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De kruiden bedden
met eetbare bloemen, lekkere kruiden,
bijzondere en medicinale planten.
Een verhaal al lopend gedaan langs de planten.

PeterselieWortel
Deze ziet er bovengronds uit als platte peterselie,
echter de verrassing is de wortel die er uitziet als een
pastinaak, hij smaakt heerlijk naar peterselie.

Oregano
(oftewel marjolein) Een Italiaans kruid. Gedroogd of vers
gesneden over pizza pasta of vlees gerechten.

Tijm
Met rozemarijn 1 van de meest gebruikte en veelzijdige
kruiden. Met honing ook goed tegen verkoudheid en kriebel in
de keel.

Dragon
Veel gebruikt bij visgerechten vanwege zijn lichte anijs achtige
smaak.

Rozemarijn
Samen met tijm lekker bij gebakken aardappeltjes. Het is een
veel gebruikt kruid in de keuken.
De kleine paarse bloemetjes zijn ook eetbaar en hebben de
zelfde smaak .

Koriander
Veel gebruikt in de Griekse en Turkse keuken.
Na de bloei gaat de plant over tot zaadvorming. Het blad kan
dan niet meer gegeten worden.
De zaden worden onder meer gebruikt om een sinaasappel
smaak aan bier te geven.

Kervel
Kervel is een bekend kruid voor in de keuken. Het kruid is
verwant aan peterselie en koriander, maar is minder bekend
dan deze twee kruiden. Kervel komt van een eenjarige plant,
die behoort tot de schermbloemenfamilie. Kervel wordt vooral
gebruikt als ingrediënt voor in de soep. Kervelsoep is dan ook
een zeer bekende soep.

MaggiPlant
Lekker gekookt met aardappeltjes is de maggiplant een hele
goede zout vervanger Het pittige aroma van de Maggiplant is
veelzijdig in de keuken te gebruiken. Hij past bij allerlei
groenten die in de wok bereid worden, maar ook bij soepen
zoals tomaten – komkommer - en pompoensoep. Ook aan
sausen, roerei en salades geeft hij een pittige smaak. Hij is een
smaakmaker voor rund - en lamsvlees en zorgt ervoor dat de
gerechten beter verteerbaar zijn. Ook bij het koken van
mosselen en zijn de bladeren van de Maggiplant onontbeerlijk.
Zonder smaakverlies
kunnen zij rustig meegekookt worden.

Kerrie Plant
Deze plant geurt naar kerrie, In kerriepoeder wordt deze plant
echter niet verwerkt !
De takjes en de bladeren van de kerrie plant worden zowel
vers als gedroogd gebruikt in de keuken. Vooral in de
Aziatische keuken is de kerrie plant sterk aanwezig.
De smaak van de kerrieplant is zoet, zacht en kruidachtig en
lijkt op kerrie.

SnijSelderij
Wordt gebruikt als urine – afdrijvend middel en werkt gunstig
op nier- en blaasziekten, jicht en reuma. De bladeren en
stelen stimuleren de voedselvertering.
Het is een tuinkruid dat lijkt op peterselie, maar dan met een
veel sterkere smaak. Snijselderij is ook een veel agressievere
plant, die hoogten kan bereiken van meer dan een meter.

Krulpeterselie
Zeer bekent en is eenveel gebruikt keuken kruid.
De bovengrondse delen van peterselie worden gebruikt in de
Europese keuken, maar eveneens in de Amerikaanse en de
Midden-Oosterse keuken. Het kruid is fris van smaak.
De plant wordt ongeveer 20 tot 60 centimeter hoog. Peterselie
wordt hoofdzakelijk gebruikt als garnering.

Bladpeterselie
Bladpeterselie of platte peterselie heeft gladde bladeren.
Door een hoger watergehalte en een hoger gehalte aan
etherische oliën heeft het een fijnere smaak dan krulpeterselie.

Valeriaan
De bloeitijd van de deze vaste 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 bladeren. Ze staan verspreid in vier
rijen. Alleen de grotere onderste bladeren zijn gesteeld.

De witte tot roze bloemen staan in scherm vormige 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.
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.

Mispel
Van de mispel is het spreekwoord (zo rot als een mispel) het
bekend. Het oorsprongsgebied van de mispel ligt rond de
Zwarte en de Kaspische Zee
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.
Een verrassend lekkere vrucht die overrijp gegeten wordt en
verwerkt wordt tot heerlijke compote.

Olijfkruid
Olijfkruid ruikt naar olijven, maar er is geen olijf te zien.
De groene, zachte blaadjes worden in zijn geheel of
kleingesneden aan een gerecht toegevoegd.
Diegenen die dit kruid al kennen vinden het heerlijk om bv.
in mediterrane pastagerechten of in zelfgemaakte pesto’s te
gebruiken. Het kruid past ook uitstekend bij dressings voor sla
of tomaten bovendien smaakt olijfkruid bij hartige vis- en
vleesgerechten, in sauzen en bij kaas. Kort gezegd, overal
waarbij ook olijven graag worden gegeten.
Probeer olijfkruid ook eens in prosecco.
Gewoon een paar stelen van het olijfkruid in de glazen doen.
Niet alleen decoratief, maar ook een streling voor de tong.

Kaasjeskruid
Ook bekend als Malva
eetbare bloem.
De botanische naam Malva is afgeleid van het Oudgriekse

malassoo, wat verzachten betekent of van het Hebreeuwse
malluah = saladeachtige groente. Kaasjeskruid wordt zo
genoemd omdat de vruchten wat op een Goudse kaas lijken.

Vlambloem
Vlambloem of (Phlox) is een plantengeslacht met circa zeventig
soorten, die behoren tot de vlambloemfamilie (Polemoniaceae).
Het Oudgriekse woord phlox betekent vlam.

Waarschijnlijk vanwege de vlammend rode kleur van de wilde
soort. Vlambloemen worden veel als vaste plant in de siertuin
aangeplant. Er zijn echter ook soorten die eenjarig zijn. In
Noord-Amerika komen 27 soorten voor, waarvan er
verscheidene in de 18e eeuw naar Europa zijn gebracht. Uit
deze soorten zijn thans meer dan duizend rassen gewonnen
met overwegend rode bloemen, maar ook roze, witte, oranje,
violette en blauwe komen voor. De bloemen zitten als een
scherm aan de bloemstengel.
Ze zijn goed eetbaar.

