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Beter met 
planten

De nederlandse Vereniging van Botanische 
tuinen telt 26 leden. Van Kerkrade tot 
Buitenpost, van rotterdam tot De lutte kunt 
u deze tuinen vinden. In 2019 hebben zij voor 
het gezamenlijke thema ‘Beter met planten’ 
gekozen. elk vult het in op zijn eigen manier; zie 
www.botanischetuinen.nl voor het programma.
ter gelegenheid van dit themajaar verschijnt  
dit gezamenlijke receptenboekje. U vindt  
16 recepten uit de tuinen. Soms staat de  
(vermeende of historische) werking vermeld, 
soms is het gewoon een lekker drankje.  
probeer er een paar uit – helaas is het meestal 
niet mogelijk in de tuinen zelf te oogsten,  
maar de meeste ingrediënten haalt u makkelijk 
bij de groente boer of uit uw eigen tuin.  
Ga niet met uw gezondheid experimenteren,  
maar zie de recepten als een leuke manier  
om met nieuwe ogen naar planten te kijken.  
Heel veel plezier, en we hopen u snel in een  
van de tuinen te ontmoeten.
 
namens de gezamenlijke botanische tuinen, 

Bob Ursem,
voorzitter NVBT  
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tHee Van BOSaarDBeI-BlaD
HIStOrISCHe tUIn aalSmeer

 2 verse jonge bosaardbei-blaadjes 
per kopje heet water

Stop de twee blaadjes zonder bladsteel 
in een theekopje. Kook het water en giet het 
direct daarna over de blaadjes in het kopje. 
laat 5 minuten trekken. De beste thee krijg 
je in het voorjaar, als de bosaardbei bloeit.

historische tuin aalsmeer: ‘Bosaardbei 
(Fragaria vesca) zou verlichting geven bij 
problemen aan de luchtwegen en is urine-
afdrijvend. In vroeger jaren werden alle delen 
van de bosaardbei gebruikt als remedie tegen 
velerlei kwalen, maar in sommige boeken 
werd er gewaarschuwd dat de vrucht niet 
geschikt is voor mensen met een zwakke maag. 
Tegenwoordig worden alleen de bladeren van 
de bosaardbei gebruikt voor het maken van 
thee om gezondheidsredenen, waarbij voor een 
goede werking drie keer daags gebruik nodig 
zou zijn. Attentie, bladeren van de gewone 
tuinaardbei (Fragaria x ananassa) zijn niet 
geschikt voor deze thee.’

Volgens het Botanisch Handboek Medicinale Planten, 
een uitgave van Kew Gardens, blijken uit de bladeren 
verkregen preparaten invloed uit te oefenen op de 
hartfunctie. laat de blaadjes als u niet kern gezond 
bent daarom rustig voor wat ze zijn en wacht op 
de vruchtjes, die anti-oxidanten bevatten en 
heerlijk smaken.
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Botanische tuinen utrecht: ‘Kardemom 
(Elettaria cardamomum) is een kruidachtige 
plant uit de gemberfamilie (Zingiberaceae). 
Alle soorten uit deze familie hebben een 
ondergrondse, horizontaal verlopende wortel-
stok. Bekende soorten waarvan de wortelstok 
gebruikt wordt als keukenkruid zijn gember 
(Zingiber officinale), Curcuma longa die 
geelwortel of kurkuma levert en Galanga 
(Alpinia galanga), beter bekend als laos. 

Bij kardemom gaat het echter niet om de 
wortelstok, maar om de zaden. Het perisperm 
(opslagweefsel) in deze zaden bevat etherische 
olie, met cineol en terpineol als belangrijkste 
bestanddelen. Het heeft een frisse, wat 
scherpe geur. 

De zwarte, hoekige zaden zitten in ovale of 
langwerpige, groene doosvruchten van 1 tot 
2 centimeter lang. Om te voorkomen dat de 
vruchten openspringen, worden deze in onrijpe 
toestand geplukt en daarna heel langzaam 
gedroogd. 

In de winkel zijn de hele vruchten, de zaden en 
de gemalen zaden (poeder) te koop. De specerij 
wordt onder meer gebruikt in koek en gebak, 
warme en koude dranken en curry’s.’

