Parcours van de
biodiversiteit
Kom 40 planten ontdekken die van nature in Belgie

groeien en die u dus ook zal kunnen terugvinden
tijdens uw wandelingen in de natuur. Sommigen
hebben een speciaal verhaal, anderen vreemde
eigenschappen.

Fijne wandeling!

De lijst met planten kan u terugvinden op de website van het project: http://www.potage-toit.be
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Allium sphaerocephalon
Sierui
Beschrijving:
Kruidachtige bolvormige vaste plant
familie van de lelieachtigen (Liliaceae).
Het is een wilde knoflooksoort, ook al is
deze benaming eigenlijk alleen bestemd
voor een andere soort: daslook.
Houdt van rotsachtige en stenige
hellingen op open plaatsen.
Eigenschappen:
De knol heeft een pittige smaak, licht
zwavelachtig zoet. In de keuken, kan zij
salades en sauzen op smaak brengen.
Cuit, il parfume les omelettes. Men
kan de bloemen ook toevoegen aan
salades.
Opmerkingen:
Deze knoflook bevat jodium en zwavel.
Zoals alle knoflooksoorten, is deze
soort vochtafdrijvend, antiseptisch,
bloeddrukverlagend, stimulerend en
slijmoplossend.

Oorsprong:
Het is een weideplant en plant van rotsachtige
gebieden, komt met name voor in het zuiden
van Europa.

Anchusa officinalis
Gewone ossentong
Beschrijving:
Kruidachtige en medicinale
plant uit de ruwbladigenfamilie
(Boraginaceae). Groeit in het
wild op hellingen blootgesteld
aan de zon en in braakland.
Honingbloem.
Eigenschappen:
Helpt bij behandeling van de
bovenste luchtwegen en longen.
Helpt bij vermoeidheid.
Oorsprong:
Gewone ossentong is een plant
afkomstig uit de warmere streken
van Europa.
Opmerkingen:
Momenteel met name gebruikt voor
de verzachtende werking (zorgt
voor het onstspannen van het
weefsel van het lichaamsgestel) en
werkt slijmoplossend (maakt de
luchtwegen vrij van slijm). Rijk aan
vitamine C (met name de bladeren)
waardoor zeer geschikt bij het
bestrijden van vermoeidheid.

Artemisia absinthium
Absint alsem
Beschrijving :
Vaste plant, kruidachtig, kan tot
1 meter hoog worden, medicinaal.
Van de Griekse naam ‘apsinthion’
(zonder zachtheid) dranken
bereid op basis van Absint
alsem waren onaangenaam om
te drinken vanwege de hoge
bitterheid.
Eigenschappen :
Middel voor maag, vermindert
winderigheid, verdrijft wormen,
aromatisch. Men gebruikt een
aftreksel van de bladeren en de
bloemknoppen als thee.
Oorsprong :
Continentale regio’s met gematigd
klimaat in Europa, Azië en Noord
Afrika.

Opmerkingen :
Artemisia absinthium is lang
gebruikt bij het maken van likeur,
voor het verbod op de verkoop
van alcoholische extracten van
absint, vanwege haar vermeende
verdovende en hallucinogene
werking verbonden aan het
bestanddeel thujon in de plant.

Campanula patula
Weideklokje
Beschrijving :
Het weideklokje of campanula
patula is een tweejarige plant,
soms vast, die groeit in open
bos, struikgewas, grasland en
op niet-kalkrijke bodem.
Zij behoort tot de familie
Campanulaceae.

Campanula rapunculoides
Akkerklokje
Beschrijving:
Vaste plant uit de familie
Campanulaceae.
Uit het Latijn Campana =
“klok” Campanula = “belletje,
klokje” ; Rapum = “wortel
knolachtige” ; Oide = “lijkend
op”, zinspeling op de gelijkenis
met rapunzelklokje.
Mogelijke oorsrpong :
Midden-Oosten

Opmerkingen:
Een plant die soms bron van
onenigheid is tussen tuinier, die
haar kweekt voor haar prachtige
bloemen, erg aantrekkelijk voor
insecten, en de boer, die moeite
heeft er van af te komen, als de
plant zich per ongeluk in zijn veld
vestigt.

Campanula rotundifolia
Grasklokje
Beschrijving :
Vaste plant uit de familie
Campanulaceae.
De
standplaats
van
de
Campanula rotundifolia is zeer
uitgebreid, verspreid over twee
continenten : Europa en NoordAmerika, zowel Canada als de
Verenigde Staten.
Oorsprong:
Regio van herkomst kan het
boreaal
tropische
gebied
beschouwd worden.

