwen tot het midden van de twintigste eeuw 
en nu in het wild in Nederland voorkomen. 

De plant is in Nederland niet meer beschermd maar staat op de Nederlandse rode lijst 
2012 als algemeen en gelijk of licht toegenomen en staat ook in België op de rode lijst. 
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Kleine pimpernel  

(Poterium sanguisorba)  

is een vaste plant uit de rozenfamilie (Rosaceae). De plant wordt ook wel 'sorbenkruid' of 
'bloedkruid' genoemd. Beide namen houden relatie met de botanische naam. 'Sanguis' 
betekent bloed, terwijl 'sorbis' (sorba) opnemen of absorberen betekent. 

De tot 60 cm hoge plant heeft een bolvormig bloemhoofdje. De bovenste, groenachtige, vaak 
paars aangelopen bloemen hebben roodachtige stijlen en tien tot dertig 
hangende meeldraden, die drie tot vijf keer zo lang zijn als de kelkbladen. De bovenste 
bloemen zijn vrouwelijk en de onderste mannelijk. De bloeitijd is van mei tot in juli. 

De bladeren zijn ellipsvormig, getand, blauwgroen en zijn in groepen van zes tot tien 
bladeren aan elke bladsteel gegroepeerd. 

De plant heeft een diepe penwortel. 

Ecologische betekenis 

De plant dient als waardplant voor vlinders als Acleris aspersana, Ectoedemia 
angulifasciella, kalkgraslanddikkopje, Spialia orbifer, Spialia sertorius, Stigmella 
anomalella, Stigmella poterii en Synansphecia leucomelaena. 

Voorkomen 

De plant is afkomstig uit het Middellandse Zeegebied en komt nu in alle gematigde 
streken van Europa voor, tot zelfs in het hoge noorden. De soort is in Noord-
Amerika ingevoerd. De plant groeit meestal op redelijk droge en kalkhoudende grond in 
bermen, graslanden en op hellingen. De plant prefereert een zuurgraad (pH) tussen de 6,1 
en de 7,5. 

De kleine pimpernel staat op de Nederlandse Rode lijst van 2012 als niet bedreigd en sinds 
1950 stabiel of toegenomen. De plant is vrij zeldzaam in Zuid-Limburg en zeldzaam in het 
rivierengebied en de Hollandse duinen. Elders in Nederland is de soort zeer zeldzaam. In 
Vlaanderen is de plant niet bedreigd; ze is algemeen in het Maasgebied en de Voerstreek, 
maar verder zeldzaam tot zeer zeldzaam. 

Plantengemeenschap 

De kleine pimpernel is een indicatorsoort voor het kalkgrasland, een karteringseenheid in 
de Biologische Waarderingskaart (BWK) van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest met als code 'hk'. 

Het is tevens een indicatorsoort voor het droog heischraal grasland (hn) op kalkrijke bodem 
en voor het mesofiel hooiland (hu) subtype 'Kamgrasgrasland op kalkrijke bodem', twee 
karteringseenheden in de Biologische Waarderingskaart (BWK) van Vlaanderen en 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Gebruik 

De kleine pimpernel bevat looistoffen, saponine en een flavon. De plant wordt gebruikt als 
bloedstelper. 

In Angelsaksische landen worden de jonge blaadjes ook gebruikt in salades. Ook werden de 
blaadjes in wijn gebruikt om de wijn smakelijker te maken. Dit gebruik was bijvoorbeeld aan 
het hof van koningin Elizabeth van Engeland populair. De smaak lijkt op die van 
komkommer, volgens sommigen licht bitter, volgens anderen iets nootachtig. 
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In de Middeleeuwen dronken soldaten voor de strijd een aftreksel van deze plant in de hoop 
dat wonden minder sterk zouden bloeden. 

Er geldt een waarschuwing voor het gebruik van deze plant, zowel inwendig als uitwendig, 
voor mensen met gal- maag- of leverklachten. 
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Klimop  

(Hedera helix) 

ook wel eiloof, (boom)veil of ifte genoemd, is een groenblijvende, houtige liaan uit 
de klimopfamilie (Araliaceae). De plant groeit op vochtige, voedselrijke grond langs muren en ook 
schoorstenen, en tegen bomen waaraan de plant zich met korte hechtwortels vastklampt. 

Kenmerken 
Het is een in de gematigde streken groeiende liaan. De plant kan meer dan 10 meter hoog 
klimmen, maar kan ook uitgestrekt over de grond liggen. De plant verspreidt een eigenaardige, 
wat harsachtige geur. Soms scheidt de plant ook werkelijk een roodbruin gekleurd hars af. De 
bladeren en vruchten van klimop zijn voor de mens giftig. 

Klimop heeft leerachtige, verspreid staande bladeren. Oudere klimmende planten die voldoende 
licht ontvangen kunnen boogvormig afstaande bloeiende zijtakken vormen. Klimop 
vertoont bladdimorfie: de bladeren aan de niet bloeiende takken zijn handvormig gelobd tot 
gespleten met een hartvormige bladvoet, terwijl de bladeren aan de bloeiende zijtakken eirond 
zijn en niet gedeeld. Worden deze zijtakken gestekt dan ontstaat er een klimopplant die geen 
klimstengels meer kan vormen. Deze vorm wordt in siertuinen gebruikt voor de zogenaamde 
"bolvormige" klimop. 

De bloemen staan in bolle schermen die in trossen gerangschikt zijn. De bloemen zijn klein, 
tweeslachtig, regelmatig, vijftandig en geelgroen. De bloei is in de nazomer en de herfst van 
september tot december. Klimop is een belangrijke drachtplant. Bloeiende klimop is voor 
vele insecten in de herfst een rijke bron van nectar en stuifmeel, omdat er dan weinig andere 
planten bloeien. 

De dofzwarte bessen zijn in de lente rijp. 

Atlantische klimop (Hedera hibernica) lijkt veel op klimop. 

Ecologie 
Klimop is een goede slaap- en schuilplaats voor allerlei vogels. Bloeiende klimop trekt vlinders en 
andere op nectar beluste insecten aan. De bessen worden 's winters tot in het voorjaar onder 
meer door merels, spreeuwen en houtduiven gegeten. Gezonde en krachtige bomen lijden niet 
onder klimopbegroeiing. In klimop nestelen graag vogels zoals de heggenmus, de merel, 
de winterkoning en de grauwe vliegenvanger. In het klimopstruweel overwinteren sommige 
dagvlinders zoals de gehakkelde aurelia. Bepaalde wandelende takken eten het liefst groene 
klimop. 

Oude muren met poreuze voegen kunnen op de lange duur schade ondervinden. Moderne 
gebouwen, die een stevigere voeging hebben, ondervinden over het algemeen geen schade van 
klimop. 

Plantengemeenschap 
De klimop is een kensoort voor de klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond. 

Symboliek 
Klimop is een zinnebeeld voor trouw (het aanhechten) en eeuwig leven (blijft immer groen). 
Op grafstenen wordt het dan ook gebruikt als symbool voor onsterfelijkheid. 

In het Oude Egypte was de klimop gewijd aan Osiris en in het Oude Griekenland aan Dionysos.  

Toepassingen 
Vanwege het hoge saponinegehalte kan een afkooksel van klimopbladeren gebruikt worden als 
wasmiddel.  
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Knoflook  

(Allium sativum)  

is een plant uit de narcisfamilie (Amaryllidaceae). Eveneens tot het geslacht look 
(Allium) behoren onder andere de soorten ui, prei en bieslook. 

Groei 
Knoflook is net als de ui en bieslook een bolgewas dat voor de winter zijn energie in een bol 
opslaat zodat het in de lente een voorsprong heeft en heel snel kan groeien en bloeien. De plant 
groeit op goed doorlatende grond en in de volle zon.  

Consumptie 
Knoflook wordt zowel vers (fijn gesneden of geperst) als in poedervorm (gedroogd en gemalen) 
toegepast. Knoflook is een kruid met een doordringende smaak en geur, dat onder andere in 
Frankrijk, in de mediterrane en Midden-Europese landen bijzonder veel gebruikt wordt. 

Knoflookazijn kan worden gemaakt door uitgeperste knoflook in gekookte, koude azijn te doen. 
Dit moet twee weken blijven staan, waarna de azijn gezeefd dient te worden. 

Geschiedenis 
"Lauk" werd al vermeld in de Edda. De Talmoed leert "Eet regelmatig knoflook, het heldert de 
geest op, versterkt de mannelijkheid en verdrijft darmparasieten!" Ook de Bijbel] en 
de Koran vermelden knoflook. De Papyrus Ebers in Egypte vermeldde al 3500 jaar geleden 
knoflook. De arbeiders die aan de piramiden bouwden kregen knoflook te 
eten. Homerus vermeldt gebruik van knoflook door Nestor. Galenus raadde knoflook aan tegen 
zowat alle kwalen. 

In de Romeinse tijd geloofde men dat knoflook de spieren versterkte, vandaar 
dat gladiatoren vaak knoflook kauwden. Uit laboratoriumproeven met knoflooksupplementie blijkt 
dat dit het testosterongehalte in ratten kan verhogen.  

In de Middeleeuwen werd knoflook geacht de duivel en heksen weg te houden en te beschermen 
tegen de pest. Knoflook kan inderdaad bacteriëndodend werken dankzij de component allicine. In 
de klassieke literatuur is knoflook ook genoemd als een middel om vampieren af te weren. 

Gezondheid 
Aan knoflook worden verschillende gezondheidsbevorderende eigenschappen toegeschreven. 
Een cholesterolverlagende werking en bloeddrukverlagende werking heeft enige 
wetenschappelijke onderbouwing, voor andere eraan toegeschreven eigenschappen, zoals 
werking tegen verkoudheid en kanker, is geen afdoende bewijs.  

Onderzoeken 'in vitro' en bij ratten en konijnen geven duidelijke aanwijzingen dat knoflook de 
afzetting van plaque op de vaatwanden voorkomt, maar ook de bloedstolling vermindert. Het lijkt 
daarom verstandig het niet in grote hoeveelheden in te nemen met geneesmiddelen die 
bloedstolling verminderen of in de week voor een operatie of een bevalling.  

Verschillende gerandomiseerde onderzoeken met controlegroep (RCTs) wijzen uit dat knoflook 
de bloeddruk verlaagt bij mensen met een verhoogde bloeddruk. Een mogelijk mechanisme 
hiervoor zijn de zwavelverbindingen in knoflook: deze worden in het lichaam omgezet 
in waterstofsulfide, een stof die dient als boodschapperstof voor vaatverwijding.  

Er zijn sterke aanwijzingen dat knoflook het cholesterolgehalte in het bloed verlaagt bij patiënten 
met hypercholesterolemie, maar enkele recentere onderzoeken laten geen effect zien.  

Plaatselijke toepassing kan brandwonden veroorzaken: in de literatuur zijn enkele gevallen 
gerapporteerd.  
Knoflook (vooral verse) is giftig voor honden en (vooral) katten.  
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In Rusland wordt knoflook ook wel 'penicilline voor de armen' genoemd. Knoflook wordt ook 
gebruikt als afrodisiacum.  

Geur 
Veel componenten in knoflook zijn zwavelverbindingen. Deze worden bijna allemaal door het 
lichaam verteerd, behalve allylmethylsulfide (AMS). Dit wordt niet verteerd in de ingewanden, 
maar opgenomen in het bloed. Het bloed brengt de AMS naar de longen en de huid, waardoor 
het onderdeel wordt van de lichaamsgeur. Uit een onderzoek gedaan door de Universiteit van 
Edinburgh blijkt dat deze geur helpt tegen muggen. Echter, in culturen waar knoflook weinig 
gegeten wordt, zoals in Noord-Europa, kan deze geur als hinderlijk ervaren worden door 
anderen. 
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Knopig helmkruid  

(Scrophularia nodosa)  

is een plant uit de helmkruidfamilie (Scrophulariaceae). Het is een tamelijk hoge, bijna 
onbehaarde plant die voorkomt op vochtige, voedselrijke plaatsen, zoals boszomen, 
kapvlakten en bermen. 

Kenmerken 

De bloemen zijn roodbruin en lokken wespen. De kroonbuis is groengeel, bolvormig en heeft 
vijf stompe lippen waarvan de twee bovenste iets langer zijn dan de rest. De kelk is 
vijftandig. 

Er is sprake van een smalle bloeiwijze van bijschermen, die bloeien van juni tot september. 

De stengel is vierkantig. De bladeren zijn eirond tot langwerpig-eirond, ze hebben een hart- 
of wigvormige voet en zijn 6-13 cm lang. De bladranden zijn gezaagd. Soms heeft de gehele 
plant een donkerbruinrode kleur. 

Knopig helmkruid heeft een eivormige doosvrucht. 

Ecologie 

Het knopig helmkruid is waardplant voor Eupithecia satyrata, Perizoma 
didymatum, Shargacucullia gozmanyi, Shargacucullia prenanthis, Shargacucullia 
scrophulariae , Shargacucullia scrophulariphila, Cionus scrophulariae, Cionus 
tuberculosus en de bladwesp Tenthredo scrophulariae. 

  

Plantengemeenschap 

Het knopig helmkruid is een kensoort voor de klasse van de eiken- en beukenbossen op 
voedselrijke grond. 
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Koninginne(n)kruid of leverkruid  

(Eupatorium cannabinum)  

is een plant uit de composietenfamilie (Asteraceae). De soort wordt 30-170 cm hoog en groeit op 
vochtige plaatsen, bijvoorbeeld in ruigtes, aan waterkanten, in moerassen, rietlanden en 
vochtige bossen. 

Kenmerken 
Er vormen zich roze bloemhoofdjes van vijf of zes buisbloemen (soms wit). Het omwindsel heeft 
purperen topjes. De plant bloeit als schermvormige pluim van bloemhoofdjes. De bloeitijd is van 
juli tot september. De bladeren zijn tegenoverstaand. De onderste bladeren zijn omgekeerd-
lancetvormig en gesteeld; de bovenste bladeren zijn driedelig, lancetvormig, ongesteeld en grof 
gezaagd. Koninginnekruid draagt een zwart nootje dat voorzien is van een pappus. De bloem 
produceert veel nectar en wordt door vlinders en bijen druk bezocht. 

Gebruik 
Een thee van koninginnekruid werd vroeger gebruikt tegen verkoudheid en als laxeermiddel. In 
grote hoeveelheden tast hij de lever aan en kan leverkanker veroorzaken. Oorspronkelijk werd 
deze plant leverkruid genoemd. 

Ecologie 
De plant is de waardplant voor Adaina microdactyla, Cochylidia rupicola, Coleophora 
conyzae, Coleophora follicularis, Coleophora inulae en Digitivalva pulicariae. 

Plantengemeenschap 
Het koninginnekruid is een kensoort voor de klasse van de natte strooiselruigten (Convolvulo-
Filipenduletea). 
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Koningskaars  

(Verbascum thapsus)  

is een plant uit de helmkruidfamilie (Scrophulariaceae). De plant groeit in het duin- en 
krijtgebied en is daar vrij algemeen. In andere delen van Nederland is de soort zeldzaam. 

Kenmerken 

De bloemen zijn geel en hebben een doorsnede van 1,5–3 cm. Er zijn vijf kroonbladeren die 
aan de voet zijn vergroeid. Er zijn vijf kelkbladen en vijf meeldraden, waarvan er drie gele of 
witte haartjes hebben. De bloemen vormen een dichte aar. De plant bloeit van juli tot de 
herfst. Een bloeiende plant kan een lengte van twee meter bereiken. 

De bovenste bladeren zijn aflopend tot het volgende blad. De onderste bladeren hebben een 
gevleugelde steel. De bladeren en de stengel zijn bedekt met een dichte wollige beharing. 

Koningskaars draagt een doosvrucht die kleine zaadjes bevat. 

Toepassingen 

De bloemen van de plant werden gebruikt om het ophoesten te bevorderen bij problemen 
met de ademhalingswegen. In de kruidboeken van de 16e eeuw van Otto Brunfels, 
Hieronymus Bock (Tragus) (1498-1556) en Leonhart Fuchs wordt beschreven hoe de harige 
plant met teer kan worden besmeerd en zodoende als fakkel kan worden gebruikt. 

Ecologische aspecten 

De koningskaars is waardplant voor onder 
meer kuifvlinder, salielichtmot, bessenwants, toortsparelmoervlinder en zwartpootmot. 
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Koningsvaren  

(Osmunda regalis)  

is een varen uit de koningsvarenfamilie (Osmundaceae). De plant komt zeer plaatselijk in 
grotere aantallen voor in vochtige loofhoutbossen, veenmoerassen en aan beschaduwde 
slootkanten. Elders is hij zeer zeldzaam. De soort wordt ook wel als sierplant gehouden. In 
Nederland is de plant vanaf 1 januari 2017 niet meer wettelijk beschermd. 

Naamgeving en etymologie 

• Engels: Royal Fern 

• Frans: Osmonde royale, fougère royale, fougère fleurie 

• Duits: Königsfarn 

De soortaanduiding regalis is afkomstig van het Latijnse 'regere' (heersen). Voor een 
verklaring voor de geslachtsnaam Osmunda, zie de geslachtsbeschrijving. 

Kenmerken 

De plant heeft dubbelgeveerde bladeren, die licht- of geelgroen zijn. De hoogte varieert van 
0,2-3 m (in schaduw en in een goede grond). In het centrum staan vruchtbare bladeren. De 
buitenste bladeren zijn onvruchtbaar. De plant kan tot honderd jaar oud worden. 

De sporenhoopjes (sora) zitten bovenaan de vruchtbare bladeren aan smalle deelblaadjes, 
die een soort pluim vormen. De sporenhoopjes bestaan uit sporangiën, waarin de sporen 
gevormd worden. Ze worden later bruin. De sporen zijn rijp in juli of augustus. 

Habitat en verspreiding 

De koningsvaren is een terrestrische plant die groeit op vochtige plaatsen in of langs de rand 
van het loofbos, langs sloten of op open plaatsen. 

Hij is circumboreaal verspreid. 
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Korenbloem  

(Centaurea cyanus) 

ook wel wilde korenbloem genoemd, is een 30–60 cm hoge, eenjarige plant uit 
de composietenfamilie. Binnen het geslacht Centaurea is het een van de drie soorten die van 
nature voorkomen in België en Nederland. Hij staat op de Nederlandse Rode lijst (planten) van 
2000. In Vlaanderen heeft de soort de status "achteruitgaand". 

De korenbloem dankt zijn naam aan de traditionele groeiplaats; op akkers tussen het graan. 
Doordat de plant slechts weinig ruimte nodig had, kon hij hier tussen het hoge graan overleven. 
Door de teelt met gezuiverd zaaigoed komt de plant in dit milieu vrijwel niet meer voor. In bermen 
van binnenwegen zijn de blauwe bloemen nog wel regelmatig aan te treffen. De soort neemt zelfs 
toe, waarschijnlijk doordat veel bermen minder vaak dan vroeger worden gemaaid. Wel moet 
hierbij worden vermeld dat een groot deel van deze planten verwilderd zijn vanuit tuinen. 

De trompetvormige straalbloemen met driehoekige slippen hebben een opvallende diepe kleur 
blauw, die aanleiding heeft gegeven tot de naam korenbloemenblauw. De voet van de 
buisbloempjes is paars. De natuurlijke bloeiperiode is van juni tot augustus. 

Etymologie 
De Latijnse naam refereert aan de mythische centaur Cheiron. Nadat deze was geraakt met een 
gifpijl, stelpte hij de wond met deze bloem. Toen hij eenmaal de helende kracht van de 
korenbloem had gemerkt, werd hij de ontdekker van de korenbloem genoemd. 

Tuin 
Een verwante van de korenbloem kan als onderdeel van mengsels "wilde" zaden gekocht 
worden, maar er zijn ook cultivars van de korenbloem te koop als 'Blue Boy', 'Blue Ball', 'Red Boy' 
en 'Red Ball', 'Silver Queen' en 'White Ball'. 

Voorkomen 
De plant komt wereldwijd voor in gematigde streken. 

Toepassingen 
Een aftreksel van de bloemen en bladeren is wel gebruikt tegen bronchitis. Ook worden de 
bloemblaadjes sporadisch gebruikt in thee, zoals de 'Russian Earl Grey'. 

Ecologische aspecten 
Door de platte vorm zijn de bloemen populair bij zweefvliegen. Ook vlinders en solitaire bijen 
gebruiken de plant als nectarbron. De parasitoïde sluipvlieg wordt ook bij de korenbloem 
aangetroffen. 

De plant is waardplant voor onder andere Agonopterix laterella. 

Folklore en symboliek 
De korenbloem werd vroeger gedragen door verliefde jonge mannen; als de bloem te snel 
verdorde, betekende dat hun liefde onbeantwoord zou blijven. 

De korenbloem is sinds 1968 de nationale bloem van Estland en de officiële provinciebloem van 
de Zweedse provincie Östergötland. Het is ook het symbool van de Estse politieke 
partij Conservatieve Volkspartij van Estland, de Finse politieke partij Nationale Coalitiepartij en 
die van de Zweedse politieke partij Liberalerna. 

De korenbloem staat vooral bekend als nationaal symbool van Duitsland. Dit komt waarschijnlijk 
door het verhaal dat Koningin Louise van Pruisen zich tijdens het vluchten voor Napoleon met 
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haar kinderen in de korenvelden verborg. Zij zou haar kinderen namelijk hebben gekalmeerd door 
kronen te vlechten van deze bloemen. De bloem werd daarom verbonden met Pruisen, niet in de 
laatste plaats omdat de kleur van de korenbloem Pruisisch blauw is,] en bleef zo toen Duitsland 
één land werd. 

In Frankrijk is de korenbloem (bleuet de France) het symbool ter herinnering aan, en solidariteit 
met veteranen, oorlogsslachtoffers, weduwen en wezen, vergelijkbaar met de remembrance 
poppy in het Britse Gemenebest. De opbrengsten uit de verkoop van - kunststoffen - 
korenbloemen op 8 mei en 11 november worden gebruikt om charitatieve instellingen te 
financieren die bovengenoemde groepen ondersteunen, terwijl de kopers de korenbloem op hun 
revers kunnen dragen als teken van solidariteit met hen die tijdens de oorlog gewond raakten en 
met de nabestaanden van hen die vielen. 

Een bloeiende plant is afgebeeld in het wapen van Blaricum. In 1923 droegen de inwoners van 
de gemeente korenbloemen in hun revers om aan te geven dat zij niet met de 
gemeente Laren wilden fuseren. 
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Koriander  
 

(Coriandrum sativum)  

is een plant uit de schermbloemenfamilie (Apiaceae). De plant wordt ook wel 'ketoembar', 

'coander' of 'wantsenkruid' genoemd. Het is een specerij die in veel verschillende keukens 

wordt gebruikt. De specerij komt oorspronkelijk uit het Midden-Oosten en het Middellandse 

Zeegebied. Koriander is een eenjarige plant.Het is de enige soort in het 

geslacht Coriandrum. 

Toepassingen 

Culinair 

Koriander wordt vaak gebruikt in de keukens van het Midden-Oosten, Middellands 

Zeegebied, India, Indonesië en andere Zuidoost-Aziatische landen, China, Latijns-

Amerika en Afrika. 

Alle delen van de plant zijn eetbaar. De verse bladeren en de 

gedroogde vruchten (doorgaans foutief als "zaden" aangeduid) worden het meest gebruikt in 

de keuken. Er is een groot verschil in smaak tussen de vruchten en de bladeren van de 

plant. 

De vruchten worden zowel heel gebruikt als in poedervorm; in poedervorm wordt het ook 

wel ketoembar genoemd. Korianderzaad, ook wel bekend als duizelzaad, wordt 

naast karwijzaad en komijn gebruikt als smaakmaker in donkere bieren. 

België en Nederland 

Koriander wordt in België en Nederland voornamelijk gebruikt in gerechten van buitenlandse 

oorsprong en is hier gewoon in de supermarkt te koop. In vroegere tijden werd koriander wel 

vaak gebruikt in de Belgische en Nederlandse keuken; een laatste overblijfsel hiervan is 

terug te vinden in de gruut die in witbier gebruikt wordt in België. 'Korianderzaad' is 

onderdeel van speculaas- en koekkruiden. 

Overige landen 

Korianderblad wordt veel gebruikt in de Aziatische keuken en ook in Noord-Afrikaanse 

landen. De smaak van het Libanese gerecht falafel, gefrituurde balletjes 

gemalen kikkererwten, wordt sterk bepaald door korianderzaad en korianderblad.  

Fris versus zeep 

Verse korianderbladeren geven bij veel mensen een frisse smaak. Echter, zo’n 5 tot 20% 

van de mensen ervaren bij het eten van dit kruid een zeepsmaak. Aversie tegen het kruid 

komt vooral veel voor bij Oost-Aziaten, Afrikanen en blanke bevolking. In veel mindere mate 

bij Zuid-Aziaten, Latijns-Amerikanen en mensen in het Midden-Oosten. 

Volgens onderzoek zou de oorzaak kunnen liggen in bepaalde receptoren, zoals het 

proteïne OR6A2. Deze is er verantwoordelijk voor dat bepaalde aldehyden – die ook in zeep 

voorkomen – worden geactiveerd en door smaakpapillen opgenomen.  

In de keuken kan voor deze groep mensen het korianderblad vervangen worden door 

bladpeterselie.  
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Kruipend zenegroen  
 
(Ajuga reptans) 
 
is een groenblijvende, vaste plant, die behoort tot de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). De 
plant wordt veel als bodembedekker in siertuinen toegepast. De plant komt van nature voor 
in Eurazië. Er zijn verschillende cultivars in de handel, die in bladkleur en bloemkleur kunnen 
verschillen. 

De plant wordt 5-40 cm hoog en vormt sterke wortelstokken. De plant heeft ook lange 
bebladerde uitlopers, die op de knopen kunnen wortelen. De vierkantige stengel is aan de 
voet kaal of weinig behaard. Verderop is de stengel met twee rijen of rondom zacht behaard. 

Kruipend zenegroen bloeit van april tot juni met circa 1,3 cm grote, blauwpaarse bloemen. 
Soms komen ook planten met roze of witte bloemen voor. De bloemen vormen een tamelijk 
losse schijnkrans. De bovenste schutbladen zijn korter dan de bloemen. 

De vrucht is een vierdelige splitvrucht. Op de zaden zit een mierenbroodje. 

De plant is een nectarplant voor bijen en dagvlinders. Daarnaast is het de waardplant van de 
microvlinder Endothenia ustulana. 

De plant komt in Nederland in het wild algemeen voor langs de waterkant en in 
vochtige bossen. 

Plantengemeenschap 

Het kruipend zenegroen is een kensoort voor de klasse van de eiken- en beukenbossen op 
voedselrijke grond. 
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Kruisbladige wolfsmelk of kruisbladwolfsmelk  

(Euphorbia lathyris)  

is een plant die in Nederland en België van nature voorkomt, zij het zeldzaam. Daarnaast is het 
ook een tuinplant. Tegenwoordig vindt men de plant steeds vaker, daar hij via wortelstokken en 
tuinafval uit tuinen ontsnapt en ook in parkachtige omgevingen te vinden is. 

De plant wordt 30 tot 100 cm hoog. De bladeren staan paarsgewijs kruisgewijs tegenover elkaar. 
De bloei is in juni-augustus. 

De plant is, zoals meerdere wolfsmelk-(Euphorbia-)soorten, giftig, en wordt daarom in de 
volksmond ook wel aangeduid met benamingen als "heksenmelk", "mollenkruid" of "rattenkruid". 
De naam heksenmelk wordt ook gebruikt voor een andere wolfsmelksoort, namelijk Euphorbia 
esula. 

Linnaeus gebruikte (in eerste instantie) de spelling Euphorbia lathyrus, maar corrigeerde die later 
zelf. Niettemin houdt een deel van de literatuur vast aan de oorspronkelijke spelling, waaronder 
de Heukels. 
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Kweepeer of kweeappel  

(Cydonia oblonga)  

is een boomsoort uit de rozenfamilie (Rosaceae). De plant is nauw verwant aan de appel, 
de peer en de lijsterbes. De soort komt oorspronkelijk uit het gebied rondom de Kaspische 
Zee en de vrucht is algemeen bekend in veel landen, vooral in de zuidelijke landen van Europa 
en in Japan. De kwee bloeit in vergelijking met de appel en peer laat, namelijk van mei tot in juni. 

Naamgeving 
De botanische naam van het geslacht Cydonia is afkomstig van de Minoïsche stad Kydonia, 
tegenwoordig Chania, die in het noordwesten van het eiland Kreta ligt, waar de boom nog steeds 
relatief veel voorkomt. De soortaanduiding oblonga betekent "langwerpig". 

Het woord marmelade is ontleend aan de Portugese naam van de 
kweepeer, marmeleiro, marmelo. 

Gebruik 
Vroeger stond bij veel boerderijen een kwee. In Nederland wordt deze vrucht weer steeds vaker 
aangeboden op markten, in groentespeciaalzaken en in toko's. 

Kweeperen zijn rauw vrijwel niet te eten door het harde en zure vruchtvlees. Ook komen de 
looistoffen tannine en fenolen in het vruchtvlees voor. Daarnaast bevat de kweepeer 
veel steencellen, cellen met een harde wand. Kweeperen bevatten veel pectine en 10-
14% suiker. 

Kweeperen worden verwerkt tot compote, jam, marmelade, gelei, vruchtenpasta (in blokjes 
lijkend op bonbons), taart, vruchtensap, thee, wijn en likeur. In de Arabische keuken wordt de 
vrucht ook gebruikt in hartige gerechten met vlees en groenten. 

Specifieke rassen kweeperen worden als onderstam gebruikt voor het vermeerderen 
van peren via enten. 
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Laurier  

(Laurus nobilis)  

is een plant uit de laurierfamilie (Lauraceae). De plant wordt in de keuken 

als kruid toegepast. 

Laurierbladeren zijn ongeveer 5 cm lang en worden (meestal gedroogd) gebruikt 

in stoofpotten en soepen, waarbij de laurier langere tijd moet meestoven om de smaak tot 

zijn recht te laten komen. Het blad kan niet opgegeten worden, want het blijft hard. Laurier 

wordt ook gebruikt in laurierdrop waarin de sterke lauriersmaak naar voren komt. 

De witachtige bloemen staan in schermen in de bladoksels. De vruchten zijn eivormige, 

besachtige steenvruchten die als ze rijp zijn zwart kleuren. 

Laurier is afkomstig uit vooral het oostelijk Middellandse Zeegebied, uit landen 

als Turkije, Georgië en Griekenland. In Nederland wordt laurier gekweekt 

als kuipplant omdat de plant niet volledig winterhard is. Toch zal laurier een matige 

Nederlandse winter wel overleven, zeker in de kuststreken en als er genoeg beschutting is. 

In de klassieke oudheid was laurier een symbool voor de overwinning. Overwinnaars 

werden getooid met een lauwerkrans, gemaakt van laurierbladeren. In de stripverhalen 

van Goscinny en Uderzo over Asterix en Obelix wordt Julius Caesar dan ook altijd met 

een lauwerkrans afgebeeld. De term laureaat is een overblijfsel van deze symboliek. Verder 

is nog een aantal uitdrukkingen op laurier gebaseerd, bijvoorbeeld "op zijn lauweren rusten", 

"gelauwerd zijn", "lauweren oogsten". De christelijke symboliek nam laurier ook over 

als zinnebeeld voor overwinning en onvergankelijkheid. 

De naam laurier wordt ten onrechte ook wel gebruikt voor de veel 

aangeplante laurierkers (Prunus laurocerasus). 

Het is een struik of boom die wel 100 jaar oud kan worden. 

Gebruik als kruid 

In sauzen, zuurkool, rodekool, stamppot, groentesoepen, marinades, 

ingelegde augurken, komkommer en rode bieten kunnen laurierbladeren worden gebruikt. 

Laurierbladeren bezitten een aroma dat bij heel veel spijzen past; zelden wordt een gerecht 

door laurierbladeren bedorven. Het is een gezond, aromatisch-bitter kruid, dat de vertering 

helpt. De bladeren kunnen rustig worden meegekookt en voor het opdienen worden 

verwijderd. 

 

Gebruik als medicijn 

Aan laurier worden vele heilzame eigenschappen toegekend. Het zou goed zijn tegen 

bovenste luchtweginfecties/griep, tandpijn, aften, sinusitis, keelpijn en bronchitis. Ook zou 

het vochtafdrijvend zijn, de eetlust opwekken en de spijsvertering bevorderen en een 

natuurlijk antidepressivum zijn. Bewijs voor deze claims is echter nooit geleverd in klinisch 

onderzoek. De weinige literatuur hierover betreft in-vitro-onderzoek. 

Ook wordt de olie van laurier gebruikt in aromatherapie tegen spierpijn, zenuwpijn 

en verrekking. De enige publicatie hierover in een peer reviewed tijdschrift betreft het 

vermoeden op een allergische reactie. 

 



156 
 

Laurierkers  

(Prunus laurocerasus)  

is een groenblijvende plant uit de rozenfamilie (Rosaceae) die van nature voorkomt in 
Zuidoost-Europa en Klein-Azië. Als boom kan de laurierkers een hoogte van 14 m bereiken, 
maar hij komt ook als struik voor, bijvoorbeeld in bossen. De gebruikelijke hoogte bedraagt 
6-8 m. 

Kenmerken 

De plant heeft gewoonlijk een brede en gespreide kroon. De schors is bruinachtig grijs met 
duidelijke lenticellen (luchtporiën). 

De langwerpige tot lancetvormige bladeren zijn lichtgroen en krijgen met het ouder worden 
een wat donkerder tint. In de winter blijven ze groen. De afmeting varieert van 8 × 2,5 tot 13 
× 7cm. 

De laurierkers heeft roomkleurige bloemen die opvallend ruiken. De bloemen staan in 
rechtopstaandetrossen van 8-13 cm lang en hebben kroonbladen van 4-7 mm lang. De 
bloemen bloeien echter enkel bij vrijstaande struiken die veel licht krijgen. 
Gesnoeide struiken bloeien zelden. 

De laurierkers heeft paarszwarte, circa 2 cm grote vruchten. 

Toepassingen 

De struik is al sinds de 16e eeuw in cultuur. Hij geldt als ijzersterk en neemt genoegen met 
vrijwel elke grondsoort (bodemvaag) en standplaats, zowel in zon als in de schaduw. Een 
enigszins vochthoudende bodem verdient echter de voorkeur. De zwarte bessen worden 
graag gegeten door vogels. De plant kan last hebben van vraat van de taxuskever. Voor in 
tuinen en parken is in deze eeuwen een groot aantal cultivars ontwikkeld. 

