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4.07 Kruidentuin NOM, Arnhem 

  

 

Inleiding 

Kruiden spelen sinds mensenheugenis een belangrijke rol 

in het dagelijks leven. In deze kruidentuin, die in 1927 

werd aangelegd, zijn ze naar vorm van gebruik 

gerangschikt in vier groepen: geneeskruiden, 

keukenkruiden, verfkruiden en legendeplanten. 

Legendeplanten speelden een belangrijke rol in religie en 

volksgeloof. Ook ligt hier een reconstructie van een 

middeleeuwse kloostertuin. Hoe een apothekerstuin er 

enkele eeuwen geleden uitzag, is te zien in het deel van 

de tuin waar de geneeskruiden staan. Deze tuin is 

aangelegd in renaissancestijl, met elementen van andere 

stijlperioden. De kloostertuin is aangelegd naar het 

voorbeeld van de kloostertuin van Reichenau (Zuid-

Duitsland) uit 827. De plantennamen in dit deel zijn 

middeleeuws.  

Met planten kun je ziekten te lijf gaan, vampiers op afstand houden, kleding 

verven, eten lekker maken en oneindig veel meer. 

De ommuring is in 1956 opgemetseld met kloostermoppen, waardoor een 

middeleeuwse sfeer is ontstaan. De muur met een ezelsrug. De huidige tuin, 

een botanisch museum in het museum, is een belangrijke tuin en is een 

educatief erkende tuin in Nederland. 

Op deze plaats waren ook voor 1912, de tijd van landgoed de Waterberg, al 

tuinen. 

Er zijn vijf afdelingen, gescheiden door beukenhagen, haagbeuken en enkele 

geschoren taxusbomen. Deze afdelingen zijn: 

•    Geneeskruiden 
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•    Verfplanten 

•    Keukenkruiden 

•    Folkloreplanten 

•    Kloostertuin 

Alle planten en afdelingen zijn voorzien van naambordjes. 

Vertelpunten 

• Kruidentuin met verschillende afdelingen: 

- Geneeskruiden 

- Verfplanten 

- Keukenkruiden 

- Folkloreplanten 

- Kloostertuin 

• Kloostertuin kopie van kloostertuinen Karel de Grote 

• Kruidentuinhuisje geïnspireerd op kruidendrogerij uit de 19e eeuw uit 

Noordwijk 

 

Basisinformatie presentatie  

De kruidentuin is aangelegd in 1927 onder toezicht van de Hortulanus van de 

Amsterdamse Universiteitshortus A.J. van Laren. Hij is ook bekend van drie 

beroemde Verzamelalbums: Cactussen, Kamerplanten en Vetplanten. 

 

 

Op deze kaart uit 1807 is de kruidentuin/kwekerij op het landgoed 

Waterberg al aangegeven. 1. Huis De Waterberg, 2. Gelderse boerderij met 

houten schuur ernaast. Dubbele woning erachter, Hindeloopen/grutterij, stond 

er nog niet, 3. kwekerij, 4. Grote Weide, 5. vijvers bij papiermolen. 
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Kloostertuin 

Het is een kopie uit Reichenau, een (schier-)eiland in de Bodensee (Duitsland) 

waar kloosters en enkele belangrijke Romaanse kerken staan. De tuin lag 

naast het ziekenhuis van het klooster . 

Tot de opkomst van de chemische industrie is het leven ondenkbaar zonder 

wat er allemaal uit de tuin en van de akker komt. In onze kruidentuin staan 

keukenkruiden (1), geneeskrachtige kruiden (2), verfkruiden (3) en 

legendeplanten (4), dat zijn planten die een belangrijke rol spelen in religie en 

volks(bij)geloof. Ook is er een reconstructie van de tuin van kloosterling 

Walafried uit het jaar 827 (5). Walafried leefde in het klooster van Reichenau 

in Zuid-Duitsland en had een Karolingische kruidentuin. Dat wil zeggen dat hij 

door Karel de Grote voorgeschreven gewassen verbouwde. Karel de Grote gaf 

het voorbeeld met "Capitulare de Villis", de verordening hoe zijn tuinen bij zijn 

domeinen ingericht dienden te worden. De geneeskrachtige kruiden waren 

bestemd voor de soldaten die gewond raakten bij zijn veldtochten. 