Opmerkingen :
De donkerpaars-groene
bladeren groeien uit tot stevige
stengels die een hoogte van
70-80 cm kunnen bereiken.

Cardus nutans
Knikkende distel
Beschrijving :
De knikkende distel (Carduus
nutans) is een tweejaarlijkse
plant van de familie van
composieten (Asteraceae) in
Europa.
Andere namen : ezelsdistel,
kardinaal.
Oorsprong:
Centraal Europa (Duitsland,
Zwitserland,
Oostenrijk,
Tsjechië), de Baltische landen,
Rusland, het westen en zuiden
(Nederland, België, Frankrijk,
Spanje,
Italië,
voormalig
Joegoslavië)
Deze plant is met name thuis in
gematigde streken.

Opmerkingen :
Om verspreiding te voorkomen,
importeert men in Canada uit de
Elzas in 1968 een kleine kever, een
groot liefhebber van haar zaden.
In eerste instantie heeft dit insect
het goed gedaan. In 1975, is de
knikkende distel met 80-95%
verminderd, maar korte tijd later
heeft men gemerkt dat dit insect
ook houdt van de inheemse
distel, waarvan enkele soorten
zelfs beschermd zijn.

Centaurea scabiosa
Grote Centaurie
Beschrijving :
De grote centaurie (Centaurea
scabiosa)
is
een
vaste
kruidachtige
plantensoort
die behoort tot de familie van
composieten (Asteraceae).
Groeit in droge weilanden, in
wegbermen, struikgewas of
rotsachtige omgeving, met name
op kalkrijke grond.
Oorsprong :
Zij is afkomstig uit gematigde
streken in Europa en Azië.

Opmerkingen :
De grote centaurie wordt gebruikt
als een remedie tegen schurft,
vandaar de specifieke toevoeging
scabiosa (schurftkruid). Het
is een soort die op regionaal
niveau bedreigd is. Zij vergezelt
vaak graan, maar is geleidelijk
aan verdwenen met de komst van
chemische bestrijdingsmiddelen...

Carlina vulgaris
Driedistel
Beschrijving :
Kruidachtige plant 15-70 cm
groot behoort tot de familie
composieten
(Asteraceae).
Zij bloeit van juli to september
in
weilanden,
braakland,
duinen, stortplaatsen, langs
spoorwegen in Europa en zuidoost Azië.
De bloemen zijn eetbaar.
Oorsprong:
Euro-Siberië.

Opmerkingen :
Haar naam is afkomstig van de
legende dat het leger van Keizer
Karel V van de pest is genezen
dankzij haar. Vandaar dat de plant
naar Carolus, is opgedragen aan
Charlemagne.

Cichorium intybus
Wilde cichorei
Beschrijving :
De wilde cichorei (Cichorium
intybus) is een kruidachtige vaste
plant behorend tot de familie van
Asteraceae. Komt veel voor in
weilanden, velden zonder gewassen
en wegbermen.
Gebruik :
De jonge bladeren in salades, de
gekookte bladeren als groente
en de geroosterde wortels van
de cichorei voor het produceren
van een surrogaat koffie die beter
verteerbaar is, vooral als deze
gedronken wordt met melk.
Oorsprong :
Afkomstig uit Europa, Azië en
Noord-Afrika.

Opmerkingen :
Zij ligt aan de basis van
kapucijnerbaard,
cichorei
koffie en andijvie of witlof en de
Italiaanse cichorei (van Treviso,
radicchio of roodloof...).
Op het Franse platteland, was
de koffie 50 jaar geleden vaak
van cichorei of een koffie cichorei
mengsel.

Crambe maritima
Zeekool
Beschrijving :
Zeekool (Crambe maritima) is
één van de twee Crambe soorten,
samen met Crambe hispanica. Het
is een plant behorend tot de familie
van kruisbloemen, Brassicaceae
(Cruciferae) die groeit aan de
Baltische en Atlantische kust
(strand, rotskusten, kliffen). Onze
kool zou afstammen van de zeekool.
Zeldzaam geworden en verdwenen
uit een deel van haar oorspronkelijke
habitat, is zeekool een bedreigde
soort.
Oorspong:
West-Europa
Opmerkingen:
Voor de Grieken en Romeinen,
beschermde
kool
tegen
dronkenschap. Daarom aten ze
een blad voor iedere maaltijd. Deze
traditie bestaat vandaag nog in
verschillende landen in het oosten
om de gevolgen van overmatig
vodkagebruik te beperken. De
Grieken serveerden ook soep aan
pas getrouwden de ochtend na hun
huwelijksnacht: misschien verklaart
dat de oorsprong van de legende
van de kinderen die geboren werden
in kolen.