 
Laurierkers in bloei                                 Laurierkers met vruchten 
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Lavas  

(Levisticum officinale)  

is een vaste plant uit de schermbloemenfamilie (Umbelliferae of Apiaceae). De plant is ook wel 
bekend onder de naam maggiplant, omdat de sterke geur ervan doet denken aan het maggi-
aroma, Lavas is echter geen ingrediënt van het originele recept van Maggi. Lavas is 
een kruidachtige plant die afkomstig is uit Zuid-Europa. De Romeinen verspreidden het kruid met 
hun veroveringstochten door Europa. De plant is oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Oost Azië en 
Iran. De soort is nu te vinden in heel Europa en Noord-Amerika maar ook sporadisch in het 
noorden van Thailand. 

De plant groeit op zeer voedzame grond in de zon, is vochtminnend en kan hoger dan twee 
meter worden. Lavas heeft holle stengels en grote schermen.  

Toepassingen 
Zowel de bladeren als de zaden worden gebruikt in de keuken en hebben een selderij-achtige 
smaak. Bladeren worden gebruikt in stoofpotten, salades, sauzen en soepen. Het zaad wordt 
gebruikt om brood smaak te geven. Lavas kan gebruikt worden als smaakversterker. 

Lavas verlicht spijsverteringsproblemen. 

Volksnamen 
Lavas heeft vele volksnamen, zoals maggiplant, lubbestok, leverstok, bastaardselder, bergselder, 
Franse selder, Russische selder, lavaselder, manskracht, processieplant en sermontaine. 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaste_plant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schermbloemenfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maggi_(merk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruidachtig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(werelddeel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Amerika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Selderij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoofpot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Salade
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soep_(voedsel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brood
https://nl.wikipedia.org/wiki/Smaakversterker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spijsvertering


158 
 

Lavendel of smalbladige lavendel  

(Lavandula angustifolia)  

is een plant uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). Het is een lage, sterk vertakte struik. Echte 
lavendel is oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Europa, waar ze groeit op droge, rotsige, kalkrijke 
hellingen. De hoogte is circa 75 cm. 

De bladeren zijn grijsgroen en behaard. Ze zijn min of meer lijnvormig en hebben een lengte van 
maximaal 4 cm. De soortaanduiding angustifolia is dan ook latijn voor 'smalbladig'. Echte 
lavendel bloeit gedurende de zomermaanden (juni tot augustus). De bloemen zijn violet blauw, 
roze of wit en hebben een doorsnede van 3-5 mm. De bloeiwijze is aarvormig. 

Variëteiten worden in grote delen van Europa gebruikt als tuinplant. Door snoeien kunnen de 
planten compact gehouden worden (circa 50 cm hoog) en er worden zo veel jonge scheuten 
gevormd. 

Voor de industrie wordt echte lavendel gekweekt vanwege de aromatische olie die gebruikt wordt 
in parfums. De welriekende bloemen worden verzameld als ze net opengaan. Daarna wordt de 
olie eruit gehaald. 
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Lievevrouwebedstro  

(Galium odoratum; synoniem: Asperula odorata)  

is een overblijvende, winterharde, kruidachtige plant uit de sterbladigenfamilie (Rubiaceae). 

Beschrijving 
De plant heeft een dunne, kruipende wortel met veel uitlopers. De vierkantige, 
rechtopstaande stengel is 10-30 cm hoog, teer, onvertakt en alleen op de knopen behaard. De 
zes tot negen enkelvoudige, lancetvormige blaadjes zijn 1-4 cm lang en schijnbaar sterbladig. 
Eigenlijk zijn er maar twee blaadjes, de overige zijn steunblaadjes die echter een soortgelijke 
vorm en functie hebben. Ze staan als spaken rond een wiel. 

De plant bloeit in mei en juni. De sterachtige bloemen zijn wit en staan in meertakkige 
bijschermen op een lange steel. Ze zijn buis- tot trechtervormig, vergroeidbladig en meestal 
vierlippig. Ze bevatten veel nectar. De kogelvormige, tweedelige splitvruchten zijn 2-3 mm groot 
en voorzien van haakvormige borsteltjes. Bestuiving geschiedt door vliegen en andere insecten. 

Daar de plant zich door haar kruipende wortelstok vlug vermeerdert, komt zij steeds in grote 
hoeveelheden voor en vormt als het ware één groot groen tapijt met een massa witte sterretjes. 

De vegetatieve delen van de plant zijn reukloos, maar de bloemen verspreiden een zoete geur. In 
gedroogde toestand zijn het de bladeren die naar gemaaid gras ruiken door de coumarine die bij 
het verwelken vrijkomt. 

Voorkomen 
Lievevrouwebedstro komt vrij algemeen voor in alle landen van Europa en in Klein-Azië, met 
uitzondering van Portugal en IJsland. In België komt de soort vrij algemeen voor 
in beukenbossen en in Nederland vooral in Zuid-Limburg. 

Alhoewel de schaduwminnende plant beter in de gematigde streken gedijt, treft men hem ook in 
het zuiden aan. De vindplaats strekt zich uit van het laagland tot in de bergen. 

Ecologie 
Over de grondsoort waarop het lievevrouwebedstro in de natuur groeit, lopen de meningen 
uiteen. Ze variëren van een “eerder droge” naar een “alleszins vochtige” grond en van een “niet 
zure” tot een grond met een zuurgraad (pH) van 4,5-5,5. Een feit is dat het kruid een 
schaduwrijke plaats verkiest, een losse, goed doorluchte en voedselrijke grond met goede 
humusvorming en vooral in de lente wat vocht. 

Plantengemeenschap 
Lievevrouwebedstro is een kensoort voor het eiken-haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum), een 
laaggelegen bostype. De volgende bomen zijn er karakteristiek: zomereik, haagbeuk, zoete 
kers of boskriek, beuk en es. Lievevrouwebedstro is te vinden op horizontale of zwak glooiende 
terreinen in de kruidlaag van het droge gedeelte van dit bos. Hij groeit er samen in 
een plantengemeenschap met grootbloemige muur, witte klaverzuring, gulden 
boterbloem, bosanemoon, ruig klokje, gevlekte aronskelk, veelbloemige salomonszegel, slanke 
sleutelbloem, eenbes en wilde kamperfoelie. 

Teelt 
Standplaats 

Lievevrouwebedstro is een bosplant, die dus een schaduwplekje vraagt op losse, vochtige, 
humusrijke grond. In de zon worden de blaadjes lichtgroen, waardoor de witte stervormige 
bloempjes bijna geen contrast meer vormen met de bladeren en de plant veel van zijn 
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decoratieve waarde verliest. Op een zonnige en tegelijkertijd droge standplaats wordt de plant 
bruin en sterft af. 

Vermeerdering 

Men kan de plant vermeerderen door zaaien. Nieuw zaad ontkiemt goed, maar oud zaad kan wel 
een jaar in de grond blijven zitten. 

Daar lievevrouwebedstro van nature weinig zaad produceert, maar veel ondergrondse uitlopers 
heeft, is het gebruikelijker de plant te stekken of te scheuren. 

Neem in het voorjaar of in het najaar stekken van een volwassen plant. Kies stevige stengels van 
ca. 10 cm lang en verwijder de onderste blaadjes. Doop de stekken eerst in water en dan in 
een groeistof. Plant deze, met het kale gedeelte volledig bedekt, in een bak, gevuld met vochtig 
grof zand. Houd het zand vochtig en zet de stekjes in de schaduw. De stekjes schieten binnen 
drie weken wortel. Plant ze daarna uit. 

In de lente of in het vroege najaar kan men het kruid ook scheuren. Men doet dit door de wortels 
van de opgegraven plantjes met een kammende beweging van de vingers te verdelen (zorg 
ervoor dat er zo weinig mogelijk wortels breken) en uit elkaar te trekken. Graaf nieuwe plantgaten 
waar de wortelkluiten goed in passen. Breng in ieder gat een 5 tot 10 cm dikke compostlaag aan. 
Plant de nieuwe pollen even hoog als voorheen en 20 à 30 cm uit elkaar. Regelmatig begieten tot 
ze weer goed ingeworteld zijn. Maak het vooral niet te drassig. 

Lievevrouwebedstro is een ideale bodembedekker voor moeilijke plaatsen in de tuin. Het groeit 
bijvoorbeeld in een droge beschaduwde grond onder een boom, of zo maar op een boomstronk. 
Bedstro is een mooie plant, zowel voor de wilde als voor de siertuin. 

In de zomer kan men lievevrouwebedstro ook in bloempotten in huis halen. Hij verlangt dan een 
vochtige goed gedraineerde potgrond, een koele temperatuur en minstens 5 uur per dag indirect 
zonlicht. 

Legenden over lievevrouwebedstro 
Kleur van de bloemen 

In die tijd dat Maria zou baren, had zij de kribbe reeds klaarstaan, gedekt met kruiden en wat 
hooi. Nadat Jezus geboren was, werd hij in doeken gewikkeld en in de kribbe gelegd. Bij de 
eerste kreten van het pasgeboren kind begon het bedstro meteen te bloeien. Als dank hiervoor 
mocht het zijn verdere leven gouden (witte) bloemen dragen. (in een Middelnederlands 
woordenboek vinden we als uitleg: gulden cruut = gedroogd geurig kruid). 

Naamgeving 

Over het ontstaan van de naam lievevrouwebedstro doet de volgende legende de ronde: 
De heilige Anna (de moeder van Maria) had een groot probleem, want haar dochter kon de slaap 
maar niet vatten. Hoe ze ook haar best deed, niets mocht baten. De kleine Maria bleef wakker. 
Diep hierover nadenkend liep Anna door de velden en zag plots een bedstro-plantje staan. Ze 
plukte de bloempjes en stak ze in een zak. Na een tijdje waren ze verwelkt en begonnen ze 
heerlijk te geuren. Moeder Anna legde de zak als een matrasje onder haar baby en vanaf dan 
sliep Maria als een roos. Als dank mocht het plantje vanaf dat ogenblik lievevrouwebedstro heten. 

Lang leven 

Er was eens een koning die zijn lijfartsen rijkelijk betaalde om hem van middeltjes te voorzien die 
hem voor de dood behoedden. Op een dag kreeg de koning een beker walstro, hét middel, 
volgens zijn artsen. Nu was er in het paleis een knecht die ook wel heel lang wou leven. Hij nam 
er stiekem een flinke teug uit. De dief werd spoedig gegrepen en ter dood veroordeeld. Toen zei 
de knecht: "Als u mij doodt, dan sterf ik jong en dan weet u dat uw artsen u voor de gek houden." 
De koning dacht diep na en vond uiteindelijk dat hij dit risico niet kon nemen. Hij liet de knecht 
daarop vrij. Beiden stierven toch, maar wel op hoge leeftijd. Sindsdien ontstond het spreekwoord 
"Tegen de dood is geen kruid gewassen." 
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Toepassingen 
Walstro wordt wel in de kruidengeneeskunde gebruikt; door een zeker gehalte aan cumarinen is 
dit niet geheel zonder risico (effecten op de bloedstolling, mogelijke teratogene effecten). In de 
reguliere geneeskunde vindt het geen toepassing meer. 

In vroeger eeuwen werd lievevrouwebedstro voor vele doeleinden gebruikt, onder andere om 
kleding geurig te maken en om wijn smaak te geven. Lievevrouwebedstro stond van oudsher 
bekend als "antimagisch" kruid om boze geesten op afstand te houden, het was een afweerkruid. 
Zo hing men het in de middeleeuwen in bundels naast de ramen en deuren om de woning te 
vrijwaren van pest. In Engeland gebeurde dit langs de oostkust, de kant van het vasteland, omdat 
volgens de kustbewoners de 'kwade wind' uit die hoek kwam. In de Eifel was het de gewoonte 
om bij elke geboorte in de zomer een bosje bedstro boven de wieg te hangen om geesten en 
slechte invloeden te weren. Om de zwangerschap goed te laten verlopen legde men het kruid bij 
zwangere vrouwen in bed. Een bos bedstro werd ook boven het bed van een zieke gehangen om 
de ziekte te weren. De plant maakte deel uit van de negenderhand-kruidenbos, anti-magische 
kruiden die in de vorm van tuilen op 15 augustus in de kerk gewijd werden. Op die dag bezaten 
volgens de overleveringen alle kruiden hun grootste heelkracht. De plant werd ook 
als rookkruid gebruikt, eveneens vanwege de antimagische krachten, namelijk het verdrijven van 
duivels, heksen en tovenaars. De verbranding moest gebeuren gedurende de rooknachten. 

Lievevrouwebedstro wordt nog gebruikt om meibowls te kruiden. De fabricage ervan is in 
Duitsland wettelijk aan banden gelegd vanwege de mogelijke giftigheid. Een siroop van 
lievevrouwebedstro wordt in Berlijn gebruikt als toevoeging aan bier. Dit mengdrankje staat 
bekend als Berliner Weiße mit Schuß. 

Handelsvormen 

• De plant is verwerkt in bepaalde tabletten die tegen nierstenen zouden werken 

• Drogerij van lievevrouwebedstro wordt als bloedzuiverende thee verkocht onder de 
naam Herba matrisilvae 

• Als Herba asperulae wordt gedroogd kruid gebruikt voor het geuren van linnenkasten 

• Oploslimonadepoeder met lievevrouwebedstrosmaak en gezoet met stevia. 

• Wordt gebruikt in Gruut, de kruidenmix die vooraleer hop populair werd, bij het 
bereiden van bier werd gebruikt voor het bekomen van een lekker aroma. 
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Look-zonder-look  
 

(Alliaria petiolata) 

 

synoniem: Alliaria officinalis of Sisymbrium alliaria) is een algemeen voorkomende plant die 

behoort tot de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae). Binnen de kruisbloemenfamilie is de 

soort gemakkelijk te herkennen aan de witte bloemen, het blad en de geur. Na het wrijven 

van een blad komt er een geur vrij die volgens sommigen op uien lijkt, maar door de meeste 

mensen als knoflook wordt aangeduid. De plant dankt hieraan ook zijn naam; het ruikt naar 

look maar is botanisch niet verwant aan look. 

De botanische naam Alliaria is afgeleid van het woord voor knoflook. De plant werd reeds in 
de 16e eeuw genoemd door Bock en Fuchs. Overigens verspreiden niet alleen de bladeren, 
maar ook de zaden en wortels deze geur. 

De plant is volgens sommige bronnen een- of tweejarig en volgens andere bronnen twee- 
of meerjarig. De meest waarschijnlijke oorzaak van deze verschillen is dat de plant tweejarig 
is, maar dat een enkele plant er een jaar extra over doet om bloemen te krijgen, terwijl een 
ander exemplaar uitgezaaid in een tuin, in vruchtbare grond en zonder concurrenten in één 
jaar uitgroeit tot een volwassen plant. 

Zoals bij alle soorten uit de kruisbloemenfamilie hebben de bloemen vier kroonbladeren. Bij 
look-zonder-look zijn de kroonbladeren tweemaal zo lang als de kelkbladeren. De plant kan 
0,2–1 m hoog worden. De hauwen zijn lang, de bladeren aan de voet van de plant zijn lang 
gesteeld. De bovenste bladeren zijn hartvormig en onregelmatig getand. De stelen zijn niet 
vertakt, en gaan meestal recht omhoog. De bloeitijd is van april tot juni. 

De favoriete standplaats is op vochtige, voedselrijke grond in loofbossen, langs bospaden en 
beken, liefst enigszins in de schaduw, dus vaak aan de zoom van parken en bossen en in 
heggen. 

Voorkomen 

De plant is over bijna geheel Europa en West-Azië verspreid en is in Noord-
Amerika geïntroduceerd. 

De bloemen worden door bijen intensief bezocht, desondanks is er meestal sprake 
van zelfbestuiving. 

Ecologische betekenis 

De plant is een waardplant van de rups van het oranjetipje en het klein geaderd witje. 

Toepassingen 

Zoals veel soorten uit de kruisbloemenfamilie is look-zonder-look goed in de keuken 
bruikbaar. 

Een aftreksel van de bladeren (drogen, twee theelepels per kopje water, vijf uur weken, even 
aan de kook brengen en vijf tot tien minuten laten trekken) kan inwendig 
tegen astma en bronchitis worden gebruikt. Het kan als kruidenkompres bij wonden worden 
gebruikt. 
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Maarts viooltje  

(Viola odorata)  

is een vaste plant uit de viooltjesfamilie (Violaceae).  

Naam 
“Viola” is een verkleinwoordje van het Griekse ion, oorspronkelijk vion, waarmee welriekende 
planten aangeduid werden. De soortnaam “odorata” wijst er ook op dat de plant een duidelijke 
geur verspreidt. 

De Nederlandse naam “maarts viooltje” verwijst naar de vroege bloei van de plant.  

Beschrijving 
Maarts viooltje heeft een wortelstok met kruipende uitlopers. De bladeren groeien in een rozet. 
De plant wordt 5 tot 15 cm hoog. 

Bloemen 

Maarts viooltje is tweeslachtig. De bloemen groeien in de bladoksels van de rozetbladeren. De 
bloemen zijn alleenstaand en staan op een steeltje. Ze zijn diep paars-blauw, in het midden wit of 
soms roze of wit. Ze zijn 1,3 tot 1½ cm groot en verspreiden een fijne geur. 

De bloemen hebben vijf kroonblaadjes, waarvan het onderste een rechte spoor draagt. De spoor 
is langer dan de aanhangsels van de kelkblaadjes; deze spoor is paarsig en 6 mm lang. De 
bloem geeft nectar aan vroege vlinders. De kelkbladen zijn stomp. De bloemstelen hebben in het 
midden steelblaadjes. De vrucht is een bolvormige, behaarde doosvrucht waarin kleine, harde, 
ronde zaadjes zitten. Deze zijn licht geelbruin van kleur. Maarts viooltje is tweezaadlobbig, en 
kiemt dus met twee kiemblaadjes. 

Bladeren 

De bladeren zijn eirond, hebben een diep hartvormige voet, zijn stomp en groeien na de bloei 
sterk uit. Ze zijn verspreid behaard. De steunblaadjes zijn langwerpig, meestal gefranjerd en kaal 
of ze hebben een zwak behaarde rand. 

Maarts viooltje is vegetatief van Ruig viooltje te onderscheiden door de korte teruggeslagen, 
½ mm lange haren op de bladstelen. 

Bloeitijd 

Het maarts viooltje bloeit ongeveer van begin maart tot eind mei en soms ook in augustus en 
september. In milde winters kan de plant al eerder worden waargenomen. In de zomer 
worden cleistogame bloemen gevormd, net als bij het bosviooltje (Viola riviniana). 

Ecologie 
Maarts viooltje is een halfschaduwplant van voedselrijke, losse, humeuze en vochthoudende, 
vaak kalkhoudende, minerale bodem. In Zuid-Limburg en op de grens van rivierdalen met 
heuvelgebieden groeit de plant aan de randen van loofbossen aan de voet van hellingen, waar 
humusrijk materiaal bijeengespoeld wordt. In Zuid-Limburg komt zij talrijk voor in holle wegen. In 
de uiterwaarden van grote rivieren staat zij in rivierduinbosjes en onder heggen van 
doornstruiken. In Zeeland zoekt zij op dijken de beschutting van doornstruiken. Maarts viooltje 
kan in de zon groeien, maar wordt in open dijkbermen door gras verdrongen. Maarts viooltje 
groeit in stinzenmilieus langs de Utrechtse Vecht, de Hollandse binnenduinrand en in Noordwest-
Friesland. 
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Verspreiding 
Het areaal van maarts viooltje omvat Europa (behalve het noordelijke deel), Zuidwest-
Azië en Noordwest-Afrika en is elders ingeburgerd. 

In Nederland is maarts viooltje vrij algemeen in Zuid-Limburg, het rivierengebied, het Deltagebied 
en het kalkrijk duingebied. Verwilderd komt zij in toenemende mate in het stedelijke gebied voor. 
Ze groeit hier onder andere in parkbossen, op kerkhoven en onder hagen. 

Gebruik 
De werkzame bestanddelen van het maarts viooltje zijn onder 
meer violine (een alkaloïde), salicylzuur en saponine. In de volksgeneeskunde wordt de wortel 
van het maarts viooltje beschreven als braak- en laxerend middel. De plant wordt genoemd als 
werkzaam bij hoesten, kinkhoest en reumatische klachten, vooral van de handgewrichten. Uit de 
bloemen wordt viooltjesolie bereid voor parfum. Het blad kan worden toegevoegd aan een 
gezichtsstoombad. De bloembladeren kunnen gekonfijt worden gebruikt om cakes, ijs en pudding 
mee te versieren. Ook kunnen de bloembladeren rauw worden gegeten in een salade. De plant 
bevat verfstoffen. 

Het (maarts) viooltje in de cultuur 
Wanneer er eens een prijs moest toegekend worden aan 't liefste voorjaarsbloempje, dat in 't wild 
groeit, ik geloof zeker, dat het viooltje er mee zou gaan strijken — Heimans 1897, p. 2 

In de Germaanse overlevering groeide het maarts viooltje op de plaats waar de lentegodin in het 
voorjaar met haar voet de aarde aanraakte. Bij de oude Grieken stond het bloempje ook in hoog 
aanzien. 

In de Middeleeuwen ontvingen de troubadours een van de jonkvrouw die hem tot haar 
lievelingszanger had verkozen een gouden viooltje. 

In Zuid-Duitsland was een eeuw geleden de dag, waarop het eerste viooltje werd gevonden, een 
jubeldag voor het gehele dorp. 
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Madeliefje of meizoentje  

(Bellis perennis)  

is een overblijvend kruid uit de composietenfamilie (Asteraceae) die tot 15 cm hoog 

wordt. Bellis is afgeleid uit het Latijnse bellus en betekent mooi. Perennis betekent "overjarig, 

overblijvend". 

Er zijn voornamelijk twee hypothesen over de herkomst van de Nederlandse naam 

'madeliefje'. De eerste is een samentrekking van het woord 'made', wat weide of hooiveld 

betekent (vgl. ook 'maaien'), en het woord 'lief', omdat men de bloem waarschijnlijk graag 

zag in het gras. De tweede hypothese geeft aan dat het woord mogelijk afkomstig is 

van maagde-lief, omdat het bloempje in verband gebracht werd met de maagd Maria. 

Uiterlijke kenmerken 

De bladeren staan in een wortelrozet en zijn spatelvormig. De rand van het blad is 

gekarteld. 

Het madeliefje is het hele jaar in bloei aan te treffen zolang het niet vriest. Aan het einde van 

de bloemstengel staat één bloemhoofdje. Dit wordt tot 2,5 cm groot en bestaat uit centrale 

gele buisbloemen, met een krans van witte straalbloemen. De buisbloemen 

zijn actinomorf met een onderstandig vruchtbeginsel. 

De kelk is afwezig of bestaat uit haren (pappus). De kroon is vijfbladig, vergroeid en 

buisvormig, bij de lintbloemen aan een zijde uitgegroeid. Er zijn vijf onderaan 

vergroeide meeldraden. De stamper bestaat uit twee vergroeide vruchtbladen, met 

een zaadknop; de stempel is vertakt en gebogen. 

De vrucht is een nootje (achene). 

Voortplanting en verspreiding 

Madeliefjes planten zich ongeslachtelijk voort doordat zich in de oksels van de bladeren 

zijstengels vormen die kunnen uitgroeien tot een nieuw rozet. Die stengeltjes worden niet zo 

lang, waardoor madeliefjes dichte matten kunnen vormen. Het madeliefje plant zich ook 

via zaden voort. 

De soort komt van oorsprong alleen voor in Europa en Zuidwest-Azië, maar heeft zich ook 

over andere delen van de wereld verspreid, zoals Noord- en Zuid-Amerika. In heel West-

Europa is de soort algemeen. 

Gebruik 

Symbolisch 

Het madeliefje geldt als symbool van de godin Isjtar en komt als zodanig veelvuldig voor 

op de Isjtarpoort, een oude stadspoort van Babylon uit 575 v.Chr.. 

In Keltische sagen wordt de bloem de magische eigenschap toegedicht dat deze het 

groeiproces kan stilleggen. De fee Milka zou de zoon van de koning stiekem madeliefjes te 

eten hebben gegeven, waardoor hij nooit volwassen zou worden. 

Het madeliefje geldt in de christelijke traditie als symbool voor maagdelijkheid en daarmee 

samenhangend voor Maria. 

De bloem werd ook bekend doordat zij werd opgenomen in het wapen van Lodewijk IX van 

Frankrijk, tezamen met de lelie. 
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Het madeliefje is in België een symbool van herdenking van de Eerste Wereldoorlog, zoals 

de korenbloem dat is voor Frankrijk en de klaproos voor de Angelsaksische landen. 

 

Decoratief 

Madeliefjes laten zich eenvoudig tot bloemenkransjes rijgen; een geliefde bezigheid van 

kinderen. 

In de folklore van Overijssel worden er met Pasen paaseieren versierd met 

madeliefjes. De madeliefjes worden tegen de eierschaal gedrukt en daarna omwikkeld met 

uienschillen, kranten en touw. De eieren worden gekookt, waarna de kleurstof uit de 

uienschillen in de eierschaal trekt. Op de plaatsen van de madeliefjes ontstaan afdrukken op 

de eierschaal. Na het koken wordt het ei uitgepakt en met vet ingesmeerd om het mooi te 

laten glanzen. 

Culinair 

In het voorjaar kunnen de jonge blaadjes worden geplukt om verwerkt te worden in 

een salade. De bloemen kunnen ook worden gegeten. Een geheel geopende bloem smaakt 

ietwat bitter. Als de bloemknoppen zuur worden ingelegd, dan kunnen ze ook als 

vervanging voor kappertjes worden gebruikt. Gecultiveerde madeliefjes zijn meestal niet 

eetbaar. 

Volksgeneeskunde 

In de homeopathie wordt het madeliefje gebruikt als problemen met de huid zich voordoen, 

zoals huidontstekingen met jeuk en eczeem. 

Ecologische betekenis 

De plant komt veel voor in graslanden. Vooral in gazons kan de soort veel aanwezig zijn. 

Ook groeit het madeliefje veel in bermen en in weiland, dat wel voor hedendaagse begrippen 

vrij extensief beheerd moet worden. 

Namen 

Het madeliefje heeft 29 botanische namen, met een geldige naam en de overige 

als synoniem. De mogelijk oorzaak van het ontstaan van deze synoniemen is dat het 

waarschijnlijk gaat om kleine variaties binnen de soort. 

Recentelijk (sinds de jaren 1980) wordt Madelief in Nederland ook wel gekozen als 

voornaam voor meisjes; het is verkort van het bloemetje (madeliefje). 
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Madonnalelie 

(Mahonia aquifolium) 
 
NAAM EN HERKOMST LILIUM CANDIDUM 
De Lilium candidum komt oorspronkelijk uit de Balkan en het Midden Oosten. Er bestaat een 

mythe als zou de bloem zijn ontstaan uit een druppel melk van godin Juno. In oude 

geschriften en op afbeeldingen, die dateren van 2000 tot 1500 jaar voor Christus, is de Lilium 

candidum al te zien. Ook zijn afbeeldingen gevonden op opgegraven vazen en 

muurschilderingen, zoals fresco’s in het paleis van koning Minos in Knossos op Kreta. De 

bloem komt ook meermaals voor in de Bijbel. In die tijd kende men geneeskrachtige waarden 

toe aan de Lilium candidum. Uit de bloemen en bollen werd zalf en olie gemaakt en gebruikt 

voor de genezing van allerlei verwondingen. Bij de Grieken en Romeinen was de Lilium 

candidum het attribuut van godinnen. De Romeinen gebruikten de bloem vanwege haar 

welriekendheid in kussens en dekens en de olie zelfs in hun badwater. Deze lelie-olie werd 

door hen “Oleum susinum” genoemd; want Susan is de Hebreeuwse naam voor lelie. De 

Romeinen en later de kruisvaarders, verspreidden de lelie over geheel West Europa. 

Anno nu is er door fooddesigner Katja Gruijters en kweker Gerben Ravensbergen van Lilies 

of Life een scheerzeep ontwikkeld met een vleugje lelie: MR.LILIUM. Hiervoor wordt een 

afstammeling van de Madonna-lelie gebruikt, de ‘Eyeliner’ lelie, vanwege de desinfecterende 

werking. 

 
KLEUREN EN VORMEN LILIUM CANDIDUM 
De spierwitte grote trechter-bloemen (10-15 per stengel) geuren heerlijk. De stengels kunnen 

wel 1 tot 1,5 cm hoog worden. Ze geven ’s winters al blad.   

 
SYMBOLIEK LILIUM CANDIDUM 
Deze lelie symboliseert puurheid voor Rooms katholieken. Daarnaast staat de Lilium 

candidum symbool voor reinheid en maagdelijkheid en werd ze in schilderijen vaak 

afgebeeld bij de maagd Maria. Zo komt ze aan de naam Madonna-lelie. 
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Mahonie  

(Berberis aquifolium, synoniem: Mahonia aquifolium) 

is een giftige, groenblijvende struik die behoort tot de berberisfamilie (Berberidaceae). De 
plant wordt ook wel druifstruik genoemd. Het is een stinsenplant die in de negentiende eeuw 
is ingeburgerd. Naast de wilde vorm bestaan er ook veel cultivars, die gebruikt worden in 
tuinen, parken en plantsoenen. 

Kenmerken 

De struik wordt 50-150 cm hoog. De bladeren zijn oneven geveerd met vijf tot negen eironde 
deelblaadjes met een lengte van 4-8 cm. De blaadjes zijn stekelig getand en bovenaan 
glanzend. De struik bloeit in april en mei met gele bloemen, die in korte tot pluimen 
verenigde trossen zitten. De vrucht is een groen berijpte bes die later blauw wordt. Na de 
bloei vormt mahonie blauwzwarte bessen. Het vruchtvlees van de bes is eetbaar, maar de 
pitten in de bes zijn giftig, evenals de wortel. Mahonie komt voor op droge grond 
in naaldbossen. 

Ecologie en verspreiding 

Mahonie groeit op licht beschaduwde plekken op vrij droge tot iets vochtige, vrij voedselarme 
tot matig voedselrijke, zwak zure of vaak iets kalkhoudende zandige grond en ook op 
steenachtige plekken zoals oude muren. Zij staat in naaldbossen, zoals 
van Douglasspar en Zwarte den, in houtwallen en in struwelen, in duinen, op verlaten 
spoorwegterreinen, begraafplaatsen en in stadsparken. De soort stamt uit het westen van 
Noord-Amerika waar ze groeit in bossen van Douglasspar. Ze is plaatselijk ingeburgerd in 
het westen van Europa, onder andere in Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, België en 
Nederland. In Nederland is ze vooral te vinden in de Hollandse en Zeeuwse duinen en in het 
zuiden, midden en oosten van het land. In Vlaanderen is ze plaatselijk ingeburgerd en in 
Wallonië zeldzaam. 
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Mammoetblad  

(Gunnera)  

is een geslacht uit de familie Gunneraceae. De plant heeft zeer grote bladeren, met een 

doorsnede tot 2,5 meter. In de landen van herkomst groeit ze vooral in vochtige bossen en 

rotsachtige streken. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geslacht_(biologie)
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Blad
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Mannetjesvaren  

(Dryopteris filix-mas)  

is een varen uit de niervarenfamilie (Dryopteridaceae). De plant komt voor in lichte, 
vochtige loofbossen. Verder komt de soort voor langs slootkanten en greppels. Daarnaast wordt 
de plant gehouden als sierplant voor in de tuin. 

Bladen 
De bladen zijn maximaal 1,5 m lang. De bladsteel is bedekt met bleekbruine schubben. Het blad 
kan bestaan uit vijfendertig deelblaadjes, al is een aantal tussen de twintig en dertig gangbaarder. 
Elk deelblaadje bestaat weer uit slipjes. De topjes zijn afgerond, gezaagd of gekarteld, maar een 
stekelpunt is er nooit. 

Sporenhoopjes 
Groepjes sporendoosjes vormen sporenhoopjes of 'sori' (enkelvoud 'sorus'). Deze sori zitten bij 
deze plant in twee rijen. Elke sorus is afgedekt met een niervormig dekvlies ('indusium'). Zodra de 
sporen rijp zijn, verschrompelt het indusium en komen de sporen vrij. Dit gebeurt meestal in juli of 
augustus. 

Toepassingen 
De wortelstok van de mannetjesvaren wordt wel gebruikt als middel tegen lintwormen en andere 
ongemakken; het is echter sterk af te raden het middel te gebruiken gezien de niet geringe 
aantallen vergiftigingsgevallen! 

Verwante en gelijkende soorten 
De mannetjesvaren heeft nog enkele nauwe verwanten van hetzelfde geslacht in België en 
Nederland, waarvan vooral de geschubde mannetjesvaren (Dryopteris affinis) sterk gelijkend is. 

Er is ook kans op verwarring met eveneens algemeen voorkomende brede 
stekelvaren (Dryopteris dilatata), smalle stekelvaren (Dryopteris 
carthusiana), wijfjesvaren (Athyrium filix-femina) en de zeldzame stippelvaren (Oreopteris 
limbosperma). Alle hebben ze ongeveer hetzelfde habitat en overeenkomstige kenmerken. De 
mannetjesvaren is echter te onderscheiden door de tegen de bladnerf gelegen grote, 
ronde sporenhoopjes. Die van de wijfjesvaren zijn eerder haak- of kommavormig, die van de 
stippelvaren zijn zeer klein en tegen de bladrand gelegen. 

Plantengemeenschap 
De mannetjesvaren is een kensoort voor het eiken-haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum). 
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Mansoor  

(Asarum europaeum) 

ook wel hazelwortel of wilde gember genoemd, is een kruidachtige groenblijvende plant in 
de pijpbloemfamilie. 

Mansoor werd als geneeskrachtig kruid verspreid vanuit Midden- en Zuid-Europa en West-Azië. 
In Nederland en België komt het nog als schaduwminnende bodembedekker in tuinen en 
verwilderd voor. 

De soort wordt vaak verward met Asarum caudatum en Asarum canadense, twee andere soorten 
uit het geslacht Asarum. 

De overblijvende plant wordt tot 5–10 cm hoog en telt meestal twee niervormige donkergroene 
blinkende bladeren. De bloeitijd is in maart/mei. De groenige met klierharen bedekte 
klokvormige bloemen blijven grotendeels verborgen onder het blad. Aan de binnenzijde zijn ze 
roodbruin van kleur. 

In de 19e eeuw werd de wortelstok van verschillende soorten Asarum verwerkt 
tot diureticum en laxeermiddel. De meeste bevatten echter aristolochiazuur en zijn 
derhalve nefrotoxisch en carcinogeen. De Belgische schrijver Bart Moeyaert verwijst naar 
deze toxiciteit in zijn korte verhaal Mansoor, of hoe we Stina bijna dood kregen (2001). 
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Mariadistel  

(Silybum marianum)  

is een een- of tweejarige plant die behoort tot de composietenfamilie (Asteraceae). De naam 
gaat terug op de legende dat de witte vlekken op de bladeren veroorzaakt zouden zijn door 
de melk van Maria. De plant komt van nature voor in Zuid-Europa, Noord-Afrika en 
het Midden-Oosten. In Nederland is de plant een adventieve soort en soms verwilderd. De 
mariadistel wordt ook in siertuinen gebruikt. Akkerbouwmatig wordt de plant geteeld 
in Hongarije, Argentinië, Venezuela en China. 