Kleine Dhalia
Heeft eetbare bloemen.
Dahlia is een plantengeslacht uit de composieten familie
(Asteraceae). Het geslacht omvat een tiental soorten, die wild
voorkomen in Mexico.
De oorspronkelijke dahlia's zijn kale, opgaande, overblijvende
kruiden met langwerpige, knolachtige wortels. De bladeren
zijn zeer verschillend van soort tot soort. Oorspronkelijk
kweekte men de knollen om deze te eten, tot men naliet de
knollen te rooien en deze begonnen te bloeien. De eetbare
knollen werden zo sierplanten.De gekweekte dahlia's zoals wij
die kennen zijn vrijwel zonder uitzondering hybriden. De
dahlia's werden in 1872 in Nederland geïntroduceerd. Er
bestaan wel 20.000 variëteiten.

Anjer dianthus
De wilde variëteit is helder paars-roze. In de gekweekte vorm
komen ze ook voor in de kleuren rood, wit, geel, zalm, groen
en tweekleurig. Anjers komen van nature voor in Europa en
Azië. Enkele soorten komen van nature voor in Zuidelijk
Afrika. In de heuvels tussen San Remo en Grasse zijn grote
anjer kwekerijen, aangelegd door Rene 1 van Anjou die in
1434 de heerschappij kreeg over de Provence (Frankrijk). Hij
liet in de heuvels in die regio anjer velden aanleggen zover het
oog reikte en maakte de Provence tot het centrum van de anjer
teelt. Anno 2015 komt echter het merendeel van de
professioneel gekweekte enkelbloemige anjers uit Ethiopië,
Kenia, Spanje en Nederland. Van de tros anjers zijn dat
voornamelijk Turkije, Italië, Spanje en Nederland.
In de parfumerie wordt de anjer veel toegevoegd aan
mannengeuren omdat hij niet zo sterk geurt. Habit rouge van
Guerlain was in 1965 de eerste anjergeur. Ook voor de
bereiding van potpourri,s wordt de anjer veelvuldig gebruikt.
In het verleden werd de anjer in de geneeskunde gebruikt bij
maagklachten en koorts.
De bloemetjes van de anjer zijn goed eetbaar en worden veel
gebruikt als garnering bij ijs.

Afrikaantjes tagettes
ook soms stinkertjes genoemd vanwege de geur ervan soms
geplant tegen slakken vraat. Hoewel de niet echt geliefde
bloemetjes eetbaar zijn is het een bekende plant in de tuin.

Anjer carnation
Een goed eetbare bloem.
Zie voor meer informatie bij anjer 1.

Afrikaanse lelie
De Afrikaanse lelie (Agapanthus) is een geslacht dat behoort
tot de eenzaadlobbigen. Het geslacht bevat hooguit twintig
soorten bolgewassen die van nature voorkomen in ZuidAfrika. In Europa zijn het populaire tuinplanten.
In de catergorie eetbare bloemen echter is de sierwaarde groter
en staat deze als sier in de tuin.

Hosta
Een ultieme plant vanwege dat hij geheel eetbaar is .
Door zijn unieke sierwaarde wordt deze plant behoed dat hij
opgegeten wordt. Hosta oftewel hartlelie is een geslacht van

vijfentwintig tot veertig soorten uit de aspergefamilie
(Asparagaceae). De hosta is een vaste tuinplant, die van
oudsher aangeplant wordt in schaduwtuinen.

Pindakaas boom
De kansenboom of pindakaasboom (Clerodendrum

trichotomum) is een plant uit de lipbloemenfamilie
(Lamiaceae).De kansenboom groeit in het wild in China en
Japan. Het is de enige soort in dit geslacht die voldoende
winterhard is in ons klimaat. Het is een struik of kleine boom
waarvan de bladeren bij stevig wrijven de geur van pindakaas
achterlaten op de vingers. De struik boom is bladverliezend en
kan tot 4 m hoog worden..

Pioenroos
Pioenroos (Paeonia) is een geslacht uit de familie
Paeoniaceae.. De botanische naam Paeonia gaat terug op de
antieke oudheid. Paieon was de god van de genezing in het
Oude Griekenland.
Wordt gebruikt als tuinplant en snij bloem. Wat vele niet
weten dat de bloemen eetbaar zijn door zijn sierwaarde wordt
deze echter niet vaak gegeten.
Wat betreft de geneeskracht is door de eeuwen heen de
informatie hierover verloren gegaan.

Marietteklokje
Het mariëtteklokje (Campanula medium) is een tweejarige,
kruidachtige plant uit de klokjesfamilie (Campanulaceae). In

Midden-Europa is het een van de meest voorkomende soorten
uit zijn geslacht.De plant wordt ongeveer 70 cm hoog. De grote
klokjesvormige bloemen staan dicht aan de steel en bedekken
een groot deel van de plant.

Stokroos
De stokroos (Alcea rosea, Althaea rosea) is een tweejarige plant
uit de kaasjeskruid familie (Malvaceae). Volksnamen zijn
balroos, flier, boerenroos en heemst,al is deze laatste naam
misleidend, omdat heemst de officiële naam is van een andere
plant in de kaasjeskruidfamilie.
De plant komt oorspronkelijk uit Turkije of Palestina en is in
de 16e eeuw naar Europa geïmporteerd. De plant doet het goed
in een landelijke en stedelijke omgeving en bestaat in zeer veel
verschillende kleurvarianten. Er zijn enkele en dubbele
stokrozen. De plant bloeit in de zomer van juni tot augustus
met lange bloemstengels van 1-1,5 m hoog, maar de plant kan
ook veel hoger worden (tot zo'n 3 meter 70). Tijdens de bloei
trekt de plant bijen en hommels aan. De stokroos heeft
splitvruchten, waarin de 7–8 mm grote zaden zitten.
Opkweken van stokrozen kan door middel van zaad, dat aan
het einde van de zomer rijp is en direct gezaaid kan worden.

Zaaien kan ook in de opvolgende lente. Als het zaad rijp is
barsten de splitvruchten vanzelf open. De stokroos kan ook
zichzelf uitzaaien.
Als de stokroos in de lente gezaaid wordt, vormt de plant dat
jaar alleen blad en zal pas het volgende jaar bloeien. Zaait
men de stokroos aan het einde van de zomer
(augustus/september) dan kan de plant het jaar daarop in
bloei staan, maar dat is afhankelijk van het weer, het kan ook
een jaar langer duren. De stokroos vormt na de bloei naast de
oude rozet nieuwe uitlopers. De oude stengel moet worden
afgeknipt, anders kost dat de plant te veel energie.
De bloemen zijn goed eetbaar.