Dianthus carthusianorum
Karthuizer anjer
Beschrijving:
Het oog van de karthuizers
(Dianthus carhusianorum) is een
kruidachtige vaste plantensoort uit
de anjerfamilie (Caryophyllaceae).
Van het Griekse Dias: jupiter en
anthos: bloem. De naam dianthus
betekent in het Grieks: “bloem van
Zeus”.
De Latijnse naam carhusianus
betekent: “karthuizer monnik”. De
monniken van deze orde zouden
de eersten zijn die deze plant
kweekten. Zij was daarom geplant in
grote hoeveelheid in hun klooster.
Oorsprong:
West-Europe

Gebruik:
De bloemen bevatten kalmerende
stoffen die helpen bij verstopping.
Het oog van de Karthuizers bevat
saponine.

Dianthus gratianopolitanus
Rotsanjer
Beschrijving:
De
grasanjer
(Diantus
plumarius) is een plantensoort
uit de familie (Caryophyllaceae).
Het is een van de meest bekende
anjers, herkenbaar aan de
geparfumeerde bloemen, wit of
bleek roze, met 5 geschulpte
bloemblaadjes.
Het is een vaste en gladde die
plant die zich vormt in kleine
bosjes.
Oorsprong:
Deze soort is afkomstig uit Europa.

Gentiana cruciata
Kruisbladgentiaan
Beschrijving:
De Kruisbladgentiaan (Gentiana
cruciata) is een kruidachtige
vaste plant behorend tot de
gentiaanfamilie.
Uit het Latijn “Cruciata”:
deze term is afgeleid van de
kruisvormige
wijze
waarop
de blaadjes aan de stengel
bevestigd zijn.
Oorsprong :
In Europa is deze plant te vinden
in Spanje, Portugal, Frankrijk,
België, Zwitserland en het
zuiden van Rusland.

Gebruik :
Het wortelsysteem bevat stoffen
die
sterk
koortsverdrijvend
werken. Alle delen van de plant
zijn bitter.

Geranium pratense
Beemdooievaarsbek
Beschrijving:
De beemdooievaarsbek of
weide ooivaarsbek is een vaste
plant uit de ooievaarsbekfamilie
(Geraniaceae). De vrucht heeft
de vorm van de snavel van de
kraanvogel (de naam geranium
komt van het grieks “geranos”
en dat betekent kraanvogel)
Oorsprong :
De beemdooievaarsbek is te
vinden in een uitgestrekt gebied
van West-Europa tot het westen
van China. Deze winterharde
soort komt voor in vochtige
weiden en in wegbermen.

Opmerkingen :
Het is een anthropocene plant (“die
getransporteerd is door de mens, op
een manier die algemeen is voor door
mensen geintroduceerde planten).
Wetenschappers zijn het er over
eens te zeggen dat deze plant een
belegeringssoort is (dat wil zeggen
een plant die wordt verpreid door
de beweging van troepen gelieerd
aan een gewapend conflict, strijd of
beleg).

Geranium sanguinem
Bloedooievaarsbek
Beschrijving :
De
bloedooievaarsbek
(Geranium sanguineum), het
Latijnse woord “sanguinem” is
zonder twijfel door Linneaus
gekozen dankzij de kleur van
bloed, want dat is de kleur die
de bladeren van de plant in de
herfst krijgen.
Oorsprong :
De bloedooievaarsbek is te
vinden in een uitgestrekt gebied
van West-Europa tot het westen
van China. Deze winterharde
soort komt voor in vochtige
weiden en in wegbermen.
Opmerkingen :
De wortelstok bevat tannine
bekend om zijn bloedstelpende
werking.

Knautia arvensis
Beemdkroon
Beschrijving :
De beemdkroon behoort tot de
kaardebolfamilie (Dipsacaceae)
van het geslacht Knautia.
Vaste plant die een hoogte
van 1 meter kan bereiken en die
groeit op lichte kleigrond, zoals
graslanden, droge hellingen en
wegbermen.
De plant heeft een aangename
geur en trekt veel insecten
aan die nectar en stuifmeel
verzamelen.
Oorsprong :
Zij is vertegenwoordigd in de
gematigde streken van Europa
tot op 2000 meter hoogte.
Opmerkingen :
Men vertelt dat in de streek
Vendée twee geliefden wiens
liefde door hun ouders wordt
gedwarsboomd, alleen maar een
Scabiosa in twee zouden moeten
delen om ieder de helft voor
negen maanden te bewaren. Aan
het eind van deze periode, zullen
de families zich verzoenen zodat
ze kunnen trouwen.