De plant wordt 60-150 cm hoog en heeft een gegroefde, iets wollige tot spinnenwebachtig 
behaarde stengel. De witgevlekte of langs de nerven wit gerande, 
wasachtige bladeren hebben aan de rand geelachtige stekels. De onderste bladeren zijn 
zittend, langwerpig en bochtig veerlobbig en de bovenste lancetvormig en hartvormig en 
stengelomvattend. 

 

Plantrozet 

De mariadistel bloeit in juli en augustus met roze tot purperen, soms witte, bloemhoofdjes, 
die enkel bestaan uit buisbloempjes. De buitenste omwindselblaadjes zijn in de onderste 
helft lang getand en de smal driehoekige top heeft een teruggekromde stekel. 
De bloembodem van het bloemhoofdje is dicht behaard. De pappus bestaat uit vele haren, 
die onderaan tot een ring zijn vergroeid. 

De vrucht is een glanzend zwart nootje met wit vruchtpluis. 

De plant komt in Nederland voor op voedselrijke kalkhoudende grond in wegbermen en 
wordt er ook akkerbouwmatig geteeld. 

Jonge bladeren kunnen op dezelfde manier als spinazie gegeten worden en jonge stengels 
op dezelfde manier als asperges. Het bloemhoofdje kan net als artisjokken ook gegeten 
worden. 

Medicinaal gebruik 

De zaden worden al eeuwenlang gebruikt voor medicinale doeleinden. Uit de vruchtwand 
van het nootje worden stoffen voor medicinaal gebruik gewonnen. De vruchtwand bevat 4-
6% van deze stoffen. De stof silymarine wordt gebruikt bij chronische leverkwalen en 
bij galblaaskwalen. Silibinine of een derivaat daarvan wordt gebruikt bij vergiftiging met 
amatoxine bij ingestie van sommige paddenstoelen soorten waaronder amanieten, met als 
bekendste voorbeeld de groene knolamaniet. Ook wordt mariadistel veelvuldig gebruikt voor 
leveronderhoud bij het gebruik van orale 17aa-methylsteroïden. Verder komen nog de 
stoffen silydianine en silychristine voor. Mariadistel verlaagt ook LDL-cholesterol. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2006-10-22Silybum_marianum01.jpg
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Marokkaanse aarmunt  

(Mentha spicata c.v. Moroccan)  

of groene munt is een sterk geurende, vaste plant die behoort tot 
de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). De plant is vaak verwilderd en komt van nature voor 
in Midden- en Zuid-Europa. De pepermunt (Mentha ×piperata) is ontstaan uit een kruising van 
de watermunt (Mentha aquatica) met de aarmunt. 

Aarmunt wordt als keukenkruid en voor kruidenthee gebruikt. 

De uitlopersvormende plant wordt 30-80 cm hoog. De 5-9 × 1,5-3 cm 
grote bladeren zijn afgerond tot hartvormig. 

De aarmunt bloeit van juli tot september met roze-violette of witte, 2,5-3 mm grote bloemen. De 
bloemen zijn gerangschikt in twee schijnkransen. 

De vrucht is een vierdelige splitvrucht. 

Inhoudstoffen 
De bladeren van de aarmunt bevatten talrijke etherische oliën, waarvan de 
belangrijkste carvon is, dat ook in karwij voorkomt. Er zit bij deze soort echter maar 
weinig menthol in de bladeren. Na de bloei is de plant niet meer bruikbaar als keukenkruid of voor 
medicinaal gebruik door afname van het gehalte aan gewenste inhoudstoffen. 

Gebruik 
Muntthee 

Aarmunt wordt gebruikt voor de bereiding van (kruiden)thee. Er zijn in grote lijnen twee 
soorten muntthee: een kruidenthee (tisane, infusie) met munt als hoofdingrediënt, en 
echte thee waar muntbladeren aan worden toegevoegd. 

In (Noord-)Afrika wordt thee van of met aarmunt als teken van gastvrijheid gezien. De thee is 
verfrissend en maagzuiverend. De basis van deze muntthee is hete Chinese groene 
thee (gunpowder) waaraan gekneusde muntbladeren worden toegevoegd. De cultivar Mentha 
spicata 'Nana' heeft een zuiver, prikkelend, maar mild aroma. 

Aarmunt is een ingrediënt voor de Toearegthee. De ingrediënten worden in verschillende stappen 
met elkaar vermengd om de juiste smaak te bereiken. 

In Nederland wordt "Marokkaanse muntthee" op de markt gebracht, niet met de traditionele verse 
munt, groene thee en suiker, maar in zakjes met gedroogde munt, zwarte thee en zoethout. 

In de Nederlandse horeca wordt steeds vaker muntthee aangeboden die bestaat uit heet water 
met verse muntbladeren in een groot glas (dus een kruidenthee), eventueel met honing als 
zoetstof. 

Keukenkruid en industrieel ingrediënt 

De aarmunt wordt gebruikt voor het garneren van dranken, (fruit)salades en groenten. Verder 
wordt het gebruikt in soepen en gehakt. Het is ook een ingrediënt van het 
streekgerecht kruudmoes.  

In de levensmiddelenindustrie wordt de aarmunt gebruikt voor het kruiden van vleesgerechten, 
kruidendranken, consumptie-ijs, zoet- en bakwaren en kauwgom. Daarnaast wordt het toegepast 
in tandpasta en cosmetica. 

Medicinaal gebruik 

Uit Turks onderzoek is gebleken dat de thee van aarmunt mogelijkerwijs gebruikt zou kunnen 
worden bij de behandeling van een milde vorm van hirsutisme (te veel haargroei) bij vrouwen, 
doordat het het gehalte aan vrije testosteron in het bloed verlaagt, terwijl het totale gehalte aan 
testosteron en dehydro-epiandrosteron (DHEA) niet beïnvloed wordt. 
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Ook kan de thee gebruikt worden tegen maagpijn. 
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Meekrap  

(Rubia tinctorum) 

ook wel mee of mede (zie ook wede) is een plant die behoort tot 
de sterbladigenfamilie (Rubiaceae). Meekrap werd vroeger gebruikt als grondstof voor de rode 
kleurstoffen alizarine en purpurine. Daarnaast wordt aan meekrap ook een medicinale werking 
toegeschreven. 

De plant wordt 60-90 cm hoog en heeft kleine gele bloemen. In de grond bevinden 
zich wortelstokken, die 50-100 cm in de grond steken. 

Herkomst 
Meekrap komt van nature voor in Klein-Azië en in het oostelijke deel van het Middellandse 
Zeegebied. Meekrap werd al in de oudheid verbouwd om er een verfstof uit te winnen, met name 
in Zuid-Azië en Egypte, waar het reeds in 1500 voor Chr. is aangetroffen. Het is een van de 
meest stabiele natuurlijke kleurstoffen. Met meekrapwortel gekleurde textiel is dan ook 
aangetroffen in bijvoorbeeld het graf van Toetanchamon, in de ruïnes van Pompeï en in het 
oude Corinthië. In het Grieks heette het erydrodana; Plinius de Oudere vermeldt het als rubia. 
Vermoedelijk hebben de Romeinen het tijdens de late keizertijd in West-Europa geïntroduceerd. 
In de vroege Middeleeuwen werd de kweek van meekrap gestimuleerd door Karel de Grote. 

Teelt in de Lage landen 
Omstreeks 1300 komen de eerste vermeldingen van meekrapteelt in Vlaanderen voor, in de 
polders rond Brugge. Vanaf de 14e eeuw komt meekrap in Nederland voor, vooral op de goed 
bemeste kleigronden van Zeeland en de Zuid-Hollandse Eilanden. Pogingen om de plant te telen 
in andere delen van Nederland, zoals de Betuwe, Friesland, Groningen en Noord-Holland 
mislukten echter. Rond 1870 verdween de soort in relatief korte tijd als gewas toen er een 
procedé was gevonden waarmee de verfgrondstof alizarine relatief eenvoudig op chemische 
wijze uit koolteer kon worden gewonnen. 

Het groeide vooral goed in de zanderige bodem van Nederland, met name in Zeeland, en werd 
daar ook voor de lokale economie erg belangrijk. Ook in het aangrenzende Bergen op Zoom was 
een belangrijke industrie. De stad ontleent hier bijvoorbeeld haar carnavaleske 
naam Krabbegat aan; in de Blauwe Handstraat waren ateliers gevestigd. 

Meekrap werd waarschijnlijk al in de veertiende eeuw in Zeeland verbouwd. Het gewas werd 
twee of drie jaar na de aanplant geoogst. De plant heeft dikke wortelstokken en dunne bijwortels. 
Deze laatste bevatten een à twee procent van de grondstof van de kleur. 

Nadat de wortels van de 3-jarige meekrapplant in de maanden september tot november waren 
gedolven, werden ze opgeslagen in meekrapstoven die in de onmiddellijke nabijheid van de 
meekrapvelden waren gelegen. Een meekrapstoof bestond uit drie gedeelten: een schuur (de 
koude stoof) waarin de wortels bij aankomst werden gestort; een droogtoren waarin een oven 
aanwezig was die voor een snelle droging zorgde en waarin de wortels werden gezuiverd, en een 
stamphuis waarin de wortels werden verpulverd met behulp van grote stampers die met 
paardenkracht werden aangedreven. Vanwege de hoge investeringskosten hadden meerdere 
boeren (meestal zestien) samen één meekrapstoof, een zeer vroege vorm van 
landbouwcoöperatie. Het meekrappoeder werd verhandeld op de stapelmarkt van Rotterdam; 
daarvandaan werd het verfpoeder verkocht aan ververijen en katoendrukkerijen. 

Het poeder kan in direct gewonnen vorm al gebruikt worden voor het kleuren van textiel maar dat 
krijgt dan een wat fletse oranje kleur. Daarom werd een bewerkingsmethode toegepast die rond 
1730 overgenomen was uit Klein-Azië. Het poeder leverde na inwerking door waterdamp 
en zwavelzuur een rode verfstof op, de garancine. De kleur daarvan kon gevarieerd worden 
door precipitatie met aluminiumhydraat of kalkspaat. De kleurstof gaat met het aluminiumhydraat 
een chemische verbinding aan. Intense helderrode tinten in textiel heetten "Turksrood" en werden 
verkregen door de textielvezels eerst met een olie te bewerken en daarna met een beits waarop 
in vele kleurgangen de tint op sterkte gebracht werd en componenten 
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van purpurine en pseudopurpurine met kalk werden gebonden zodat ze de kleur niet konden 
verdonkeren. 

Vanaf het midden van de 19e eeuw werden er fabrieken opgericht die niet langer eigendom 
waren van de boeren zelf maar van zelfstandige firma's. In die fabrieken 
werden stoommachines ingezet voor het malen van de wortels. 

Na de ontdekking van synthetisch alizarine ging de meekrapteelt in de late negentiende eeuw ten 
onder. In Zeeland herinneren verschillende straatnamen aan dit ooit voor het gebied zo 
belangrijke product. 

Toepassingen 
Meekrap werd als landbouwproduct vooral geteeld voor de rode kleurstof alizarine, die werd 
gebruikt voor het kleuren van textiel en leer. Ook werd meekrap gebruikt in de 
miniatuurschilderkunst, als pigment om olieverf of lijmverf te kleuren. 

In 2012 verscheen in Scientific Reports een artikel over de stof purpurine (1,2,4-
trihydroxyanthrachinon) als organische vervanger van kobalt in lithiumionaccu's. De winning van 
kobalt en de recycling van kobalt uit accu's kost nu nog veel energie. 

Turks Rood 

De rode verfstof die uit de meekrapplant werd gewonnen, staat onder diverse namen bekend, 
afhankelijk van het bij de winning toegepaste proces. Een handelsnaam is Turks Rood, een 
andere is kraplak. 

Een volgende grote innovatie was de introductie van garancinefabrieken, waarin ongezuiverd 
meekrappoeder via een chemisch proces met water en zwavelzuur werd gefilterd. Daardoor 
ontstond er uiteindelijk garancine, dat een hogere concentratie kleurstof bevatte dan het 
traditionele meekrappoeder. Nadeel van de garancinefabricage was de enorme milieu-overlast 
die het veroorzaakte. Het afgewerkte zwavelzuur werd direct op het oppervlaktewater geloosd, 
wat niet alleen een grote watervervuiling, maar ook een ondraaglijke stank veroorzaakte. 

Toen in 1868 in Duitsland werd ontdekt hoe alizarine langs synthetische weg kon worden bereid, 
ging het snel bergafwaarts met de meekrapteelt. Begin 21e eeuw is ze weer in opmars. De 
milieuproblemen bij garancineproductie uit meekrap zijn bij het huidige extractieproces niet meer 
aan de orde. 

Varia 
Omdat het wortelgestel van de meekrap nogal uitgebreid is, en de wortels zo compleet mogelijk 
voor verwerking aangeleverd moesten worden, was het delven een zwaar karwei. Een oude 
Zeeuwse uitdrukking is dan ook "hij eet als een meedelver". 
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Mierik  

(Armoracia rusticana, synoniem: Cochlearia armoracia)  

is een plant uit de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae). De plant heeft een witte penwortel die 
als mierikswortel bekend is. Eerst vormt ze een rozet van puntige getande bladeren met lange 
stelen, waaraan eind mei helderwitte bloemen verschijnen. De plant heeft een oorspronkelijk 
verspreidingsgebied van Zuidoost-Europa tot West-Azië en groeide op rivieroevers. De plant 
heeft zich verder verspreid over Europa, Verenigde Staten, Japan en Nieuw-Zeeland door het 
gebruik als tuinplant. 

Toepassingen 
De mierikswortel bevat veel vitamine C. Als hij wordt geraspt, komt allylisothiocyanaat vrij, een 
vluchtige verbinding die een scherpe, op mosterd lijkende smaak heeft. De stof wordt bij kneuzing 
van de celstructuur van de wortel door een enzym aangemaakt. De smaak loopt daarna snel 
terug. Toevoeging van zuur, bij voorkeur azijn gaat deze reactie tegen en stabiliseert de smaak. 

De wortel was 3000 jaar geleden al bij de oude Grieken bekend en wordt veel 
in Noord- en Centraal-Europa toegepast, zoals in de Duitse, Tsjechische, Oostenrijkse en 
Hongaarse keuken. 

In de Joodse keuken wordt de variant chrein gebruikt als smaakmaker, bijvoorbeeld bij gefilte fisj. 
Tijdens Pesach wordt mierik gegeten als 'maror', het bittere kruid dat symbool staat voor de 
moeilijke tijd die de Joden hadden tijdens de slavernij in het Oude Egypte. 

In Japan is een sterker smakende, andere soort, Eutrema japonicum, die niet met zuur wordt 
gecombineerd en een vast onderdeel van sushi is onder de naam wasabi. 

Mierikswortel is erg populair in de Verenigde Staten en wordt vooral in het stroomgebied van 
de Mississippi rond St. Louis verbouwd. De teelt begon hier rond 1800 door Duitse immigranten. 

Voedingswaarde en geneeskundige werking 
Een eetlepel mierikswortelpuree bevat 25 joule, 1,4 gram koolhydraten, 14 mg natrium, 44 
mg kalium, 9 mg calcium en 5 mg fosfor. 

De consumptie van mierikswortel wordt wel aanbevolen als therapie tegen jicht als gevolg van 
een overconsumptie van eiwitten, maar het eten van een te grote hoeveelheid kan pijnlijke 
gevolgen bij het plassen opleveren. Bij bijzonder grote hoeveelheden kan bloederige diarree en 
overgeven optreden. In beperkte hoeveelheden wordt het algemeen als veilig beschouwd. 

Mierikswortel bevat ook een peroxidase-enzym. Het kan met behulp 
van waterstofperoxide organische verontreinigingen in water oxideren en daarmee verwijderen. 

Geconjugeerd aan antilichamen wordt het peroxidase-enzym van de mierikswortel in 
de biochemie gebruikt om eiwitten zichtbaar te maken op een western blot. 
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Mispel  

(Mespilus germanica) 

ook wel "wilde mispel" is een heester uit de rozenfamilie (Rosaceae). Ook de vrucht wordt 
mispel genoemd. 

De mispel is een archeofyt, een ingeburgerde plant, die omstreeks de zevende eeuw voor 
Christus in Europa is ingevoerd. 

Beschrijving 

De mispel is een struik tot kleine boom met een hoogte van 1,5 tot 6 meter, die aan een 
appelboom doet denken. Het hout is hard, taai en fijnnervig, met gedoornde en dikviltige 
twijgen. De takken zijn spreekwoordelijk kronkelig en de plant is vaak breder dan hoog. 

De bladeren zijn 5 tot 12 cm groot, langwerpig, omgekeerd-eirond en aan beide zijden zacht 
behaard en worden in de winter afgeworpen. De bladvorm is gaafrandig of bovenaan fijn 
gezaagd en toegespitst. Ze zijn donkergroen. en hebben een zeer korte steel. 

De mispel bloeit in mei met witte, soms iets roze bloemen, die lijken op die van een wilde 
roos. De bloemen zijn tweeslachtig, alleenstaand, 2½ tot 4 cm groot, en hebben 
40 meeldraden. De bloemstelen en kelk zijn zacht behaard. 

De bruine pitvruchten hebben grote kelkslippen, zijn tweezaadlobbig en hebben een 
diameter van 2 tot 3½ cm. 

Taxonomie 

De mispel wordt ingedeeld bij het monotypische geslacht Mespilus. In 1990 werd een 
Amerikaanse soort beschreven onder de naam Mespilus canescens, maar dit bleek 
een triploïde hybride met de meidoorn te zijn, aangeduid als ×Crataemespilus. Verwant aan 
de mispel zijn planten uit de rozenfamilie (Rosaceae), waaronder de Japanse mispel, 
de appel en de peer. 

Cultivars 

Gekweekte mispels hebben over het algemeen grotere bladeren en vruchten en hebben 
vaak geen doorns. 

Cultivars van de mispel (Mespilus germanica) zijn onder andere: 

• 'Macrocarpa', de grootvruchtige mispel, met vruchten tot 6½ cm. in doorsnede. In 
cultuur sinds ongeveer 1630. 

• 'Bredase Reus', geeft grote ruwe, dofbruine vruchten. 

• 'Hollandse Mispel', heeft grote bloemen en geeft bruine vruchten. 

• 'Nottingham', klein blijvende struik, geeft kleine bruine vruchten. 

• 'Westerveld', rijkdragend, middelgrote bruine vruchten. 

Hybriden van de tweestijlige meidoorn en de mispel worden sinds de middeleeuwen 
gekweekt en dragen de naam ×Crataemespilus grandiflora. Ook wordt de mispel 
wel geënt op een onderstam van de tweestijlige meidoorn. 
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Mispel in Atlas des plantes de France (1891) 

Voorkomen 

Het oorsprongsgebied van de mispel ligt rond de Zwarte en de Kaspische Zee; Zuidoost-
Bulgarije is de westgrens. 

Drieduizend jaar geleden werd de mispel al in de omgeving van de Kaspische Zee (Noord-
Iran) aangeplant. De vrucht kwam rond 700 v.Chr. naar Griekenland en rond 200 v.Chr. naar 
Rome. De mispel is door de Romeinen verder verspreid. Het was een zeer belangrijke vrucht 
tijdens het Romeinse Keizerrijk en de Middeleeuwen nog voor de introductie van andere 
fruitsoorten in West-Europa. Ze werd in de Middeleeuwen vooral in Frankrijk en Duitsland 
aangeplant en in de Nederlanden in kloostertuinen. De vrucht is veel minder algemeen dan 
vroeger, maar wint weer iets aan populariteit. 

Nederland en België liggen aan de rand van het verspreidingsgebied. In Nederland is de 
struik zeldzaam in Twente, in de Achterhoek, het oostelijk rivierengebied en in Zuid-Limburg. 
Elders is ze zeer zeldzaam. Voor de verspreiding in Vlaanderen geldt dat de soort vrij 
zeldzaam is in de Leemstreek en de Voerstreek en elders zeldzaam. In Wallonië komt de 
mispel vrij zeldzaam voor in het Maasgebied en in Brabant, elders is ze veel zeldzamer. 

Ecologie 

De mispel is een kensoort voor het veldbies-beukenbos (Luzulo luzuloides-Fagetum). De 
plant benodigt een zonnige tot licht beschaduwde, warme plaats op vochtige, matig 
voedselrijke, kalkarme, zwak zure tot neutrale grond (leem, lemig zand, löss en rivier- of 
beekzand). Groeiplaatsen bestaan uit struweel in lichte loofbossen en beekoeverwalbossen, 
bosranden, houtwallen, heggen, oude boomgaarden en langs holle wegen. 
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Gebruik en voedingswaarde 

Vruchten 

 

Eetrijpe mispels 

De mispel zit vol vitamine C en is goed voor de maag en voor de spijsvertering. 

Er worden droge, kleine, harde, goudbruine vruchten gevormd, die in oktober rijp, maar dan 
nog ongenietbaar melig en wrang zijn. Na de eerste nachtvorsten worden ze zacht en bruin 
en dan kunnen ze na een poosje wel gegeten worden. Aanbevolen wordt om ze in oktober of 
november na een nachtvorst te plukken en ze met de bovenkant naar onderen twee tot drie 
weken te bewaren op een koele plaats. Dit bewaren wordt bletten genoemd. De vrucht wordt 
'beurs', waarbij de kleur door een fermentatieproces verandert van groen/wit naar 
donkerbruin en de smaak zoet weeïg wordt. Ook is het mogelijk de vruchten enkele dagen in 
de diepvriezer te leggen, wat een iets andere smaak geeft dan het bletten. Het vruchtvlees is 
dan zo zacht, dat het uit de schil gezogen kan worden. Voor sommigen is de mispel een 
lekkernij. Het gezegde: "Zo rot als een mispel" slaat dus in feite op een lekkernij. Als de 
mispel zacht is, is hij maar een paar dagen houdbaar, omdat hij dan gemakkelijk kan 
gaan beschimmelen en echt gaan rotten. 

Als de mispels zacht zijn kan er gelei en likeur van gemaakt worden. 

In Nederland zijn mispels af en toe te koop bij de supermarkt, op markten en bij 
groentespeciaalzaken. De loquat (Eriobotrya japonica) of Japanse mispel is een verwante 
soort die ook wel als mispel wordt verkocht. 

Hout 

Mispelhout is hard, taai en fijnnervig en werd in de late middeleeuwen gebruikt 
voor kammen en waterraderen. 

 

Mispel in taal en cultuur 

Etymologie 

De geslachtsnaam Mespilus wordt wel uitgelegd als afkomstig van het 
Griekse mesos (midden) en spilos (klip of steenmassa), omdat de vijf pitten steenachtig zijn 
en met hun toppen uit het vruchtvlees steken. Dit is echter onwaarschijnlijk, omdat 
de etymologie teruggaat op een onbekende, voor-Griekse taal. Via het Grieks en 
de Latijnse vorm mespila verspreidde het woord zich al in de vroeg-Romeinse tijd over 
Europa. De vorm mispel is hieruit ontstaan. Als aanduiding voor de vrucht is het woord in het 
Nederlands in 1240 geattesteerd, maar als aanduiding voor de bomen pas een kwart 
millennium later, circa 1480–1500. Zowel mispels als mispelen werd gebruikt als meervoud. 
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De soortnaam Germanica betekent "Duits". Verwilderde mispels kwamen in Duitsland veel 
voor in de bossen, waardoor men vroeger meende dat de boom daar inheems was. 

Vrucht 

De mispel wordt vaak aangehaald in de uitspraak: 'zo rot als een mispel'. Vaak wordt deze 
uitspraak gecombineerd met een of meer personen en ook niet zelden met de gehele 
mensheid; dit om te duiden op de (mis)daden en het soms grillige karakter van de mens. Het 
onaantrekkelijke uiterlijk en de bruine kleur geven aanleiding tot scabreuze toespelingen: in 
het Frans wordt de mispel cul de chien (gat van de hond) genoemd en in het 
Engels openarse (open aars). 

Bloesem 

Mispelbloesem wordt in tegenstelling tot de vrucht wel gewaardeerd om zijn uiterlijk. In een 
oude uitvoering van het wapen van het Graafschap Gelre komen 
zogenaamde vijfbladen voor, uitgevoerd in rood. De Wichardsage, een ontstaansmythe van 
Gelre, interpreteert deze als mispelbloemen. In de oudst bekende versie van deze sage, 
uit 1465, worden ze al genoemd, maar pas ruim een eeuw later wordt er een verklaring 
toegevoegd: mispels markeerden de plaats waar de draak verslagen was. De oude 
benaming Gelderse roos kan ontleend zijn aan de bloemen in het wapen van Gelre, maar 
kan ook verwijzen naar het feit dat Gelre min of meer de uiterste rand van het 
verspreidingsgebied vormde. 

Het vijfblad, soms uitdrukkelijk gespecificeerd als mispelbloem, komt ook voor in 
ettelijke dorps- en stadswapens en stadsvlaggen uit de invloedssfeer van Gelre. 

Enkele voorbeelden van vijfbladen en mispels: 

• het wapen van het Brabantse dorp Beek en Donk: vier bloemen. 

• het wapen van Doetinchem, een gemeente in Gelderland: drie bloemen. 

• het wapen van Gelderen (Geldern), een plaats in Duitsland, de voormalige 
hoofdstad van Gelre: drie bloemen. 

• het wapen van Goor, een stad in Twente. Het blazoen luidt onder meer: 'Van rood 
beladen met een kruis van zilver en gekantonneerd van een mispelbloem van 
zilver, gepunt van groen.' 

• de vlag van de Gelderse gemeente Hattem: een bloem. 

• de vlag en het wapen van de gemeente Horst aan de Maas, een gemeente in 
Noord Limburg. Vijf bloemen refererend naar het graafschap Gelre en de 5 
gemeentes waaruit Horst aan de Maas is ontstaan. 

• het wapen van het Limburgse dorp Sint Odiliënberg: drie bloemen. 

• het wapen van Viersen, een plaats in Duitsland: drie bloemen. 

• het stadswapen van Zaltbommel: twee, later drie bloemen; tijdens carnaval heet 
de stad Mispelgat. In een wapenbeschrijving uit 1816 is echter sprake van een 
roos. 

Takken 

De kronkelige takken gaven in het Frans aanleiding tot de ironische uitdrukking aussi droit 
que branche d’vieil mellier, zo recht als een ouwe mispeltak. 
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Moederkruid  

(Tanacetum parthenium)  

is een geregeld verwilderd aan te treffen cultuurplant uit 
de composietenfamilie (compositae of Asteraceae). Ze heeft een karakteristieke sterke geur. 

Kenmerken 
De plant, die een hoogte van 30 tot 60 cm kan bereiken, heeft veelvuldig vertakte stengels die 
dicht bebladerd zijn. Moederkruid heeft opvallend zachte ingesneden bladeren en bloemen die in 
groepjes in korfvorm groeien aan de stengeltop. De bloeitijd strekt zich uit van juni tot eind 
augustus. Ze overwintert met knoppen op of net iets onder de grond. 

Verspreiding 
Moederkruid groeide oorspronkelijk op de Balkan, in de Kaukasus en Anatolië. De soort raakte 
als voor medicinale doeleinden gekweekte plant over een groot deel van de wereld verspreid. 
Door verwildering is de plant in ook in West-Europese flora ingeburgerd. Het moederkruid heeft 
hier een voorkeur voor ruderale plaatsen waar door dierlijke mest een hoog ammoniakgehalte in 
de bodem aanwezig is. In steden is dat bijvoorbeeld langs randen van stoepen. Ook in 
wegbermen, tuinen en andere stenige plaatsen kan de soort zich vestigen. 

Toepassingen 
De plant vond al in de oudheid heelkundige toepassingen. Ze werd gebruikt om weeën op te 
wekken en tegen kraamvrouwenkoorts. In kruidentuinen wordt ze nog gekweekt als koortswerend 
middel. 

Verder wordt de plant gebruikt als middel tegen migraine. Er zijn diverse onderzoeken gedaan 
naar de effectiviteit en het lijkt erop dat de frequentie afneemt met een halve aanval per maand 
vergeleken met een placebo. Er zijn geen bijwerkingen. De ernst van de migraine-aanvallen 
vermindert echter niet. 
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Moerasspirea  

(Filipendula ulmaria) 

is een vaste plant uit de rozenfamilie (Rosaceae). Het is een rechtop groeiende, 0,6-2 m hoge 
plant. 

Kenmerken 
Moerasspirea's hebben talrijke roomkleurige, 0,4-1 cm brede bloemen met vijf kroonblaadjes, die 
sterk naar amandel geuren. De bloem bevat veel meeldraden, die ongeveer twee maal zo lang 
zijn als de kroonblaadjes 

De bloemen vormen schermvormige trossen die bloeien van juni tot in augustus en september. 

De bladeren zijn afgebroken (oneven)geveerd en hebben een groot topblaadje, dat handvormig 
gespleten is. Er zijn twee tot vijf paar blaadjes, die dubbel getand en eirond zijn. Aan de 
onderzijde zijn ze viltig behaard en grijsachtig. De bladeren aan de opvallend rode stengel staan 
verspreid en hebben aan de voet van de bladsteel twee steunblaadjes. 
De vruchtjes zijn spiraalachtig gewonden en ongeveer 2 mm groot. 

Voorkomen 
De moerasspirea groeit vooral op vochtige plaatsen, zoals in ruigtes, nat grasland, bossen, 
slootkanten, elzenbroekbos en rietvelden. 

Plantengemeenschap 
De moerasspirea is een kensoort voor de orde Filipenduletalia ulmariae. 

Gebruik 
Vroeger werd de plant gebruikt als middel tegen gal- en nierziekten, maar ook tegen jicht en 
zenuwpijn. De bladeren en bloemen werden gedroogd om thee van te trekken die bij koorts 
gegeven werd. De heilzame werking wordt toegeschreven aan verschillende aspirine-achtige 
verbindingen zoals isosalicine, dat in de bloemkoppen te vinden is.  
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Mottenkruid  

(Verbascum blattaria)  

is een tweejarige plant die behoort tot de helmkruidfamilie (Scrophulariaceae). De 
soortaanduiding blattaria is afgeleid van het Latijnse woord blatta, "mot". Het is een plant van 
droge, matig voedselrijke grond. De plant komt van nature voor in Eurazië. 

De plant wordt 60-120 cm hoog. De stengel is dicht behaard met klierharen evenals 
de schutblaadjes. De bladeren zijn kaal of bezet met enkele haren. De 
gelobde rozetbladeren zijn ongeveer 17 cm lang en 5 cm breed. 

Mottenkruid bloeit van juni tot augustus met gele of soms witte tot 2,5 cm grote bloemen. De 
basis van de helmdraden heeft een violette beharing. De helmknoppen van de onderste twee 
meeldraden lopen scheef af. De kelkbladen zijn ook dicht bezet met klierharen. De tot 40 cm 
lange bloeiwijze is een tros. 

De vrucht is een 8 mm lange, bolvormige doosvrucht, die dicht bezet is met klierharen. 

De plant wordt ook gebruikt in de siertuin. 
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Muurpeper of eeuwig leven 

(Sedum acre)  

is een 5-25 cm hoge, vaste plant uit de vetplantenfamilie (Crassulaceae). De naam peper is 
afgeleid van de scherpe smaak van de bladen. 

De plant wordt ook wel 'tripmadam' genoemd, maar die naam hoort bij de soort Sedum 
reflexum. 

De plant vormt vaak kleine tapijten. De 3-4 mm grote bladen zitten dicht opeen langs de 
stengels. De plant bloeit van mei tot augustus met felgele 1,2 cm grote bloemen. De 
bloemen hebben vijf kroon- en vijf kelkbladen. 

De plant lijkt op zacht vetkruid (Sedum sexangulare), maar bij muurpeper is de bloem iets 
groter en het blad smaakt bij zacht vetkruid ook niet naar peper. 

Voorkomen 

De muurpeper stelt geen hoge eisen aan de grond. De soort komt voor op droge zandgrond, 
tussen stoeptegels langs kaden, muren of tussen rotsen, vaak op kalkhoudende grond kan 
men de plant aantreffen. 

Toepassingen 

In de plant zijn een aantal werkzame stoffen aangetroffen: piperidine alkaloïden (namelijk 
sedridine, sedamine, sedinone en isopelletierine), die het een scherpe, peperachtige en 
bijtende smaak geven en licht giftig maken, mucilage, rutine, en tannine. Het effect is 
bloedstelpend bij wonden, maar veroorzaakt wel rode uitslag en blaren op de huid. In de 
volksgeneeskunde werd het gebruikt om likdoorns zacht te maken. 
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Oost-Indische kers  

(Tropaeolum majus)  

is een eenjarige, kruipende en soms klimmende, kruidachtige plant uit de 
familie Tropaeolaceae. 

De gladde, grauwgroene bladeren herinneren aan een wapenschild. Dat heeft aan de 
naamgeving bijgedragen, want de botanische naam Tropaeolum is afgeleid van 
het Latijnse woord "tropaeum", waarmee een met wapens behangen boom als een teken van 
de overwinning werd aangeduid. 

De plant komt oorspronkelijk uit het Andesgebied van Peru en Bolivia en gold al bij 
de Inca's als geneeskrachtige plant. 

Toepassingen 

Bloemen, bladeren en zaden zijn eetbaar en doen met hun scherpe smaak denken 
aan mierikswortel. De Oost-Indische kers wordt ook wel tot de specerijen gerekend. De 
bladeren kunnen ingezouten worden en de bloemknoppen en groene vruchten kunnen 
worden gemarineerd. 

Botanische bijzonderheden 

De Oost-Indische kers trekt bladluis aan, evenals de rups van het klein- en groot koolwitje, 
waardoor deze plant goed ingezet kan worden om de luizen en rupsen weg te houden van 
andere planten of groenten, zoals groene savooiekool. 

Een verwante soort is de knolcapucien (Tropaeolum tuberosum), die als voedselgewas 
vooral in Zuid-Amerika wordt gegeten. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eenjarige
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klimplant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruidachtig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tropaeolaceae
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Botanische_naam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Andes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peru
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Inca%27s
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruidengeneeskunde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mierikswortel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Specerij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marineren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Botanisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bladluis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klein_koolwitje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groot_koolwitje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Savooiekool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Knolcapucien


188 
 

Oosterse karmozijnbes  

(Phytolacca esculenta)  

is een overblijvende plant die behoort tot de karmozijnbesfamilie (Phytolaccaceae). Het is 
een plant van voedselrijke, vochtige grond. De plant komt van nature voor in Oost-Azië en 
China en is in Europa ingevoerd en verwilderd. 