Vrouwenmantel
Vrouwenmantel (Alchemilla) is een geslacht van circa 1000
soorten vaste kruidachtige tot struikvormige planten in de
rozenfamilie (Rosaceae),
De geslachtsnaam ‘Alchemilla’ slaat op het gebruik van de
plant door alchemisten (dit woord gaat terug op het Arabische
woord ‘alkemelyeh’, wat ‘kleine toverachtige’ betekent). De
alchemisten verzamelden de druppels die ’s morgens op de
plant liggen (deze worden voor een deel door de dauw

veroorzaakt, en voor een deel door de plant zelf), om er de
Steen der Wijzen mee te vervaardigen. De soortnaam ‘vulgaris’
betekent gewoon, ter onderscheiding van andere Alchemillasoorten. Bij de Germanen was de Vrouwenmantel gewijd aan
Freya, de godin van de vruchtbaarheid. Na de kerstening van
Europa werd de plant gewijd aan de Heilige Maagd Maria. In
de Middeleeuwen was Vrouwenmantel bekend als
geneesmiddel, maar ook door het gebruik van het kruid door
de alchemisten. Zij noemden de druppels die in de morgen op
de plant liggen ‘hemelwater’ en brachten de Vrouwenmantel
sterk in verband met de Maan; de dauw werd ook bij volle
maan verzameld, op een maandagmorgen, zo vroeg mogelijk,
zodat er zo weinig mogelijk licht op was gevallen, het werd
onmiddellijk in donkere flessen gebotteld en op een donkere
plaats verzameld. De plant zelf werd ook geoogst en dan bij
voorkeur tussen 12.00 en 01.00 ’s nachts, met zilveren messen
(het metaal van de Maan). In IJsland werd de plant vroeger als
heilig gezien. Gedurende de hele vijftiende en zestiende eeuw
heeft de plant de reputatie gehad dat zij de maagdelijke staat
van vrouwen herstelde (nu heeft de Vrouwenmantel een grote
samentrekkende kracht, maar dit gaat toch te ver), en door
ouderdom en kinderen verslapte borsten weer in volle glorie te
herstellen. Culpeper schreef het kruid voor bij allerlei infecties
en voor het stoppen van bloedingen en braken, en voor
vrouwen met grote borsten, zodat ze wat minder snel zouden
groeien. Ook hielp het kruid volgens Culpeper met de
conceptie, de vrouw zou dan in een zitbad met
Vrouwenmantel moeten gaan zitten. Vanwege de werking op
met name de vrouwelijke geslachtsorganen werd de
Vrouwenmantel in vroeger eeuwen, vooral in Engeland, ‘beste
vriend voor de vrouw’ genoemd.

Bergamot
Bergamotplant (Monarda)
De bergamotplant is een sterke zomerbloeiende vaste plant. De
Monarda valt in de tuin op vanwege de eigenaardig gevormde
in kransen staande bloemen. Vrij speciaal daaraan is dat er
vanuit het midden van zo'n bloemenkrans een stengeltje
omhoog kan schieten waarop een kleinere krans met bloemen
zal verschijnen. De sterk geurende bloemen trekken veel
insecten aan zoals vlinders, bijen en vliegen. De plant is tevens
ook aantrekkelijk voor zijn sterk aromatische bladeren. Uit
deze kan men olie persen. Deze olie ruikt hetzelfde als de olie
uit de schillen van de vruchten van de bergamotboom (de
Citrus bergamia). Deze worden ook gebruikt voor earl grey thee.
De naam bergamot komt van de Italiaanse stad Bergamo waar
de olie voor de eerste maal verkocht werd. Bergamotolie wordt
gebruikt voor het maken van parfum maar ook bij de
bereiding van allerlei likeuren.

Zwarte Toorts
De slanke hoog opgaande bloeistengels van de toortsen vallen
in het midden van de zomer, maar ook na de bloei in de
herfst tot in de winter direct op. De Zwarte toorts, Verbascum
nigrum, Tijdens de bloei vallen de fraaie gele bloemen op door
de aarvormige bloeiwijze. Het geheel lijkt dan sterk op een
grote meerarmige kandelaar met kaarsen. In de gele bloemen
valt verder de rode vlek op. Verbascum is een verbastering van

barbascum (gebaard). De bladeren en stengels van de plant
zijn bedekt met viltige haartjes. Zelfs de meeldraden zijn
behaard. Door deze eigenschap, samen met zijn bijna houtige
rechtopgaande stengel, maakte deze plant uitstekend geschikt
om, eenmaal gedroogd en gedoopt in pek of hars, te gebruiken
als fakkel. Deze toepassing stamt al uit de Romeinse tijd en
werd tot in de 16e eeuw toegepast. De wollige bladeren werden

vroeger ook wel in de winter in de schoenen gelegd om de
voeten warm te houden.
De gehele plant kan gebruikt worden als verfplant om gele,
oranje of bruine wol te verkrijgen. Voor medicinale toepassing
worden vrijwel alleen de bloemen gebruikt. Deze bevatten
namelijk veel slijmstoffen en worden daarom vooral gebruikt
bij keelklachten. Van gedroogde bloemen kan een thee gezet
worden die een verzachtende werking heeft bij hoest,
Bronchitis en keelpijn. Een andere toepassing is het gebruik
van een zogenaamde koningsolie (maceraat). Hiervoor wordt
een glazen pot of fles met bloemen en een plantaardige olie
gevuld.

Korenbloem
De korenbloem dankt zijn naam aan de traditionele
groeiplaats; op akkers tussen het graan. Doordat de plant
slechts weinig ruimte nodig had, kan hij hier tussen het hoge
graan overleven. In bermen van binnenwegen zijn de blauwe
bloemen nog wel regelmatig aan te treffen. De plant neemt zelfs
toe, waarschijnlijk doordat veel bermen minder vaak dan
vroeger worden gemaaid Een aftreksel van de bloemen en
bladeren is wel gebruikt tegen bronchitus.
De bloemblaadjes zijn eetbaar en mooi als garnering.

De korenbloem werd vroeger gedragen door verliefde jonge
mannen; als de bloem te snel verdorde, betekende dat hun
liefde onbeantwoord zou blijven.

Goudsbloem - Calendula
De bloem bladen en kroonbladen van Calendula zijn eetbaar.
De bloem en bladen kunnen zoet zijn, maar meestal zijn ze
bitter, ze worden wel in salades gebruikt.
In perken langs het huis of bij de voor deur houden ze mieren
weg .Vroeger werden ze veel door boeren gebruikt.
Medicinaal wordt de bloem en delen ervan gebruikt in zalven
en tincturen.