KarDemOmtHee
BOtanISCHe tUInen UtreCHt

 
5 kardemomvruchten 

heet water

Kook het water, schenk het op de doosvruchten 
in de theepot en laat dit naar smaak trekken. 
Variatietip: voeg dunne plakjes gember toe 
aan de kardemomthee of een stukje kurkuma, 
rozemarijn, citroen of kaneel. 

Volgens het Botanisch Handboek Medicinale planten 
wordt kardemomzaad verwerkt in geneesmiddelen 
tegen winderigheid.
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tHee met meIDOOrn, 
maretaK en HerDerStaSJe

HOrtUS alKmaar

 
gedroogde meidoorn 

 gedroogd herderstasje
 gedroogde maretak

mix van elk kruid 3 grote eetlepels in een pot. 
De pot bevat dan ongeveer 9 gram meidoorn, 
9 gram herderstasje en 15 gram maretak. Van 
deze kruidenmix kunt u verschillende keren thee 
zetten. Doe 1 fl inke theelepel van de kruidenmix 
in het theefilter en doe dit in een theekopje. Kook 
water, laat het even afkoelen en giet het dan over  
de kruiden in het kopje. laat 10 minuten trekken. 
Drink 1 kopje per dag. 

Botanische tuin alkmaar: ‘Bloeiende toppen 
van de meidoorn (Crataegus monogyna) onder-
steunen de verwijding van kransslagaders 
en haarvaten. Dat zorgt voor een betere door-
bloeding en een hogere zuurstofvoorziening 
en verbetert de conditie van de aderen.
Herderstasje (Capsella bursa-pastoris)  
kan de bloedsomloop verbeteren door de 
bloedvaten te verwijden en schoon te maken. 
Het hele kruid kan worden gebruikt om thee 
van te maken. Maretak (Viscum album) is 
een mild bloeddrukverlagend of -regulerend 
middel en heeft een rustgevend effect. 
De bladeren worden gebruikt voor de thee.’

••• attentie, de medicinale kenmerken van de planten in dit recept 
kunnen ondersteunende eigenschappen hebben voor mensen 
met een te hoge bloeddruk en ondersteunen versterking van de 
hartspier. niet gebruiken in combinatie met medicijnen. raadpleeg 
voor het gebruik uw arts.
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Warme appelpUnCH 
met JeneVerBeS

pInetUm BlIJDenSteIn

3 jeneverbessen
1 halve liter troebel appelsap

Kies een goede kwaliteit troebel appelsap, 
liefst biologisch en als het kan zelf geperst. 
Verwarm een halve liter appelsap heel zachtjes 
met 3 gekneusde jeneverbessen (Juniperus 
 communis) gedurende 20 minuten. Zeef het 
sap en schenk dit in mooie glaasjes. 

Volgens het Botanisch Handboek Medicinale Planten 
blijkt uit wetenschappelijk onderzoek o.a. dat pre-
paraten uit jeneverbes, en sommige stoffen in de 
bessen, mogelijk diuretische eigenschappen hebben. 
De vrees bestaat dat jeneverbes de nieren kan 
irriteren. Overdrijf dus niet, maar geniet met mate 
van de smaak.

Pinetum Blijdenstein: ‘Jeneverbes is sterk 
van smaak, dus laat het niet te lang trekken. 
Appelsap kan soms erg zoet zijn en de 
toevoeging van de jeneverbes maakt er een 
volwassen drankje van. Lekker op een koude 
winterse middag!’
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perIlla-DranKJe 
UIt Japan
HOrtUS OVerZee

600 g suiker
1 fl inke handvol rode 

perilla (shiso)-bladeren
4 citroenen

Breng 3 liter water in een ruime pan aan de kook 
en voeg de suiker toe. laat het doorkoken tot 
de suiker goed is opgelost. Voeg de bladeren 
toe en laat de pan met water nog ruim 10 minu-
ten koken tot de bladeren groen verkleuren. 

pers de citroenen en voeg het sap toe. Breng de 
pan nog even goed aan de kook en laat het dan 
afkoelen. Het drankje is 2 maanden houdbaar 
in de koelkast.

hortus overzee: ‘Perilla (Perilla frutescens) 
of shiso zou ontstekingswerende en allergie-
verdrijvende eigenschappen hebben. Het sap 
uit de bladeren is een sterke antioxidant, die het 
hele immuunsysteem zou kunnen verbeteren. 
In de Aziatische keuken worden de bladeren 
gegeten of wordt er thee van getrokken om 
maagkrampen, misselijkheid en zwangerschaps-
misselijkheid tegen te gaan.’