Wat is een ezelsrug? 

Een ezelsrug is een metselconstructie bovenop een 

stenen muur. De stenen worden schuin gemetseld, 

in een hoek van 45 graden. Als een omgekeerde V 

lopen de bakstenen bovenaan toe in een punt. 

Meestal is een ezelsrug enkele tientallen 

centimeters hoog. 

Kruidentuinhuisje, geïnspireerd op een 

kruidendrogerij uit Noordwijk. In 1960 werd begonnen met de bouw en in 

1962 werd het huisje geopend. Een belangrijk onderdeel van dit gebouw is een 

oven voor het drogen van kruiden. Deze oven is gemetseld naar het voorbeeld 

van een soortgelijke oven uit Noordwijk. Deze plaats was in de achttiende en 

negentiende eeuw een belangrijk centrum voor de (genees-)kruidenteelt. 

Elke afdeling is weer verdeeld in groepen die een specifiek thema behandelen, 

zoals : 

• Keukenkruiden 

• Kruiden tegen pijn 

• Kruiden tegen maag/darmaandoeningen 

• Kruiden tegen oogaandoeningen 

Men onderscheidt  diverse soorten planten: 

1. Legendeplanten.  

Deze vertellen een mythologisch verhaal. Bijvoorbeeld: de beuk. Die is gewijd 

aan diverse goden, Jupiter, Diana en Odin.  

Als je je naam in de bast kerft, wordt je naam steeds groter. Daarmee kon je 

je liefde aan een vrouw betuigen! 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Reichenau
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Eiken moet je wijken, beuken moet je "zeuken". Bij onweer geleidt een natte 

beuk de bliksem beter naar de grond dan een natte eik met minder kans op 

bliksemoverslag op een schuilend mens. 

De stam van een beuk is glad en eerder droog dan een eik en dus is er minder 

kans op een stoomexplosie. ( Veilig ben je in geen van beide gevallen). 

In de Bijlmermeer staat een treurbeuk als monument van de afschaffing van 

de slavernij. (Keti-Koti). 

In Haarlem staat bij "Kraantje lek" een bronzen stam van een lindeboom. Waar 

elders de kinderen met de ooievaar werden gebracht of uit de boerenkool 

kwamen, vertelden de ouders in Haarlem tegen de kinderen: 

"Jij komt gewoon,  

Al vind je 't gek, 

Uit de holle boom, bij Kraantje lek!" 

 

2. Heksenplanten. 

Planten die (meestal) genotgevoelens opwekken. 

Op langere termijn echter komen er negatieve 

gevolgen. 

Een voorbeeld is de Atropa Belladonna (Wolfskers).  

Atropa is één van de schikgodinnen en betekent: 

"Zij die de levensdraad doorknipt." 

Atropa Belladonna is de producent van atropine. 

Een medicijn dat veel werd gebruikt in de 

oogheelkunde. Het vergroot de pupil zeer sterk. 

Italiaanse vrouwen kregen door het gebruik nog 

grotere, donkerdee ogen. Bella Donna ! 

 

3. Religieuze planten. 

Planten die in de Bijbel beschreven zijn. 

Meestal is er een diepere betekenis. olijf 

is het symbool voor hoop, nieuw leven 

en vrede. 

Tijdens de zondvloed stuurde Noach een 

duif naar buiten om leven te zoeken. De 

duif vond een olijfboom en kwam terug 

met een takje in zijn snavel. 

 

 

Atropa Belladonna. 
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Een ander voorbeeld is de Judaspenning. De bladeren 

worden doorschijnend en verbeelden dan de zilverlingen die 

Judas kreeg om Jezus te verraden. 

 

4. Folklore planten 

Planten die herinneren aan een bepaalde 

gebeurtenis. 

Een kruidwis (een bosje kruiden) gezegend op Maria 

Hemelvaart zou het hele jaar bescherming geven tegen 

onheil. 

Dat gold ook voor een boom die geplant werd bij de 

geboorte van een prins of prinses.  