Malva alcea
Vijfdelig
Beschrijving :
Vijfdelig kaasjeskruid of malva
alcea is een vaste plant die
groeit in weilanden, tussen
struiken, in bermen of tuinen
met
grasveld,
vooral
op
kalkrijke bodem. Het is een
plant uit de kaasjeskruidfamilie
(Malvaceae).
Deze plant deels bedekt met
haren en stervormig vertakt, kan
een hoogte bereiken van 1 meter.
Oorsprong :
Zij is afkomstig uit Europa.

Opmerkingen :
De blaadjes en bloemen kunnen
aan salades toegevoegd worden.

Muscari botryoides
Blauwe druifjes
Beschrijving :
Blauwe
druifjes
worden
gerekend tot de Leliefamilie
(Liliaceae). De term Muscari
(in wetenschappelijk Latijn
Renaissance muscarium) is
afgeleid van muskus, denkend
aan de muskusachtige geur van
bepaalde soorten.
Oorsprong :
Deze soort is afkomstig uit de
oude wereld : midden en zuidEuropa, Noord-Afrika en west,
midden en Zuid- Azië.

Opmerkingen :
De bol van deze plant wordt in
Italië gegeten.

Ononis repens spinosa
Kattendoorn
Beschrijving :
De kattendoorn, ook wel genoemd
ezelskruid of ossenbreker is een
plant, is een kleine struik, die behoort
tot
de
vlinderbloemenfamilie
(Leguminosae). Uit het Grieks onos
: ezel en oninemi : ik geniet (ezels
eten deze plant graag). Zoals de
tweede naam aangeeft (spinosa :
stekelig), vinden ezels het fijn om
zich te schuren aan deze plant met
hun rug en zij omdat de stekels
helpen tegen jeuk.
Oorsprong :
De kattendoorn is wijd verspreid in
Europa en gematigde streken van
Azië, zij bereikt het Rhone Bassin
in Frankrijk niet. Kattendoorn
verspreidt zich verder voorbij
centraal Europa.

Opmerkingen :
De wortels en blaadjes van
deze plant hebben een licht
urine afdrijvend effect. In het
verleden werden ze gebruikt om
blaasontsteking of nierstenen te
behandelen. Vandaag wordt deze
plant nog steeds gebruikt bij deze
indicaties, over het algemeen in
de vorm van thee.

Pulsatilla vulgaris
Wildemanskruid
Beschrijving :
Wildemanskruid of klokje is een vaste
plant die behoort tot de familie van de
ranonkelachtigen (Ranunculaceae).
Opmerkingen :
Let op: deze bloem is giftig, bol, wortel,
stengel en bloemen inbegrepen! Zij
bevat zeer giftige alkaloïden, maar
wordt soms als medicijn gebruikt,
omdat als bloemen gekookt worden
en gereduceerd tot poedervorm
deugd doen om niezen en hoofdpijn te
verdrijven. In feite zijn deze alkaloïden
kalmerend en pijnstillend mits in
zorgvuldig gecontroleerde dosis. Dit
is waarschijnlijk waar de naam vandaan
komt: “pulsatilla”, dat pols betekent,
naar analogie van het ritme van het hart
dat deze plant kan reguleren.

In
de
homeopathie,
wordt
wildemanskruid met name gebruikt
als remedie tegen het verzachten van
koorts en oorpijn bij kinderen.
Men vindt de plant op de hellingen
met veel licht, vrij van verontreiniging
door pesticiden, want die kan ze niet
verdragen.

Prunella vulgaris
Gewone Brunel

Beschrijving :
Ook bekend onder de naam
smeerwortel, is gewone brunel
het kruid van de timmerlieden,
de plant behoort tot de
Lipbloemenfamilie, Lamiaceae.
Gewone
Brunelle
komt
hoogstwaarschijnlijk van het
Duitse woord “braun” vanwege
de bruine kleur van de bloemkelk.
De plant kan gegeten worden
in salade en bovendien is het
gebruikelijk in sommige landen
om de plant toe te voegen aan
het menu. De plant wordt erg
gewaardeerd door bijen die zich
tegoed doen aan haar nectar.
Oorsprong :
Men vindt Gewone Brunel in
Europa tot 2000 meter hoogte.