De plant wordt 1-2 m hoog en vormt een dikke hoofdwortel. De stengels zijn roodachtig en 
de gaafrandige bladeren elliptisch met een stompe tot spitse of kort toegespitste top. 

De oosterse karmozijnbes bloeit in juli en augustus met witachtige bloemen. De 
vruchtdragende trossen gaan, in tegenstelling tot die bij de westerse 
karmozijnbes (Phytolacca americana), later niet overhangen. De acht vruchtbeginsels zijn 
niet met elkaar vergroeid, in tegenstelling tot die van de westerse karmozijnbes. De 
zwartpurperen vrucht is besachtig. De bessen werden vroeger gebruikt om de roserode 
verfstof karmozijn te maken. De zaden, de onrijpe bessen en de wortels zijn giftig. 

Toepassingen 

De oosterse karmozijnbes wordt in Oost-Azië om de eetbare scheuten geteeld. De plant 
wordt in Europese landen als sierplant beschouwd. 
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Paarse morgenster  

(Tragopogon porrifolius) 

ook wel haverwortel, armeluisasperges, witte schorseneren, oesterplant, boksbaard en 
keukenmeidenverdriet genoemd, behoort tot 
de composietenfamilie (Compositae oftewel Asteraceae). De soort komt oorspronkelijk uit 
het Middellandse Zeegebied en wordt daar sinds de oudheid als groente gebruikt. In België 
en Nederland is de soort ingeburgerd. Tragopogon ×mirabilis is een 
natuurlijke hybride tussen de paarse morgenster en Tragopogon pratensis. 

Het is een tweejarige plant die 0,2-1,2 m hoog wordt. De stengels zijn kaal of licht vlokkig 
behaard. De bladeren zijn grasachtig, breed-lintvormig, aan de basis verbreed, 
parallelnervig en 10-15 cm lang. De plant is vorstbestendig. 

In het tweede jaar bloeit de plant van april tot juni. Het bloemhoofd groeit solitair op sterk 
verdikte, eindstandige stelen en is 6-7 cm breed. Het bloemhoofd wordt meestal omgeven 
door tot acht lintvormige omwindselbladeren en bestaat alleen uit bruin-violette, tot 2,5 cm 
lange lintbloemen die zich bij warm weer openen. De vruchten zijn nootjes met daarop 
veerachtig vruchtpluis, dat korter is dan de vrucht. 

Toepassingen 

De paarse morgenster wordt hoofdzakelijk als wortelgroente gebruikt onder de naam 
haverwortel. De bladeren kunnen in salades worden verwerkt of op dezelfde manier als 
spinazie worden bereid. De zoet smakende, melksap bevattende wortel, waarvan de smaak 
aan oesters doet denken, is zeer voedzaam. De wortels moeten onder water worden 
geschild, vanwege het kleverige melksap. De plant kan worden gezaaid in maart tot mei, 
waarna er in oktober tot februari van geoogst kan worden. De tot 30 cm lange, 
harige penwortel kan alleen in het eerste jaar geoogst worden, omdat hij in het tweede jaar 
te houtig wordt als ook de bloeiwijzen zich ontwikkelen. 

Zoals vele groentesoorten wordt ook de paarse morgenster in 
de volksgeneeskunde gebruikt. Nicholas Culpeper (1614–1645) schrijft: “De gekookte wortel 
is goed voor de koude, verwaterde maag”. Bovendien schreef hij de plant voor als lever en 
galblaastonicum. Maar ook Schwindsüchtige (naar de beschrijvingen van dit ziektebeeld gaat 
men ervan uit dat het om tuberculose ging) zouden er door aansterken. 

Geschiedenis 

De haverwortel werd al in de zestiende eeuw in Midden-Europa verbouwd, maar in de loop 
van de tijd werd hij bijna volledig verdrongen door de grote schorseneer, die een soortgelijke 
smaak heeft. Gebrande haverwortels leverden in tijden van schaarste een koffiesurrogaat. 

Inhoudsstoffen 

De voedingswaarde van 100 gram verse haverwortel is: 

Energetische waarde 82 kcal / 345 kJ 

Koolhydraten 16 gram 

Eiwit  1,4 gram 
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Vet 0,2 gram 

Vitamine C 10 mg 

Vitamine B1 0,04 mg 

Vitamine B2 0,04 mg 

Nicotinezuur 0,3 mg 

Calcium 48 mg 

IJzer 1,4 mg 
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Pastinaak 

(Pastinaca sativa subsp. Sativa) 
 
pinksternakel of witte wortel is een plant uit de schermbloemenfamilie, Apiaceae. Het is een 
circa 20 cm lang wortelgewas met een zoete anijsachtige smaak en een crème-witte kleur. 
Door de lengte van de penwortel is de groente niet geschikt voor teelt op kleigronden. De 
pastinaak wordt doorgaans in de tweede helft van april gezaaid. Bij vroeger zaaien gaat de 
plant al in het eerste jaar bloeien. Hoewel de pastinaak al in de zomer kan worden geoogst 
wordt hij meestal gezien als wintergroente. Vaak wacht men met rooien tot er een koude 
periode is geweest, dit zou de smaak ten goede komen. Oogsten is de hele winter door 
mogelijk omdat de wortel in de grond niet doodvriest. 

Herkomst 

De pastinaak komt oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied. De plant was al bekend bij 
de Oude Grieken en de Romeinen. De plant was oorspronkelijk zo groot als een gewone 
wortel (peen). Bij hun trek naar het noorden namen de Romeinse soldaten de pastinaak 
mee. Daar bleek dat de pastinaak in koudere gebieden veel groter werd. De pastinaak kwam 
in de Middeleeuwen naar West-Europa en was vóór de introductie van de aardappel een 
belangrijk volksvoedsel. In Groot-Brittannië en Ierland is de "witte wortel" populair gebleven. 
In de Verenigde Staten aten de immigranten aanvankelijk ook pastinaak, meegebracht door 
de Engelsen. Net als elders is ook daar de pastinaak vervangen door de aardappel. 

Plantengemeenschap 

Pastinaak is een indicatorsoort voor het mesofiel hooiland (hu) subtype Glanshavergrasland, 
een karteringseenheid in de Biologische Waarderingskaart (BWK) van Vlaanderen en 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Gebruik 

Net als de winterwortel kan pastinaak zowel rauw als gekookt of gestoofd worden gegeten. 
De pastinaak kan ook gebakken worden of tot stamppot verwerkt. Gefrituurde pastinaak lijkt 
op aardappelchips. De pastinaak wordt onder andere gebruikt als ingrediënt van hutspot en 
maakte deel uit van de hutspot zoals die bij het Leidens ontzet van 1574 werd gegeten. De 
pastinaak wordt ook vaak als smaakverfijner gebruikt in soep. 

Inhoudsstoffen 

100 gram verse pastinaak bevat:  

Energetische waarde 333 kJ/80 kcal 

Koolhydraten 15 gram 

Eiwit  1,3 gram 

Vet 0,4 gram 

Vitamine C 18 mg 
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Vitamine B1 0,08 mg 

Vitamine B2 0,08 mg 

Caroteen 0,02 mg 

Calcium 51 mg 

IJzer 0,6 mg 

De pastinaak komt ook in het wild voor en bloeit als tweejarige plant van juli tot september 
met een 60-90 cm lange stengel in een geelachtig scherm. De 4-8 mm lange en 3-6 mm 
brede, strogele tot lichtbruine vrucht is een splitvrucht. De wilde pastinaak komt in België en 
Nederland voor in bermen, uiterwaarden, op dijken en ook op open plekken in de duinen. Hij 
kan gevonden worden op plekken waar brandnetels groeien. 
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Penningkruid  

(Lysimachia nummularia)  

is een kruipende, groenblijvende, vaste plant, die behoort tot het 
geslacht wederik (Lysimachia). De soortaanduiding nummularia stamt van het Latijnse 
nummulus, dat "muntje" betekent. Penningkruid is een plant van natte tot vochtige grond 
langs slootkanten, graslanden en loofbossen. De soort komt van nature voor in Europa, maar 
is nu bijna over de hele wereld verspreid. 

De plant wordt 10-60 cm hoog en heeft kruipende of aan de top opstijgende, 
gevleugelde stengels. De vier vleugels zijn tot 0,7 mm breed. De plant vermeerdert 
zich vegetatief doordat de kruipende stengels op de knopen wortels vormen. De 2,5 cm 
grote bladeren zijn rond, eirond tot elliptisch met een stompe bladtop. Op de bladeren zitten 
rode klierpuntjes, die als het blad tegen het licht gehouden wordt met een loep goed te zien 
zijn. 

De plant bloeit van juni tot augustus met gele, 1,5-3 cm grote bloemen op dikke bloemstelen. 
De kelkslippen zijn eirond tot hartvormig en de meeldraden zijn aan de voet iets vergroeid. 
Het vruchtbeginsel is bovenstandig. 

De vrucht is een doosvrucht. 

Medicinaal gebruik 

De bladeren werden vroeger gebruikt bij de behandeling van wonden. 
De vroegmoderne Nederlandse arts en botanicus Herman Boerhaave (1668 – 1738) beval 
het gebruik van zowel gedroogde bladeren als poeder voor behandeling van scheurbuik en 
bloedingen aan. 
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Pepermunt  

(Mentha ×piperita)  

is een plant uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). De olie van deze plant wordt gebruikt voor 
het maken van pepermuntsnoep. 

Pepermunt is ontstaan uit een kruising van watermunt (Mentha aquatica) 
met aarmunt (Mentha spicata). De plant is in de zeventiende eeuw in Engeland gevonden in 
een veld met muntplanten. Het zaad van de plant bevat weinig kiemkracht. Voor 
vermeerdering worden daarom vaak stukjes van de wortelstokken gebruikt. De plant wordt 
verbouwd in Engeland, Frankrijk, China, Japan en in Noord- en Zuid-Amerika. De plant is 
ongeveer 0,5–1 m hoog en heeft een zachtgroene kleur. Als het tijd is voor de oogst worden 
de planten afgesneden. Daarna blijven de afgesneden stengels nog een tijdje op het land 
liggen om te drogen. De bladeren van deze plant hebben van zichzelf 
een kamferachtige smaak, maar na kruidenextractie ontstaat de typische pepermuntsmaak. 
Uit de bladeren wordt pepermuntolie gewonnen, maar ze worden ook in thee gebruikt. 

Pepermuntolie 

Als de planten droog zijn worden ze in pakken naar de fabriek gebracht. Daar wordt uit de 
planten pepermuntolie gewonnen, het belangrijkste onderdeel van pepermunt. 

Botanische beschrijving 

Pepermunt is een zich snel verbreidende, meerjarige, winterharde plant. Pepermunt bloeit 
van juli tot en met september met kleine violette bloempjes. De bladeren zijn mintgroen en 
staan kruisgewijs tegenover elkaar op de stengel. De bladeren zijn langwerpig, eirond en 
gezaagd en hebben een opvallende mentholgeur. 

Pepermunt kweken 

De plant groeit het beste in gedeeltelijke schaduw of in de volle zon en heeft vochtige, goed 
gedraineerde, alkalische grond met veel voedingsstoffen nodig. Vermeerderen gebeurt door 
middel van wortel- of stengelstekken in voor- of najaar. Zaaien kan in de lente. Bij het 
planten worden vaak emmers of plastic zakken gebruikt om woekering via de wortels te 
beperken. Munt kan ook binnenshuis worden gekweekt. 

Eau-de-colognemunt 

De eau-de-colognemunt (Mentha piperita f. citrata) is een vorm van de pepermunt en ruikt 
bij het wrijven over de bladeren naar eau de cologne. 
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Peterselie 

(Petroselinum crispum)  

is een tweejarige, winterharde, kruidachtige plant uit de schermbloemenfamilie (Apiaceae). 

Kenmerken 

De plant groeit op rijke, vochtige en diep gespitte grond in de volle zon of iets in de 
schaduw. De kiemingstijd van het zaad is relatief lang; de zaden vragen een rijke, vochtige 
grond. De plant wordt ongeveer 20 tot 60 centimeter hoog. Peterselie wordt 
als waardplant gebruikt door rupsen van de boksbaardvlinder (Amphipyra tragopoginis) en 
de spurrie-uil (Discestra trifolii). De plant bevat een hoge concentratie aan oxaalzuur. Deze 
verbinding is betrokken bij de vorming van nierstenen. 

Gebruik 

De bovengrondse delen van peterselie worden veel gebruikt in de Europese keuken, maar 
evenzeer in de Amerikaanse keuken en in het Midden-Oosten. Het kruid is fris van smaak. 

Er zijn drie soorten in gebruik. 

• Krulpeterselie (P. crispum var. crispum) met de bekende gekroesde bladen wordt 
in hoofdzaak gebruikt als garnering. 

• Bladpeterselie of platte peterselie (P. crispum var. neapolitanum) heeft gladde 
bladeren en heeft door een hoger watergehalte en een hoger gehalte 
aan etherische oliën (in hoofdzaak apiol) een fijnere smaak dan krulpeterselie. 

• Van wortelpeterselie (P. crispum var. tuberosum) wordt de penwortel gegeten. 
Deze wortels zijn zo'n 15 cm lang en zijn door veredeling vlezig en goed eetbaar 
geworden. Van krulpeterselie en bladpeterselie is de wortel niet 
eetbaar. Wortelpeterselie komt in het wild nog voor rondom bergbeekjes in 
mediterrane berggebieden. In Nederland en België is de plant nauwelijks bekend. 

Bladeren en wortel kunnen worden gedroogd, waarna deze lang bewaard kunnen worden. 
Bladeren kunnen ook worden ingevroren. Van wortelpeterselie dient de wortel eerst te 
worden geblancheerd alvorens deze wordt ingevroren. 

Geschiedenis 

Bij de oude Grieken was peterselie het symbool van de vreugde. De combinatie van 
peterselie en marjolein werd daar als middel tegen een kater gebruikt. 

Door de Romeinen werd het gebruik van het kruid verspreid over West-Europa. In de 
Middeleeuwen werd peterselie gebruikt als groente en werd onder meer verbouwd in de 
keizerlijke tuinen van Karel de Grote. 

Culinair 

Peterselie (in veel gevallen de bladen) dient pas aan spijzen toegevoegd te worden vlak voor 
het serveren (dus niet meegekookt te worden) omdat het anders te veel van zijn smaak en 
frisheid verliest. Dit kan in combinatie met bieslook. Ook wordt het vaak samen 
met knoflook aan roomboter toegevoegd om kruidenboter te vormen. Bladpeterselie kan ook 
in salades gebruikt worden. 

Gemalen peterseliezaadjes worden ook als specerij gebruikt. 

De wortel van wortelpeterselie kan rauw worden gegeten. Geraspte wortel kan worden 
toegevoegd aan salades. 

Peterselie is een klassiek bestanddeel van een bouquet garni. 
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Medicinaal 

Kruidenthee van peterselie kan worden gebruikt als diureticum. Het verhoogt de afscheiding 
van urine door het afremmen van de Natrium-kaliumpomp in de nieren. Hierdoor wordt de 
afscheiding van water en natrium versterkt en tezelfdertijd de absorptie 
van kalium verhoogd. Cherokee Indianen gebruiken het als tonic ter versteviging van 
de urineblaas. 

Chinese en Duitse herboristen raden deze thee aan tegen hoge bloeddruk en het wordt 
gebruikt als menstruatieopwekkend middel. 

De medicinaal actieve stoffen bevinden zich in alle delen van de plant, maar zijn het sterkst 
geconcentreerd in de etherische olie van de zaden. De belangrijkste stoffen in de etherische 
olie van peterselie zijn apiol en myristicine. Myristicine is vooral bekend als het 
psychoactieve bestanddeel van nootmuskaat. In onderzoek bij muizen is een 
mild sederende werking gevonden van peterselie, wat mogelijk aan de aanwezigheid van 
myristicine toe te schrijven is. 

Verse peterselie bevat relatief veel mineralen (met name ijzer en silicium), evenals B-
vitaminen en caroteen. Het vitamine C gehalte is uitzonderlijk hoog (80-300 mg per 100 
gram). Het gehalte aan vitaminen daalt sterk wanneer peterselie wordt gedroogd. Om dat te 
voorkomen kan peterselie worden ingevroren. 

Overige toepassingen 

Door peterselie te kweken in de buurt van rozen, kan de geur van de rozen worden versterkt 
en de gezondheid worden verbeterd. Een aftreksel kan worden gebruikt als haarversteviger. 
Ook kan het worden toegevoegd aan een lotion voor een droge huid of om sproeten te 
verminderen. Het kauwen op de rauwe bladen verfrist de adem en wordt ingezet om de geur 
van knoflook uit de mond te verminderen. De etherische olie van peterselie wordt soms 
verwerkt in parfums voor mannen. 
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Peterselievlier  

(Sambucus nigra var. laciniata)  

is een struik. Het is een cultivar van de gewone vlier die zich in de natuur heeft gevestigd. 

Kenmerken 

Peterselievlier groeit snel. Na tien jaar kan de struik een hoogte bereiken van drie meter. De 
bladeren zijn dubbel geveerd, ze zijn diep ingesneden waardoor ze gelijkenis vertonen 
met peterselie. De struik bloeit in mei-juni in een tuil, de bloemkleur is wit. De 
zwarte steenvruchtjes hangen in trossen. 

De struik is zeer winterhard en kan het beste in het voorjaar worden gesnoeid. 

Kruidengeneeskunde 

Een aftreksel van de gedroogde bloemen wordt als een het zweten opwekkend middel 
gebruikt. Schors werkt laxerend. De bessen zijn koortswerend en als siroop inzetbaar bij 
griep. 
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Pioen  

(Paeonia officinalis)  

is een plant die hoort tot de kruidachtige pioenrozen. Stengel en blad sterven in het najaar af 
en in het voorjaar komen rode punten van de weer opkomende vaste plant uit de grond. 

In de maand juni geeft de plant tere zijdeachtige bloemen. De plant wordt 60-100 cm hoog 
en prefereert kalkhoudende grond. 

In de middeleeuwen was de "pioen" bekend uit de kruidboeken als medicinale plant. 
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Rode Aalbes, rode bes of trosbes  

(Ribes rubrum)  

is een bes, oorspronkelijk uit een deel in het westen 
van Europa: België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Noord-Italië en Noord-Spanje. Het is 
een bladverliezende struik, normaal 1 tot 1,5 meter hoog, soms 2 m, met een 
handlobbig blad met vijf lobben. De bloemen zijn onopvallend geelgroen en de eetbare 
bessen zijn vaak felrood, soms wit of roze. De bessen (diameter ongeveer 8–12 mm) hangen 
in trossen met 3 à 10 bessen tegelijk, de lengte van zo'n tros is 4 tot 8 cm. Een geplante 
struik kan 3 à 4 kilo bessen opbrengen, rond het midden of eind van de zomer. Er zijn twee 
kleuren aalbessen: 

• rode bes 

• witte bes, waartoe ook de roze bes wordt gerekend. 

Plantengemeenschap 

De aalbes is een kensoort voor de klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke 
grond. 

Alternatieve geneeskunde 

Hoewel de zwarte bes traditioneel meer geassocieerd wordt met medisch gebruik, 
vermelden Engels- en Duitssprekende kruidkundige bronnen dat ook aalbessen medisch 
gebruikt kunnen worden: ze zouden koorts reduceren, zweet induceren, menstruatie 
induceren en een mild laxeermiddel zijn. Ook zou het 
een bloedstelpend en eetlust vergrotend middel zijn, en ook een diureticum zijn met 
invloeden op de spijsvertering. Sommige van deze genoemde effecten komen misschien 
door het hoge niveau van vitamine C, zuren en voedingsvezels die zijn vastgesteld in de 
bessen. Over kruidenthee die gemaakt wordt van gedroogde aalbes-bladeren wordt gezegd 
dat ze de symptomen van jicht en reuma verlichten, in een verband slecht helende wonden 
beter laten helen en om mee te gorgelen tegen infecties in de mond. 

Voedingsstoffen 

De aalbes bevat vrij veel vitamine B1 en C, en 
veel ijzer, fosfor, kalium, voedingsvezel, koper en mangaan. Gedroogd worden ze 
beschouwd als heel alkaliserend. 
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Rode zonnehoed  

(Echinacea purpurea)  

is een vaste plant. De plant is afkomstig uit Noord-Amerika en behoort tot de 

familie Asteraceae. 

Op een plek in de zon wordt de plant 70 tot 120 cm hoog en vormt wortelstokken. 

Het blad is licht behaard. De onderste bladeren zijn eirond. De rode zonnehoed bloeit in juli 

en augustus met ongeveer 10 cm grote bloemen, die een roestbruin bloemhoofd en een 

stralenkrans van purperkleurige lintbloemen hebben. De vrucht is een nootje. De plant heeft 

een vochthoudende, voedselrijke, zavel- of kleigrond nodig. 

Pink Double Delight 

Pink Double Delight is ontwikkeld door veredelaars in Nederland. Deze cultivar bloeit zeer 

rijk met roze, volledig gevulde pompon-achtige bloemen. De kegel van de bloemen bestaat 

volledig uit lintbloemen, die echter korter zijn dan de lintbloemen van de bij rode zonnehoed 

normaal aanwezige onderste krans. Zoals bij elke rode zonnehoed verbloeit de kegel van 

onder naar boven, totdat ten slotte alle lintbloemen zijn uitgegroeid en de bloem een gevuld, 

pompon-achtig uiterlijk heeft dat doet denken aan een Dahlia. De plant stoelt zeer goed uit 

en produceert veel en goed vertakkende bloemstengels, waarmee een zeer rijke bloei 

bereikt wordt. Deze bloemstengels zijn kort en bereiken een hoogte van ongeveer 65 cm. De 

bloei begint vroeg, half juni, en gaat door tot september. 

Coconut Lime 

Coconut Lime is tevens ontwikkeld door veredelaars in Nederland en bloeit zeer rijk met 

volledig gevulde pompon-achtige bloemen. De zacht-limegroene kleur van de kegel steekt af 

bij de witte bloembladen van de onderste krans. De overige kenmerken zijn gelijk aan die 

van 'Pink Double Delight'. 

Medicinale eigenschappen  

De plant is een soort uit het geslacht Echinacea, waaraan medicinale eigenschappen worden 
toegeschreven. Er bestaat echter onvoldoende bewijs voor de doeltreffendheid en veiligheid 
van echinacea. Het gebruik van echinacea bij luchtweginfecties is slechts geïndiceerd voor 
de symptomatische behandeling na de uitsluiting van elke ernstige aandoening. 

Bereidingen van de bovengrondse delen van Echinacea purpurea worden voorgeschreven 

bij griep en verkoudheid, maar de werking is twijfelachtig, aangezien een aantal 

toonaangevende studies naar Echinacea purpurea geen werkzaamheid konden ontdekken. 

Dr. Jack M. Gwaltney, Jr. vergeleek in 2005 negen studies naar de effectiviteit 

van Echinacea purpurea als weerstandsverhogend middel. Slechts twee onderzoeken waren 

correct opgezet, en wezen uit dat er geen weerstandsverhoging optrad. 

Een gezaghebbend wetenschappelijk overzichtsartikel (Cochrane meta-analyse) 

concludeerde echter in 2006 dat bereidingen van de bovengrondse delen van Echinacea 

purpurea mogelijk effectief zijn voor de behandeling van verkoudheid bij volwassenen, mits 

toegediend in een vroeg stadium. Dat soms geen werkzaamheid wordt gevonden in 

onderzoek zou verklaard kunnen worden door het feit dat de in wetenschappelijk onderzoek 

gebruikte Echinacea-bereidingen in samenstelling onderling sterk kunnen verschillen. Goed 

opgezet wetenschappelijk onderzoek zou hier uitsluitsel moeten bieden. 
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In 2007 werd in The Lancet een meta-analyse gepubliceerd, waarin aangetoond werd dat 

het risico op verkoudheid verminderde met 58% en de duur van de verkoudheid met 1,4 

dagen werd verkort bij het preventieve gebruik van dagelijkse Echinacea supplementen. 

Bijwerkingen 

Bereidingen van Echinacea purpurea kunnen allergische reacties uitlokken. Ernstige reacties 

als syndroom van Stevens-Johnson, angio-oedeem, bronchospasme en anafylactische 

shock zijn beschreven maar zeldzaam. Deze reacties komen voornamelijk voor 

bij kinderen. Daarom wordt onder meer door de Britse Medicines and Healthcare Products 

Regulatory Agency het gebruik van Echinacea afgeraden onder de 12 jaar. 

Bij langdurig gebruik van Echinacea-extracten (8 weken) kan er leververstoring of 

leverschade optreden. 
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Rogge  

(Secale cereale)  

is een kruisbevruchtende graansoort die net als de overige granen behoort tot 
de grassenfamilie. Rogge wordt in diverse delen van de wereld op grote schaal verbouwd 
als cultuurgewas of voedergewas. De soort maakt deel uit van de 
geslachtengroep Triticeae en is zodoende nauw verwant aan tarwe (Triticum) 
en gerst (Hordeum). Rogge wordt gebruikt voor het maken 
van meel, brood, bier, knäckebröd en sommige alcoholische dranken 
zoals whisky en wodka. Het kan ook in volkoren vorm gegeten worden. 

Geschiedenis 

Rogge als cultuurplant is het resultaat van een kruising tussen secale vavilovii en 
de vaste soorten secale montanum en secale anatolicum. Turkije is het genetisch centrum 
van vaste roggesoorten en er bestaat overeenstemming dat de oorsprong van rogge als 
graansoort in de regio rond de berg Ararat en het Vanmeer ligt. 

Als cultuurgewas is de plant dan ook in kleine hoeveelheden aangetroffen in 
enkele neolithische vindplaatsen in Midden- en Oost-Turkije, maar verder wordt ze vrijwel 
niet gevonden tot aan de Midden-Europese bronstijd, rond 1800-1500 v.Chr. Volgens de 
theorie van Nikolaj Vavilov groeide rogge aanvankelijk als woekerplant tussen door mensen 
geteelde tarwe en gerst. Rogge gebruikte mimicry om steeds meer op de geteelde soorten te 
gaan gelijken en zo werd rogge met andere graangewassen verspreid. Naarmate de 
landbouw zich meer noordelijk uitbreidde of naar streken met armere bodems, bleek dat 
rogge onder die omstandigheden meer graan voortbracht en de andere tarwesoorten daar 
verdrong. 

Rogge is aangetroffen in Romeins cultuurgebied langs de Rijn en op de Britse Eilanden. De 
Romeinse schrijver Plinius de Oudere beoordeelde rogge negatief: het zou een slecht soort 
voedsel zijn, alleen te gebruiken om niet te verhongeren, en werd er spelt aan toegevoegd 
om de bittere smaak van het roggebrood of de roggepap te verdrijven. Rogge zou ook 
als groenbemesting gebruikt zijn. 

In Nederlandse gebieden is rogge gevonden in de laatste fase van de raatakkers (ook wel 
'celtic fields'). Het gewas is waarschijnlijk omstreeks het begin van de jaartelling ingevoerd. 
Sinds de middeleeuwen is het ook hier een belangrijke grondstof voor brood. 

Gebruik 

Rogge wordt vooral geteeld om er roggebrood van te maken. Ook ontbijtkoek wordt van 
rogge gemaakt. In Ierland en de Verenigde Staten wordt rogge gebruikt voor de productie 
van whisky. Rogge wordt voornamelijk op de zand- en dalgronden verbouwd. Voor de teelt 
van winterrogge worden vrij bestoven rassen en hybrides gebruikt. Zomerrogge wordt bijna 
niet meer geteeld voor de korrel. Wel wordt zomerrogge soms geteeld als stoppelgewas voor 
groenbemesting. Ook winterrogge wordt wel voor groenbemesting gebruikt. Dit is dan een 
bladrijk type en wordt ondergeploegd in het voorjaar. Roggemeel werd vroeger gebruikt om 
roggepap van te maken. Dit werd gebruikt door destilleerders om aansluitingen af te dichten 
zodat geen stoom kon ontsnappen. Kuipers gebruikten de roggepap samen met gedroogde 
en geplette lis om de aansluiting van de houten bodems in de inkrozing van de ton of emmer 
te dichten. 

De beschermde geografische aanduiding Pompernikkel duidt op een donkere soort langdurig 
gebakken roggebrood zonder korst uit Westfalen. 
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Roomse kervel  

(Myrrhis odorata, synoniem: Scandix odorata)  

is een overblijvende plant uit de schermbloemenfamilie. Het is de enige soort van het 
geslacht Myrrhis. De plant is naar boven toe vertakt en de bladeren ruiken bij wrijven sterk 
naar anijs. Het aantal chromosomen is 2n = 22. 

De roomse kervel komt van nature voor in de Pyreneeën, Apennijnen, het westelijke deel 
van het Balkanschiereiland en de Kaukasus, maar komt thans verwilderd voor in heel Europa 
en zelfs in Chili. 

Roomse kervel wordt 60-120 cm hoog. De gesteelde bladeren verschijnen al vroeg in het 
voorjaar en zijn twee- tot drievoudig geveerd en aan de onderzijde zacht behaard. De 
blaadjes van de laatste orde zijn langwerpig-eirond tot lancetvormig, onderaan veerdelig met 
gezaagde slipjes en bovenaan gezaagd. De bladscheden zijn groot en evenals de knopen 
behaard. 

De plant bloeit in mei en juni. De bloeiwijze is een scherm met vier tot tien (soms tot twintig) 
stralen. Omwindselbladen ontbreken. Het omwindseltje bestaat uit vijf tot zeven praktisch 
witte, gewimperde blaadjes, die tot aan de bloei recht afstaan. De meeste bloemschermen 
bestaan uit tweeslachtige of alleen uit mannelijke bloemen. De bloemsteeltjes van de 
mannelijke bloemen zijn korter dan die van de tweeslachtige bloemen en ze zijn ook kaal. 
Het eindstandige scherm heeft tweeslachtige bloemen met in het midden mannelijke 
bloemen. De later bloeiende zijschermen bestaan meestal alleen uit mannelijke bloemen. 
De kroonbladen zijn wit, omgekeerd hartvormig en uitgerand. De buitenste schermen zijn iets 
groter dan de andere schermen. 

De vrijwel kale, lancetvormige op doorsnede ronde vrucht is 1,5-2,5 cm lang en alleen aan 
de top iets behaard. Het steriele gedeelte is kort. De rijpe, kort stekelharige vrucht is 
glanzend zwartbruin met iets uitstekende ribben en een snavel. De donkerbruine zaden zijn 
2 cm lang en kiemen pas na een koudeperiode. 

Voorkomen 

Roomse kervel komt voor op vochtige voedselrijke grond, in vaak beschaduwde bermen, 
tuinen en bosranden. De plant geeft de voorkeur aan kalkhoudende grond. 

Toepassingen 

De bladeren zijn het gehele jaar door eetbaar. De rijpe zaden worden als inlegkruid gebruikt. 
Ook de wortel kan gekookt als groente gegeten worden. De roomse kervel is een ingrediënt 
van Chartreuse likeur en vele andere likeuren. 

Door de zoete smaak kan het ook gebruikt worden als natuurlijke suikervervanger, wat ook 
af te leiden is van de Engelse naam: sweet cicely. 

Inhoudsstoffen 

De plant bevat etherische olie, hoofdzakelijk trans-
anethol, germacreen, caryofylleen, limoneen, myrceen, estragol en flavonoïden. 
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Roze hemelsleutel  

(Sedum spectabile, synoniem: Hylotelephium spectabile)  

is een groenblijvende plant uit de vetplantenfamilie (Crassulaceae). De 
soortaanduiding spectabile betekent 'prachtig'. 

De plant komt in België en Nederland nauwelijks in het wild voor, maar kan opslaan uit 
tuinafval. In de plantenteelt wordt ze wel onder de naam 'hemelsleutel' te koop aangeboden, 
hoewel die naam alleen aan Sedum telephium toekomt. 

In de volksmond werd de plant vroeger wel 'ijsplant' genoemd, deze naam wordt nu echter 
vaker voor Dorotheanthus bellidiformis gebruikt. Deze naam was mogelijk een letterlijke 
vertaling van het Engelse 'iceplant'. 

De soort komt van nature voor in het oosten van China en in Korea. 

Beschrijving 

De plant wordt 40–60 cm hoog. De bladeren zijn lepelvormig, vlezig en getand tot 
gaafrandig. De bloeiperiode valt in september en oktober. De witte, vaalroze tot 
bruinrode, tweeslachtige bloemen groeien in een vertakt plat scherm, dat bij nadere 
bestudering een platte tuil is. Deze platte tuil wordt tot 20 cm breed. 

Tuin 

Het meest ziet men in tuinen de cultivar Sedum 'Herbstfreude'. Deze wordt in de 
Angelsaksische landen wel Sedum 'Autumn joy' genoemd. De hybride is ontstaan door een 
kruising van Sedum spectabile met Sedum telephium in 1955. 
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Rozemarijn  

(Salvia rosmarinus, tot 2017 meestal Rosmarinus officinalis)  

is een dwergstruik uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). De vaste plant met onderaan 
houtige stengels is oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Europa en Klein-Azië en kan in 
Nederland gewoonlijk buiten overwinteren. 

Wetenschappelijke naam 

De rozemarijn kreeg van Linnaeus in 1753 de wetenschappelijke naam Rosmarinus 
officinalis. In 2017 werd het voormalige geslacht Rosmarinus (zie aldaar) 
in Salvia opgenomen. De nieuwe wetenschappelijke naam van de rozemarijn zou dan 
normaliter Salvia officinalis worden, maar die naam was al in gebruik voor de echte salie, en 
dus niet beschikbaar voor de rozemarijn. De drie oudste synoniemen (R. 
angustifolius MILL., R. latifolius MILL. en R. prostratus MAZZIARI) waren in Salvia eveneens al 
eerder gebruikt voor andere taxa. Het oudste beschikbare synoniem was Salvia 
rosmarinus van Fridolin Carl Leopold Spenner uit 1835.  

De botanische naam rosmarinus betekent letterlijk: dauw der zee. Deze naam verwijst 
waarschijnlijk naar het feit dat de altijd groene struik met name langs de kust groeide. 

Kenmerken 

Rozemarijn is een groenblijvende heester. De takken kunnen 0,5 tot 1,5 meter lang worden. 
De lijnvormige bladeren zijn zittend en aan de onderkant grijs; ze zijn harsachtig, leerachtig, 
naaldachtig en (behalve de cultivar R. officinalis 'Wilma's Gold') donkergroen. De plant bloeit 
in Nederland en België van april tot juni met 1 tot 1,2 cm lange, blauwviolette (soms 
witte) bloemen. 