Komkommerkruid
Bloemetjes en bladeren zijn eetbaar en smaken als
komkommer vandaar zijn naam. Mooi als garnering of in
drankjes.
De bernagie (Borago officinalis), Borago zou van het Italiaanse
“borra” komen dat “wol” betekent, verwijzend naar de dikke,
grijze en korte beharing van de plant. De Romeinse Plinius

schreef over deze plant ”ego Borago Daudia semper” wat vrij
vertaald “ik borago breng altijd moed” betekent.

Klein viooltje
Geliefd bekent plantje waarvan de bloemetjes eetbaar zijn
Vaak gebruik als garnering bij salades.

Primula
Een bekent veelzijdige plant ook bekend als sleutelbloem
De bloemen zijn eetbaar en decoratief.

Dropplant
Deze ruikt als drop maar er wordt geen drop van gemaakt.
De dropplant (Agastache foeniculum) is een muntachtig kruid
waarvan de bladeren naar anijs smaken. De geur doet echter
aan de smaak van drop denken. 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 dropplant lijken op de bladeren van

Monarda, maar die plant heeft een rode bloem en de
dropplant 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.

Munt soorten.
Er is een uitgebreid assortiment aan munt. Voornamelijk
gebruik als thee. Ook in cocktails geliefd en in ijs. Als kruid
bij diverse vlees gerechten en talloze gerechten in de keuken.
Zeer geliefd in bloei bij insecten zoals bijen en vlinders.
Zodoende laten wij de munt in de kruidentuin ook in bloei
komen.

Knoflook
gebruik in de keuken wereldwijd
wist u dat de bloemsteel een dure delicatesse is michelinster
waardig .

Hysop
(Hyssopus officinalis), ook wel gespeld hyssop, is een gewas dat
een geneeskrachtige 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 richting Zuid-Europa en
vanuit daar verspreidde hij zich.
Verder is Hyssop een lipbloemige heester met lancetvormige
bladeren en hemelsblauwe bloemen.
In de Bijbel worden met hyssop verschillende planten en hun
producten bedoeld, die dienden bij rituele handelingen,
bijvoorbeeld het besprenkelen van het offerbloed.
Hysop wordt ook gebruikt in de productie van absint.
Soms als keukenkruid vanwege de anijs achtige smaak

Rode Vlier
een mooie versie van de bekende vlier.
Gebruik bloemblaadjes en bessen
uit gebreide omschrijving bij de peterselie vlier die een stukje
verder staat.

Citroen Melisse
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.
De naam citroenmelisse komt van het Oudgriekse woord
Melisse, 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.
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.
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
Citroen Verbena

Aloysia citriodora is een kruid uit de ijzerhardfamilie.
De plant heeft een sterke citroengeur die afkomstig is van een
etherische olie die bestaat uit meer dan 65 componenten.
de samenstelling van de etherische olie kan sterk verschillen,
afhankelijk van de regio waar de plant groeit. De twee
belangrijkste stoffen die de geur van de citroenverbena

bepalen, zijn geranial en neral. Deze stoffen zitten ook in het
aroma van citroen, sinaasappel en citroengras.
Deze halfheester is afkomstig uit Chili en geldt in Nederland
als matig winterhard. Als zij op een beschutte plaats staat,
overleeft ze milde winters, om dan laat uit te lopen.
Van de blaadjes wordt thee gezet en de plant wordt ook wel
gebruikt als keukenkruid. In de tuin verkiest zij een plaats in
de halfschaduw. Frankrijkgangers kennen de plant wel onder
de Franse naam "verveine".

Rozemarijn
een grote versie uit de vorige bedden
keuken kruid en eetbare bloemen
Duitse Bieslook
mooie bieslook met witte bloemen en iets andere groei als de
alom bekende bieslook met een verrassende knoflooksmaak

physalis
echte lampionplant (Physalis alkekengi) die de vrucht na de
bloei omsluit. De echte lampionplant is de enige
vertegenwoordiger van dit geslacht in Europa; (ook:
jodenkers)is een 25-120 cm hoge vaste plant uit de
nachtschadefamilie (Solanaceae). De naam jodenkers is
afgeleid van de vorm van de vrucht die doet denken aan de
middeleeuwse hoofdbedekking van Joden. grote, witte
stervormige ,bloemen groeien om de beurt. Tijdens de bloei zijn
de groene kelkbladen 5-8 mm lang en hebben ze driehoekige
tanden. Na de bloei groeit de kelk uit tot ze de vrucht omvat.
De kelk en de vrucht vormen de oranje, 4-5 cm grote lampion

waaraan de plant zijn naam te danken heeft. De bloeiperiode
loopt van juni tot in september.
De vruchten zijn eetbaar en gezond
Daslook
(Allium ursinum) is een plant uit de lookfamilie (Alliaceae).
Het is een vrij zeldzame soort in België en Nederland.
De ovale bladeren zijn 3–5 cm breed, donkergroen en
parallelnervig.
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.
Lekkere wilde knoflooksmaak zowel blad stelen en bloem
eetbaar.

Boerenwormkruid
(Tanacetum vulgare, synoniem: Chrysanthemum vulgare) lijkt
op jakobskruiskruid , maar heeft in tegenstelling tot deze plant
geen gele stralenkrans van straalbloempjes. In het grootste deel
van Europa en het noordelijke deel van Azië komt
boerenwormkruid van nature voor. 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'
Mieren houden niet van boerenwormkruid. Daarom werd het

kruid vroeger wel bij keukendeuren geplant
uitwendig kan het gebruikt worden als lotion bij schurft. Wat
boerenwormkruid in de schoenen geplaatst zou helpen tegen
chronische koorts. In de fytotherapie wordt het 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
veelvuldig in gebruik om een abortus op te wekken. Hoge doses
veroorzaken duizeligheid, krampen, buikpijn en kunnen
dodelijk zijn.
De etherische oliën uit de plant, zoals triticine, irisine en
graminine, worden gebruikt in de receptuur voor
insectenverdrijvende middelen. Om het huis vlo- en motvrij te
houden werd het veel in huis gestrooid.