Opmerkingen :
Volgens onderzoek op het gebied
van de fytotherapie, zou Gewone
Brunel
meerdere
geneeskrachtige
eigenschappen hebben. Bijvoorbeeld,
het zou urine afdrijvend, krampstillend,
als antibiotica, litteken verminderend,
bloeddruk verlagend, bloedstelpend
en
ontstekingsremmend
werken.
Dankzij deze deugden, kan het helpen
bij huidaandoeningen zoals acne. Om
van de voordelen van Gewone Brunel
te genieten, kan een aftreksel of
kruidenthee worden gemaakt.

Salvia pratensis
Veldsalie
Beschrijving :
De gewone salie of veldsalie
(Salvia pratensis) is een
kruidachtige vaste plant uit de
famlie van de lipbloemachtigen
(Lamiaceae). Zij komt vaak
voor in graslanden en op
kalksteengronden.
Oorsprong :
Europa, Azië en Noord Afrika.

Opmerkingen :
Deze
salie
heeft
een
geneeskrachtige werking maar is
ook bekend om het aroma, zij het
in mindere mate. Zij kan echter
toegevoegd worden aan andere
aromatische kruiden bij culinaire
bereidingen.

Saponaria officinalis
Zeepkruid
Beschrijving :
Zeepkruid (Saponaria
officinalis) is een kruidachtige
vaste plant behorend tot de
anjerfamilie (Caryophyllaceae).
Eigenschappen :
Deze plant heeft zuiverende,
urine afdrijvende, vetafbrekende
en
wormenverdrijvende
eigenschappen. Een afkooksel
van zeepkruid kan op het
gezicht worden aangebracht om
effectief huidziekten, zoals acné
te bestrijden.
Oorsprong :
Europa en Azië

Opmerkingen :
Deze plant is zeer waardevol: een
natuurlijke zeep. Men kan de handen
wassen door een blaadje fijn te wrijven
in licht vochtige gemaakte handen. Het
schuimt en daarna kan het afgewassen
worden.
Het zeepkruid kan ook gebruikt worden
als biologisch wasmiddel of natuurlijke
shampoo aangezien het goed ontvet:
het is de gedroogde wortel die wordt
gekookt en gebruikt om te wassen.

Sedum acre
Muurpeper
Beschrijving :

De muurpeper (Sedum acre) ook
wel Jodenbaard of tripmadam
genoemd is een vaste plant
behorend tot de vetplantenfamilie
(Crassulaceae).
Het is moeilijk de oorspronkelijke
afkomst van deze plant vast te
stellen omdat zij vaak geplant wordt
in rotstuinen.
Het sap in de bladeren, is bitter,
vandaar de toevoeging acre in de
naam. Het kan de huid irriteren.
De vlezige bladeren van vetplanten
stelt hen in staat om water op te
slaan om periodes van droogte te
overleven.

Oorsprong :
Deze soort is inheems in Europa en West-Azië
Opmerkingen :
De naam komt van het Latijnse
“sedere” wat betekent “zitten”.
De plant ‘zit’ vaak op stenen.

Sedum telephium
Hemelsleutel
Beschrijving:
Vaste
plant
die
behoort
tot
de
vetplantenfamilie
(Crassulaceae).
Vaak gecultiveerd als sierplant
in met name rotsachtige tuinen.
Haar ondersoorten worden ook
wel muurpeper of huislook uit de
wijngaard genoemd.
Oorsprong:
Europa en Azië, de regio van
Caucasus tot China en Japan.

Opmerkingen:
De blaadjes, die in olie worden
bewaard, zijn onder de naam
‘geconfijte muurpeper’, bekend
als een populaire remedie tegen
brandwonden. Nadat ze van
de huid zijn verwijderd werden
zij aangebracht op een plek
waar men zich gesneden had
om littekens te voorkomen,
dit verklaart ook wel de naam
‘snijkruid’.

Sempervivum tectorum
Gewone huislook
Beschrijving:

Thermofiele
plant
uit
de
vetplantenfamilie (Crassulaceae).
De gewone huislook is een plant
die zonlicht nodig heeft. Zij heeft
maar weinig grond nodig om te
groeien. Als er gebrek is aan licht,
gaan de bladeren zich verlengen en
de plant zal er minder mooi uitzien
en de ontwikkeling stopt. De plant
kan erg goed tegen droogte en
kan zelfs enkele maanden zonder
water zonder probleem. Zij is ook
erg goed bestand tegen kou en
doorstaat strenge vorst (-15 °C).