Vermeerdering 

Het zaad is geelbruin, vettig en klein. Zaaien kan in de lente in een broeikas of buitenshuis in 
de zomer. De kieming is onregelmatig. Het zaad heeft een temperatuur van minstens 21 °C 
nodig om te ontkiemen. Rozemarijn kan vermeerderd worden door stekken of afleggen. 
Stekken kan door in augustus topstekken te nemen en deze met of zonder stekpoeder in 
stekgrond te zetten. Rozemarijn wordt verplant als deze groot genoeg is om te hanteren, 60 
tot 90 cm van elkaar. De plant kan binnenshuis in een bak worden gekweekt op een zonnige 
plaats. 

Geschiedenis en symboliek 

Rozemarijn is een oud middel voor de versterking van het geheugen, en het is een symbool 
voor vriendschap en trouw. Rozemarijn hing samen met niet-vergeten: men gaf takjes aan 
geliefden die op reis gingen en droeg kransen bij bruiloften. Op begrafenissen werden takjes 
rozemarijn op de graven gelegd om te symboliseren dat de overledene niet zou worden 
vergeten. Men vond al restanten van rozemarijn terug in de piramiden van de Egyptenaren, 
bij wie het kruid als heilig aangeschreven stond. Bij de Grieken en Romeinen stond het 
symbool voor liefde, vriendschap en trouw. Het plantje werd bij huwelijks- en 
geboorterituelen gebruikt. Anna van Kleef droeg een krans van rozemarijn toen ze 
met Hendrik VIII huwde. In de oudheid was rozemarijn, net als de meeste andere 
aromatische kruiden, verbonden aan de cultus van Aphrodite/Venus. De 
Oude Grieken associeerden de sterke geur met de liefde en gebruikten rozemarijn 
bij bruiloften. Ook geloofden de Grieken in de versterkende werking voor de hersenen en het 
verfrissen van het geheugen; tijdens examens deden zij een takje rozemarijn in het haar. 

Toepassingen 
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Culinair 

Aangezien de smaak sterk is, is rozemarijn vooral geschikt om vleessoorten met een sterke 
smaak te begeleiden, zoals wild en rood vlees. Het overleeft een bak- en braadproces 
uitstekend. Het kan tevens gebruikt worden in salades en sauzen. 

Aromatisch 

De plant heeft een aromatische geur en wordt veel gebruikt om badkamerproducten van een 
geur te voorzien. Gedroogde stengels, zonder blad, kunnen worden verbrand voor een 
aangename geur. Twijgen kunnen tussen linnengoed worden gelegd. De plant houdt 
insecten op afstand en kan met dat doel worden rondgestrooid als er buiten wordt gegeten. 

Meisjesnaam 

De naam van het plantje wordt ook gebruikt als meisjesnaam. De naam kwam vanaf de jaren 
30 van de twintigste eeuw in opkomst als voornaam. In de eeuwen daarvoor werd hij al wel 
gebruikt als vleinaam voor een vrouw, in het bijzonder bij meisjes en vrouwen met de naam 
Maria. 
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Rozenkransje  

(Antennaria dioica)  

is een vaste plant die behoort tot de composietenfamilie (Compositae oftewel Asteraceae). 
De soort staat op de Nederlandse Rode Lijst van planten als zeer zeldzaam en zeer sterk 
afgenomen. Deze plant is in Nederland wettelijk beschermd sinds 1 januari 2017 door de 
Wet Natuurbescherming. De plant komt voor in de gematigde streken van het noordelijk 
halfrond en wordt ook in de siertuin gebruikt. 

De plant wordt 5–15 cm hoog en heeft rozetdragende uitlopers. De bovenzijde van 
de bladeren is groen en de onderkant witviltig behaard. De vorm van de wortelbladeren 
is spatelvormig en die van de stengelbladeren lancet- tot lijnvormig. 

Het rozenkransje bloeit in mei en juni. De bloeiwijze is een gevorkt bijscherm. De 
bloemstengel is onvertakt en draagt twee tot acht bloemhoofdjes. De planten komen in 
groepjes voor, die uit vrouwelijke, mannelijke of zowel vrouwelijke als mannelijke planten 
kunnen bestaan. De vrouwelijke hoofdjes zijn meestal roze en de mannelijke meestal wit van 
kleur. De omwindselblaadjes zijn bovenin lintbloemachtig. De hoofdjes bestaan enkel 
uit buisbloempjes. 

De vrucht is een nootje. 

De plant komt voor tussen kort gras en heide op droge, vrij voedselarme grond. 

Plantengemeenschap 

Rozenkransje is een kensoort voor het verbond van de heischrale graslanden (Nardo-Galion 
saxatilis). 

Medicinaal gebruik 

De plant wordt soms bij de behandeling van bronchitis en galblaasaandoeningen gebruikt. 
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Saffloer  
 

(Carthamus tinctorius)  

is een sterk vertakte, eenjarige, distelachtige plant. De planten worden 80–120 cm hoog. 

De bloemen zijn eerst saffraangeel en verkleuren dan tot rood. Elke bloem levert vijftien tot 

twintig zaden op. De krachtige penwortel stelt de plant in staat om ook in droge klimaten te 

groeien. 

 

saffloer 

Van oudsher werd saffloer verbouwd vanwege de gele en rode kleurstof die uit de bloemen 

gewonnen kan worden. De rode kleurstof wordt gebruikt voor de traditionele maiko en geisha 

lipstick (benibana). 

Saffloer wordt ook verbouwd vanwege de zaden waaruit saffloerolie (of distelolie) wordt 

gewonnen. Deze olie wordt onder meer gebruikt als vloeimiddel voor olieverf, met name bij 

witte pigmenten omdat de olie niet vergeelt zoals lijnolie. De olie wordt ook gebruikt 

voor margarine en in sladressing. 

De bloemen van de saffloer worden soms gebruikt als een goedkope versie (of imitatie) 

van saffraan. Saffloer mist het kenmerkende aroma van saffraan. 
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Scharlei  

(Salvia sclarea),  

ook wel muskaatsalie, is een tweejarige plant uit 
de lipbloemenfamilie (Labiatae oftewel Lamiaceae). Het is een behaarde kruidachtige plant 
die inheems is in Zuid-Europa en Zuidwest-Azië. In Nederland en België wordt de plant 
gekweekt als tuinplant. De plant verspreidt een sterke muskusachtige geur die zowel 
als zweetachtig als als hooiachtig omschreven wordt. De complexe geur wordt voornamelijk 
veroorzaakt door het terpeen sclareol. 

De tweejarige winterharde plant ontwikkelt in het eerste jaar een bladrozet met 
brede eironde groengrijze bladeren, die een lengte van maximaal 20 cm hebben. In het 
tweede jaar groeit hieruit een bloeistengel van 50-110 cm. De stengelbladen zijn kleiner dan 
de rozetbladen en tegenoverstaand geplaatst. De lipbloemen staan in schijnkransen rond de 
stengel en zijn 20-28 millimeter lang. De bloemen zijn lichtblauw, roze of lila en gaan 
vergezeld van grotere schutbladen. Deze kunnen variëren van wit tot wijnrood of lila. 
Scharlei bloeit in juni en juli. 

Gebruik 

Scharlei is al zeker sinds de negende eeuw in cultuur. In de Capitulare de villis vel curtis 
imperii, een verordening (capitulare) die Karel de Grote waarschijnlijk in 812 liet uitgaan, en 
de inrichting van de kroondomeinen moest regelen, staat scharlei namelijk vermeld 
als sclareiam. 

De etherische olie die uit scharlei gewonnen kan worden, wordt gebruikt in de 
parfumindustrie. De bladeren worden als aroma toegevoegd aan allerhande 
voedingsmiddelen. 

In Duitsland wordt aan sommige (inferieure) wijnen scharlei toegevoegd om de wijn het 
karakter van muskadellenwijn te geven. Hier dankt de plant ook haar Duitse naam 
aan: Muskatellersalbei. Voordat hop in gebruik kwam om bier op smaak te brengen, werd 
vaak scharlei gebruikt; het kon een van de kruiden in het gruit zijn. Ook bij de bereiding 
van vermout kan scharlei toegevoegd worden. Uit Frankrijk is het gebruik van scharlei om 
vleesgerechten op smaak te brengen bekend. 
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Selderij, selderie of selder  
 
(Apium graveolens)  

is een plant uit de schermbloemenfamilie (Apiaceae). De soort staat op de Nederlandse 
Rode lijst van planten als vrij zeldzaam en zeer sterk afgenomen in het wild. Daar komt 
selderij voor langs de kust op natte, enigszins zilte tot brakke grond en soms langs sloten. 

Verschillende variëteiten van de soort worden gebruikt voor menselijke consumptie. Dat 
zijn snijselderij (Apium graveolens var. secalinum), bleekselderij (A. graveolens var. dulce) 
en knolselderij (A. graveolens var. rapaceum). Van snijselderij worden bladeren en 
bladstelen gegeten (als tuinkruid), van bleekselderij de bladstelen en van knolselderij een 
knol, die net boven de grond gevormd wordt. Vooral de jonge bladeren van knolselderij zijn 
goed eetbaar. In alle vormen wordt de plant onder meer in soepen gebruikt. 

Onder mensen met een voedselallergie komt die voor selderij relatief veel voor. 

In de oudheid kende men de selderijkrans als prijs van de Nemeïsche Spelen ter ere 
van Zeus. 
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Sint-Janskruid  

(Hypericum perforatum) 

is een plant uit de hertshooifamilie (Hypericaceae). De vaste plant komt van nature 

oorspronkelijk voor in Europa, maar is van daaruit verder verspreid. Het kruid bloeit rond 

het Sint-Jansfeest op 24 juni, de tijd dat de zon op zijn hoogst staat, met gele bloemen die 

dan ook worden geoogst. 

De soort is al lang in gebruik als geneeskrachtig kruid en is als 

plantaardig antidepressivum verkrijgbaar. 

Beschrijving 

De plant wordt 20-85 cm hoog en heeft een ronde stengel met tot twee smalle lijsten. De 

kale, elliptisch tot eironde, gaafrandige, 1,5-3 cm lange bladeren hebben talrijke doorzichtige 

punten en een stompe bladvoet. De doorzichtige puntjes zijn gevuld met etherische olie. 

Sint-janskruid bloeit van juni tot september met gele bloemen. De kroonbladen zijn 1-1,6 

cm lang. De kelkbladen zijn lancetvormig, spits en gaafrandig. De kroonbladen hebben 

weinig zwarte punten. De bloeiwijze is een tuil. 

De vrucht is een doosvrucht met, uitsluitend lange, klierstrepen (vittae). 

De plant komt voor op droge, grazige, voedselrijke plaatsen langs wegen, spoorwegen en 

struikgewas. 

Medisch gebruik 

Verschillende stoffen in sint-janskruid kunnen verantwoordelijk zijn voor de aan 

fytotherapeutische bereidingen van deze plant toegeschreven antidepressieve effecten. 

De hypericinen worden als de belangrijkste psychoactieve stoffen in de plant beschouwd, 

met name gaat het dan om hypericine, pseudohypericine en hyperforine. De meeste 

wetenschappelijke studies met Hypericum zijn uitgevoerd met een op 0,3% hypericine 

gestandaardiseerd extract, waaraan in de medische literatuur gerefereerd wordt als "LI 160". 

Een aantal hypericumproducten op de markt zijn hiernaar gemodelleerd en zijn eveneens 

gestandaardiseerd op 0,3% hypericine. 

De samenstelling van de verschillende sint-janskruidpreparaten varieert sterk. Sommige 

bevatten alleen hypericine, maar blijken toch werkzaam. Ongeveer 20% van de hypericine 

wordt geabsorbeerd en komt na 1 à 2 uur in de bloedstroom. Hypericine heeft een relatief 

lange halfwaardetijd en blijft meer dan 24 uur in de bloedstroom. Sint-janskruid remt, net als 

de conventionele antidepressiva, de neuronale heropname van 

lichaamseigen serotonine, noradrenaline en dopamine. Tevens remt het de heropname 

van moleculen GABA en L-glutamaat. 

Een studie uitgevoerd bij mensen met een zware depressie liet geen effect zien van sint-

janskruid. Bij lichte tot matige depressies is er wel bewijs voor de werkzaamheid. Diverse 

kleinere studies wijzen erop dat sint-janskruid bij de behandeling van lichte tot matige 

depressie effectiever is dan een placebo en net zo effectief als tricyclische 

antidepressiva. Deze conclusie wordt ondersteund door verschillende meta-analyses en 

een Cochrane review. 

 

  



213 
 

In 2007 is een preparaat op basis van sint-janskruid door het Nederlandse College ter 

Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) geregistreerd als medicament tegen een milde of 

matige depressie. Volgens het CBG heeft de aanvrager de werking van het product 

voldoende aangetoond. 

Sint-janskruid wordt ook wel gebruikt als middel tegen stress en slapeloosheid. Bij 

slapeloosheid die niet het gevolg is van een depressie kan het echter averechts werken. 

Sint-jansolie vervaardigd uit het kruid wordt gebruikt bij brandwonden en zonnebrand. 

Bijwerkingen 

Sint-janskruidpreparaten worden over het algemeen goed verdragen. 

Mogelijke bijwerkingen: 

• Maag-darmklachten 

• Huidveranderingen (onder andere verkleuring) 

• Moeheid 

• Rusteloosheid 

• Duizeligheid 

• Hoofdpijn 

• Slapeloosheid 

• Droge mond 

• Fototoxisch effect. Onder invloed van UV-straling van de zonnebank of zonlicht 
kan het huiduitslag en roodheid veroorzaken. 

• Psychose (zeldzaam), vooral bij mensen met een bipolaire stoornis en toename 
van angst 

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde is een casus gemeld van een patiënt met 

zelfmoordgedachten en agressiviteit die mogelijk verband hielden met het gebruik van sint-

janskruid. 

In grote hoeveelheden is de plant giftig voor grazend vee. 

Interacties met geneesmiddelen 

Sint-janskruid kan de werking van geneesmiddelen nadelig beïnvloeden. Het versterkt de 

werking van het lever-enzymsysteem cytochroom P450, waardoor een aantal 

geneesmiddelen sneller wordt afgebroken en daardoor een geringere werking heeft. Zo kan 

het gebruik van sint-janskruid onder andere de werking van 

de anticonceptiepil verminderen. Tevens wordt de activiteit van het transporteiwit P-

glycoproteïne verhoogd met eenzelfde effect. 

Waargenomen is dat gezondheidsproducten met sint-janskruid de werking van de volgende 

geneesmiddelen kunnen verminderen: 

• hormonale anticonceptiva; 

• antistollingsmiddelen van het coumarinetypetype, zoals acenocoumarol (onder 

andere Sintrom) en fenprocoumon (onder andere Marcoumar); 

• anti-epileptica: fenobarbital en fenytoïne; 

• luchtwegverwijders: theofylline; 

• hartglycosiden: digoxine; 

• hiv-remmers: indinavir; 
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• maagzuurremmer: omeprazol; 

• immuunsysteemremmers: ciclosporine. 

Sint-janskruid kan de werking van antidepressiva beïnvloeden. Dit geldt ook indien 

een tricyclisch antidepressivum, zoals amitriptyline, bij neuropathie wordt gebruikt. 

Producten waarin Sint-janskruid is verwerkt verhogen de hoeveelheid serotonine in de 

hersenen. In combinatie met een MAO-remmer, een SSRI of clomipramine bestaat 

hierdoor kans op het ontstaan van het serotoninesyndroom. 

Gelijktijdig gebruik van sint-janskruid en een antidepressivum wordt daarom afgeraden. Om 

deze reden is het sinds november 2001 verplicht om op de verpakking of in de bijsluiter van 

producten die sint-janskruid bevatten een tekst te vermelden waarin gewaarschuwd wordt 

voor de effecten op medicatie. 

Medisch gebruik in de oudheid 

In de oudheid werd sint-janskruid gebruikt bij brandwonden en andere 

wonden. Hippocrates en Paracelsus († 1541) hebben dit gebruik beschreven. 

Sint-janskruid is in alle Europese culturen een belangrijke plant, er zijn vele legenden aan de 

plant verbonden; in een aantal gevallen was het zelfs een cultusplant. Het kruid is genoemd 

naar Sint-Jan, omdat het hoogtepunt van de bloei op de feestdag van Sint-Jan valt (24 juni); 

ook is St. Jan de heilige van het Licht, zijn feest valt in de periode van het 

oude Midzomerfeest, waaraan de Sint-Jansvuren nog herinneren. De rode olie die de plant 

bevat heeft tot veel legendevorming geleid: bij de oude Germanen zou het het bloed zijn 

geweest van Baldr, de Germaanse god van de Natuur, de Zomer en het Licht, maar ook het 

bloed van oppergod Wodan nadat hij door een everzwijn was verwond. Aan het kruid 

werden allerlei magische krachten toegedicht, bijvoorbeeld bond men het op daken om te 

beschermen tegen onweer. Ook waren er vruchtbaarheidsrituelen verbonden aan het kruid, 

bijvoorbeeld: een vrouw die graag kinderen wilde, moest op Midzomernacht naakt het kruid 

plukken. 

Sint-janskruid als afweermiddel 

De bijnaam "jaag den duvel" geeft aan dat sint-janskruid volgens overleveringen vroeger ook 

wel als afweerkruid werd gebruikt om zich te beschermen tegen hekserij, magie of andere 

mogelijke gevaren. 
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Slaapbol of bolpapaver  

(Papaver somniferum)  

is een eenjarige plant die tot de papaverfamilie (Papaveraceae) behoort. 

De plant heeft een karakteristieke zaadbol, die ook wel de maanbol wordt genoemd. De 
gedroogde zaden uit de bol zijn bekend als (blauw) maanzaad. 

Gebruik 

Medisch 

Uit het gedroogde melksap van deze maanbol kan opium gewonnen worden. Uit opium 
kunnen 
vervolgens morfine, heroïne, codeïne, papaverine, laudanine en noscapine verkregen 
worden. 

Het sap van de plant is giftig en kan bij bepaalde hoeveelheden leiden tot een langzame 
dood (die gekenmerkt wordt door een periode van bewusteloosheid). De plant dankt hieraan 
ook zijn naam. 

De 'Norman papaver', gekweekt op het eiland Tasmanië is een cultivar; onder controle van 
de VN en de medische industrie Johnson & Johnson beschermd door militairen. Deze plant 
is morfinevrij en codeïnevrij, maar bevat thebaïne en oripavine geschikt voor pijnstillers. 

Ondersoorten en cultivars 

Papaver somniferum var. album 

Blauwmaanzaad waarbij de zaden worden gebruikt als maanzaad voor "op de broodjes" of in 
gebak. Het zaad bevat vrijwel geen opiaten, maar een test op verdovende middelen zal na 
het consumeren van een grote hoeveelheid maanzaad wel een positieve uitslag vertonen. 

Papaver somniferum convar. nigrum 

Papaver waarbij de zaden worden geperst voor gebruik als olie huile d'oeillette. Eerste 
persing wordt gebruikt als tafelolie; tweede persing wordt gebruikt als verfolie met het 
schijnbare voordeel dat deze olie niet rans wordt en onder invloed van het licht niet verkleurt. 

Papaver somniferum subsp. hortensia 

Tuinpapaver speciaal gekweekt voor zijn fraaie bloemen. 

Papaver somniferum subsp. sativa 

Kweekpapaver voor boer en tuinder. 

Papaver somniferum subsp. somniferum 

Deze papaver is de opiumpapaver die vooral in Afghanistan wordt gekweekt; waarbij 
het melksap ongeveer 10% opium bevat. Deze plant wordt ongeveer een meter hoog. 

Volgens de Opiumwet in België (die anders is dan in Nederland) heeft men geen vergunning 
nodig om enkele slaapbollen in de tuin te kweken. 

Het opiumgehalte is slechts 0,5 à 1% doordat : 

• de grond te weinig efficiënte mineralen bevat 

• er onvoldoende aantal uren zonneschijn is 

• een snelle afwatering vereist is. 

Het melksap mag gebruikt worden als wrattensap, maar niet voor oraal gebruik. 
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In Duitsland is de kweek ten strengste verboden en enkel met een vergunning die maximaal 
3 jaar geldig is mag de variant Papaver somniferum var. album op maximaal 10 vierkante 
meter gekweekt worden waarbij de locatie aangegeven moet worden en ook de hoeveelheid 
oogst opgegeven moet worden. 

In Oostenrijk groeit de Papaver nog toegestaan in het wild, het bewerken of meenemen van 
deze planten is daar strafbaar. 

Het bezitten van zaden is niet strafbaar omdat deze geen psychoactieve stoffen bevatten. 
Het kweken van de kleine papaversoorten (waarvan het melksap nauwelijks psychoactieve 
stoffen bevatten) zal in de praktijk niet tot problemen leiden. 
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Slanke sleutelbloem  

(Primula elatior)  

is een overblijvend kruid uit de sleutelbloemfamilie (Primulaceae). De soort kreeg de 
wetenschappelijke naam in 1765 van John Hill. Hill waardeerde daarbij, overigens zonder 
referentie, de variëteit Primula veris var. elatior van Linnaeus op tot soort. In Nederland is de 
plant vanaf 1 januari 2017 niet meer wettelijk beschermd. 

Kenmerken 

De plant wordt 15–30 cm hoog, de gekartelde en gerimpelde bladeren zijn eirond tot 
langwerpig. Het blad is in de gevleugelde steel plots versmald. De stengels zijn duidelijk 
behaard. De bladeren zijn aan de onderkant grijsgroen. 

De bleekgele, zacht geurende bloemen zijn 1,5–2 cm breed. De kelk is vrij nauw, met vijf 
lancetvormige, toegespitste tanden, en, anders dan bij de gulden sleutelbloem, niet 
opgeblazen. De kroonbladeren zijn aan de voet vergroeid tot een buis. De zoom (het 
buitenste deel van de kroon) is bijna vlak (die van de gulden sleutelbloem is klokvormig 
verdiept). De bloeiperiode valt in de periode maart tot mei. De bloemen zijn in een lang 
gesteeld scherm gegroepeerd, in groepjes van een tot twintig. Meestal hangen ze naar één 
zijde. 

De bruinzwarte vrucht is langer dan de kelk. Het is een doosvrucht met deksel, omhuld door 
een blijvende kelkbuis. De vrucht bestaat uit een enkel hok met talrijke zaden. 

De bestuiving geschiedt door hommels, en de wrattige zaden worden door de wind 
verspreid. 

Verspreiding en habitat 

De plant komt voor van Zuid-Engeland tot Zuid-Rusland, en van Zweden tot de Kaukasus. In 
Nederland is de soort vrij zeldzaam in Zuid-Limburg, in het oosten van het land en in Noord-
Brabant, zeer zeldzaam in Gelderland en in het oostelijk rivierengebied. Hij wordt ook als 
tuinplant aangeplant. De soort groeit als stinsenplant op onder meer de landgoederen in de 
binnenduinrand van Zuid-Kennemerland en langs de Utrechtse Vecht. 

Slanke sleutelbloem staat op licht beschaduwde of soms zonnige, vochtige tot vrij natte, 
matig voedselrijke, weinig of niet bemeste, stikstofrijke en zwak basische, vaak 
kalkhoudende bodems die uit slibrijk zand, leem, löss en mergel kunnen bestaan. Ze groeit 
in loof- en naaldbossen, in hakhout en bronbossen, op zandige, afkalvende oevers van 
bosbeken en langs sloten, in bergweiden en beekdalhooiland. Nederland valt geheel binnen 
het Europese deel van het areaal. 

Mythologie 

In de Noordse mythologie is de sleutelbloem populair bij feeën en elfen. 

Bij christenen deed een ander verhaal de ronde. Petrus had als bewaker van de hemelpoort 
een sleutelbos met gouden sleutels die hij eens, tijdens zijn slaap, op de aarde liet vallen. Op 
de plaats waar de bos op aarde terechtkwam groeide later een plant met een tros gele 
bloemen die op een sleutelbos lijkt. De plant werd daarom ook wel Sint-
Petruskruid genoemd. 

 

Medicijn 

De plant werd gebruikt als middel tegen onder meer epilepsie, hoest en reumatiek. 
De wortelstok bevat saponine en vindt toepassing in de fytotherapie. Vroeger werd het 
plantensap gebruikt tegen zomersproeten en medisch aangewend bij het helen van verse 
wonden door het sap met boter te vermengen, een afkooksel zou duizeligheid doen 
verdrijven. De jonge bladeren zouden heilzaam zijn voor het vee. 
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Voedingsmiddel 

De jonge bladeren werden vroeger als salade en in soep gebruikt. 
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Spinaziezuring of zevenjarige spinazie  

(Rumex patientia)  

is een vaste plant die behoort tot de duizendknoopfamilie (Polygonaceae). De soort komt van 
nature voor in Europa, Azië en Noord-Amerika. In Nederland komt spinaziezuring ook 
verwilderd voor. Het aantal chromosomen is 2n = 60. 

De plant wordt 50 tot 150 centimeter hoog en heeft een spoelvormige wortelstok. De 
lichtgroene, bladeren zijn lancetvormig, hebben een lengte van 30 tot 45 centimeter en zijn 
10 tot 15 centimeter breed. De wortelstandige bladeren zijn niet gekroesd en de bladsteel 
heeft diepe groeven; dit in tegenstelling tot die bij de krulzuring. 

De plant bloeit van mei tot in oktober met groene bloemen die met tien tot twintig bloemen in 
slanke pluimen zijn gerangschikt. 

De vrucht is een bruin, driehoekig nootje, dat 3 tot 3,5 millimeter lang en 1,5 tot 2,5 millimeter 
breed is. Deze vrucht wordt omgeven door 6 tot 8 millimeter lange en 5 tot 9 millimeter 
brede, eironde tot rondachtige vruchtkleppen (binnenste bloemdekbladen). 

 

Nootjes 

Gebruik 

De jonge bladeren worden in Oost-Europa als bladgroente gegeten. Dit is met name het 
geval in Bulgarije, Noord-Macedonië en Servië. In Roemenië wordt het ook gebruikt 
als ingrediënt voor soepen. 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rumex_patientia_seeds_rupa5_002_php.jpg


220 
 

Stinkend nieskruid  

(Helleborus foetidus)  

is een groenblijvend, overblijvend kruid uit het geslacht nieskruid (Helleborus) van 
de ranonkelfamilie (Ranunculaceae). Het is de enige soort die wordt ingedeeld in 
de sectie Griphopus. 

De geur van de lichtgroene bloemen, wanneer deze worden aangeraakt, is niet aangenaam. 
Dit geldt nog sterker wanneer de bladeren worden fijngewreven. 

Voorkomen  

De plant komt van nature voor in Midden- en Zuid-Europa van Italië en Portugal in het zuiden 
tot het midden van Duitsland. Ook komt de plant voor in het zuiden en het midden van 
Engeland. 

In België komt de plant vrij veel voor in de kalkstreek (Condroz, Fagne en Famenne), alsook 
plaatselijk in de Gaume. In Nederland is de plant in een hellingbos bij Ubachsberg en op 
de Sint-Pietersberg (Maastricht]) in het wild gesignaleerd, verder wordt ze als tuinplant 
gekweekt. 

Kenmerken 

De overwinterende, donkergroene, enigszins leerachtige bladeren zijn handvormig gedeeld 
in zeven tot elf smalle blaadjes met een gezaagde rand. 

De lichtgroene, 2-2,5 cm brede bloemen hebben alleen kelkbladen en geen kroonbladen. 
Deze hebben vaak een paars/bruine rand. De kroonbladen zijn veranderd 
in nectariën (honingnapjes), die de vorm hebben van een afgeplatte horen. De bloemen 
groeien trosvormig. Het bovenste deel van het stammetje is evenals de kleine ongedeelde 
schutbladen, lichtgroen van kleur. De bloeiperiode loopt van januari tot mei. De vrucht 
bestaat uit een tot vijf kokervruchten. 

Stinkend nieskruid bloeit meestal twee keer, een eerste keer in het vijfde jaar, maar soms al 
in het tweede jaar. Nieuwe stengels uit de wortelstok bezorgen gewoonlijk een tweede bloei 
in het volgende jaar. Daarna sterft de plant meestal. 

Ecologie 

De bloemen worden vooral door bijen bezocht. Deze worden aangetrokken door de voor 
mensen onaangename geur. 

De zaadjes hebben aan een zijde een mierenbroodje waaruit olie komt. De mieren zijn dol op 
deze olie en slepen hiervoor de zaden mee. Op deze manier vindt de verspreiding van de 
zaden plaats, soms vele meters ver van de moederplant. 

De plant heeft een lichte voorkeur voor een standplaats in de halfschaduw, vaak op 
kalkhoudende grond. 

Giftigheid 

Alle delen van de plant zijn zwak tot matig giftig, ook de zaden. Het 
aanwezige helleborin irriteert huid- en slijmvliezen. Reeds door onbeschermd met de zaden 
om te gaan kan de handhuid irritatie vertonen. Het gif werd vroeger als wormmiddel in de 
veeartsenijkunde gebruikt. 

Kweek 

In de tuin is de plant geschikt voor borders langs een tuinpad, of bij steen. De plant houdt 
van een kalkrijke en vochthoudende bodem. Als de plant veel zaad zet betekent dit vaak het 
einde. In de tuin is tijdig snoeien van uitgebloeide bloemen daarom van belang. De plant 
wordt gewaardeerd als groenblijvende opvulling van de ondergroei. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Groenblijvend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaste_plant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieskruid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ranonkelfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sectie_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Condroz
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fagne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Famenne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gaume
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ubachsberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Pietersberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kelkblad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kroonblad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nectari%C3%ABn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kokervrucht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wortelstok
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mierenbroodje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hellebrin
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Helleborus foetidus 'Wester Flisk' is een bekende cultivar, die roodgetinte stengels en 
bladstelen heeft. 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultivar
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Stinkende gouwe 

  

(Chelidonium majus)  

is een algemeen voorkomende vaste plant uit de papaverfamilie (Papaveraceae), de enige 

in het geslacht Chelidonium. Hij heeft kleine, gele bloemen en enigszins op eikenblad 

gelijkende bladeren. De stinkende gouwe bevat oranje-geel melksap en groeit vooral langs 

heggen en op ruige plaatsen. De plant wordt ook wrattenkruid genoemd. 

De stinkende gouwe komt voor van het Middellandse Zeegebied tot ver in Scandinavië en 

in Midden- en Noord-Azië. 

Beschrijving 

De bloem is heldergeel en 2-2,5 cm breed. Er zijn twee kelkbladeren, vier kroonbladeren, 

veel meeldraden en een stamper. Twee tot zes bloemen vormen een los scherm, dat van 

april tot in de herfst bloeit. 

Het blad is oneven geveerd of diep ingesneden en grof gekarteld. Er zijn in het eerste geval 

vijf of zeven deelblaadjes. De onderkant van het blad is blauwgroen. 

De vrucht is een doosvrucht van 2–5 cm lang, die van onderaf met twee kleppen geopend 

kan worden. De zaden worden door mieren versleept, omdat er een vettige witte zaadsluier 

(mierenbroodje) op zit, waar zij dol op zijn. 

Gebruiksgeschiedenis 

Volgens de middeleeuwse signatuurleer kon de plant bij galklachten toegepast worden, 

vanwege de gele kleur van het melksap en de vorm van de bladeren. Stinkende gouwe werd 

als geneeskruid ook gebruikt bij onder meer oogziekten. Het gele sap werd tevens 

tegen wratten ingezet; om een wrat te laten verdwijnen moest het sap van een verse stengel 

er meerdere malen per dag op worden gesmeerd. Een van de bladeren getrokken mengsel 

werd ooit gezien als een probaat middel tegen lichaamsbeharing. 

Alchemisten gebruikten stinkende gouwe bij het zoeken naar de steen der 

wijzen. Heksen deden het in de middeleeuwen in hun zalven (zie heksenkruid). 

De plant bevat giftige alkaloïden; de belangrijkste 

zijn berberine, coptisine, chelidonine, sanguinarine en chelerithrine. De isochinolide 

alkaloïden zijn verantwoordelijk voor de geeloranje kleur van het sap. Verder bevat het 

gewas etherische oliën en saponine. Vergiftiging met de sappen kan worden omschreven 

als een morfinevergiftiging. 

In de fytotherapie wordt de plant gebruikt in de vorm van tinctuur. 
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Taxus of venijnboom  

(Taxus baccata)  

is een conifeer uit de taxusfamilie (Taxaceae). De plant komt van nature voor in de Benelux. 
De boom wordt soms gewestelijk met 'ijf' aangeduid (vgl. Duits 'Eibe'). De venijnboom komt 
van nature voor in Europa, het noorden van Afrika en het zuidwesten van Azië. Er zijn van de 
venijnboom vele cultivars bekend. 

Algemeen 

De venijnboom is een langzaam groeiende plant en kan 12–20 m hoog worden. De 
venijnboom is tweehuizig (er zijn mannelijke en vrouwelijke planten). De venijnboom kan 
zeer oud worden. Er zijn planten in Engeland bekend die van voor het begin van de 
jaartelling zijn. 

De venijnboom is giftig voor mens en dier. Vergiftigingsgevallen bij paarden en vee komen 
voor, in de meeste gevallen veroorzaakt door het voeren van tuinsnoeisel. Dieren eten 
normaliter niet van de venijnboom. Een klein handje naalden is al dodelijk voor een paard. Bij 
het zagen en de verwerking van venijnboomhout komt houtstof met giftige bestanddelen vrij. 

De giftige bestanddelen van de venijnboom worden al heel lang gebruikt in medicijnen tegen 
kanker. In feite is een werkzame stof uit taxus, paclitaxel, het meest gebruikte middel tegen 
bepaalde vormen van kanker. Een ander giftig bestanddeel van taxus is taxine. Het zou een 
bestanddeel zijn van een pijlgif. Het veroorzaakt hartritmestoornissen, hartstilstand, lever- en 
nierbeschadigingen. 

Ook de schijnbessen (het rode omhulsel van het zaad) zijn giftig. Het rode vruchtvlees van 
de schijnbessen is in het geheel niet giftig. Het smaakt heel zoet, op de rand van weeïg. De 
harde pit, het zaad, is daarentegen wel giftig. 

Plantengemeenschap 

De venijnboom is een kensoort voor de klasse van de eiken- en beukenbossen op 
voedselrijke grond. 

Mythologie 

Yggdrasill, de 'Wereldboom' in de Noordse kosmogonie, werd in het verleden vaak geduid 
als een gigantische es. Vele wetenschappers zijn het er tegenwoordig over eens dat er ooit 
een fout is gemaakt bij de interpretatie van de oude geschriften en dat de boom zeer 
waarschijnlijk een venijnboom is. De vergissing zou haar oorsprong vinden in een alternatief 
woord voor de taxusboom in het Oudnoords; namelijk 'naald es' (barraskr). Daarnaast wordt 
in oude bronnen, waaronder de Edda's, gesproken over een vetgrønster vida wat 'altijd 
groene boom' betekent. Een es verliest in de winter echter zijn bladeren, terwijl een taxus zijn 
naalden behoudt. In vergelijking met de es, heeft de taxus een veel langere levensduur. Zo is 
een taxus bekend bij Fortingall in Schotland die naar schatting meer dan 2000 jaar oud is. In 
de beleving van de mensen toen waren zulke oude bomen onsterfelijk en werden daarom 
gezien als heilig. 