Volgens het Botanisch Handboek Medicinale 
Planten is onderzoek gedaan naar de anti-allergene, 
ontstekingsremmende en kankerbestrijdende eigen-
schappen van deze plant – maar wat de conclusie 
is staat er niet bij. De plant biedt mogelijk perspectief 
als middel tegen hooikoorts, aldus deze uitgave.
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Botanische tuin arboretum oudenbosch: 
‘Vlier (Sambucus nigra) is een struik of kleine 
boom met een enorme reputatie als leverancier 
van gezonde drankjes. Wanneer de vlier in 
het voorjaar gaat bloeien en de bloemetjes 
in de bloemschermen open staan, is de tijd 
aangebroken om vlierbloesemsiroop te maken.’ 

Volgens het Botanisch Handboek Medicinale Planten 
is de plant zowel om ringd door bijgeloof als gewaar-
deerd om de medicinale eigenschappen. Bladeren 
en takken zijn giftig.

VlIerBlOeSemSIrOOp
BOtanISCHe tUIn arBOretUm OUDenBOSCH

750 g suiker
75 g citroenzuur

15-20 bloesemschermen van de struik
2 citroenen in schijfjes

 afsluitbare fl es

pluk 15 tot 20 mooie bloesemschermen van de 
vlierstruik. Haal eventuele beestjes eraf. Was 
het scherm niet, vanwege het smaakverlies. 
leg de bloesemschermen in een schaal, even-
als twee citroenen in schijfjes en giet er 1 liter 
kokend heet water overheen. Zet afgedekt weg 
en laat het 36 uur trekken. roer in de tussentijd 
een paar keer om. Voor verdere bereiding na 
36 uur eerst de bloemschermen eruit zeven.

Breng na 36 uur het aftreksel weer aan de kook 
en voeg 750 gram suiker en 75 gram citroenzuur 
toe. laat de oplossing inkoken tot een siroop. 
Bewaar het gekoeld in een goed afgesloten fl es. 

Voor consumptie wordt de siroop weer aange-
lengd met water. De verdunning is afhankelijk 
van de persoonlijke smaak.
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resource, website van Wageningen University & 
research: ‘Frambozen zijn ongekend gezond. Dat 
vermoeden althans onderzoekers van plant research 
International, die alle kennis over de gezondheids-
bevorderende eigenschappen van de framboos hebben 
samengebracht. In de dure vrucht zit een verbinding 
die je eigenlijk alleen in geneeskrachtige kruiden vindt.’
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Botanische tuin de Kruidhof: ‘Dit super-roze 
prinsessendrankje doet het prima op (kinder)
feestjes. Nog leuker: laat de gasten zelf de 
frambozen door het kaasdoek wringen.’

prInSeSSenDranKJe
BOtanISCHe tUIn De KrUIDHOF

 2 handjes frambozen
2 takjes lievevrouwebedstro

4 niet te dunne plakjes 
komkommer

Dit is een infusion, water met een licht smaakje. 
Vul een glazen kan van 1,5 liter tot de helft 
met koud water. Doe 8 frambozen in een 
stukje kaasdoek en wring uit in een schaaltje. 

Druppel wat van het frambozensap in de kan 
tot er een mooie roze prinsessenkleur ontstaat. 