Oregano
marjolein zoals eerder omschreven alleen groter bosje ervan
veel gebruikt kruid
Bieslook
bekend en veel gebruikt kruid wat minder bekend is dat de
bloemetjes ook eetbaar zijn en decoratief.
Chineese Bieslook
(Allium tuberosum) is een plant uit de lookfamilie (Alliaceae).
De soort is verwant aan bolgewassen zoals ui, prei, knoflook.
Het blad van Chinese bieslook is in tegenstelling tot bieslook
(Allium schoenoprasum) grover en breder. De plant heeft een
lichte knoflook achtige smaak
het gehele bovengrondse deel is eetbaar.
Volgende bedden

Wonderboom
De wonderboom of wonderolieboom (Ricinus communis) is een
snelgroeiende tropische plant, die buiten de tropen
kruidachtig is.
In de tropen kan de plant na enkele jaren een hoogte tot 13
meter bereiken en heeft dan een verhoute stengel die op een
stam lijkt. De vrucht wordt wonderboon genoemd hoewel de
plant niet tot de vlinderbloemenfamilie behoort (zoals de
gewone boon) maar tot de wolfsmelkfamilie (Euphorbiaceae).
Uit wonderbonen wordt wonderolie geperst. De overblijvende
pulp wordt wel als veevoeder gebruikt maar bevat het zeer
sterke gif ricine dat eerst door een langdurige hittebehandeling
onschadelijk moet worden gemaakt.
Uit de overgebleven resten worden ook wel meststoffen gemaakt
die in biologische teeltwijzen gebruikt worden.
Wonderbonen zijn erg giftig. Voor kinderen kan de consumptie
van vijf à zes zaden al dodelijk zijn terwijl de dodelijke dosis
voor volwassenen 15 à 20 bonen is.
De naam Ricinus is het Latijnse woord voor teek; dit
waarschijnlijk omdat de bonen een patroon hebben en aan
een kant een bobbeltje vertonen waardoor zij op bepaalde
teken lijken. In de middeleeuwen heeft iemand aan Ricinus

communis de naam christuspalm (Palma Christi) gegeven
maar niemand weet waarom. Het kan symbolisch zijn maar
het kan ook zijn omdat men Ricinus voor vele doeleinden
gebruikte en de beoogde resultaten wonderbaarlijk waren.
Wonderolie wordt al heel lang door de mens gebruikt.
Wonderbonen zijn aangetroffen in Egyptische tomben uit 4000
v.Chr. en het gebruik van wonderolie, onder andere als
lampolie, werd beschreven door Griekse reizigers, onder wie
Herodotos. In India is de olie al minstens sinds 2000 v.Chr. in
gebruik als lampolie en laxeermiddel en ook in China wordt

zij al eeuwen gebruikt, voornamelijk medicinaal. Het zou
vroeger ook gebruikt zijn als weeënopwekkend middel.[bron?]
Hoewel er slechts één soort wonderboom is, is er een veelheid
aan verschijningsvormen; naast kleine planten komen ook
dwergtypen voor die als eenjarige plant worden gekweekt.
Verder is er een enorme verscheidenheid in bladvorm en kleur wat tot de teelt als sierplant heeft bijgedragen

achter de wonderboom staat de italiaanse echte laurier
een trots van de kruidentuin groot en statig
en de smaak van vers laurier blad kent vele toepassingen
Lavendel
Het geslacht is terug te vinden in veel tuinen omwille van de
paarse kleur en de geur van de bloemen. De struik wordt niet
hoger dan een meter en niet breder dan een halve meter. De
bloemen zijn puntvormig en kunnen tot wel acht centimeter
lang worden. Lavendel wordt ook als sierplant gebruikt
Aromatisch om de lavendelolie die geëxtraheerd kan worden
uit de paarse bloemen. Deze olie wordt als geurstof gebruikt in
cosmetica, zoals zeep en parfum. Daarnaast wordt lavendelolie
bijvoorbeeld gebruikt in de aromatherapie. Ook kunnen
lavendelkorrels in zakjes in kledingkasten worden gelegd. De
kleren worden zo geparfumeerd door de verdampende
etherische olie en volgens sommigen worden zo motten geweerd.
Daarnaast worden de lavendelbloemen in potpourri's verwerkt.
Lavendel wordt ook in de keuken gebruikt. Zo zijn de bloemen
een ingrediënt van de Provençaalse kruiden. De bloemen
worden, al dan niet gedroogd, gebruikt om allerlei producten

op smaak te brengen zoals bijvoorbeeld Franse kazen of
groenten zoals wortelen, tomaten,... Andere producten op basis
van het kruid zijn: lavendelthee en lavendelstroop. Deze stroop
wordt onder andere in gebak en pralines verwerkt. Ook bestaat
er lavendelhoning waarbij er zorg voor wordt gedragen dat de
bijen alleen met lavendel in aanraking komen.
Inwendig kan lavendel worden toegepast als theeaftreksel en
uitwendig in de vorm van aromatherapie. Lavendel heeft een
rustgevende en verlichtende werking. De etherische olie van
lavendel kan worden gebruikt als antisepticum.
Hildegard van Bingen (1098-1179) beveelt lavendel aan in
een elixer bij hoest: "Als iemand Speik-lavendel (drie lepels)

in wijn (één liter) kookt en vaak lauwwarm drinkt, verzacht
hij lever-long-lijden, mildert het doffe gevoel in zijn borst en
zorgt voor een scherp verstand (scientia) en een heldere
combinatie-gave (ingenium). Wie geen wijn heeft, kookt hem
in water en voegt honig toe." (Causae et Curae, 1150). Verder
schrijft ze in haar boek Physica dat wanneer iemand die veel
luizen heeft aan lavendel ruikt de luizen zullen doodgaan.
Hierbij wordt hoofdluiz bedoelt omdat toentertijd geen
shampoo kenden :)
Monnikspeper
Monnikspeper, ook wel kuisheidsboom, (Vitex agnus-castus) is
een plant uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). De soort werd
voor het eerst beschreven door Carolus Linnaeus in 1753.
Monnikspeper komt voor in het Middellandse Zeegebied,
terwijl de meeste soorten uit het geslacht Vitex alleen leven in
de tropen. Monnikspeper wordt beschouwd als medicinale
plant, delen ervan worden gebruikt als traditioneel medicijn.
Ter onderdrukking van de sexdrift en dankt ook zijn naam
eraan.
Longkruid

De botanische naam is afgeleid van het Latijnse pulmo (long).
Men meende dat de tekening op de bladeren van het gevlekt
longkruid op (zieke) menselijke longen leek. Volgens de
zogenaamde signatuurleer werd de plant daarom als
geneesmiddel bij longaandoeningen beschouwd. Die
geneeskrachtige werking is echter niet bewezen. Blad van
longkruid vermengd met lavas maggiplant en smalle weegbree
zou helpen tegen inwendige verslijmingen.
Salie
Salie (Salvia) is een geslacht uit de lipbloemenfamilie
(Labiatae oftewel Lamiaceae).
Het geslacht bestaat zowel uit struiken als uit kruidachtige
planten. De kruidachtige planten kunnen zowel eenjarig als
overblijvend zijn. De botanische naam Salvia is afgeleid van het
Latijnse 'salveo' = genezen
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.
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
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