Oorsprong:
Europa

Opmerkingen:
In het oude Griekenland gebruikte
men
gewone
huislook
als
bescherming tegen de toorn van
de goden. Daarom plant men ze op
daken van huizen, vandaar de naam.
In Italië, wordt van de bloem van de
plant sap gemaakt, dat men pas
geboren kinderen laat drinken voor
een lang leven.

Silene vulgaris
Blaassilene
Beschrijving:
‘Net als de gewone silene, is
de blaassilene een plant uit de
anjerfamilie (Caryophyllaceae).
In Quebec wordt de plant
‘springbus’ genoemd, omdat
het leuk is de plant te laten
exploderen door het gaatje van
de kelk dicht te houden met
lucht erin en deze dan stuk te
slaan op de rug van de andere
hand. Om die reden noemt men
de plant gewoonlijk ‘pétarel’,
een salade die in het zuiden van
Frankrijk vaak wordt gegeten,
voordat deze bloeit.
Oorsprong:
Europa

Opmerkingen:
De blaadjes kunnen worden gegeten
in soepen, salades of groenten of
in omelet. De jonge uitlopers van de
blaassilene zijn zacht en krokant.
Hun smaak is licht zoet en doet
een beetje denken aan erwtjes. Na
verloop van tijd, worden de blaadjes
taai en bitter.

Stachys officinalis
Betonie
Beschrijving:

De betonie of het koortskruid
(Stachys officinalis, synoniem:
Betonica
officinalis)
is
een
kruidachtige vast plant uit de
lipbloemenfamilie (Lamiaceae). De
gewone naam betonie, komt uit
het Keltisch ‘bew’ (hoofd) en ‘ton’
(goed) en betekent, goed voor het
hoofd.

Eigenschappen:

De betonie wordt algemeen
toegepast om tabaksverslaving te
behandelen. Ze wordt gebruikt
om zweren te bestrijden en
verkoudheid.

Oorsprong:
Europa

Opmerkingen:
Het is een heel oude geneeskrachtige
plant: de Egyptenaren rookten
de blaadjes tegen verschillende
ziekten,
zoals
blessures,
spijsverteringsproblemen
en
problemen met ademhaling. Buiten
de geneeskrachtige eigenschappen,
werd de plant als wierook gebrand om
boze geesten op afstand te houden. In
Centraal Europa heeft de plant tot op
de dag van vandaag haar reputatie als
geneeskrachtige plant behouden.

Stachys recta
Bergandoorn
Beschrijving :
Bergandoorn is een plant behorend tot de lipbloemenfamilie
(Labiatae of Lamiaceae).
Oorsprong :
Europa.

Opmerkingen :
In Italië wordt deze plant ook
“angstkruid” genoemd, omdat
men in de oudheid een boeketje
van deze plant onder het kussen
van de kinderen legde om ze te
kalmeren.

Symphytum officinale
Gewone smeerwortel
Beschrijving :
De smeerwortel is een karakteristieke
soort uit de groep Symphytum.
De term “smeerwortel”, verscheen
rond 1265, en komt uit het lage Latijn
consolida afgeleid van consolidare «
consolideren, versterken » vanwege
haar werking wonden te helen en
breuken te genezen. De smeerwortel is
een plant met een hoog nectargehalte.
Eigenschappen :
De wortel van de smeerwortel heeft
hemostatische, ontstekingsremmende,
samentrekkende,
helende
en
verzachtende
eigenschappen
bij
uitwendig gebruik. De blaadjes zijn
eetbaar, maar met mate, want in hoge
dosis zijn zij giftig voor de lever.
Oorsprong :
Europa, Rusland, Centraal Azië en
China.

Opmerkingen :
De
smeerwortel
wordt
gebruikt
als plantaardige bemesting in de
biologische landbouw. Een klein
stukje van de tuin gereserveerd
voor de Russische smeerwortel kan
verschillende keren per jaar worden
geoogst, waardoor het een aanzienlijke
hoeveelheid
mineraalrijke
groene
bemesting oplevert die op verschillende
manieren gebruikt kan worden (mest,
mulch, compost) om de vruchtbaarheid
van de bodem en de groei van planten
te vergroten. Het is een nuttige plant
die al sinds lange tijd gebruikt wordt,
enerzijds voor landbouw, anderzijds
voor de geneeskrachtige werking en de
schoonheid in een bloementuin.