Voeg voorzichtig een handje schoongewassen 
frambozen toe. Vervolgens voeg je de niet 
te dunne plakjes komkommer toe en als laatste 
de takjes lievevrouwebedstro.
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BeGOnIaCOCKtaIl met 
een tHaISe tWISt

artIS

Voor 4 personen
15 begoniabloemen van biologische teelt

150 g witte suiker
 (vers) sinaasappelsap

2 limoenen
1 rode peper

 gember
 koriander

sereh
 ijsblokjes

Breng in een pannetje 150 milliliter water en de 
suiker zachtjes aan de kook. Snij ondertussen 
enkele plakken gember en kneus een sereh-
stengel. Voeg deze toe aan het suikerwater. 
roer tot de suiker is opgelost en laat de 
gember en sereh iets trekken, laat dan het 
geheel afkoelen. 

Snij de begoniabloemen fijn, maar hou vier 
bloemen achter de hand ter garnering. Voeg 
de fijngesneden begonia toe aan de siroop. laat 
het geheel rustig afkoelen en zeef de siroop. 
Snij ongeveer 1/3 van de rode peper in dunne 
ringen. Schenk het sinaasappelsap in een 
cocktailshaker of blender en voeg hier het sap 
van twee limoenen, de rode peper en enkele 
takjes koriander aan toe.

Voeg hier vervolgens ook het suikerwater en een 
paar ijsblokjes aan toe. Shake of mix het geheel 
en schenk de cocktail in glazen. leng eventueel 
aan met wat bruiswater of wodka en decoreer 
de cocktail met een begoniabloem.

artis: ‘Let op! De bloemen van begonia’s 
uit tuincentra zijn vaak niet eetbaar doordat 
ze met chemicaliën zijn behandeld. 
Elk jaar kweken we zo’n 35.000 planten van 
170 verschillende soorten in de eetbare tuin. 
Deze planten zijn eetbaar voor dier én mens 
en worden dagelijks vers geplukt door de 
dier verzorgers. De dieren krijgen de bloemen 
als verrijking van hun dieet. Hiermee ervaren 
de  dieren nieuwe smaaksensaties, visuele 
en geurprikkels, en het is gezonder.’
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KWeeperenWIJn
DIerGaarDe BlIJDOrp

20 kweeperen
1500 g suiker
2 citroenen

half sulfiettablet
 4,5 liter water

wijngist + voedsel

rasp de kweeperen (Cydonia oblonga) tot zo 
dicht mogelijk bij het klokhuis en kook de pulp 
15 minuten in het water. niet langer, anders 
krijgt u de wijn later niet helder. Filter het 
kooksel door een linnen of nylon doek en los 
de suiker er in op. Wanneer het prutje lauw is, 
voeg dan het sap en de geraspte schillen van 
de citroenen toe. Voeg vervolgens wijngist toe, 
wanneer de temperatuur van 210C is bereikt.

laat het mengsel ongeveer twee dagen staan 
in een kunststof emmer, afgedekt met een 
linnen of katoenen doek en giet het dan over 
in een gistingsvat of fl es (die met een waterslot 
afgesloten kan worden). laat het een tijdje 
gisten en hevel de wijn over als deze helder is. 

diergaarde Blijdorp: ‘De wijn heeft een sterk 
bouquet en gist soms buitengewoon lang door, 
dus let op bij het bottelen! Eerst stabiliseren 
met ½ sulfiettablet per 5 liter.’

Volgens het Botanisch Handboek Medicinale Planten 
wordt momenteel onderzoek gedaan naar de kwee-
peer als mogelijk middel tegen hart- en vaatziekten 
en suikerziekte.
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ZOmerSe KOKOS-COCKtaIl
KOnInKlIJKe BUrGerS’ ZOO, arnHem

100 gram verse kokos
bolletje vanille-roomijs

borrelglas vol rum
handvol ijsblokjes

maak verse kokosmelk door kokosvlees 
te pureren met 0,2 liter water. 

Doe de kokosmelk, het vanille-roomijs en 
de rum in de blender, mix een aantal seconden.
Doe de ijsblokjes in cocktailglazen, giet de 
cocktail eroverheen.