Naaldbomen werden in het verleden ook gezien als heilig omdat ze nooit hun groen 
verliezen. De levensboom was niet alleen een symbool uit oude verhalen, maar ook 
verzamelden de aanhangers van natuurgodsdienst zich vaak rond een oude boom. De taxus 
geeft op warme dagen gasvormige taxine af, een stof die bij mensen tot hallucinaties kan 
leiden. In trance werden er verhalen verteld uit de Edda's. Dit kan ook gerelateerd worden 
aan het verhaal over Odin die na negen dagen aan de boom te hebben gehangen zijn 
openbaring kreeg met betrekking tot de runen. 
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Cultureel gebruik 

De venijnboom is uitermate goed geschikt voor het gebruik in een heg omdat hij zich goed 
laat snoeien en omdat hij goed vertakt. Ook verdraagt een taxus een grote snoeibeurt 
bijzonder goed. Een oude boom kan zonder problemen uitlopen op oud hout. Hierdoor is een 
taxus ook zeer geschikt voor kandelaberen. 

Taxus komt men veel tegen op begraafplaatsen uit de romantiek. De venijnboom van 
Fortingall wordt door sommigen beschouwd als de oudste nog levende boom. 

Hout 

Het hout van de venijnboom is in de kern oranjeachtig, bruin of soms purper. Het spinthout is 
geelwit of crèmekleurig en tekent zich sterk af tegen het kernhout. Het hout is hard, taai, 
vast, duurzaam en decoratief. Het is geliefd onder houtdraaiers en meubelmakers, ook 
omdat het hout weinig werkt en scheurt. Taxus groeit doorgaans traag, waardoor het hout 
een fijne structuur en nerf ontwikkeld, met fijne jaarringen en een fraaie tekening op het 
dosse vlak. Doordat taxus langzaam groeit en het vaak gedrongen bomen of struiken betreft, 
komt er niet veel bruikbaar zaaghout op de markt. Het is hierdoor relatief kostbaar. Het hout 
wordt ook veel in luxe inlegwerk gebruikt. 

Het hout is enorm buigzaam en wordt van oudsher en tot op heden, vaak gebruikt 
om bogen van te maken. Bij de Slag bij Azincourt (1415) gebruikten de Engelsen bogen van 
taxushout. Daardoor hadden hun pijlen een veel groter bereik. Het is een van de redenen 
waarom ze de slag tegen de Fransen konden winnen. 

Taxushout behoort tot de zwaarste en duurzaamste naaldhoutsoorten. 

Ziekten 

Slecht groeiende venijnbomen in natte grond worden makkelijk aangetast door wortelrot 
veroorzaakt door Phytopthora, een schimmel. De taxuskever vreet aan de bladranden van 
de taxus. De larve vreet niet alleen aan de wortels van de venijnboom, maar ook aan die van 
vaste planten. 
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Tuinasperge  

(Asparagus officinalis subsp. officinalis)  

is een plant die in het wild vooral voorkomt in kuststreken en langs rivieren. De plant wordt 
vanwege de jonge scheuten geteeld als groente. Er zijn witte, groene en paarse asperges op 
de markt. De witte zijn onder de grond gegroeid en uit het licht gehouden, de groene en 
paarse asperges hebben wel zon gezien. In Noordwest-Europa zijn witte het meest 
gebruikelijk, in landen als Italië groene. 

Het woord asperge is via het Latijn (asparagus) ontleend aan 
het Griekse ἀσπάραγος (asparagos) of ἀσφάραγος (aspharagos), een woord van onzekere 
herkomst. 

Botanische beschrijving 

De asperge heeft rechtopstaande stengels die tot 2 meter lang kunnen zijn. De jonge 
stengels zijn de asperges. De plant heeft zeer fijne 10 tot 25 mm 
lange naaldvormige bladeren, die eigenlijk geen bladeren zijn maar vergelijkbaar met takjes. 
De eigenlijke blaadjes zijn schubvormig en hebben aan de rugzijde een korte stevige stekel. 
De plant vormt vlezige wortels, waarin het reserve voedsel wordt opgeslagen. De asperge 
is tweehuizig. 

De plant bloeit vanaf juli met groenachtig, eenslachtige bloemen. De vrucht is een rode bes. 
De asperge is een kensoort voor het ligusterverbond (Berberidion vulgaris). Het 
aantal chromosomen is 2n = 20. 

Consumptie 

Geschiedenis 

De eerste tekenen van aspergeconsumptie zijn gevonden in de piramide van Sakkara 
in Egypte, gebouwd rond 2750 v.Chr. Ook de Romeinen wisten de groente twee eeuwen 
voor Chr. al te waarderen. Na de val van het Romeinse Rijk is ook de aspergeteelt in Europa 
teloorgegaan. De kennis werd wel levend gehouden in de Levant. Nieuwe groenten, 
waaronder asperge, werden door de Arabieren in de middeleeuwen in het 
Spaanse Andalusië geïntroduceerd. In de 15e eeuw kwam de aspergeteelt 
vanuit Spanje (meegebracht door de Moren) via Frankrijk naar het Noorden. Sinds de 17e 
eeuw werd de asperge in Frankrijk en sommige andere West-Europese landen weer 
gekweekt. 

In Nederland worden sinds de 19e eeuw op grotere schaal asperges gekweekt. Het oudste 
nog bestaande gebied is dat rond Bergen op Zoom, maar sinds de Eerste Wereldoorlog 
is Noord-Limburg het belangrijkste productiegebied voor asperges. De gemeente Peel en 
Maas is daarvan het centrum. Geleidelijk is het gewas ook in andere delen van het land 
(bijvoorbeeld Salland, Twente en Groningen) doorgedrongen. Een groot deel van de in 
Nederland gekweekte asperges wordt geëxporteerd naar Duitsland. In 2003 werd 
in Woerden een mes gevonden met de afbeelding van een asperge, daarom wordt 
aangenomen dat de asperge in Nederland al in de Romeinse tijd werd gegeten. 

In België worden asperges gekweekt in de streek rond Mechelen en de streek rond 
Bornem/Puurs (Kalfort) en levert een beperkte oogst. Vooral Kalfort is er bekend om. 
Vandaar ook vieringen als 'de aspergeworp' eind augustus, en 'aspuurge' in het 
domein Coolhem in Kalfort. 

Teelt 

De asperge is een meerjarige plant, die 8 tot 10 jaar achtereen op hetzelfde veld wordt 
geteeld. De bovengrondse plant, met houtige stengels en zijtakken, sterft af in de herfst, 
maar de ondergrondse delen overwinteren, en vormen in de lente nieuwe stengels. Witte 
asperges worden geoogst als ze nog onder de grond zijn, dit wordt het steken van asperges 
genoemd. Als de stengels wel boven de grond komen verkleuren ze naar groen of paars. 
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Voor de witte asperges wordt de grond rond de plant ongeveer een halve meter opgehoogd, 
zodat de scheut zijn weg omhoog naar het licht zoekt, en de scheut kan geoogst worden 
voor hij het oppervlak heeft kunnen bereiken. Aspergevelden worden vaak overdekt met 
folie. Dit heeft het tweeledige doel om de grond te verwarmen, zodat de plant sneller groeit 
en meer opbrengst levert, en om te voorkomen dat de koppen gaan verkleuren. 

Aspergeseizoen 

Het aspergeseizoen is betrekkelijk kort; in Nederland ongeveer twee maanden. De eerste 
asperges steken in de lente de kop op (naargelang de temperaturen in februari of begin 
maart). Traditioneel wordt er geoogst vanaf de tweede donderdag van april tot 24 juni 
(Hoogfeest van de geboorte van de Heilige Johannes de Doper). Hierna wordt de plant met 
rust gelaten om deze de tijd te geven om te groeien, zodat er nieuwe energie wordt 
opgedaan voor het volgende jaar. De (zonne-)energie wordt opgenomen door het 
bovengrondse groene aspergeloof en opgeslagen in de wortels. 

Kwaliteitsklassen 

Asperges worden door de Nederlandse telers in kwaliteitsklassen verdeeld. Qua dikte wordt 
het AA-formaat (20–28 mm) als optimaal beschouwd, maar ook de A (16–20 mm), B (12–
16 mm) en AAA (>28 mm) formaten worden, indien de asperge verder mooi is, tot de 
hoogste kwaliteitsklasse gerekend. De beste asperges zijn recht, hebben voldoende lengte, 
geen verkleuring aan de kop, geen open kop, zijn niet hol en hebben geen beschadigingen 
of bruine plekjes. Ze zijn regelmatig gevormd. 

Nederlandse witte asperges hebben sinds 2006 een kwaliteitslabel. Dit blauwe label, met 
Nederlandse vlag, geeft aan dat de groente in Nederland is gekweekt en wordt alleen voor 
de kwalitatief betere sorteringen gebruikt. 

In verhouding tot andere groenten zijn asperges duur, voor de mooiste klasse kunnen de 
prijzen oplopen tot 10 euro per kilo of zelfs meer (prijsniveau in 2018; de prijs is sterk 
afhankelijk van het weer). Reden hiervoor is dat het gewas erg arbeidsintensief is: elke 
stengel moet afzonderlijk in het veld worden opgespoord en daarna met de hand 
ondergronds op de juiste lengte worden afgesneden. 

Bereiding 

Asperges dienen voor het bereiden voldoende geschild te worden. Dit kan gedaan worden 
met een speciaal aspergemesje of met een dunschiller voor groente. Een onvoldoende 
geschilde asperge is draderig. De groente mag niet uitdrogen, ze kan enkele dagen bewaard 
worden gewikkeld in een natte schone theedoek in een afgesloten plastic zak in de koelkast. 
Geschild en ongekookt kan ze ingevroren worden. 

Asperges worden, afhankelijk van de dikte, in 8-10 minuten gaargekookt. Dit kan in een 
speciale aspergepan, waarin de asperges staande gekookt worden zodat de koppen niet 
onder water komen, maar een gewone kookpan volstaat ook. Een aspergeschep is een 
hulpmiddel bij het uitlekken. Een traditionele wijze van serveren is met ham en een 
gekookt ei en gesmolten roomboter. Een andere wijze van bereiden is asperges op zijn 
Vlaams. 

Volksgeneeskunde 

Traditioneel wordt aan de asperge geneeskrachtige werking toegekend als medicijn tegen 
bijensteken, hartproblemen, duizeligheid en tandpijn. Ook werd het toegepast 
als urineafdrijvend middel of laxeermiddel, en het is nu bekend dat het in asperges 
voorkomende aminozuur asparagine inderdaad de nierfunctie stimuleert. Ten slotte worden 
asperges (vanwege het fallische uiterlijk) ook aangeprezen als afrodisiacum. Tegenwoordig 
worden asperges vaak gewaardeerd door patiënten met een zoutarm dieet, daar de asperge 
zonder verdere toevoegingen een duidelijke eigen smaak heeft. 

Asperge-urine 
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Enige uren na het nuttigen van verse asperges heeft de urine bij ongeveer 45% van de 
mensen een merkwaardige geur. Dat komt doordat de zwavelhoudende stoffen in de 
asperge in het lichaam na consumptie snel worden omgezet in vluchtige zwavelhoudende 
verbindingen. Sommige biochemici menen dat die omzetting bij iedere asperge-eter 
plaatsvindt, maar dat niet iedereen de zwavellucht evengoed kan ruiken. Anderen denken 
dat het vermogen om asperge-urine te produceren bij een deel van de mensen ontbreekt. In 
elk geval zou het gaan om autosomaal dominante overerving. Een onderzoek onder 
ongeveer 7000 mensen van westerse afkomst leverde op dat het verschil zit in het 
reukvermogen en dat dat verschil bepaald wordt door genen op chromosoom 1: Ongeveer 2 
op de 5 proefpersonen kon de karakteristieke geur in hun urine ruiken na het eten van 
asperges, maar de andere 3 op de 5 niet.  

De stoffen waar het om gaat zijn methaanethiol, dimethylsulfide, dimethyldisulfide, bis 
(methylthio) methaan, dimethylsulfoxide en dimethylsulfon. Dit is 
door gaschromatografie aangetoond. De concentraties in de lucht boven asperge-urine van 
deze stoffen is meer dan 1000 maal verhoogd. Deze stoffen zitten echter niet in gekookte 
asperges, omdat ze snel vervliegen. Waarschijnlijk is asparagusinezuur de voorloper van 
deze stoffen in het menselijk lichaam. Deze stof heeft effect tegen nematoden in jonge 
aspergescheuten. 

Wereldwijde productie   

Topproducenten van asperge 2018 

Land Productie (ton) 

 China 7.982.230 

 Peru 360.630 

 Mexico 277.682 

 Duitsland 133.020 

 Spanje 68.403 

 Italië 49.000 

 Verenigde Staten 35.460 

 Japan 26.937 

 Thailand 23.779 

 Iran 20.957 

Ziekten en plagen 

De stengel van de asperge kan aangetast worden door de aspergevlieg (Platyparea 
poeciloptera), waardoor de stengels wat vergroeiingen vertonen, geel kunnen verkleuren en 
zelfs af kunnen sterven. De aspergevlieg legt in het voorjaar eitjes op de jonge net zichtbare 
kopjes van de asperge. De larven die uit de eitjes tevoorschijn komen, eten verticale gangen 
en verpoppen in het stengeldeel onder de grond. Er kunnen bij een zware aantasting wel 3 à 
4 larven in een aspergestengel actief zijn. Karakteristiek voor de aspergevlieg zijn de zigzag 
gestreepte vleugels, de vlieg is ongeveer 6 mm groot en is vooral waarneembaar op 
windstille avonden. Van deze vlieg komt maar een generatie per jaar voor, na eind juli is de 
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aspergevlieg nauwelijks nog actief. Controle of aspergevlieg de boosdoener is, kan 
eenvoudig door afstervende stengels op verschillende plaatsen dwars door te snijden en te 
kijken of de typische vreetgangetjes van de larven te vinden zijn. 

Voedingswaarde 

Volgens het Nederlands Asperge Centrum bevat asperge per 100 gram: 

• 88 kJ ≈ 21 kcal 

o 2 g eiwit 

o 10 mg koolhydraten 

o 20 mg calcium 

o 1 mg ijzer 

o 5 mg natrium 

o 20 mg vitamine C 

Trivia 

• Twee heel andere groentes, de schorseneer en de haverwortel, worden ook wel 
winterasperge of armeluisasperge genoemd, maar deze groentes hebben 
behalve de langgerekte vorm en witte kleur na het schillen geen enkele gelijkenis 
met de asperge. 

• Een bundel asperges is afgebeeld op een stilleven van Édouard Manet. In 
Nederland staat Adriaen Coorte bekend als schilder van asperges. 

• De langste asperge ooit gestoken is 3,11 meter lang, en is te zien in het 
Nationaal Asperge- en Champignonmuseum Museum De Locht in Melderslo. 
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Tuingoudsbloem  

(Calendula officinalis)  

is een plant die behoort tot de composietenfamilie (Compositae of Asteraceae). De soort 
wordt in siertuinen gebruikt. De plant is oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Europa. 

Het is een eenjarige plant met meestal oranje, maar soms ook gele bloemen. 

De plant wordt 30-45 cm hoog en heeft stompe bladeren. De goudsbloem bloeit van mei tot 
november. De vruchten zijn meestal gekromd en bootvormig. 

Ecologie 

De goudsbloem is waardplant voor de rupsen van Spilosoma virginica, Brenthia 
buthusalis, gamma-uil (Autographa gamma), Condica capensis, de goudgele 
boorder (Gortyna flavago), vlekdaguil (Heliothis peltigera), geoogde w-uil (Lacanobia 
contigua), groente-uil (Lacanobia oleracea), kooluil (Mamestra 
brassicae), erwtenuil (Melanchra pisi), splinterstreep (Naenia typica), huismoedertje (Noctua 
pronuba), Papaipema nebris en oranje o-vlinder (Pyrrhia umbra). 

Toepassingen 

Consumptie 

Verse of gedroogde bloemen kunnen worden gebruikt in soepen. De bloemen kunnen ook 
gebruikt worden als kleurstof voor kaas, boter en andere levensmiddelen. Vroeger werden 
de bloembladen gebruikt voor vervalsing van saffraan. 

Medisch 

De jonge bladeren en de bloemen zijn eetbaar en heilzaam voor gal en lever. Van de plant 
worden ook zalf en tinctuur gemaakt. Deze hebben als eigenschap dat ze 
wondsamentrekkend, huidherstellend en desinfecterend werken. In de bloembladen 
zit etherische olie, die veel gebruikt wordt in zalf. 

Olie 

Ook de vruchten zijn oliehoudend. Goudsbloemolie gewonnen uit de vruchten kan gebruikt 
worden als bindmiddel in verven en lakken. De goudsbloemolie is na bewerking ook geschikt 
als verfverdunner ter vervanging van andere schadelijke verdunners. 

Symboliek 

Een mythe vertelt het verhaal over de mooie Aphrodite. Toen haar Adonis stierf kwamen er 
uit de tranen die zij huilde goudsbloemen tevoorschijn. 

In het christendom is de goudsbloem gewijd aan Maria. In de Middeleeuwen verbond men 
vaak de naam van Maria aan iets dat mooi was. Vandaar de naam 'Mariagold' voor de 
goudsbloem. 

Andere volksnamen voor de goudsbloem zijn 'kroningsbloem' of 'oranjebloem'. Dit omdat de 
plant een historische verbintenis heeft met het hof van de Oranjes. 

Heksen gebruiken de plant bij spreuken met betrekking tot de gezondheid of bescherming, 
zie ook afweerkruiden. 
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Tuinjudaspenning of judaspenning  

(Lunaria annua)  

is een tweejarige, 50-80 cm (soms tot 100 cm) hoge plant uit 
de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae). De wilde judaspenning (Lunaria rediviva) lijkt op de 
judaspenning, maar heeft langwerpige in plaats van ronde zaaddozen. 

Botanische beschrijving 
De bovenste bladeren van tuinjudaspenning zijn zittend tot zeer kort gesteeld, de onderste zijn 
gesteeld. De bladeren zijn grof gekarteld, en eirond tot hartvormig. 

In het begin van het tweede jaar ontwikkelen de bloemstengels zich snel. De bloemen zijn 
reukloos en 2,5-3 cm groot. De kleur van de bloemen wordt omschreven als paars, mauve of wit. 
De bloemen zijn gegroepeerd aan de top van de rechtopstaande stengel. De bloeitijd loopt van 
april tot in juni. 

De hauwtjes zijn bijna rond. De vruchten zijn plat en 3-6 cm groot. 

De plant is aantrekkelijk voor vlinders. De plant verwildert vaak vanuit tuinen en groeit dan langs 
bosranden, bij heggen, en in wegbermen. De plant heeft een voorkeur voor zonnige tot licht 
beschaduwde standplaatsen. 

Verspreiding 
De plant is afkomstig uit Zuidoost-Europa. In zowel België als Nederland is de soort algemeen 
vanuit tuinen verwilderd, iets wat ook voor andere delen van Midden- en West-Europa geldt. 

Verklaring van de naam 
De plant dankt zijn naam aan de droge tussenschotten van de hauwen die op 
zilveren penningen lijken. Judas Iskariot verraadde Jezus voor 'dertig zilverlingen', de klassieke 
benaming uit de Statenbijbel. Volgens sommige volkslegenden zou Judas toen hij zich verhing de 
zilverstukken onder zijn galg hebben laten vallen of hebben weggeworpen; daaruit zou de 
judaspenning gegroeid zijn. 
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Tuinpeterselie  

(Petroselinum crispum)  

is een tweejarige, winterharde, kruidachtige plant uit de schermbloemenfamilie (Apiaceae). 

Kenmerken 

De plant groeit op rijke, vochtige en diep gespitte grond in de volle zon of iets in de 
schaduw. De kiemingstijd van het zaad is relatief lang; de zaden vragen een rijke, vochtige 
grond. De plant wordt ongeveer 20 tot 60 centimeter hoog. Peterselie wordt 
als waardplant gebruikt door rupsen van de boksbaardvlinder (Amphipyra tragopoginis) en 
de spurrie-uil (Discestra trifolii). De plant bevat een hoge concentratie aan oxaalzuur. Deze 
verbinding is betrokken bij de vorming van nierstenen. 

Gebruik 

De bovengrondse delen van peterselie worden veel gebruikt in de Europese keuken, maar 
evenzeer in de Amerikaanse keuken en in het Midden-Oosten. Het kruid is fris van smaak. 

Er zijn drie soorten in gebruik. 

• Krulpeterselie (P. crispum var. crispum) met de bekende gekroesde bladen wordt 
in hoofdzaak gebruikt als garnering. 

• Bladpeterselie of platte peterselie (P. crispum var. neapolitanum) heeft gladde 
bladeren en heeft door een hoger watergehalte en een hoger gehalte 
aan etherische oliën (in hoofdzaak apiol) een fijnere smaak dan krulpeterselie. 

• Van wortelpeterselie (P. crispum var. tuberosum) wordt de penwortel gegeten. 
Deze wortels zijn zo'n 15 cm lang en zijn door veredeling vlezig en goed eetbaar 
geworden. Van krulpeterselie en bladpeterselie is de wortel niet 
eetbaar. Wortelpeterselie komt in het wild nog voor rondom bergbeekjes in 
mediterrane berggebieden. In Nederland en België is de plant nauwelijks bekend. 

Bladeren en wortel kunnen worden gedroogd, waarna deze lang bewaard kunnen worden. 
Bladeren kunnen ook worden ingevroren. Van wortelpeterselie dient de wortel eerst te 
worden geblancheerd alvorens deze wordt ingevroren.  

Geschiedenis 

Bij de oude Grieken was peterselie het symbool van de vreugde. De combinatie van 
peterselie en marjolein werd daar als middel tegen een kater gebruikt. 

Door de Romeinen werd het gebruik van het kruid verspreid over West-Europa. In de 
Middeleeuwen werd peterselie gebruikt als groente en werd onder meer verbouwd in de 
keizerlijke tuinen van Karel de Grote.  

Culinair 

 

Peterselie 

Peterselie (in veel gevallen de bladen) dient pas aan spijzen toegevoegd te worden vlak voor 
het serveren (dus niet meegekookt te worden) omdat het anders te veel van zijn smaak en 
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frisheid verliest. Dit kan in combinatie met bieslook. Ook wordt het vaak samen 
met knoflook aan roomboter toegevoegd om kruidenboter te vormen. Bladpeterselie kan ook 
in salades gebruikt worden. 

Gemalen peterseliezaadjes worden ook als specerij gebruikt.  

De wortel van wortelpeterselie kan rauw worden gegeten. Geraspte wortel kan worden 
toegevoegd aan salades.  

Peterselie is een klassiek bestanddeel van een bouquet garni. 

Medicinaal 

Kruidenthee van peterselie kan worden gebruikt als diureticum. Het verhoogt de afscheiding 
van urine door het afremmen van de Natrium-kaliumpomp in de nieren. Hierdoor wordt de 
afscheiding van water en natrium versterkt en tezelfdertijd de absorptie 
van kalium verhoogd. Cherokee Indianen gebruiken het als tonic ter versteviging van 
de urineblaas.  

Chinese en Duitse herboristen raden deze thee aan tegen hoge bloeddruk en het wordt 
gebruikt als menstruatieopwekkend middel. 

De medicinaal actieve stoffen bevinden zich in alle delen van de plant, maar zijn het sterkst 
geconcentreerd in de etherische olie van de zaden. De belangrijkste stoffen in de etherische 
olie van peterselie zijn apiol en myristicine. Myristicine is vooral bekend als het 
psychoactieve bestanddeel van nootmuskaat. In onderzoek bij muizen is een 
mild sederende werking gevonden van peterselie, wat mogelijk aan de aanwezigheid van 
myristicine toe te schrijven is.  

Verse peterselie bevat relatief veel mineralen (met name ijzer en silicium), evenals B-
vitaminen en caroteen. Het vitamine C gehalte is uitzonderlijk hoog (80-300 mg per 100 
gram). Het gehalte aan vitaminen daalt sterk wanneer peterselie wordt gedroogd. Om dat te 
voorkomen kan peterselie worden ingevroren.  

Overige toepassingen 

Door peterselie te kweken in de buurt van rozen, kan de geur van de rozen worden versterkt 
en de gezondheid worden verbeterd. Een aftreksel kan worden gebruikt als haarversteviger. 
Ook kan het worden toegevoegd aan een lotion voor een droge huid of om sproeten te 
verminderen. Het kauwen op de rauwe bladen verfrist de adem en wordt ingezet om de geur 
van knoflook uit de mond te verminderen. De etherische olie van peterselie wordt soms 
verwerkt in parfums voor mannen.  
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Tuinzuring  

(Rumex rugosus Campd.) 

werd vroeger wel als groente geteeld en wordt nu wel verwilderd aangetroffen bijvoorbeeld in 

wegbermen en op spoortaluds. De plant onderscheidt zich van de Veldzuring en de Geoorde 

zuring door de opvallend weelderige, dichte en omhoog staande bloeiwijze in de tot een 

meter hoge planten. 

De plant bloeit ongeveer een maand tot zes weken later dan de Veldzuring tegelijkertijd met 

de Geoorde zuring. Ook lijkt de plant verder erg veel op de Geoorde zuring. Alleen zijn de 

bladeren groter en breder dan die van de Geoorde zuring. 

De bloemen zijn eenslachtig. En aan één plant vind je steeds maar een type bloemen. Het is 

derhalve een tweehuizige plantensoort. De vrouwelijke bloemen hebben opvallende witte 

veegstempels waarmee ze het pollen uit de lucht kunnen vegen. Na de bloei blijven drie 

binnenste bloemdekbladen als vruchtkleppen om de vrucht zitten. De vrucht is een nootje. 

De buitenste bloemdekbladen slaan terug tegen de bloemsteel. 
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Ui  
 
(Allium cepa) of tuinui, 

 in Zuid-Nederland en Vlaanderen ook wel ajuin of juin genoemd, en in Noord-
Nederland siepel, is een plant uit de narcisfamilie. 

De ui wordt wereldwijd in de keuken gebruikt als groente en bestaat in allerlei vormen en 
kleuren. Uien hebben een sterke smaak en geur, die verminderen bij verhitting. De ui is 
een bolgewas en heeft in het algemeen een of meer papierachtige buitenste rokken om een 
gelaagde kern. 

Geschiedenis 

De herkomst van de plant is onduidelijk, maar waarschijnlijk stamt ze uit Midden-Azië hoewel 
daar nooit wilde exemplaren zijn aangetroffen. Uit geschriften van rond 3000 v.Chr. blijkt dat 
de ui voor het eerst in delen van Azië, in Iran en Afghanistan, werd verbouwd. In deze 
periode werd de ui ook in China en later ook in het oude India verbouwd. Vanuit India is de ui 
naar Griekenland en Egypte gebracht. In decoraties en hiërogliefen van piramides komt de ui 
veelvuldig voor. De piramidebouwers kregen uien als rantsoen. Aangenomen werd dat de ui 
de fysieke kracht bevorderde en ziekten hielp voorkomen. Uien werden ook in graftombes 
gelegd voor in het volgende leven. Ze waren tegelijkertijd voedsel en medicijn tijdens de reis 
naar het hiernamaals. Ook zou de schil door de structuur gezien worden als een symbool 
van eeuwigheid. 

Uien werden ook door Grieken en Romeinen gebruikt. Een deel van de markt in Athene werd 
zelfs 'ta skoroda' genoemd, wat 'de knoflook' betekent en aangeeft dat de handel 
in Allium deel uitmaakte van het dagelijkse leven. Na de introductie door de Romeinen in 
Europa werd de ui als groente snel populair. In de 13e eeuw was er in Londen een levendige 
handel en werden er zelfs geïmporteerde uien verkocht. Vanaf dat moment nam de ui in 
belang toe, zowel in Europa als daarbuiten. 

Naam 

De woorden ui en ajuin zijn eigenlijk dezelfde. Ajuin, zusterwoord van het Engelse onion en 
het Franse oignon, klonk in Noord-Nederland als "ui-jèn". Woorden op -en zijn meestal 
meervoud, en zo werd ui-jen voor meervoud gebruikt en ui voor enkelvoud. 

Evenals het Duitse "Zwiebel", stamt het Nedersaksische en Friese woord "si(e)pel" voor "ui", 
af van het Latijnse cepula, het verkleinwoord van cepa (ui)., net als de namen voor de ui in 
het Italiaans, Spaans, Pools, Tsjechisch, Oekraïens, Lets en andere talen. 

Groeiwijze 

De ui is een bolgewas en is verwant aan de sint-jansui, prei, bieslook en knoflook. Deze 
bolgewassen slaan voedsel op in een bol die de winter overleeft en daardoor kunnen ze als 
eerste planten in de lente boven de grond komen en bloemen vormen en zich voortplanten. 
Bolgewassen bevatten veel suiker, waardoor ze niet snel doodvriezen en lang zonder 
voedsel kunnen.De uienplant groeit uit zaad. In het eerste jaar wordt de bol gevormd, in het 
tweede jaar gaat de plant bloeien om zich voort te planten. 

Irritatie 

Men denkt bij uien vooral aan hun scherpe smaak die ze rauw moeilijk in grote 
hoeveelheden te eten maakt, maar ze zijn ook erg zoet. Ze hebben een scherpe smaak en 
geur die onze ogen bij het snijden ervan zelfs tot tranenproductie aanzet. Bij het snijden van 
uien worden ook cellen stuk gesneden. In een uiencel komen twee gedeelten voor. Eén deel 
bevat het enzym alliinase, het andere deel zwavelverbindingen. Bij het stukgaan van de  
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cellen worden er zwavelzuurverbindingen gevormd. Hieruit komt het gas propaanthial-S-
oxide vrij. Wanneer dit gas in contact komt met de ogen vormt het met het oogvocht een 
zwavelzuurverbinding, dat de zenuweinden in het oog irriteert. Hierdoor gaan de ogen 
tranen. Overigens is het tranen te voorkomen door uien in de koelkast te bewaren of door ze 
onder water te schillen. Tussen de uiensoorten komen verschillen in hoeveelheid 
vrijkomende zwavelzuurachtige verbindingen voor. 

Teelt 

Bij de teelt van uien in Nederland en Vlaanderen zijn de volgende teeltwijzen te 
onderscheiden: zaaiuien, winteruien, picklers, eerstejaars plantuien, tweedejaars plantuien 
en zilveruien. 

• zaaiuien - De teelt van zaaiuien gebeurt op akkerbouwbedrijven en vindt 
voornamelijk plaats in Noord-Groningen, Noord-Friesland, Zeeland, Flevoland, 
Zuid-Holland en Noord-Holland. Ze worden vanaf de tweede helft van maart tot 
de eerste helft van april gezaaid. De oogst vindt afhankelijk van het ras plaats in 
augustus of september. De laat geoogste uien worden meestal bewaard. De 
buitenste rok droogt in tot een droge, strogele huid, die de bol tijdens de bewaring 
beschermt. Op beperkte schaal worden er ook rode uien geteeld. 

• winteruien - De teelt van winteruien is van geringe betekenis. Hiervoor worden 
vroegrijpe Japanse rassen gebruikt. Vroeger werd hiervoor de Zwijndrechtse 
pootui gebruikt, maar de Japanse rassen zijn drie tot vijf weken eerder oogstbaar. 
De uitzaai is omstreeks 25 augustus en de oogst begint in de tweede helft van 
juni. 

• picklers - De teelt van picklers komt overeen met die van zaaiuien, maar er wordt 
door dikker zaaien (30–35 kg/ha) een kleinere ui (28–35 mm doorsnede) geoogst. 
Picklers worden overwegend voor de conservenindustrie geteeld. 

• eerstejaars plantuien - Dit zijn kleine uitjes van 8–21 mm doorsnede, die na 
bewaring gedurende winter in het daarop volgende jaar worden uitgeplant voor 
de teelt van plantuien. 

• plantuien of tweedejaarsuien - Deze worden geteeld uit eerstejaarsplantuien en in 
februari of maart uitgeplant. Geoogst wordt vanaf begin juli tot half augustus. 

• zilveruien - Zowel de teelt als de verwerking van zilveruien tot tafelzuren vindt 
plaats door gespecialiseerde bedrijven. Zilveruien zijn witte uien in tegenstelling 
tot de andere uien die geel, rood, wit of oranje zijn. 

Toepassingen 

De ui heeft, in zowel positief als negatief opzicht, altijd veel aandacht gekregen. Hij speelde 
een belangrijke rol in de folklore, literatuur en schilderkunst en werd niet zelden symbolisch 
of geneeskrachtig gewaardeerd. Uien zijn niet alleen een groente, maar ook een 
smaakmaker, net als prei, wortel en selderieknol. Ook worden gedroogde, gebakken uitjes 
gebruikt (bawang goreng). Meestal worden hier Spaanse uien voor gebruikt, omdat die een 
hoger droge stof gehalte hebben. In de boeddhistische keuken worden uien vermeden, 
vanwege de geur en de vermeende lustopwekkende werking.Om er na het groeiseizoen voor 
te zorgen dat uien lang bewaard kunnen worden, alvorens ze worden geconsumeerd, moet 
vermeden worden dat ze gaan spruiten. Dit wordt bereikt door ze net voor de oogst te 
besproeien met een kiemdodingsmiddel, bijvoorbeeld maleïnehydrazide. Vooral voor de 
export is dit van groot belang. Nederland is de grootste uienexporteur ter wereld en levert 
aan 120 landen in alle werelddelen. 
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Veldhondstong  

(Cynoglossum officinale)  

is een tot 80 cm hoge, tweejarige plant uit de ruwbladigenfamilie (Boraginaceae). 

De veldhondstong komt vooral voor op droge stikstofhoudende grond, zoals op dijkhellingen 
en in de duinen. De grond dient kalkrijk en licht basisch te zijn. In Nederland is de plant 
beperkt tot de Noord- en Zuid-Hollandse duinen. 

Gedurende het eerste jaar vormt de plant met haar bladen een bladrozet; pas in het tweede 
jaar vormt ze stengels, waaraan de rode tot blauwe bloemen verschijnen. 

De veldhondstong komt voor in de gematigde streken van Europa en Azië; in Noord-Amerika 
is de plant ingevoerd. 