Grootbloemige Lavatera
(Lavatera trimestris) is een plant uit de kaasjeskruidfamilie
(Malvaceae). De soort is oorspronkelijk afkomstig uit het
Middellandse Zeegebied, van Marokko,Portugal,Spanje en ZuidFrankrijk tot Turkije en de Levant, inclusief de Balearen,
Corsica, Sardinië, Sicilië, Malta en Griekenland.
De plant is verwilderd in het Midwesten en zuidoosten van de
Verenigde Staten. Op de eilanden van Zuid-Engeland lijken ze
ook gewoon ingeburgerd te zijn.
Eetbare bloem
Griekse Alant
De 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. Linnaeusgebruikte, 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 soortsaanduiding.
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 lijnlancetvormig, 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
Citroenkruid
(Artemisia abrotanum cola.) is een bossig struikje, dat naar
cola ruikt Citroenkruid wordt tegenwoordig niet meer
algemeen in de keuken gebruikt. In de Middeleeuwen werden
vette gerechten wel gekruid met citroenkruid, zoals
tegenwoordig wel met bijvoet (Artemisia vulgaris L.) gebeurt. De
bladeren van gewoon citroenkruid smaken bitter. De scheuten
van de kweekvorm Artemisia abrotanum 'Cola' ruiken en
smaken echter naar cola, waarom deze plant ook wel "Coca
Colastruik" genoemd wordt. Verder bevat citroenkruid bitteren looistoffen en zou maagversterkend zijn en de spijsvertering
bevorderen. Ook zou het kruid wormafdrijvend zijn, de
menstruatiebevorderen en een antiseptische werking hebben.
Op jenever gezet zou citroenkruid helpen tegen hoofdpijn. Dit
zijn echter alle onbewezen claims De Germanen gebruikten

het kruid om druïdes en heksen af te schrikken
De Romeinen bereidden het parfum Abrotenum uit deze plant.
Naast parfum werd het ook gebruikt voor het reinigen en
ontgeuren van wonden, voor de behandeling van krampen en
astma en als verzachtende balsem
In de zeventiende eeuw schreef de Engelse kruidenarts
Nicholas Culpeper citroenkruid voor als middel tegen
kaalhoofdigheid. As van citroenkruid moest daartoe in oude
slaolie worden gemengd waarna het smeersel op het kale hoofd
moest worden gesmeerd, waarna het hoofdhaar of de baard
weer zouden gaan groeien.
Bereidingen van citroenkruid zijn in de volksgeneeskunde
gebruikt voor het behandelen van diverse aandoeningen,
waaronder luchtwegaandoeningen. Wetenschappelijk
onderzoek bevestigt de werkzaamheid bij hooikoorts
Oost indische kers
De (Tropaeolum majus) is een eenjarige, kruipende en
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.
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 in zout en azijnwater
als armelui,s karpertjes

Absint
Absintalsem (Artemisia absinthium) is een plant uit de
composietenfamilie (Asteraceae). De soort staat op de
Nederlandse Rode lijst van planten als vrij zeldzaam en matig
afgenomen. Het is een vaste plant, die van nature voorkomt in
de gematigde streken van Europa, Azië en Noord-Afrika. De
geslachtsnaam Artemisia is afgeleid van de Griekse godin
Artemis en absinthium betekent in het Oud-Grieks
'ongenoegen'. Waarschijnlijk door de licht hallucinerende
werking. De plant staat bekend als een van de bitterst
smakende keukenkruiden.
Aan de knoppen van absintalsem wordt vanouds een
geneeskrachtige werking toegeschreven. Het bittere aftreksel van
deze knoppen vormt een belangrijk bestanddeel van de
dranken vermout en (klassieke) absint. De smaakstoffen die
daarbij een rol spelen zijn absinthine en het naar menthol
ruikende terpeen thujon.
Zoals alle alcoholhoudende dranken, kan absint bij langdurig
en frequent gebruik leiden tot verslaving en zenuw- en
hersenbeschadiging.

Duizendblad
1 van de soorten 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.
Het duizendblad bloeit van juni tot november met wit tot roze
bloemen.
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

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.
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.
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
Snijui
als ui in de keuken hier wordt de stengel het blad gebruikt
Aardbei
alom bekend de aardbei

Wilde Citroen
winter harde citroen ook wel oer citroen met stekels en kleine
zacht behaarde citroenen zie erg zuur zijn.
Teunisbloem
(Oenothera) is een geslacht van zo'n 125 soorten eenjarige,
tweejarige en vaste planten uit de teunisbloemfamilie
(Onagraceae). De soorten komen van nature voor in Zuid- en
Noord-Amerika, maar zijn ondertussen ingeburgerd in vele
landen.
De botanische naam Oenothera betekent 'ezelsvanger', van het
Oudgriekse 'oeno' = ezel en 'thera' = vangen, achtervolgen. Men
gelooft dat de naam refereert aan de giftigheid van de plant
die gebruikt kan worden om ezels en andere dieren te vangen.
De Nederlandse naam teunisbloem is afgeleid van Sint
Antonius van Padua, omdat de plant bloeit rond diens
naamdag.
De olie uit de zaden van teunisbloem is rijk aan onverzadigde
vetzuren. Het gehalte aan gamma-linoleenzuur kan oplopen
tot 14%. Door de bijzondere samenstelling kunnen ontstekingen
in het lichaam gunstig worden beïnvloed.
De bladeren van verschillende soorten zijn tijdens de Tweede
Wereldoorlog ook wel gebruikt als vervanging voor tabak.