Koninklijke Burgers’ Zoo: ‘Met deze zomerse 
cocktail waan je je het hele jaar door even in 
Caribische sferen. Dit is het favoriete drankje 
van de medewerkers van Burgers’ Zoo, die vorig 
jaar Burgers’ natuurbehoudsproject in Belize 
hebben bezocht. Heerlijk genieten volgens 
het Belizaanse motto: go slow!’
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hortus haren: Hypocras ‘Henricus Munting’ 
is genoemd naar deze Nederlandse apotheker, 
botanicus, hoogleraar en oprichter van 
de Hortus Botanicus in de stad Groningen 
in 1626. Hij reisde naar het verre Oosten om 
specerijen en kruiden voor de medicijnen 
te verkrijgen. Wij gebruiken deze specerijen 
voor de licht gezoete kruidenwijn, die voor 
of na de maaltijd kan worden gedronken. 
De specerijen verwarmen ons en bevorderen 
de spijsvertering.’

HYpOCraS 
‘HenrICUS mUntInG’

HOrtUS Haren

Basisrecept voor 0,75 liter wijn
fl es Rijnwijn

50 g biologische honing
theelepel kaneelpoeder
schijfjes verse gember

schijfje sinaasappel
een aantal borage-bloemetjes

Voeg alle ingrediënten toe aan de wijn. 
Desgewenst naar smaak nog toevoegen: 
nootmuskaat, staartpeper (Piper cubeba), 
kruidnagel, kardemon, tijm, marjolein, oregano 
en salie. laat de smaken enkele dagen intrek-
ken bij kamertemperatuur. Zeef of filter de wijn. 
Weer terug in de fl es kan de wijn nog enige 
tijd bewaard worden. 

Serveren met borage-bloemetjes en een 
schijfje sinaasappel.
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rOZemarIJn-aperItIeF 
UIt De KeUKen 

Van De OranJerIe
HOrtUS BOtanICUS amSterDam

500 g suiker
1 takje rozemarijn

1 vanillestokje
1 kaneelstokje

 fl es prosecco of cava 
 sap van 2 citroenen

Breng een halve liter water met het citroensap 
en de suiker aan de kook. Voeg het takje 
rozemarijn, het kaneelstokje en vanillestokje 
toe en laat dit – met de deksel op de pan – 
zo’n 30 minuten zachtjes pruttelen, totdat het 
stroperig wordt. De harde stukjes van de kruiden 
verwijderen, de siroop laten afkoelen, en ver-
volgens in een fl esje schenken. In de koelkast 
bewaren. 

Serveren: Schenk een laagje siroop in een glas 
en vul dit aan met prosecco of cava. Voor een 
versie zonder alcohol, bruiswater gebruiken.

hortus Botanicus amsterdam: ‘Rozemarijn 
(Rosmarinus officinalis) hoort tot de meest ver-
warmende en circulatie bevorderende planten 
die er zijn. Het is een origineel medicinaal kruid 
met verschillende toepassingen. Als aperitief 
de beste start voor een heerlijk diner.’
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taIWaneSe KIppenSOep 
met GemBer

BOtanISCHe tUIn tU DelFt

4 kippendijen met bot
1 stuk gember van ca. 4 cm

1 blikje Chinese ‘pickled cucumber’
1 theelepel zout

2 lente-uitjes
1 eetlepel sherry

Snij het vlees van de kippenpoten in tot het 
bot. Blancheer ze even in heet water en spoel 
goed af.

Zet de kip en in reepjes gesneden gember 
met 1,5 liter water op en kook 30 minuten op 
hoog vuur. Doe de stukjes ‘pickled cucumber’, 
4 eetlepels van het vocht van de cucumber, 
en het zout erbij en kook op laag vuur nog 
10 minuten. 

Verwijder de botten en het vel en voeg na 
5 minuten de in ringen gesneden lente-uitjes 
en sherry toe.

Volgens het Botanisch Handboek Medicinale Planten 
valt uit wetenschappe lijk onderzoek op te maken 
dat gember ontstekings remmende en misselijkheid 
onderdrukkende eigenschappen heeft. Botanische tuin tu delft heeft veel 

onderzoek naar gember gedaan.
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ZeVenBlaDSOep
trOmpenBUrG tUInen en arBOretUm

1 emmer vers jong zevenblad
1 gesnipperde ui 
1 prei in ringen

2 tenen knofl ook
2 blokjes groentebouillon

Scheut olijfolie
Slagroom en dille (optie)