Gebruik 

De plant bevat alkaloïden en wordt als giftig beschouwd voor paarden en vee. 
Veldhondstong is in de volksgeneeskunst gebruikt als wondheelmiddel. Omdat het 
aanwezige pyrrolizidinalkaloïde ook voor mensen giftig is, dient de plant niet inwendig 
gebruikt te worden. 
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Venkel  

(Foeniculum vulgare)  

is een plant uit de schermbloemenfamilie (Apiaceae). Het is een naar anijs smakende plant 
waarvan de draadvormige vertakkingen van de bladeren als kruid en 
de zaden als specerij gebruikt worden. Knolvenkel (Foeniculum vulgare Azoricumgroep) is 
een aparte cultivargroep van venkel met verdikte bladscheden die tezamen een 
bovengrondse bol-achtige structuur vormen, de venkelknol, die als groente wordt gebruikt. 
Bij bladvenkel ontbreekt de knol. De venkelplant kan tot boven manshoogte groeien. 

De zaden staan al eeuwenlang bekend als geneeskrachtig. Ze worden op verschillende 
manieren toegediend. De krachtigste vorm daarvan is de venkelolie, die uit de zaden wordt 
geperst. Een andere mogelijkheid is het trekken van extracten (bereid als thee) uit de zaden. 
Bij hoge doseringen kunnen volgens het Voedingscentrum hallucinaties optreden en bij 
regelmatig gebruik kan leverschade ontstaan of mogelijk kanker. 

Venkelzaad kan onder meer helpen bij darmproblemen en menstruatiestoornissen. Ook 
wordt het gebruikt om borstvoeding te stimuleren, aangezien de etherische olie die van de 
zaden wordt gemaakt een grote hoeveelheid anethol (een fyto-oestrogeen) bevat. Een 
bewezen mechanisme hiervoor ontbreekt nog of is omstreden. Het Voedingscentrum en de 
gezamenlijke Nederlandse verloskundigen raden het gebruik van venkel(-thee) af voor 
vrouwen die borstvoeding geven. 

Venkel is oorspronkelijk afkomstig uit Azië en het Middellandse Zeegebied en werd via 
middeleeuwse handelsroutes naar de rest van Europa vervoerd. Vooral in Zuid-Europa wordt 
knolvenkel veel verbouwd en is de knol een belangrijk ingrediënt van onder meer salades. 

Kauwen op venkelzaad onderdrukt het hongergevoel. In vroeger tijden kauwden gelovigen 
die nuchter ter kerke gingen soms venkelzaad tijdens de kerkdienst.  
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Verfbrem  

(Genista tinctoria L.)  

is een struik, die tot de vlinderbloemenfamilie behoort en in bijna geheel Europa voorkomt. 

In Nederland voornamelijk op de waddeneilanden. De soort staat op de Nederlandse Rode 

lijst van planten als zeldzaam en sterk afgenomen. Zowel de planten als de zaden zijn 

giftig. Verfbrem komt ook voor in siertuinen. 

De struik wordt tot 80 cm hoog. De gewimperde bladeren van de verfbrem zijn langwerpig 

en zitten regelmatig aan de tak. De struik bloeit in Nederland van juni tot september met 

lange trossen goudgele bloemen. De bloemen staan aan het eind van de takken en zijn 

onbehaard en worden veel door bijen bezocht. Aan de voet van de kelk zitten 

twee steelblaadjes. De vrucht is een onbehaarde peul met talrijke zaden. 

Verfbrem komt voor in lage graslanden, duinvalleien, heidevelden en bermen. 

Toepassingen 

Vroeger werd deze brem gebruikt voor het verven van kledingmateriaal. Uit de bloeiende 

toppen kan de gele kleurstof luteoline gewonnen worden. 
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Vingerhoedskruid  

(Digitalis purpurea), ook wel gewoon vingerhoedskruid genoemd,  

is een giftige tweejarige of meerjarige plant. De plant komt in Nederland en België algemeen 
voor. Hij wordt ook wel in siertuinen gebruikt en zaait zich gemakkelijk uit. 

Botanische beschrijving 
Vingerhoedskruid wordt 30-200 cm groot. De plant heeft eironde tot lancetvormige bladeren, die 
aan de onderzijde grijs behaard zijn. De stengel en bloemstelen zijn bezet met korte, zachte 
haren. Vingerhoedskruid bloeit van mei tot oktober met meestal donkerrood gevlekte bloemen. Er 
zijn drie kleuren: hardroze, lichtpaars en wit. Om de roze vlek zit een witte rand. De witbloeiende 
planten worden soms als aparte soort gezien. De bloemkroon is 4-5 cm lang. 
De hommels moeten in de bloemkroon kruipen om bij de nectar te kunnen komen. Soms wordt 
echter een gaatje in de bloemkroon gebeten om zo bij de nectar te kunnen komen. Een plant kan 
meer dan negentig bloemen hebben en duizenden zaadjes. 

Pelorische topbloem 
In bijzondere omstandigheden ontstaat er een pelorische topbloem op de bloemstengel van het 
vingerhoedskruid. Die is niet tweezijdig symmetrisch (een verticale symmetrieas), 
maar alzijdig symmetrisch. Bij normale bloemen is het aantal bloembladen altijd vijf. Ze zijn met 
elkaar vergroeid, maar aan het aantal schulpjes is dat nog zichtbaar. Pelorische bloemen hebben 
wel 8 tot 14 schulpjes. De akkerhommel heeft een voorkeur voor deze bijzondere bloemen. 

Voorkomen 
De plant komt in heel Europa voor en is daarbuiten bij geschikte omstandigheden vaak 
ingeburgerd. Geschikt biotoop is gekapte plekken in het bos en andere omgewerkte, een deel 
van de dag beschaduwde lichte gronden. Of het om wilde planten of verwilderde tuinplanten gaat 
is eigenlijk niet vast te stellen. In Nederlands Limburg en in de Achterhoek zou de wilde plant nog 
te vinden zijn. De witbloemige variant Digitalis purpurea 'Alba' heeft op de Nederlandse Rode lijst 
van planten gestaan. 

Plantengemeenschap 
Het vingerhoedskruid is een kensoort voor de wilgenroosjes-associatie (Senecioni sylvatici-
Epilobietum angustifolii). 

Gebruik 
Medisch 

De plant bevat de glycosiden: digoxine en digitoxine (digitaline) en is erg giftig. Digoxine wordt 
gewonnen uit de bladeren van tweejarige planten en wordt gebruikt bij behandeling van bepaalde 
hartritmestoornissen (atriumfibrilleren) en (steeds minder) bij de behandeling van hartfalen. Deze 
toepassing is voor het eerst beschreven door de Engelse arts William Withering (1741-1799) uit 
Birmingham, die waarnam dat een kruidenmengsel van een lokale kruidengenezeres ("old 
Mother Hutton" uit Shropshire) zeer effectief was bij ernstig oedeem van de benen. Hij ontdekte 
dat vingerhoedskruid het effectieve bestanddeel in het mengsel was en publiceerde deze 
bevinding in 1785 in zijn boek "An Account of the Foxglove and some of its Medical Uses". 
Hoewel hij het middel voor oedemen aanbeval en de werkingswijze hem niet bekend was, was 
hem wel opgevallen dat het de pols verlangzaamt: "it has a power over the motion of the heart, to 
a degree yet unobserved in any other medicine, and (...) this power may be converted to salutary 
ends". 
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Heksenkruid 

De plant wordt gerekend tot de zogenaamde heksenkruiden. Hij wordt soms genoemd als 
ingrediënt voor heksenzalf. 
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Virginische of Amerikaanse toverhazelaar  

(Hamamelis virginiana)  

is een struik uit de familie Hamamelidaceae. De soort komt van nature voor in Noord-
Amerika van Nova Scotia westwaarts tot Minnesota en van zuid en centraal Florida tot het 
oosten van Texas. 

De struik kan 6 m, soms zelfs tot 10 m, hoog worden en geeft een bossige groei door de 
vele takken, die net boven de grond met de groei beginnen. De bast is lichtbruin, glad, maar 
schilferig. De bast is aan de binnenkant roodpaars. De jonge, lichtoranjebruine takjes zijn 
behaard, maar worden bij het ouder worden kaal en donkerbruin of roodbruin en hebben 
gewoonlijk witte vlekjes. De donkergroene bladeren zijn ovaal, 3,7-16,7 cm lang en 2,5-13 
cm breed. De bladsteel is 6-15 mm lang. De herfstkleur is geel met roestvlekken. 

 

Blad 

De Amerikaanse toverhazelaar bloeit in september tot en met oktober. De in clusters 
zittende bloemen hebben 4 meeldraden en zijn meestal lichtgeel tot heldergeel, maar ook 
oranje of rode bloemkleuren komen voor. De lintvormige bloemblaadjes zijn 10-20 mm lang. 

De 10-14 mm lange doosvrucht is verhout. Een jaar na de bestuiving is de vrucht rijp en de 
top explodeert dan open, waarna twee glimmend zwarte zaden tot 10 m ver weggeschoten 
worden. 

Het kernhout is licht roodbruin, maar het spinthout bijna wit. Het kernhout is zwaar en hard 
en heeft een dichtheid van 0,68.  

Gebruik 

De gevorkte twijgen van de toverhazelaar worden gebruikt bij het wichelroede lopen. 
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Vlas  

(Linum usitatissimum)  

is een plant uit de vlasfamilie (Linaceae). Het is een gewas dat al lang verbouwd wordt. Er 
zijn blauwbloeiende en witbloeiende rassen. Daarnaast zijn er rassen met bruine zaden en 
rassen met gele zaden. De zaden van het vlas (lijnzaad) zijn ongeveer 5 mm lang. De rassen 
kunnen naar gebruik als volgt worden ingedeeld: 

• Vezelvlas: voor linnen, al meer dan zesduizend jaar geteeld 

• Olievlas: voor lijnzaadolie 

Planten van olievlas zijn korter en meer vertakt dan die van vezelvlas en worden verbouwd 
voor de zaden waar olie uit gewonnen wordt. 

Teelt 

In Europa is de vezelvlasteelt voor linnen geconcentreerd in België en Noord-Frankrijk. 
In Normandië wordt Doudeville capitale du lin genoemd. In Nederland is Zeeuws-
Vlaanderen, en was vroeger ook Noord-Groningen, een belangrijk teeltcentrum. De vlasteelt 
binnen deze drie productielanden is in het laatste kwart van de twintigste eeuw bijna 
verdriedubbeld en omvat ruim 100.000 hectare. Meer dan 70 % van het eindproduct linnen 
wordt tot kleding verwerkt. Het spinnen van linnen gebeurt in lagelonenlanden, in hoofdzaak 
in China. Vlasvezel uit West-Europa wordt gebruikt vanwege de hoge kwaliteit er van. De 
expansie van de productie van vezelvlas heeft bijna geheel op Franse bodem 
plaatsgevonden, van 25.000 naar 75.000 ha, mede door ontwikkeling van eigen Franse 
vlasrassen. De tijd dat Nederland toonaangevend was als exporteur van zaaizaad is voorbij. 
Dit is er mede de oorzaak van dat het vlasareaal daar niet explosief is gestegen. 

Vezelvlas 

Vezelvlas wordt geteeld om de vezel. De vezel bestaat uit een bundel van cellen, waarvan 
de celwanden verdikt zijn met cellulose. Om de vezelbundel zitten gelignificeerde cellen, de 
houtpijp. 

Belangrijk is dat de plant tussen de 80 en 120 cm lang is, maar desondanks niet legert en 
pas zo hoog mogelijk vertakt. Vlas wordt in de eerste helft van april gezaaid. Het bloeit in juni 
en wordt geoogst in de tweede helft van juli. 

De vlasplant wordt met wortel en al uit de grond getrokken om een zo lang mogelijke vezel te 
behouden. Vroeger gebeurde dit met de hand en werd het vlas in schoven gezet. Dit gaf het 
typische beeld van de "vlaskapelletjes": kleine bosjes drogend vlas. Tegenwoordig gebeurt 
het trekken meestal machinaal en wordt het vlas plat op de grond gelegd, een bewerking die 
in het vakjargon slijten wordt genoemd. 

Dat het vlas niet onmiddellijk van het veld wordt verwijderd heeft te maken met het roten. 
Door dit proces wordt de pectine die het lint bindt aan de vezel verwijderd. Dit 
heet dauwroten. Het vlas wordt dus terug plat op de akker gelegd en moet gekeerd worden, 
om een egale roting te verkrijgen. Ook hiervoor zijn er aparte machines ter beschikking. 
Tijdens het zogenaamde keren kan het vlas ook ontzaad worden. Dit is het keerrepelen, 
waarbij de zaadbollen enkele dagen later bij het keren verwijderd worden. Bij 
het trekrepelen wordt tegelijkertijd het stro van de zaadbollen ontdaan. Het trekken geeft het 
al of niet ongerepelde vlas. 
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Bewerkingen 

 

Het bewerken van vlas en linnen op een centsprent (ca. 1830): ploegen, vlaszaad zaaien, 

eggen, wieden, oogsten (uittrekken), tot bosjes binden, met ijzeren kammen de 

zaadknoppen eraf halen, stengels laten rotten, drogen van het vlas, verhitten en uit de 

stengels knijpen, het vuil er uit kloppen, hekelen om het zacht te maken, spinnen, weven, 

bleken en naaien van het linnen. 

In de oude situatie werd het vlas niet op het veld gedauwroot. Het ongerepelde vlas werd 
opgeslagen in grote vlasschuren. Daarna werd het gerepeld. Bij het repelen wordt de 
zaadbol van de stengel verwijderd. Voor het verwijderen van de bast moet het vlas 
daarna geroot worden. Vroeger gebeurde dat in de rivier (daarom werd in België de Leie de 
"gouden rivier" genoemd). In Nederland gebeurde dit onder andere in de Binnenmaas in 
de Hoeksche Waard en het Waaltje, een dode rivierarm die door en langs de 
dorpen Heerjansdam en Rijsoord loopt. Ook vennen, waarvan sommigen nog steeds 
'Rootven' genoemd worden, werden voor dit doel gebruikt. Later werd het rootproces ook 
uitgevoerd in grote betonnen bakken met meestal een inhoud van 100 kubieke meter. Daarin 
werd het vlas 100 uur in water van 100 graden Fahrenheit (37,8 °C) ondergedompeld. In 
dorpen zoals 's-Gravendeel en Rijsoord stonden tientallen van deze bakken. Dit proces 
leverde de mooiste kwaliteit linnen op. De vlaswerkers hadden echter nogal eens te kampen 
met vlaskoorts, veroorzaakt door de boterzuurbacterie die bij het roten vrijkwam. Sinds 1968 
is deze wijze van werken snel teruggelopen door de concurrentie uit onder andere Rusland. 

Tegenwoordig gebeurt het roten op het veld (dauwroten). Door het gerote vlas op machinale 
wijze te braken en te zwingelen (hout uit de vezel verwijderen) komt de zachte vezel vrij 
(lange vezel). Het overschot noemt men klodde. Deze worden dan voor verdere verwerking 
geperst in balen. De stukjes kern (houtpijp) worden scheven genoemd. Deze scheven 
worden (als toevoeging) gebruikt in meubelplaten, bouwplaten en isolatiemateriaal. Bij het 
zuiveren van de scheven komt nog wat vlasvezel vrij (korte vezel) dat samen met lompen 
wordt vermalen tot grondstof voor de papierfabricage. Hier wordt oud-Hollands papier, 
bankpapier of sigarettenpapier van gemaakt. Ook kan het verwerkt worden in 
isolatiemateriaal en producten voor vormdelen in auto's. Er komen steeds nieuwe 
toepassingen bij, zoals de hybride vlasvezel-carbonfiets of hechtdraad in de chirurgie. 

Na het zwingelen wordt gehekeld. Met de hekel worden de vezels ontdaan van 
verontreinigen en gekamd tot een lange gladde bundel. De lange vlasvezels 
worden gekaard en gekamd om ze geschikt te maken voor het spinnen van fijne garens. Het 
vlasgaren wordt geweven tot doek en na bleking geeft dit het gebleekte linnen. De 
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hekelsnuit, de kamresten en de andere korte vezels worden gekaard waarbij alle vezels in 
dezelfde richting komen te liggen en gesponnen tot lokkengaren, grove draden (vlastouw, 
werk of etoupe). De korte vezels, hede genaamd, worden ook gebruikt voor de productie 
van touw dat door twijnen of slaan verkregen wordt. 

Op de vlasplant zitten evenveel korte als lange vezels, welke tegenwoordig ook droog 
gesponnen tot middelmatig fijne garens kunnen worden verwerkt of door middel van 
cotonisatie (verder ontbinden van de vezels door chemicaliën) of versnijden op 
katoenmachines goedkoop kunnen worden gesponnen. 

De fijnste lange vezels worden op natspinmachines (de lont loopt hier via warm water) tot 
uiterst fijne garens gesponnen die door het gebruikte water zoveel cohesie hebben 
gekregen, dat ze weinig uitstekende vezels hebben en meteen geschikt zijn om als ketting te 
worden gebruikt (zonder eerst gelijmd (gesterkt) te worden). Dit maakte het vlasgaren lang 
een ideaal kettinggaren tegenover katoen, dat in enkeldraads steeds gesterkt moet worden. 

Tot in de achttiende eeuw was de vlasvezel in Europa naast wol de belangrijkste grondstof 
voor textiel, maar in de negentiende eeuw is hij als zodanig verdrongen door katoen. De teelt 
kan zich nu alleen nog staande houden met behulp van subsidies. 

In de musea het Vlasschuurken (Koewacht, Nederland) en Texture (Kortrijk, Belgie) kan men 
verwerking van vlas van nabij volgen. 

Ziekten en beschadigingen 

Een ruime vruchtwisseling van 1 op 7 jaar moet veel ziekten bij vlas voorkomen. Vlasbrand 
(Pythium megalacanthum) bijvoorbeeld tast de planten aan vanuit de grond. 
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Vlier  

(Sambucus)  

is een geslacht van snelgroeiende heesters of kleine bomen. In de lente dragen ze tuilen van 
witte of crèmekleurige bloemen, gevolgd door kleine rode, blauwachtige of zwarte vruchten. 
Ook komt er een vlier met paars blad en roze bloemen voor. De vruchten van de vlier 
zijn steenvruchten. 

De bessen zijn een belangrijke bron van voedsel voor veel vogels. De vlier is de favoriete 
gastheer van het judasoor. De vlier is waardplant voor de schemerbladroller, gewone 
coronamot en grijze kruidenmot, dat zijn microvlinders. 

Soorten 

Het geslacht omvat wereldwijd 25 soorten. Algemeen voorkomende soorten 
in West- en Midden-Europa die ook in Nederland en België voorkomen zijn: 

• De gewone vlier (Sambucus nigra), met zwarte bessen, is de belangrijkste soort 
in Europa. Een in de natuur voorkomende variëteit van de gewone vlier is 
de peterselievlier (Sambucus nigra var. laciniata), die diep ingesneden bladeren 
heeft. 

• De trosvlier of bergvlier (Sambucus racemosa) groeit in de koudere delen van 
het noordelijk halfrond en heeft helderrode bessen. 

• De kruidvlier (Sambucus ebulus) is een soort die op kalkrijke gronden aan akker- 
en bosranden wordt gevonden. 

Trivia 

• De vlier wordt in Noord-Holland en Ameland ook 
wel flarieboom of vlaarder genoemd, en op Walcheren, in West-Vlaanderen, 
West-Zeeuws-Vlaanderen, het Land van Axel en Westdorpe vliender. 

• De vlier werd (en wordt soms nog) geassocieerd met bovennatuurlijke krachten, 
bijvoorbeeld als afweermiddel tegen (vermeende) hekserij, blikseminslag en 
ander kwaad. 
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Vlinderstruik  
 

(Buddleja davidii) 

 is een plant uit de helmkruidfamilie. In Europa is de soort vooral als tuinplant in gebruik, 

maar de plant komt ook verwilderd voor. De struik kan enige maar geen zeer strenge vorst 

verdragen, bij circa -15 °C kan de plant sterven. 

De plant wordt vlinderstruik genoemd omdat hij veel vlinders aantrekt. Een andere 

benaming is herfstsering, omdat de bloeiwijze op die van de seringen lijkt. De plant bloeit 

met langwerpige bloeiwijzen van juli tot september. De bloemen van de wilde soort zijn 

lichtpaars, maar kwekers hebben ook donkerpaarse, roze en witte cultivars ontwikkeld. 

Geelbloeiende vlinderstruiken in Nederlandse tuinen behoren meestal tot Buddleja × 

weyerana, een hybride waarvan de vlinderstruik een van de kruisingsouders is. Deze is 

matig winterhard. De meeste vlinderstruiken zijn bladverliezend maar er zijn ook 

groenblijvende soorten. De struik kan zo'n drie meter hoog worden. 

De geslachtsnaam Buddleja is afgeleid van de Engelse botanicus Adam Buddle. De 

soortaanduiding davidii verwijst naar pater Armand David. De naam wordt soms 

als Buddleia gespeld, maar de versie met de j is de correcte (oudste) naam. De plant komt 

van origine waarschijnlijk uit China. 

Tuin 

De onderzijde van de struik verhout en verhoute delen geven geen bloemen, de struik moet 

daarom jaarlijks of eens per twee jaar gesnoeid worden. De belangrijkste snoei gebeurt in 

het voorjaar na de vorstperiode (in april), de vlinderstruik wordt het best gesnoeid tot zo'n 

50 cm boven de grond. Als het warmer wordt, vormen zich vanuit de knopen nieuwe takken 

die later in het jaar bloemen zullen dragen. De snoei bevordert de conditie van de 

vlinderstruik en zorgt dat de plant niet te groot wordt. Een tweede moment om - naar keuze - 

de plant te snoeien, is na de bloei. Deze snoei is minder diep dan de voorjaars snoei, en 

dient vooral om bruin geworden bloemen te verwijderen, en om het uitzaaien te voorkomen. 

Het is wel goed om flink wat takken op de plant te laten staan, omdat deze de plant tegen de 

vorst beschermen. Als de plant niet gesnoeid wordt, zal de struik binnen enkele jaren 

verhouten en alleen hoog bloeien. De oude takken raken bovendien vaak beschadigd door 

vorst, en vormen dan een invalspoort voor verwelkingsziekten. 

Het vermeerderen van de vlinderstruik gaat door middel van stekken of zaaien. De struik 

produceert veel zaad, maar de planten die hieruit groeien lijken zelden op de moederplant. 

Stekken is eenvoudig en geeft wel identieke jonge planten. Steek de toppen van afgeknipte 

takken (na de snoei) in het voorjaar in vochtige aarde, deze toppen moeten ongeveer 20 cm 

lang zijn. De stekgrond is niet zozeer van belang, al zullen de stekken in luchtige en 

enigszins vocht vasthoudende grond sneller aanslaan. Geef indien nodig af en toe water om 

verdroging van de grond rondom de stekjes te voorkomen (niet te veel). De takken wortelen 

makkelijk, in de meeste gevallen zal 95% van de stekjes aanslaan en na ca. 6 weken nieuwe 

bladgroei vertonen. Waarschijnlijk zal een gewortelde stek nog hetzelfde jaar stevige takken 

met bloemen ontwikkelen. Stekpoeder bevordert de beworteling maar is niet echt nodig. 

Stekken kan ook in de zomer door een tak vlak onder twee bladogen af te knippen, de tak 

wordt met de bladogen in de natte grond gestoken. Ook nu voldoet luchtige humusrijke 

grond. 

De struik kan vrij goed tegen zeewind en kan daarom een uitkomst zijn voor mensen die niet 

ver van de kust wonen. 
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Rassen 

Bij een keuring van vlinderstruiken in 2011 in Boskoop, scoorden de volgende rassen het 

best. 

• Dart's Ornamental White, grote witte pluimen op een grote struik. 

• Pink Delight, grote zuiver roze pluimen op een grote struik. 

• Sunkissed, grote pastel lila pluimen op een grote stevige plant. 

• Pink Spread, rozerode pluimen op een struik die breder wordt dan hoog 

• Border Beauty, paarsroze pluimen op een grote struik, bloeit vroeg. 

• Camkeep (Camberwell Beauty) en Dartmoor, hebben beide vertakte paarsroze 
bloemtrossen. Dartmoor is groter dan Camkeep. 

• Dart's Purple Rain, vrij brede struik met vele paarse bloemtrossen 

• Nanho Purple en Nanho Blue, vrij kleine rassen (tot 1.50m) met fijn grijs blad en 
roodpaarse (resp. blauwpaarse) bloemen. 

• Pyrkeep (Purple Emperor), een compacte plant met grote donker purperen 
pluimen 

• Summer Beauty, een compacte plant met roze bloemen die neigen naar rood. In 
Amerika zijn rodere rassen in de handel. 

• White Wings, een witbloeiende grote struik 

• White Ball, een heel compacte plant met grijs blad en witte bloemen. 

Andere rassen zijn onder andere: de blauw bloeiende Ellen's Blue of Dart's Papillon Bleu met 

dikke pastelpaarse trossen. Er komen veel nieuwe Amerikaanse rassen in de handel, die 

steriel zijn en zich dus niet uitzaaien. Een deel van deze rassen is zo compact, dat ze 

meerdere jaren in een pot kunnen blijven staan. 

Bij het aanplanten van een witbloeiende vlinderstruik (bijvoorbeeld White Profusion) zal men 

moeten incalculeren dat het deel van de pluimen dat uitgebloeid is nogal (bruin) afsteekt 

tegen het nog in bloei zijnde gedeelte. 

Vlinders 

Buddleja heeft bloemen die speciaal gebouwd zijn op bestuiving door vlinders. De bloembuis 

is lang en smal, waardoor alleen insecten met een lange tong bij de nectar kunnen. De 

struik heeft nog een aanpassing aan insectenbestuiving: van een onbestoven bloem is het 

hartje geel, en daarmee goed zichtbaar voor insecten. Na bestuiving wordt het rood, een 

kleur die insecten slecht zien. 

In Nederland worden vlinderstruiken vooral bezocht door algemeen voorkomende 

dagvlinders, zoals Atalanta, Witjes, Kleine Vos, Distelvlinder en Gehakkelde Aurelia. De 

struik is zeer waardevol als voedselbron voor deze typische tuinvlinders, maar helpt weinig 

bij het redden van zeldzame vlindersoorten in Nederland. Deze komen niet op Buddleja af 

als vlinder, en ook hun rupsen hebben andere waardplanten nodig. 
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Wie graag veel vlinders wil zien op een vlinderstruik, kan het beste kijken aan het eind van 

de ochtend op een zomerdag met zonnig weer en weinig wind. Als het erg droog is, kan het 

helpen om de struik een half uur tevoren water te geven. Dit stimuleert de nectarproductie, 

en dat ruiken vlinders. Om wekenlang te kunnen genieten van vlinders is het aan te raden 

om een vroegbloeiende en een laatbloeiende Buddleja te planten. Of plant twee planten van 

dezelfde cultivar, waarvan de ene wel, en de andere niet teruggesnoeid wordt in het 

voorjaar. Dat scheelt ongeveer 3 weken in de bloeitijd. Door het jaar erna juist de andere 

plant te snoeien worden beide struiken niet te groot. 

Exoot 

Budleja davidii 

In Europa vinden we de struik in tuinen en op braakliggende terreinen in en rond grote 

steden, hier is de plant verwilderd als exoot. In een aantal landen wordt de struik als onkruid 

beschouwd. In Nederland zijn verwilderde vlinderstruiken in de natuur geen groot probleem, 

omdat er weinig natuurgebieden zijn met de droge, rotsachtige omgeving 

waaraan Buddleja de voorkeur geeft. Maar in de Belgische Ardennen en in Limburgse 

mergelgroeven groeien ze wel. Het overdadige uitzaaien is de reden waarom veredelaars, 

vooral in de VS, werken aan het ontwikkelen van steriele cultivars, die zich niet uitzaaien. 
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Vuurwerkplant of essenkruid  

(Dictamnus albus)  

is de enige soort uit het monotypische geslacht Dictamnus. De soort behoort tot 
de wijnruitfamilie (Rutaceae). De vaste plant komt van nature voor in de zuidelijke streken 
van Eurazië. 

De plant wordt 40-80 cm hoog. Het fototoxische blad kan fotocontactallergie veroorzaken. 
Het blad lijkt wat op dat van de es (vandaar de naam essenkruid), is onevengeveerd en heeft 
zeven tot elf eironde, 5-8 cm lange, fijn getande blaadjes. 

De vuurwerkplant bloeit in mei en juni met witte, roze of lila bloemen met lange meeldraden. 
De bloem ruikt naar een mengsel van vanille en citroen. De bloeiwijze is een tros. Tijdens de 
bloei produceert de plant zoveel etherische olie dat deze al op grote afstand geroken kan 
worden. Op extreem hete dagen kan de olie vlam vatten door de brandglaswerking op de 
druppeltjes etherische olie. Als het ook nog windstil is kunnen blauwe vlammetjes gezien 
worden. De verdampte etherische olie kan ook aangestoken worden, waarbij een 
spetterend vuurwerk ontstaat, waaraan de plant haar naam te danken heeft. Het brandend 
braambos in de Bijbel zou deze plant geweest kunnen zijn. 

De vrucht is een vijfdelige doosvrucht. In elk deel zitten twee zaden. Als de vrucht rijp is knalt 
deze open en worden de twee zaden weggeslingerd. De 4 mm grote, zwarte zaden zijn 
peervormig. 

De plant komt voor op droge, kalkhoudende, stikstofarme grond op warme plaatsen langs 
bossen en struikgewas. 

Gebruik 

De plant bevat etherische olie welke onder meer bestaat 
uit bergapteen, fraxinellon, thymolmethylether, pineen, anethol, estragol, myrceen, limoneen,
 cineol en alkaloïden als skimmianine, fagraine en dictamine. Verder 
komt saponine, bitterstof, anthocyaan en flavonglycoside voor. 

De vuurwerkplant werd vanwege de vermeende heilzame werking ook geteeld. In 
de Renaissance kwam de plant al veel in tuinen voor. Tegenwoordig komt de plant nog maar 
weinig in de siertuin voor, vanwege de bijzondere eisen die de plant aan de 
groeiomstandigheden stelt. 

Volgens de volksgeneeskunde zou de plant koortsverlagend en bacteriedodend zijn. 
Een tinctuur van de bloemen en bladeren werd tegen reuma gebruikt. Ook zou het aanraken 
van de plant wanneer ze in bloei staat bij sommige mensen een roes kunnen veroorzaken 
alsof er alcohol is genuttigd. 

De wortelbast zou goed werken tegen wormen en malaria. 
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Warmoes of snijbiet  

(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. vulgaris, soms ook Beta vulgaris subsp. vulgaris var. cicla)  

is een plant uit de amarantenfamilie (Amaranthaceae). Het is een bladgewas, waarvan 
de bladeren of de bladstelen als groente worden gegeten. Het is een oude groente, waarvan 
de smaak deels overeenkomt met die van spinazie. Daarnaast is ook de smaak van rode 
biet in het blad te herkennen. In sommige streken wordt vooral de naam warmoes gebruikt.1] 

Teelt 

Blad 

Snijbiet wordt in maart en april ter plaatse (in de volle grond) gezaaid. Soms wordt nog in juli 
en augustus gezaaid voor een late oogst. De rij-afstand is 20 cm en in de rij is de 
plantafstand 5 cm. Als de plant 10-15 cm hoog is wordt het blad afgesneden. Na enkele 
weken kan de hergroei ook weer geoogst worden. Er kan tot eind september worden 
geoogst. 

Bladstelen 

Hiervoor wordt gezaaid op een rij-afstand van 40-45 cm en in de rij uitgedund tot een 
plantafstand van 30-35 cm. Hierdoor ontstaan er forse planten met grote bladeren. De dikke, 
vlezige bladstelen, waarvan het bladmoes is verwijderd, worden gegeten als een 
soort asperge, maar hebben wel veel minder smaak dan asperges. 

Rassen 

• Beta vulgaris subsp. vulgaris var. vulgaris convar. vulgaris 

• Beta vulgaris subsp. vulgaris var. vulgaris convar. flavescens 

• Teelt voor blad 

o 'Groene Gewone' of 'Gewone Gladde Groene' heeft heldergroen, glad 
blad 

o 'Lucullus' of 'Goudgele' heeft geelachtig, gekruld blad met witte 
bladstelen 

• Teelt voor bladstelen 

o 'Gele Witribbige' heeft witte bladstelen 

o 'Donkergroene Gladde Witribbige' 

o 'Ruby Chard' heeft rode bladstelen 

Inhoudsstoffen 

De voedingswaarde van 100 gram verse snijbiet is: 

Energetische waarde 117 kJ 

Koolhydraten 3 gram 

Eiwit  3 gram 

Vet 0,4 gram 
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Vitamine C 35 mg 

Caroteen 2 mg 

Vitamine B1 0,06 mg 

Vitamine B2 0,18 mg 

Calcium 87 mg 

IJzer 4 mg 

Ziekten 

Snijbiet wordt weinig door schimmelziekten aangetast. De bietenvlieg (Pegomya hyoscyami) 
tast vooral in koele zomers het blad aan, doordat de maden in het blad mineren (gangetjes in 
het bladmoes vreten). 

Botanie 

Snijbiet is tweejarig en behoort tot de amarantenfamilie. De naam Beta (waar ook 'biet' 
vandaan komt) zou afstammen van de Griekse letter bèta, naar de pootstok die in de 
oudheid de vorm van een bèta zou hebben gehad. 
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Wede of Weed  

(Isatis tinctoria)  

is een plant uit de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae). De oorspronkelijke groeiplaats zijn 
de Euraziatische steppes. Uit de plant kan een blauwe kleurstof genaamd pastel (van 
het Occitaanse woord pastel, pasta) worden gewonnen. Dit wedeblauw werd tot de komst 
van indigo in de lakenindustrie gebruikt om wol blauw te verven. De as van de plant, weedas, 
werd gebruikt om salpeter te maken als bestanddeel van buskruit. 

Voorkomen 

De tweejarige plant kan 1 meter hoog worden. De bladeren zijn glad en omvatten de stengel 
met een pijlvormige voet. De bloemen zijn klein en geel. De bloei is in mei en juni. De zaden 
zitten in langwerpige hauwtjes, die gaan hangen als ze rijp worden. 

Wede is in Nederland zeldzaam, ze groeit vooral langs de oevers van Waal en Rijn. De 
zaden worden met het rivierwater aangevoerd uit Beieren en Zwitserland. 

Teelt 

De plant is vanwege de mogelijkheid er verfstof uit te winnen al in de oudheid naar Europa 
gebracht. Een ingewikkeld productieproces leverde uiteindelijk bolletjes kleurstof op, de 
zogenaamde 'kokanjes' (van het Franse 'cocagnes'). Het was tot in de zestiende eeuw de 
belangrijkste leverancier van blauwe kleurstof in West-Europa. De plant werd in het verleden 
ook in de Lage Landen verbouwd, maar is er niet blijvend verwilderd. Dat gebeurde wel in 
bijvoorbeeld Zuid-Duitsland en Frankrijk. 