Ook gerechtsbomen en kroezebomen behoren hiertoe. 

Kroezeboom is boom op een markant punt. Een bekende is 

de Kroezeboom op de Fleringer Es, Twente  

 

5. Heraldische planten. 

Planten die een rol spelen bij de herkenbaarheid 

van verschillende partijen. Op  de schilden van de 

ridders vormden kleuren, vlaggen en ook planten 

herkenningspunten. 

• Een mooi voorbeeld is de laurier. 

• Lauwerkransen voor de winnaar. 

 

 

 

6.  Mariaplanten 

• Maria, de moeder van Jezus, wordt door veel planten gesymboliseerd 

• De slanke sleutelbloem lijkt op een sleutel 

• De apostel Petrus wordt afgebeeld met de sleutels (van de hemelpoort) 

• Het symbool van de stad Leiden zijn twee 

gekruiste sleutels die in verband staan met het 

verhaal van Sint Pieter (Petrus) 

• De Mariadistel heeft witte vlekken op haar 

bladeren, die verbeelden de melk die Maria 

morste bij het voeden van Jezus 

• Cichorei heeft blauwe bloemen. De kleuren van 

Maria zijn wit en blauw 

• De blauwe kleurstof kleurt rood bij een hogere 

zuurgraad. Wonder! 
Mariadistel. 

Kroezeboom op de 

Fleringer Es. 

Julius Caesar met 

lauwerkrans. 

http://www.bomeninfo.nl/kroezef.htm
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7. Bloemen als taal 

• Rode rozen behoeven geen betoog! 

• Lelietjes-van-dalen staan symbool voor reinheid, onschuld, 

e.d. In menig trouwboeket zijn ze verwerkt! In Frankrijk 

worden kleine boeketjes lelietjes-van-dalen aan familie en 

vrienden gegeven voor geluk en voorspoed  

• Prins Bernhard zag je nooit zonder witte anjer 

• Bloemen op verjaardagen, trouwerijen of bij begrafenissen 

zoals de witte lelie. Maar  . . . kies wel de goede! 

 

8. Naamplanten 

Ontdekkingsreizigers zagen onbekende planten en verbonden daar hun eigen 

naam aan zoals: 

• Bougainville naar De Bougainville (Franse 

ontdekkingsreiziger) 

• Engelentrompet (Brugmansia) naar de Friese 

bloemenkweker Brugmans 

• De fuchsia naar de Duitse botanicus Leonhart 

Fuchs 

Nog steeds worden nieuwe rassen/varianten 

vernoemd naar personen. 

 

9. Zonnewijzerplanten 

Zonnewijzers die de tijd aanduiden door als persoon in het centrum van de 

ringvormig geplaatste planten plaats te nemen. De schaduw wijst dan de tijd 

aan. “Ik tel alleen de zonnige uren!” 

Linnaeus verzamelde diverse planten die op verschillende tijdstippen openden 

en weer sloten. Zo kon hij zijn bloemenklok maken. 

Denk aan zonnebloem, Teunisbloem en het slaapmutsje. 

Bedenk dat veel planten in meerdere categorieën thuishoren. Daarom kom je 

ze ook meerdere keren tegen in de kruidentuin! 

 

Verdieping 

Kruiden spelen sinds mensenheugenis een belangrijke rol in het dagelijks 

leven. In deze kruidentuin, die in 1927 werd aangelegd, zijn ze naar gebruik in 

vier groepen gerangschikt: geneeskruiden, keukenkruiden, verfkruiden en 

legendeplanten. Legendeplanten speelden een belangrijke rol in religie en 

volksgeloof. Ook ligt hier een reconstructie van een middeleeuwse kloostertuin. 

Hoe een apothekerstuin er enkele eeuwen geleden uitzag, is te zien in het deel 

Lelietje der dalen 
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van de tuin waar de geneeskruiden staan. Deze tuin is aangelegd in 

renaissancestijl, met elementen van andere stijlperioden.  

Met planten kun je ziekten te lijf gaan, vampiers op afstand houden, kleding 

verven, eten lekker maken en oneindig veel meer. 
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