Aardbei
alom bekent de lekkere aardbei
Framboos rood en geel
bed

l-r

Akkerkool

(Lapsana communis) is een plant uit de composietenfamilie
(Asteraceae). Er vormen zich kleine bloemhoofdjes op een
vertakte stengel die tot 90 cm hoog kan worden.

diverse uien
Stokroos
eerder beschreven

Maria Distel
(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.
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.
De mariadistel bloeit in mei tot augustus met roze tot
purperen, soms witte, bloemhoofdjes,
De vrucht is een glanzend zwart nootje met wit vruchtpluis.
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.
De zaden worden al eeuwenlang gebruikt voor medicinale
doeleinden. Uit de vruchtwand van het nootje worden stoffen
voor medicinaal gebruik gewonnen. De vruchtwand bevat 46% van deze stoffen. De stof silymarine wordt gebruikt bij
chronische leverkwalen en bij galblaaskwalen. Silibinine of
een derivaat daarvan wordt gebruikt bij vergiftiging door
amanieten, zoals de groene knolamaniet en de vliegenzwam.
Ook wordt mariadistel veelvuldig gebruikt voor
leveronderhoud bij het gebruik van orale 17aamethylsteroïden. Verder komen nog de stoffen silydianine en
silychristine voor. Mariadistel verlaagt ook LDL-cholesterol
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 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 gebruik 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)

chichorei oorlogskoffie
(Cichorium) is een geslacht uit de composietenfamilie
(Compositae of Asteraceae). Tot dit geslacht behoren onder meer
witlof en andijvie.
De geroosterde wortel van de cichorei wordt gebruikt als
koffievervanger (gewoonlijk "surrogaat" genoemd) of als
ingrediënt bij het koffie zetten. In het verleden werd dit soms
toegepast uit noodzaak (bijvoorbeeld in moeilijke tijden zoals
de Napoleontische blokkade tijdens de Franse bezetting). Thans
wordt cichorei vooral om gezondheidsredenen genuttigd.
Sinds de laatste jaren van de vorige eeuw worden de wortelen
van cichorei, naast de teelt voor de groente witlof, ook geteeld
voor de verwerking tot inuline en zoetstof, met name fructose.

Zowel inuline (een voedingsvezel) en fructose vinden hun weg
in de levensmiddelenindustrie. Fructose is een natuurlijke
zoetstof met echter een hogere zoetwaarde per calorie dan bietof rietsuiker. Hiervoor zijn aparte rassen ontwikkeld, waarbij
een op een suikerbiet gelijkende wortelvorm een belangrijke
raseigenschap is (witlofwortelen hebben een penwortel, daar
deze bij de witloftrek het meest handelbaar zijn).
De paarse bloemen van de cichorei zijn eetbaar en erg lekker.
Zonnehoed

Echinacea is een geslacht bestaande uit negen soortenbloeiende
planten in de familie Asteraceae, allen van nature
voorkomend in het oosten van Noord-Amerika. Sommige
soorten, waaronder Echinacea purpurea, Echinacea
angustifolia en Echinacea pallida, worden gebruikt als
tuinplanten.

Agrimonie
(Agrimonia) is een geslacht van overblijvende, kruidachtige
planten uit de rozenfamilie (Rosaceae).
De botanische naam Agrimonia is afgeleid van het Oudgriekse

argemon dat "witte oogvlek" betekent. Men meende vroeger dat
de plant hielp tegen oogaandoeningen.
Het geslacht kent twaalf tot vijftien soorten. Ze worden 50-200
cm hoog, met geveerde bladeren en gele bloemen aan een
meestal onvertakte, aarvormige bloeiwijze. De bloemen openen
zich hierin van onderen naar boven.
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.

Duizendblad
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
Griekse Alant
eerder omschreven
oeverbed van r-l
Vijgenboom
(Ficus

carica) is een struik of kleine boom uit de

moerbeifamilie (Moraceae).
De vijg is een wijd vertakte struik of een iets overhellende
boom met omhooggaande, knobbelige takken met een gladde
metaalgrijze bast. Als de struik of boom ouder wordt, ontstaat
er een donkergrijs patroon. De boom wordt circa tien meter
hoog.
De vijgen zijn donkergroen en peervormig. Als ze rijpen,
worden ze violet of zwart.
Een vijgenboom heeft drie reeksen vruchten. Van de eerste
reeks vruchten zit de knop al gereed van voor de winter; deze

knop moet dus overwinteren. In het gematigde klimaat van
België en Nederland kan het gebeuren dat deze knoppen
bevriezen en dat de eerste reeks vruchten niet uitkomt. Dit is
echter de enige reeks vruchten die in ons noordelijke klimaat
zeker zal rijpen. De tweede reeks vruchten kan in
uitzonderlijk warme en lange zomers ook nog tot rijping
komen, maar dat is niet zo dikwijls het geval. De derde reeks
heeft geen enkele kans

Vlinderstruik
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.
Blazenstruik
De Chinese vernisboom (Koelreuteria paniculata), gele
zeepboom, lampionboom, koelruit of blazenboom is een boom
die behoort tot de zeepboomfamilie (Sapindaceae). De soort
wordt in parken en langs straten aangeplant. Het geslacht
waartoe de boom behoort is vernoemd naar Josef Gottlieb
Kölreuter. De boom komt van nature voor in Azië, China en
Korea. De geroosterde zaden zijn eetbaar.
De boom kan tot 17 m hoog worden, maar wordt meestal niet
hoger dan 7 m en heeft een ronde, open kroon.

De boom bloeit in augustus en september met gele bloemen, die
in een 20-40 cm lange pluim staan.
De opgeblazen vrucht heeft een bladachtig uiterlijk en is 3-6
cm lang en 2-4 cm breed. De groene kleur verandert in de
herfst bij het rijp worden in oranje tot roze. Het donkerbruine
tot zwarte zaad is 5-8 mm groot.

en dan weer naar boven

Peterselie Vlier
De peterselievlier (Sambucus nigra var. laciniata) is een
cultivar van de gewone vlier die zich in de natuur heeft
gevestigd.
Een aftreksel van de gedroogde bloemen wordt als een het
zweten opwekkend middel gebruikt. Schors en bes werken
laxerend.
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.
Van de bloemblaadjes wordt vlierbessen limonade gemaakt of
siroop van de bessen siroop of likeur
Lievevrouwebedstro Waldmeister
(Galium odoratum; synoniem: Asperula odorata) is een

overblijvende, winterharde, kruidachtige plant uit de
sterbladigenfamilie (Rubiaceae).
De plant bloeit in mei en juni. De sterachtige bloemen zijn wit
en staan in meertakkige bijschermen op een lange steel.
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 bedstroplantje 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.
Knoopkruid