Was het zevenblad en verwijder de wortels. 
Snij het grof. Bak de ui zachtjes in de olie 
zonder hem te laten verkleuren. laat de prei en 
de uitgeperste knofl ook een minuut meefruiten. 
Voeg het zevenblad toe, plus 9 deciliter water 
met de bouillonblokjes; houd een toefje achter 
voor de garnering. laat het 10 minuten zachtjes 
koken. proef of het blad gaar is; vervolgens met 
de staafmixer pureren.

eventueel slagroom en dille erbij en nog wat 
water toevoegen als het te dik is. laat nog 
een minuut pruttelen. Zout en peper naar 
smaak toevoegen. Opdienen met een toefje 
vers zevenblad als versiering. 

trompenburg tuinen en arboretum: ‘Zorg 
voor jong blad, oud blad werkt laxerend.’
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KrUIDenSOep met DaSlOOK
BOtanISCHe tUIn KerKraDe

Voor 4 personen
500 g aardappelen
2 teentjes knofl ook

1 ui
2 blokjes biologische kippen- 

of groentebouillon 
1 eetlepel boter

fl inke hand daslookblad
fl inke hand peterselie

fl inke hand dille 
bakje tuinkers

75 g verse roomkaas
75 ml slagroom

maak 1 liter bouillon. Schil de aardappelen en 
snij ze in dobbelstenen. Hak de knofl ooktenen 
en snipper de ui. Was de peterselie, daslook 
en dille en snijd of knip het fijn. meng de kruiden 
met de afgeknipte tuinkers.

Doe de boter in een grote, stevige pan. Fruit 
de ui en de aardappelen kort op een matig vuur 
en schep regelmatig om. Voeg de knofl ook toe 
en schep om. Voeg de hete bouillon toe en laat 
de massa in 1 kwartier gaar koken. 

Haal de pan van het vuur en voeg de roomkaas 
en de slagroom toe. pureer het geheel met de 
staafmixer. Zet de pan weer op het vuur en roer 
tot slot de fijn gemaakte kruiden door de soep. 
Warm de soep nog een paar minuten op. 

Botanische tuin Kerkrade: ‘In Nederland komt 
daslook van nature alleen in Zuid-Limburg voor. 
Loop in het voorjaar eens door het Geuldal 
en je vergeet de geur nooit meer.’
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KOUDe ZUrInGSOep 
met KOmKOmmer
HOrtUS BOtanICUS leIDen

1 komkommer
100 g bladzuring

200 g zeer verse geitenkaas 
(zoals Président)
½ teen knofl ook

 olijfolie
1 liter karnemelk

poedersuiker

Snijd de komkommer met schil en al in stukken. 
Was de zuring en snijd hem grof. 

Doe komkommer, zuring, geitenkaas, knofl ook 
en olijfolie in een blender en pureer grondig. 
Voeg zoveel karnemelk toe als nodig om de 
juiste dikte te krijgen.

Koel daarna de soep enkele uren in de koelkast 
en breng pas dan op smaak met circa 10 gram 
zout. Waarschijnlijk is er ook wat poedersuiker 
nodig!

Volgens het Botanisch Handboek Medicinale Planten 
werd de zuringwortel traditioneel gebruikt om 
bloedarmoede te bestrijden, en van de bladeren 
werd een compres gemaakt tegen huidzweren 
en gewrichtsontstekingen. en de extracten hebben 
ontstekingsremmende eigenschappen.

hortus botanicus leiden: ‘Een van de 
recepten die Onno Kleyn voor ons schreef. 
U vindt nog 15 recepten op onze website.’
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artis pag. 20