Teucrium chamaedrys
Echte gamander
Beschrijving :
De echte gamander is een
groenblijvende
struik
die
behoort tot de lipbloemenfamilie
(Lamiaceae).
Eigenschappen :
Als u iets te veel heeft gedronken
is het een goede remedie. Neem
1 of 2 keer een kruidenthee van
de echte gamander. Laat 15-20
gram gedroogde plant trekken in
een liter gekookt water en u zult
ontdekken dat het een probaat
middel is in een dergelijke
situatie!
Oorsprong :
Europa.

Opmerkingen :
Jammer genoeg, komt ze bijna
niet meer voor in België, omdat de
uitbreiding van kalksteengroeves
deze plant bijna volledig hebben
uitgeroeid.

Tulipa sylvestris
Bostulp
Beschrijving :
De bostulp of wilde tulp is een
bolgewas, dat behoort tot de
leliefamilie (Liliaceae). Het is
een van de tientallen inheemse
tulpen in Europa.
Tulipa komt uit het Perzisch en
betekent tulband; sylvestris
verwijst naar bossen.
Weinig voorkomend, vindt men
deze plant in wijngaarden, in
verlaten velden en rotsachtige
hellingen van het Zuiden. De
bloem is geel en heeft een
heerlijke geur.
Oorsprong :
Klein-Azië, Noordwest-Iran en
Europa.

Opmeringen :
Het plukken van deze beschermde
plant is verboden in verschillende
Europese landen.

Thymus pulegioides
Grote Tijm
Beschrijving :

Grote tijm is een struikachtige,
vaste plant, die behoort tot de
lipbloemenfamilie (Labiatae oftewel
Lamiaceae).
Het is een veel voorkomende
plant die men tegen komt in droge
gebieden, en heide met veel
zonlicht, tot op een hoogte van
2500 meter.

Eigenschappen :

Laten trekken als thee (20 g
verse of gedroogde bloemen per
liter water) helpt zeer effectief
tegen hoesten. De plant heeft
ook antiseptische eigenschappen
(darmen en bronchieën) en is
spijsverteringsbevorderend.
De
gedroogde blaadjes in poedervorm,
ingenomen als tabak, maken
de luchtwegen vrij en stoppen
neusbloedingen.

Oorsprong:
Middellandse zeegebied

Opmerkingen:
Gebruikt als kruid, wordt tijm erg
gewaardeerd in sauzen, salades
en jus bij vleesgerechten.

Verbascum nigrum
Zwarte toorts
Beschrijving :
Zwarte
toorts
(Verbascum
nigrum) is een plant die
behoort tot de helmkruidfamilie
(Scrophulariaceae). Zij kan 1,20
meter hoog worden.
Eigenschappen:
Een thee van de blaadjes wordt
aangeraden bij diverse klachten
aan de luchtwegen waaronder,
hoest, bronchitus, asthma en
irritaties aan de keel.
Oorsprong:
Centraal Europa, Midden Azië

Opmerkingen:
Men vindt de zwarte toorts langs
wegen, op dijken en muren, de
stengel is behaard en plakkerig
en vaak bruin gekleurd. De
meeldraden
zijn
opvallend
vanwege hun lange donkere
violette wollige haren die de
bloemen een zwart hart geven.

Thymus serpyllum
Wilde tijm
Beschrijving :
Wilde tijm of kleine tijm (Thymus
serpyllum) is een plant uit de
lipbloemenfamilie (Lamiaceae). Het
is een kleine aromatische plant van
ongeveeer 10 cm groot en die zijn kan
uitspreiden tot 50 cm lengte; zij is
bodembedekkend.
Eigenschappen:
De wilde tijm is antiseptisch en heeft
virus
remmende
eigenschappen.
Het is goed voor de maag en werkt
slijmoplossend en krampstillend. Als
etherische olie of thee werkt tijm
desinfecterend voor de spijsvertering
en wordt vaak samen met roosmarijn
en salie gebruikt. Het vermindert ook
spijsverteringsproblemen.
Oorsprong:
Centraal Europa; Midden-Azië

Opmerkingen:
De Romeinse soldaten namen
baden met wilde tijm om energie
te krijgen. Ook in de oudheid
kende men de antiseptische
eigenschappen: de Egyptenaren
gebruikten het voor de zalving van
mummie’s. In de Middeleeuwen,
droegen mensen van adel vaak
kleine zakjes met wilde tijm bij zich
om zich zelf te beschermen tegen
bacterieën tijdens hun reizen.