Centaurea jacea) is een kruidachtige plant uit de
composietenfamilie (Compositae oftewel Asteraceae).
Volgens de Nederlandse Bijenhouders Vereniging wordt het
knoopkruid bevlogen door hommels en door bijen uit de
geslachten Andrena, Dasypoda, Halictus, Lasioglossumen Megac

hile.
Smeerwortel
De Gewone smeerwortel (Symphytum officinale) is een vaste
plant uit de ruwbladigenfamilie (Boraginaceae)
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 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.
oi kers
eerder beschreven.
Gele verf Kamile
(Anthemis tinctoria) behoort tot het geslacht schubkamille
(Anthemis), een geslacht dat tot de composietenfamilie
(Asteraceae) behoort
Het geslacht schubkamille onderscheidt zich van het geslacht
kamille (Matricaria), doordat bij schubkamille stroschubjes in
het bloemhoofdje voorkomen. Dit zijn de vliesjes die zich
tussen de verschillende buisbloempjes bevinden. De botanische
naam Anthemis is afgeleid van anthemon dat bloem betekent
Gele kamille levert een heldergele en olijfgroene verfstof.
Hartgespan
(Leonurus cardiaca) is een sterk geurende, vaste plant die
behoort tot de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). De botanische
naam Leonurus betekent in het Oudgrieks leeuwenstaart, wat
op de vorm van de bladeren slaat

Hartgespan bloeit van juni tot augustus met roze, 0,8-1,1 cm
lange bloemen. De bloemen zitten inschijnkransen.
De bladeren kunnen gebruikt worden voor het kruiden van
erwten- en linzensoep. Vroeger werd het ook gebruikt bij het
bereiden van bier.De plant wordt al zeer lang voor medicinale
doeleinden gebruikt bij hartklachten en spierkrampen.
Kardoen
(Cynara cardunculus) is een distel 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
Grieken gegeten. In Zuid-Europa wordt de plant vandaag de
dag nog steeds veel gegeten. De kardoen bloeit van augustus tot
september. De bloemkleur is blauw, lila of wittig.
Van de kardoen worden de bloemknoppen 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.
Driebladigebraakwortelspirea
Gillenia trifoliata komt uit Noord-Amerika, waar het bekend
is onder de naam ‘Indian Physic’. De wortels van deze plant
waren een veelgebruikt geneesmiddel onder indianen. Al in
1680 werd de plant naar Europa gebracht, maar tot op heden
komt hij maar zelden in de tuin voor. De bossige groei en de
sterke vertakking geven deze plant een luchtig karakter. De
fijne bloemetjes in de zomer dragen hieraan bij. De
bloemknopjes zijn rood en zitten op rode bloemsteeltjes. Als de
bloemen opengaan is de bloemkleur wit, maar de kelk blijft

rood. In het najaar verkleurt het groene blad naar rood.
Gillenia is oersterk en doet het goed in de meeste tuinen.
Trifoliata betekent driebladig. Als je de plant goed bekijkt,
zitten de bladeren telkens per drie aan de bladstengel.
wilde Oregano cq wilde marjolijn
als oregano maar dan de wilde snel woekerende versie
Kleverige Salie
(Salvia glutinosa) is een plant in de lipbloemenfamilie
(Labiatae oftewel Lamiaceae). Zowel de Nederlandse en de
Duitse naam (Klebrige Salbei) als de soortaanduiding

glutinosa verwijzen naar de kleverige beharing, vooral van de
stengel, al zijn de bladeren en de bloeiwijze eveneens kleverig
behaard. In het Engels wordt de plant Jupiter's Sage genoemd.
Es
(Fraxinus excelsior) is een loofboom uit de olijffamilie
(Oleaceae), die van nature in Europa voorkomt. Het is een
snelgroeiende boom die tot 40 m hoog kan worden. De es is, net
als onder meer de wilg, geschikt om te knotten en heeft
bovendien een groter vermogen om de wonden in te kapselen
door middel van cambiumvorming, de wonden mogen echter
niet groter zijn dan 15 cm anders duurt de insluiting veel
langer
kleine pimpernel
De kleine pimpernel (Sanguisorba minor) 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 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.
Smeerwortel
eerder omschreven
Rode bietjes
gebruikt als groente rode bietjes en voor de rode kleurstof
Vetkruid
(Sedum) is een geslacht uit de vetplantenfamilie (Crassulaceae)
met vierhonderd tot vijfhonderd soorten.
Vrouwenmantel
eerder omschreven
Canna
een geslacht van eenzaadlobbige planten. Het zijn tropische en
subtropische planten met grote, brede bladeren en gele, oranje
of rode bloemen (of varianten daarvan). Deze zomerbloeiende
planten worden 1-2 m hoog en hebben een uitgebreid
rizomenstelsel.
De planten zijn vrij populair als tuinplant. Tijdens de
victoriaanse tijd waren ze een modebloem in het Verenigd
Koninkrijk en werden er een groot aantal cultivars gekweekt.
De rizomen van de canna zijn eetbaar en rijk aan zetmeel.
Aangezien ze vezelrijk zijn, dienen ze urenlang gekookt of
gestoomd te worden vooraleer ze voor consumptie vatbaar zijn.
De smaak is gelijkaardig aan deze van de zoete aardappel
(Ipomoea batatas). In Vietnam en Zuid-China worden de
planten aangeplant voor consumptie.

Eucalyptus
is een geslacht uit de mirtefamilie (Myrtaceae). De struiken en
bomen komen van oorsprong voor in Australië en
aangrenzende gebieden
Uit diverse eucalyptussoorten wordt aromatische olie
gewonnen, die eucalyptol bevat. De olie wordt uit de bladeren
gehaald en wordt gebruikt voor inhalatie bij verkoudheid om
de luchtwegen vrij te maken
uien
Wijnruit
(Ruta graveolens) is een vaste plant die behoort tot de
wijnruitfamilie (Rutaceae).
Omdat de plant fototoxisch is, kan na contact met de plant bij
zonnig weer huidirritatie en in sommige gevallen extreme
blaarvorming ontstaan. De bladeren bevatten etherische olie
Wijnruit werd vroeger voor medicinale doeleinden gebruikt en
nu nog alskruid. 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.
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.
De geslachtsnaam Ruta is afgeleid van het Griekse 'reuo' en
betekent losmaken. De soortaanduiding graveolens is afgeleid
van ' gravis' en 'oleus'. Het woord 'gravis' betekent 'erg' of 'zeer',
'oleus' staat voor 'geur', een verwijzing naar de oleofractie en de
penetrante geur van het kruid.
Hippokrates maakt al melding van wijnruit. Het werd door de
Grieken destijds als keukenkruid en magisch ingrediënt in tal
van tovermiddeltjes gebruikt. Het 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.

namens de vrijwilligers
bedankt voor u bezoek aan de
kruidentuin Tegelen
tot ziens