Vanaf 1100 groeide de lakenindustrie enorm. Engeland was de voornaamste leverancier van 
ruwe wol aan weverijen in Vlaanderen (Gent, Brugge, Ieper), Toscaanse steden zoals 
Florence en later ook Leiden in Holland. Als de wol blauw moest zijn werd ze geverfd met 
pastel uit wede. De voornaamste streken voor de verbouw van wede waren Zuid-Frankrijk, 
de streek rondom Toulouse, het Pays de Cocagne, en Midden-Duitsland, met als centra 
Erfurt en Naumburg. Later werd het ook in Engeland, vooral in Lincolnshire, gekweekt. 

De wedecultuur stortte volledig in toen de Portugezen, en later de Nederlanders en 
Engelsen, indigo uit India naar Europa brachten. Deze kleurstof was veel dieper blauw en 
kleurvaster. 

Kleurstofproductieproces 

De wedeplanten werden geoogst vlak voor de bloei, in stukken gesneden en vervolgens aan 
een rottingsproces onderworpen. Het resultaat was een kleiachtige pasta, de pastel. Van 
deze massa werden balletjes gedraaid, de kokanjes, die gedroogd werden en verhandeld. 

De pastelballetjes werden in een 'wede-kuip' met zemelen en veel water gedaan. Soms werd 
er nog een andere kleurstof, meekrap, aan toegevoegd. Na een of twee dagen was het 
resultaat een geel-groene vloeistof. Textiel werd tien seconden in de vloeistof gedoopt. De 
kleurstof hechtte zich aan het textiel, dat te drogen werd gehangen. Door inwerking van 
zuurstof uit de lucht veranderde de kleur in pastelblauw dat niet meer uit het textiel gespoeld 
kon worden. Door dit proces te herhalen kon de kleur donkerder worden gemaakt. Diep 
donkerblauw is met wede niet te verkrijgen. 

'Blauwe maandag' 

Vroeger werd het weekproces op zaterdagmiddag ingezet. Men liet het geheel vervolgens tot 
maandagochtend staan en hing het dan op. Daardoor hadden de wevers 'verplicht' vrij op 
maandag als de textiel droogde. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het begrip blauwe 
maandag, maar er zijn ook andere aannemelijke verklaringen. 
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Ecologische aspecten 

De wede is waardplant voor onder meer de vlinders oranjetipje en groot koolwitje. 
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Wijnruit  

(Ruta graveolens)  

is een vaste plant die behoort tot de wijnruitfamilie (Rutaceae). De wijnruit komt 
oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa (Oekraïne, Albanië, Bulgarije, voormalig Joegoslavië) en 
komt nu in geheel Europa en Noord-Afrika voor. De plant wordt ook als sierplant in tuinen 
gebruikt, vanwege de blauwgrijsachtige bladeren. Omdat de plant fototoxisch is, kan na 
contact met de plant bij zonnig weer huidirritatie en in sommige gevallen extreme 
blaarvorming ontstaan. 

Beschrijving 

De plant is een halfheester en wordt tot 1,2 m hoog. De stengel is aan de voet soms houtig. 
De bladeren zijn veerdelig en bestaan uit spatelvormige deelblaadjes. Als het blad tegen het 
licht wordt gehouden ziet men lichte naaldvormige vlekjes: de kliertjes die etherische 
olie bevatten. 

De wijnruit bloeit in juli en augustus met viertallige, gele bloemen met uitzondering van de 
centrale bloem aan de top van de hoofdas die vijftallig is. De bloeiwijze is een tuil. Het aantal 
meeldraden in de bloem is 8, respectievelijk 10. Eerst rijpen alle meeldraden 
achtereenvolgens, waarbij ze rechtop gaan staan. Na ongeveer een dag buigt de meeldraad 
terug en rijpt de volgende meeldraad. Als de meeldraden alle weer teruggebogen zijn, rijpt 
de stamper en gaat de stijl uitgroeien. Mocht de kruisbestuiving (door insecten, zoals 
vliegen) uitblijven, dan strekken zich tegelijk alle meeldraden nog een keer, zodat eventueel 
nog zelfbestuiving kan optreden. 

De vrucht is een ongeveer 1 cm grote, ronde doosvrucht. 

De plant kan zeer goed tegen hitte en droogte. 

Inhoudsstoffen 

De bladeren bevatten etherische olie met als hoofdbestanddeel 2-undecanon 
(methylnonylketon), een alifatisch keton, dat de specifieke reuk geeft en daarom ook wel 
wijnruitketon genoemd wordt. Daarnaast komen 2-nonanon en esters (2-nonylacetaat, 2-
undecylacetaat, ook propionaat en isobutyraat) voor. 

Op het bladoppervlak zitten furocoumarinen van het psoraleentype, dat als contactallergeen 
na blootstelling aan zonlicht of UV-A-licht huidirritatie en en in sommige gevallen extreme 
blaarvorming kan veroorzaken. 

Ook bevat wijnruit verschillende alkaloïden, zoals chinolinalkaloïde (chinolin-type: 
graveolinine, graveoline; furochinoline-type: skimmianine, dictamnine, γ-fagarine; acridon-
type: arborinine; dihydrofuroacridine-type: rutacridon) en chinazoline-alkaloïde (arborine). De 
alkaloïden worden hoofdzakelijk in de wortels opgeslagen, maar komen ook in de bladeren 
voor. Sommige alkaloïden zijn giftig. Het acridon-alkaloïde heeft een mutagene werking. Van 
honden is bekend dat zij de plant wijnruit niet goed verdragen; zij lopen vaak in ruime afstand 
om deze plant heen. 

Toepassingen 

Wijnruit werd vroeger voor medicinale doeleinden gebruikt en nu nog als kruid. De smaak is 
erg bitter. Bladeren en vruchten worden in Ethiopië in de keuken veel gebruikt evenals 
in Griekenland en andere landen rondom de Middellandse Zee. In het noorden 
van Italië wordt het vaak gebruikt om de grappa, een sterke drank, te aromatiseren met 
digestieve eigenschappen (grappa alla ruta). Het is het "bittere kruid" uit het Oude 
Testament waarvan de smaak de Joden aan de ballingschap moet herinneren. De bladeren 
worden bijvoorbeeld toegepast bij eieren, kaas en vis en de vruchten bij patrijs. Omdat 
wijnruit vet verteerbaarder maakt, wordt het kruid wel bij gebraden gans, een vet en zwaar 
verteerbaar gerecht, geserveerd. 
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In Lucas 11:42 spreekt Jezus over "tienden van wijnruit en munt". 

Wijnruit wordt gebruikt als middel om abortus op te wekken. Deze methode is niet zonder 
risico's. De olie wordt in parfums gebruikt. 

Wijnruit wordt verder ook in tuinen geplant om zo katten uit de tuin te weren. Wijnruit in een 
mand van poezen en honden zou vlooien en andere parasieten tegengaan. 

Hippokrates maakt al melding van wijnruit. Het werd door de Grieken destijds als 
keukenkruid en magisch ingrediënt in tal van tovermiddeltjes gebruikt. Plinius (Naturalis 
historia LXX, cap. 51) vertelt dat de basilisk door de wijnruit verdreven wordt. De mythe van 
de basilisk dicht het kruid genezende kracht toe. Wezels zouden het gebruiken om zichzelf te 
genezen na een gevecht met een basilisk. Het kruid was volgens de Romeinen ook een 
tegengif: monnikskap, giftige paddenstoelen en slangengif zouden door wijnruit 
geneutraliseerd worden. De zeer bijgelovige Romeinen gebruikten de plant ook 
om weerwolven te verjagen en vloeken zoals het boze oog af te weren. De Romeinen 
hielden van scherpe smaken, de bittere overheersende smaak zou nu niet meer bevallen. De 
niet met Ruta verwante Syrische wijnruit (Peganum harmala) die al in de Oudheid gebruikt 
werd, heeft een psychedelische werking en wordt ook wel gebruikt om de werking van 
andere psychedelica te versterken. 

Wijnruit was in de oudheid een bestanddeel van reukwater. In de middeleeuwen was het een 
vast bestanddeel van boeketten. Wie aan deze boeketten rook werd beschermd tegen 
het miasma, een vieze geur, waarvan men dacht dat het ziek zou maken. 

In het Koninkrijk Saksen bestond van 1807 tot 1918 een Orde van de Rautenkrone (Orde 
van de Kroon van Wijnruit). De wijnruit is het symbool van het Saksische koningshuis 
der Wettiner. Wijnruit is de nationale bloem van Litouwen, de plant vertegenwoordigt in de 
ogen van de Balten "zuiverheid en maagdelijkheid". 
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Wilde akelei  

(Aquilegia vulgaris)  

is een 45-60 cm hoge vaste plant uit de ranonkelfamilie (Ranunculaceae). De soort is zeer 
zeldzaam in Zuid-Limburg, maar komt elders verwilderd meer voor. 

Algemeen 

De plant bloeit van mei tot juli met 3-5 cm grote bloemen, die vijf opvallend gepunte 
paarsblauwe, roodpaarse, roze of witte kroonbladen en talrijke meeldraden hebben. De punt 
wordt gevormd door een honingklier (nectarie). De vrucht is een kokervrucht. 

Verspreiding 

De standplaats van deze planten is op vochtige, beschaduwde grassige plekken en op lichte 
plaatsen in een loofbos. De plant komt van nature voor in de gematigde zones van Europa 
en Azië. Vroeger werd de plant ook veel op begraafplaatsen aangeplant. 

Toepassingen 

Alle delen van de plant zijn zwak giftig, Er werd in de volksgeneeskunst werking tegen 
reumatiek en mond- en keelontstekingen aan toegeschreven. Hildegard van 
Bingen beschreef de plant reeds in de 12e eeuw. 
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Wilde Bertram 

(Achillea ptarmica) 

 

De plant wordt 30–90 cm hoog en vormt ondergrondse uitlopers. De van boven 

kale bladeren zijn ongedeeld en hebben vaak een dubbel gezaagde bladrand. De blad top is 

spits. 

Wilde Bertram bloeit van juli tot september met meestal niet meer dan tien 1 cm 

grote hoofdjes per bloeiwijze. De met donshaar bezette schutblaadjes zijn lintvormig en 

hebben een zwarte rand. De lintbloemen zijn wit en de buisbloemen geelachtig wit. In 

de hoofdjes zitten stroschubben. De vrucht is een nootje. In 1 gram zaad zitten ongeveer 

3000 zaden. 

De plant komt voor op natte grond aan waterkanten, in nat grasland en 

op moerasachtige grond. 

 

De bloem van de Wilde Bertram 

Plantengemeenschap 

Wilde Bertram is een kensoort voor de Molinietalia, een 
de orde van plantengemeenschappen van bloemrijke, vochtige graslanden op matig 
voedselrijke bodems. 

Toepassingen 

De bloeiwijzen van de cultivars van de wilde Bertram zijn geschikt als droogbloemen. 

Het tot poeder gemalen droge blad wordt als niespoeder gebruikt, waaraan de plant zijn 
Engelse naam sneezewort (nieskruid) te danken heeft. 

De bitterstoffen in de plant helpen tegen kiespijn. 

De bloemen kunnen zowel vers als gedroogd in gerechten verwerkt worden en hebben een 
peperachtige smaak. 
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Wilde cichorei of wegenwachter  

(Cichorium intybus)  

is een overblijvend kruid uit de composietenfamilie (Asteraceae). 

Kenmerken 

De plant is 30-120 cm hoog, heeft een sterke penwortel en een sterk vertakte stengel. De 3-
5 cm grote bloemhoofdjes zijn lichtblauw en bevatten alleen lintbloemen. Het hoofdje is enkel 
in de ochtend geopend. De vruchten zijn nootjes. Deze zijn 2-3 mm lang en hebben een 
schubbig pappus. 

Voorkomen 

Van oorsprong komt de plant uit het Middellandse Zeegebied. In Nederland en België is de 
plant echter al vele eeuwen lang aanwezig en waarschijnlijk door de Romeinen 
meegebracht. Cichorei komt voor in wegbermen, maar ook langs dijken, in droog grasland, 
bij muren en op vuilnisbelten kan ze worden aangetroffen. De bloeiperiode loopt van juli t/m 
augustus. 

Naam wegenwachter 

 

Wegenwachter langs de weg naar Buren 

De volksnaam wegenwachter (Duits: Gemeine Wegwarte) verwijst naar het voorkomen van 
de plant in grote aantallen in bermen langs wegen. 

Voeding 

De gemalen wortels werden, vooral in de negentiende eeuw en in de periode van de Tweede 
Wereldoorlog, als koffiesurrogaat gebruikt vanwege het hoge gehalte aan inuline. Nu 
wordt cichorei weer op vrij grote schaal verbouwd voor de productie van inuline. Hiervoor zijn 
verschillende rassen geselecteerd die een betere wortelvorm, een hogere wortelproductie en 
een hoger gehalte aan inuline hebben dan de oorspronkelijk wilde cichorei. 

De jonge cichoreibladeren hebben een licht bittere smaak en kunnen in het voorjaar worden 
gebruikt in salades. Ook kunnen ze gekookt worden gebruikt. Tijdens het Paasfeest worden 
de bladeren gegeten bij gebraden lam. Ook de bloeistengels kunnen gekookt gebruikt 
worden. 

Fytotherapie 

Cichorei wordt in de volks- en plantgeneeskunde gebruikt bij maag- en leverklachten, 
verstoppingen en een gebrek aan eetlust.  

Uit de plant kan een versterkings- en kalmeringsmiddel worden gemaakt in de vorm van 
een likkepot. Hiervoor moet één deel verse bloemen worden kleingesneden en in 
een vijzel worden fijngestampt. Daarna dienen drie delen suiker te worden toegevoegd totdat 
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er een mengsel ontstaat. Dit moet in een goed afgesloten pot enige tijd in de zon worden 
gezet en daarna koel en donker worden bewaard. 

Cichorei bevat onder andere de volgende stoffen: 

• inuline 

• laevuline 

• choline 

• intybine (een bitterstof) 

Het chromosomenaantal van de cichorei is 2n = 18. 

Variëteiten 

• Aspergecichorei, de bloeistengel van de plant wordt onder deze naam in Italië en 
Zuid-Frankrijk als asperge klaargemaakt en gegeten.  

• Witlof (Cichorium intybus var. foliosum) en de koffiecichorei (Cichorium 
intybus var. sativum) zijn voor het loof of de wortel gekweekte variëteiten. 
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Wilde judaspenning  

(Lunaria rediviva)  

is een vaste plant uit de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae). De plant komt in een groot deel 
van Europa in het wild voor in vochtige bossen en op leemhoudende gronden. Hij is in 
Nederland en Vlaanderen zeldzaam en wordt er als adventief beschouwd. 

Botanische beschrijving 

De plant wordt 0,5-1 m hoog. De gesteelde bladeren zijn hartvormig met een gezaagde rand. 

De lilakleurige tot witte bloemen zijn 2,5-3 cm groot en verspreiden een zeer sterke, 
aangename geur, vooral in de schemering en 's nachts. Vandaar ook de 
volksnaam maanviool. De bloemen zijn gegroepeerd aan de top van de rechtopstaande 
stengel. De bloeitijd loopt van april tot juni. 

De hauwtjes zijn in tegenstelling tot de tuinjudaspenning (Lunnaria annua) langwerpig. De 
vruchten zijn plat, langwerpig en ongeveer 2,5 cm breed en 8 cm lang. 

De plant heeft een voorkeur voor zonnige tot licht beschaduwde standplaatsen. 
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Wilde liguster  

(Ligustrum vulgare) 

is een struikvormige plant uit de olijffamilie (Oleaceae). De plant komt van nature voor in 

de Benelux en op alle continenten behalve Amerika. 

Algemeen 

De wilde liguster is een snelle groeier die in de winter afhankelijk van de laagste temperatuur 

zijn bladeren behoudt. Omdat de plant goed tegen snoeien kan, wordt deze veel gebruikt 

in heggen. Het gebruik van de uit Japan afkomstige Ligustrum ovalifolium komt echter 

vaker voor. De wilde liguster bloeit van juni tot augustus en heeft zwarte besjes, die voor 

mensen dodelijk giftig zijn, maar door vogels gegeten worden. 

De bloemen van de wilde liguster hebben een sterke geur. Bij regelmatig gesnoeide hagen 

zal de plant echter meestal niet of met slechts enkele bloemen bloeien. Ongesnoeid kan hij 

tot 5 meter hoog worden. 

De wilde liguster is zoals alle planten uit het geslacht Ligustrum giftig. 

Groeiplaats 

De wilde liguster komt van nature voor in de duinen, langs rivieren, en in Zuid-

Limburg en Drenthe op kalkhoudende gronden. 

Plantengemeenschap 

De wilde liguster is een kensoort voor het ligusterverbond (Berberidion vulgaris). 

Exoot in Amerika 

De wilde liguster is inmiddels in Amerika geïntroduceerd en wordt daar nu 

als exoot bestreden. Hij verdringt de daar van nature voorkomende soorten. 
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Wilde marjolein  

(Origanum vulgare)  

is een vaste plant uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). Wilde marjolein staat in 
supermarkten en tuincentra beter bekend als oregano, maar wordt ook 
weleens palingkruid genoemd. De soort is een in België wettelijk beschermde plant. Hij staat 
op de Nederlandse Rode lijst van planten als algemeen voorkomend en stabiel of 
toegenomen. In Nederland is de plant sinds 1 januari 2017 niet meer wettelijk beschermd. 
Wilde marjolein komt voor op iets droge, matig voedselrijke grond van vooral dijkhellingen en 
op kalkgrond. Het is naaste familie van echte marjolein. 

Beschrijving 

De wilde marjolein groeit in gematigde streken, maar de hoeveelheid zon heeft een directe 
invloed op de smaak van de plant. De plant wordt 30 - 60 cm hoog en heeft een behaarde, 
rechtopstaande, vierkante, vertakte stengel. De zijtakken zijn meestal roodachtig 
aangelopen. De afwisselend staande, behaarde, eironde tot langwerpige bladeren zijn 
gaafrandig of hebben een gekartelde bladrand en meestal een spitse top. De bladeren zijn 
25 - 40 mm lang en 4 - 30 mm breed. De bladsteel is 2 - 7 mm lang. Op de onderkant van 
het blad zitten klieren. De plant kan zich door middel van enigszins verhoute uitlopers sterk 
vermeerderen. Om kruiden te verkrijgen, wordt oregano gedroogd onder een afdak, op 
zolders, in goed geventileerde ruimtes of in een droger bij een temperatuur van maximaal 
30-40 ° C.  

Bloei 

De plant bloeit van juli tot in september met roze, zelden witte, 
tweeslachtige, zygomorfe bloemen, die in schermvormige pluimen staan. De 
vijftallige bloemkroon heeft een duidelijk tweelippige bovenlip en een drielippige onderlip. 
De kroonbuis is 4 - 6 mm lang. De vijf, donkergroene vaak met een paarse verkleuring, 
ongeveer 3 mm lange kelkbladen zijn vergroeid. De kelk heeft vijf tanden en is duidelijk 
korter dan de bloemkroon. De eironde tot elliptische schutbladen zijn donkerpaars, maar bij 
de witbloeiende planten groen. De vier meeldraden, waarvan er twee lang en twee kort zijn, 
liggen niet tegen de onderlip aan. De twee lange meeldraden steken buiten de kroonbuis. De 
twee vruchtbladen bestaan door een valse tussenwand uit vier hokjes en hebben een 
bovenstandig vruchtbeginsel met een lange stijl, die in twee stempels eindigt. De 
vierdelige splitvrucht bevat vier, gladde, 1 mm lange, langovale, bruine nootjes. 

Plantengemeenschap 

Wilde marjolein is een indicatorsoort voor het mesofiel hooiland (hu) subtype 
'Kamgrasgrasland op kalkrijke bodem', een karteringseenheid in de Biologische 
Waarderingskaart (BWK) van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Gebruik 

De soort is onder meer bekend uit de Italiaanse en Griekse keuken vanwege de 
karakteristieke geur en smaak. De plant wordt ook in de siertuin aangeplant of uitgezaaid. Bij 
oregano wordt het blad gebruikt. Wilde marjolein heeft een kruidige, licht zoete smaak. Het is 
ook een sterk geurend kruid. Het is een van de belangrijkste bestanddelen van pizzakruiden. 
In Mexico is het samen met chilipoeder een van de belangrijkste bestanddelen van chili con 
carne-kruiden. Voedingswaarde: vitamine A en B1, kalium, calcium en fosfor. 

De etherische olie van wilde marjolein (oregano) is rijk aan carvacrol, waardoor de 
olie antiseptische eigenschappen heeft.  
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Wildemanskruid  

(Pulsatilla vulgaris)  

is een vaste plant uit de ranonkelfamilie (Ranunculaceae). De soort groeit op 
kalkhoudende graslanden, voornamelijk op Zuid-Europese hellingen. Tot 1968 groeide de 
plant in Nederland langs de Oude en Gelderse IJssel. Het wildemanskruid staat op 
de Nederlandse Rode lijst van planten als in het wild niet meer aanwezig. De plant wordt in 
Nederland wel toegepast als sierplant. In België komt de plant voor in de vallei van de Viroin. 

Beschrijving 

De harige plant heeft veerachtige bladeren. Het blad is onderaan de plant dubbelgeveerd. 
Alle bladeren zijn bedekt met grijze haartjes. De plant wordt voor de bloei 5-20 cm hoog en 
groeit daarna door tot 40 cm hoog. 

De bloem bestaat uit zes purperkleurige bloembladeren, die onderaan wat bleker en zilverig 
zijn. Ze hebben veel meeldraden en stampers. De omwindselbladeren onder de bloem zijn 
handvormig en zilverig behaard. 

De vrucht is een dopvruchtje met een veerachtig pluimpje aan de snavel. 

Wildemanskruid is een alleenstaande plant die in Nederland van maart tot mei bloeit. 
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Witte munt 

(Mentha suaveolens ‘Variegata’, synoniem: Mentha rotundifolia) 

is een vaste plant die behoort tot de lipbloemenfamilie (Labiatae of Lamiaceae). Het is een 
plant van voedselrijke, lemige grond. De soort is te vinden in grasbermen, langs oevers en 
op open grond. De plant staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als zeldzaam en 
sterk afgenomen. 

De plant wordt 25-75 cm hoog, vormt bovengrondse en ondergrondse uitlopers en heeft een 
sterke geur. De blaadjes hebben een appelachtige geur. De stengels en de kelken zijn 
dichtbehaard. De zittende, breed-eironde bladeren zijn 3-5 × 2-4 cm groot en hebben een 
gezaagde rand. De onderkant van het blad is evenals de bovenkant behaard. 

De witte munt bloeit van juli tot oktober met lichtlila tot bijna witte bloemen. De bloeiwijze is 
een schijnaar, die opgebouwd is uit schijnkransen. 

De vrucht is een vierdelige splitvrucht. 

Toepassingen 

De witte munt wordt veel gebruikt als bodembedekker in siertuinen. Ook als 
keukenkruid. Mentha suaveolens 'Variegata' is een cultivar met wit gerande bladeren en een 
ananasachtige geur. 
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Wollige munt  

(Mentha ×rotundifolia)  

of appelmunt is een hybride van de hertsmunt (Mentha longifolia) en de witte munt (Mentha 
suaveolens). Het is een vaak verwilderd kruid. De plant komt voor op vochtige, voedselrijk 
grond op dijken, in bermen en aan slootkanten. 

Het is een vaste plant die behoort tot de lipbloemenfamilie (Labiatae of Lamiaceae). De plant 
wordt 0,4-2 m lang en heeft uitlopers zowel boven als onder de grond. 
De stengels, bladeren en kelken zijn vrij dicht- en zachtbehaard. De middelste, bijna zittende 
bladeren aan de stengel zijn 3-9 cm lang. 

De wollige munt bloeit van juli tot september met lila bloemen in schijnaren, die uit dicht 
opeen zittende schijnkransen zijn opgebouwd. 

De vrucht is een vierdelige splitvrucht. 

De plant heeft een sterke muntgeur, vandaar de naam wollige 'munt'. 
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Wollig vingerhoedskruid  

(Digitalis lanata)  

is een kruidachtige plant uit het geslacht vingerhoedskruid (Digitalis), die afkomstig is 

uit Zuidoost-Europa maar ondertussen over de hele wereld verspreid is geraakt. 

Het wordt van alle vingerhoedskruiden als de meest giftige soort beschouwd, maar is net als 

het gewoon vingerhoedskruid evenzeer in trek om zijn geneeskrachtige werking. 

Naamgeving en etymologie 

De botanische naam Digitalis is afkomstig van het Latijnse digitus (vinger). De 

soortaanduiding lanata is afkomstig van het Latijnse lanatus (wollig), naar de wollige 

beharing op de onderzijde van de bladeren. 

Kenmerken 

Het wollig vingerhoedskruid is een tweejarige plant met tot 1 m hoge bloemstengels, aan de 

basis paars gekleurd en behaard. De bladeren zijn lancetvormig tot ovaal, donkergroen, met 

parallelle nerven en onderaan wollig wit behaard. In het eerste jaar vormt de plant enkel 

een bladrozet. 

De bloeiwijze is een dichtbloemige tros met talrijke bloemen op de top van de bloemstengel. 

De bloemen zijn klok- tot buisvormig, okerkleurig met donkere nettekening, eveneens wollige 

behaard, met een lange en brede bleke bloemlip. De vrucht is een doosvrucht voorzien van 

haakjes, die in de vacht van zoogdieren blijven haken en zo verspreid worden. 

De plant is zeer giftig. Het heeft een hoogte tussen de 60 en 80 centimeter en bloeit in de 

zomer, in de maanden juli en augustus. 

Habitat en verspreiding 

Het wollig vingerhoedskruid komt vooral voor op droge tot 

vochtige, zandige, lemige of kleiige en voedselrijke bodems op halfbeschaduwde plaatsen, 

zoals wegbermen, tuinen en verlaten akkers. 

De plant komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa (onder 

andere Hongarije, Servië, Roemenië), maar is door de mens verspreid over de hele wereld. 

Gebruik 

Het wollig vingerhoedskruid wordt naast het gewoon vingerhoedskruid (Digitalis purpurea) en 

ondanks zijn giftigheid, gebruikt om zijn geneeskrachtige werking. Uit de plant wordt onder 

meer digoxine gewonnen, dat de hartslag stabiliseert en vochtafdrijvend werkt. Ook worden 

de verpulverde bladeren gebruikt om astma te verlichten, als sedativum en als diureticum, en 

in zalf om (brand)wonden te verzorgen. 
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Wouw  

(Reseda luteola)  

is een plant uit de resedafamilie (Resedaceae). De plant groeit sinds de laatste 
ijstijd in Europa in het Middellandse Zeegebied. 

Wouw is een een- of tweejarige plant, die in juni, juli, augustus en september met een groot 
aantal kleine lichtgele tot groene bloempjes bloeit. Hij heeft een weinig vertakte 
rechtopstaande stengel en lijn- lancetvormige bladeren. De plant kan op een zonnige plaats 
tot 1 m hoog worden. 

Op open, droge, omgewerkte en vaak kalkhoudende plaatsen gedijt de plant goed. In 
Nederland is dat vooral in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse duinen, langs dijken en 
spoorwegen en in de middenberm van snelwegen. Ook Zuid-Limburg en 
in ruderale stedelijke gebieden is de soort vrij algemeen, verder is hij zeldzaam. 

Verfplant 

Wouw werd al in de prehistorie als verfplant over Europa verspreid. Een van de gebieden 
waar de plant werd verbouwd was de streek rond de Oost-Vlaamse stad Aalst. 

Wouw bevat de kleurstoffen luteoline en apigenine die hem geschikt maken voor gele 
verfstof. De grootste concentraties bevinden zich in de toppen van de spruiten en in 
de zaden. 

Voor de verfwinning werd de wouw eerst in water met urine gekookt om het vrijkomen van de 
verfstoffen te bevorderen. Bij het verven van textiel werden aluin en zemelen gebruikt 
als beits. 
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Zeepkruid  

(Saponaria officinalis)  

is een overblijvende, tot 70 cm hoge plant uit de anjerfamilie (Caryophyllaceae). De 
Nederlandse naam is afgeleid van de giftige stof saponine die de plant bevat, vooral in de 
wortel, en die gaat schuimen bij contact met water. De soortaanduiding officinalis geeft aan 
dat de plant medicinaal werd gebruikt. 

De roze bloemen zijn met vijf tot tien stuks in een scherm of tros gerangschikt. De vijf 
kroonbladen per bloem zijn niet uitgerand. De roodachtige kelkbladen zijn tot een buis 
vergroeid. De bloeitijd loopt van mei tot september. 

De langwerpige bladeren zijn tegenoverstaand. 

Voorkomen 

Het zeepkruid groeit onder hagen en in wegbermen, op ruderale terreinen, vooral op 
zandgrond. Het verspreidingsgebied loopt van het zuiden van Europa tot het westen van 
Siberië. 

Toepassingen 

De plant bevat saponinen, inwendig gebruik moet daarom met voorzichtigheid gebeuren. Bij 
overdosering kunnen misselijkheid, diarree en eventueel braken optreden. 

De plant werd gebruikt tegen ontstekingen. 

De wortels van de plant werden vroeger gebruikt om wasgoed te bleken. Een aftreksel van 
de wortels werd daartoe schuimig geklopt en het schuim werd gesprenkeld over het 
wasgoed dat op een bleekveld uitgespreid lag. Na droging in de zon werd het gedroogde 
schuim afgeborsteld. Vandaar de naam. Er is echter in oude geschriften niets te vinden over 
deze toepassing. Wel staat Zeepkruid al eeuwen bekend om zijn waskracht vooral gebruikt 
bij tere stoffen en bij het verwijderen van vetvlekken. (Culpeper's Complete Herbal uit de 17e 
eeuw, Flora Batava uit 1800) 
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Zilverschoon  

(Argentina anserina, synoniem: Potentilla anserina)  

is een plant uit de rozenfamilie (Rosaceae). 

De naam van deze plant komt door het zilverig uiterlijk dat ontstaat door 
zijdeachtige haartjes waarmee de plant is bedekt. De bladeren vormen een bladrozet. 
Uitlopers wortelen op de knopen tot op 80 cm van de plant. Zilverschoon komt voor op 
vochtige plekken langs wegen en in het weiland. De plant is giftig voor paarden, vooral na 
het eten van grote hoeveelheden en langere tijd. 

De bloem is geel en heeft een doorsnede van 1,5-2 cm. Er zijn vijf 
afgeronde kroonbladeren en tien kelkbladeren. De bloem is voorzien van veel meeldraden. 

Zilverschoon bloeit alleenstaand aan lange bloemstelen van mei tot augustus. 

De bladeren zijn afgebroken geveerd en bestaan uit zes tot twaalf deelblaadjes. Deze 
deelblaadjes zijn diep gezaagd. De onderzijde van het blad is witviltig behaard, maar soms 
ook de bovenkant. 

Zilverschoon draagt een hoofdje van onbehaarde vruchtjes. 

Gebruik 

De plant heeft een krampstillende werking bij bijvoorbeeld diarree of menstruatiepijn. Een 
aftreksel van de plant werd vroeger gebruikt bij oogontsteking of als gorgeldrank bij kiespijn. 
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Zwarte bes  

(Ribes nigrum)  

is een plant uit de ribesfamilie (Grossulariaceae). 

De zwarte bes komt ook in het wild voor op natte, voedselrijke grond in loofbossen en dan 
vooral in broekbossen (moerasachtige bossen). 

De zwarte bes bloeit vroeg, van april tot mei. De zwarte bes is zelfbestuivend, 
maar kruisbestuiving geeft meer vruchten. Zwarte bessen worden door middel 
van stekken vegetatief vermeerderd. 

Plantengemeenschap 

Zwarte bes is een kensoort voor het elzenzegge-elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum), 
een plantengemeenschap behorende tot de klasse van de elzenbroekbossen. 

Teelt van zwarte bessen in Nederland en België 

De soort wordt nog op beperkte schaal geteeld voor de verwerkende industrie. De zwarte 
bes is door de vroege bloei gevoelig voor nachtvorst. Daarom vindt de teelt voornamelijk in 
de kuststreek plaats. De bessen worden machinaal geoogst en verwerkt tot sap. De oogsttijd 
is afhankelijk van het ras en loopt van begin juli tot half augustus. Belangrijk zijn een goede 
sapkleur, een hoog vitamine C-gehalte en een aroma dat wordt aangeduid als cassis. 

De bes wordt ook door particulieren in tuinen gehouden. In de boerentuin staan vaak één of 
meer struiken, al was het maar voor de inmaak. 

De afname van het areaal tussen 2007 en 2015 is een gevolg van een toenemende voorkeur 
van kwekers voor de blauwe bes, die een financieel aantrekkelijker opbrengst biedt. 

Rassen 

De meeste nieuwe rassen zijn weinig vatbaar voor de Amerikaanse 
kruisbessenmeeldauw met uitzondering van 'Ben Nevis'. 

Belangrijke rassen zijn: 

• 'Ben Alder' die laat bloeit en laat rijpt. Dit ras is zeer vatbaar voor bladvalziekte, 
roest en de bladgalmug. 

• 'Ben Nevis' die vroeg bloeit en vroeg rijp is. Dit ras is matig vatbaar voor de 
Amerikaanse kruisbessenmeeldauw. 

• 'Ben Tirran' die zeer laat bloeit en zeer laat rijpt. Dit ras is zeer vatbaar voor 
bladvalziekte, gevoelig voor de bessenrondknopmijt en zeer gevoelig voor de 
bladgalmug. 

Ziekten 

 

Zwartebessenroest 
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De bessenrondknopmijt (Cecidophyopsis ribis) is een belangrijke plaag. De knop wordt door 
de aanwezige mijten dik en rond. Deze mijt brengt ook het brandnetelvirus over. Ook 
de bessenbladgalmug (Dasineura tetensi) kan schade veroorzaken. 

Schimmelziekten bij de Zwarte bes zijn Amerikaanse kruisbessenmeeldauw (Sphaerotheca 
mors-uvae, synoniem: Podosphaera mors-uvae), zwartebessenroest (Cronartium 
ribicola), roest (Melampsora ribesii-viminalis) en bladvalziekte (Drepanopeziza ribis). 

Inhoudsstoffen per 100 gram 

Energetische waarde 57 Kcal/238 kJ 

Koolhydraten 12,4 gram 

Eiwit  1,3 gram 

Vet 0,2 gram 

Caroteen 0,14 mg 

Vitamine C 177 mg 

Vitamine B1 0,05 mg 

Vitamine B2 0,045 mg 

Calcium 46 mg 

IJzer 1,3 mg 
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