Valeriana officinalis
Echte valeriaan
Beschrijving :
Echte valeriaan is een kruidachtige
plant uit de kamperfoeliefamilie
(Caprifoliaceae).
Eigenschappen :
Haar wortels worden sinds de oudheid
gebruikt voor het bevorderen van
slaap, en voor het verminderen van
angst en nervositeit. Echte valeriaan
is zeer bekend om haar kalmerende
eigenschappen en haar vermogen het
centrale zenuwstelsel en bepaalde
spiergroepn te onstpannen. Zij wordt
al eeuwen gebruikt om slaap op te
wekken. Meer dan 120 chemische
bestanddelen zijn gevonden in de
valeriaan en daarom is dit kruid dus zeer
complex, maar er zijn geen bijwerkingen
aangetoond bij matig gebruik van de
plant.
Oorsprong:
Zij is oorspronkelijk
Aziatische afkomst.
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Opmerkingen :
De valeriaan is veel gebruikt tijdens de
twee wereldoorlogen, om verschillende
traumatische
ervaringen
van
de
strijders te behandelen. Haar bijnaam
“kattenkruid” heeft ze te danken aan
de aantrekkingskracht die de geur van
de plant heeft op katten: dus hoewel
de plant een kalmerend effect heeft
op de mens, is de invloed op katten
omgekeerd. Als katten in de buurt zijn
van deze plant leidt dit tot een staat van
euforie!

Viola tricolor
Driekleurig viooltje
Beschrijving :
Het driekleurig viooltje is een plant uit
de viooltjesfamilie (Violaceae), die veel
voorkomt in heel Europa. Zij is zeer
gewild om haar delicate bloem. Het
is de voorvader van de gecultiveerde
soort.
Eigenschappen :
Het driekleurig viooltje heeft een
lange geschiedenis van traditioneel
medicinaal
gebruik.
Er
wordt
gebruik gemaakt van de gedroogde
bovengrondse delen geoogst tijdens
de bloei. Als thee, is zij kalmerend en
vermindert koorts. Als zalf, helpt ze bij
diverse huidaandoeningen, zoals acné,
eczeem en droge huid.
Oorsprong :
Afkomstig uit Europa.

Opmerkingen :
In de beroemde tirade Ophelia
(Hamlet): “Er is rozemarijn, dat is
voor herinneringen. Ik smeek u, mijn
liefde te herinneren. En hier zijn
enkele gedachten is om de gedachte
vast te houden. “Shakespeare
had de primitieve geest en niet de
wijze van denken die tegenwoordig
gekweekt wordt in onze tuinen.

Veronica officinalis
Mannetjesereprijs
Beschrijving :
De mannetjesereprijs is een vast
plant die veel voorkomt in heel
Europa, met uitzondering van de
Mediterrane regio.
Eigenschappen :
Zij heeft helende,
samentrekkende en
levensopwekkende
eigenschappen. Zij wordt weinig
gebruikt omdat het diarree kan
veroorzaken.
Oorsprong :
Veel voorkomend in Europa
and Noord-Amerika, gematigd
koude streken.
Opmerkingen :

Als gevolg van de werking die
de plant heeft om melaatsen te
genezen, gaat de legende dat Sint
Veronica de keizer Tiberius van lepra
heeft genezen door het aanbrengen
van een doek (degene die ze eerder
van het gelaat van Christus had
afgehaald).

Vincetoxicum hirundinaria
Witte engbloem
Beschrijving :
De witte engbloem is een zeer
giftige plant, die tegenwoordig
tot
de
maagdenpalmfamilie
(Apocynaceae) wordt gerekend.
Eigenschappen :
Ondanks haar giftigheid, die met
name in de wortels zit, is de witte
engbloem voorheen veel gebruikt
in wijn, vochtafdrijvend bittere wijn
van liefde.
Het werd gebruikt in compressen
en kwam voor in de samenstelling
van verschillende geneesmiddelen,
omdat men geloofde dat het hielp
bij slangenbeten, en zelfs tegen de
pest, vandaar de naam.
Oorsprong :
Europa

Opmerkingen :

Uit het Latijn vincere « overwinnen
» en toxicum « vergif », omdat zij
werd beschouwd als tegengif. In
feite, volgens Fournier, is het de
oude naam van zijdeplant gentiaan
(Césalpini) (zestiende eeuw).
Deze eigenschappen zijn niet
geverifieerd
voor
zowel
de
zijdeplantgentiaan als de witte
engbloem, maar de wortel van deze
laatste is giftig.