Botanische tuin Zuidas

apelDOOrn 

paleis Het loo

arnHem 

Koninklijke 
Burgers’ Zoo pag. 24

nederlands 
Openlucht museum

BUItenpOSt

Botanische tuin 
De Kruidhof pag. 18

De lUtte 

arboretum 
poort Bulten

DelFt

Botanische tuin 
tU Delft pag. 30

Den HelDer

Hortus Overzee
pag. 14

DOOrn 

nationaal 
Bomenmuseum

Haren

Hortus Haren pag. 26

HIlVerSUm

pinetum Blijdenstein
pag. 12

KerKraDe 

Botanische tuin 
Kerkrade pag. 34

leIDen

Hortus Botanicus 
leiden pag. 36

nIJmeGen

Hortus nijmegen

OUDenBOSCH 

arboretum 
Oudenbosch pag. 16

pIeterBUren

Domies toen

pUtten

landgoed 
Schovenhorst

rOtterDam

Diergaarde Blijdorp 
pag. 22

 trompenburg tuinen 
& arboretum pag. 32

UtreCHt 

Botanische tuinen 
Utrecht pag. 8 

WaGenInGen 

Belmonte arboretum

De nederlandse Vereniging van Botanische 
tuinen (nVBt) is een koepelorganisatie en telt 
26 tuinen verspreid over heel nederland. als 
Botanic Guardians zien wij het als onze missie 
om een bijdrage te leveren aan het behoud van 
biodiversiteit van planten in het kader van een 
duurzame wereld. met elkaar tonen en behou-
den we meer dan 50.000 planten uit heel de 
wereld en stellen deze op aantrekkelijke wijze 
ten toon aan ons publiek. maak kennis met de 
boeiende plantenwereld. Je bent welkom voor 
rust, om te leren of gewoon te genieten. 

2019 Beter Met 
Planten 

Van opium tot aspirine: veel van 
onze geneesmiddelen komen uit 
planten, sommige worden zelfs 
nu nog uitsluitend uit planten 
gewonnen. maar de grenzen 
tussen gezondheid en genot, 
geneesmiddel en gif zijn soms 

fl interdun, het is vaak oppassen geblazen. Hoe 
blijf ik gezond en hoe kunnen planten bijdragen 
aan mijn lichamelijke en geestelijke gezondheid? 
en wat als een plant werkt en ineens voor de mens 
extra waardevol wordt - hoe zorgen we voor vol-
doende aanvoer zonder onze natuurlijke bronnen 
uit te putten?

Vanaf voorjaar 2019 besteden we in verschillen-
de botanische tuinen aandacht aan deze thema’s, 
onder het motto ‘Beter met planten’. Kijk in de 
agenda voor alle activiteiten, loop de tuin in en 
praat met planten via de Hortus chat of verdiep 
je in de medicinale planten op de website: 
www.botanischetuinen.nl

oases van rust en schoonheid 
Bronnen van Kennis

Botanischetuinen@botanisch

Botanische 
tuinen van
nederland
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Botanische 
tuinen van
nederland

1 Hortus Overzee, Den Helder
2 Botanische tuin De Kruidhof, Buitenpost
3 Domies toen, pieterburen
4 Hortus Haren
5 Hortus alkmaar
6 Hortus Botanicus amsterdam 
7 artis, amsterdam
8 Botanische tuin Zuidas, amsterdam 
9 Historische tuin aalsmeer 
10 Hortus botanicus leiden 
11 Botanische tuin tu Delft
12 Diergaarde Blijdorp, rotterdam
13 trompenburg tuinen & arboretum, rotterdam
14 pinetum Blijdenstein, Hilversum 
15 Botanische tuinen Utrecht 
16 nationaal Bomenmuseum, Doorn

17 landgoed Schovenhorst, putten
18 paleis Het loo, apeldoorn
19 Belmonte arboretum, Wageningen
20 Koninklijke Burgers’ Zoo, arnhem
21 nederlands Openlucht museum, arnhem 
22 Hortus nijmegen
23 landgoed twickel, ambt Delden
24 arboretum poort Bulten, De lutte
25 arboretum Oudenbosch
26 Botanische tuin Kerkrade
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COLOFON

UItGaVe

nederlandse Vereniging van Botanische tuinen

reCepten 
afkomstig van de genoemde tuinen.

reDaCtIe

Hortus botanicus leiden, met dank aan Wil Hermann, 
ayunda Stel en nuala teerink.

BeelD

artis (p. 21); iStock (p. 8, 18, 22, 25, 30, 33, 37); H. Goss, 
De Handelsplanten (p. 26); Köhler’s Medizinal-Pfl anzen 
(p. 12); arjen neve, uit het boek Bijenplanten: Nectar en 
stuifmeel voor honingbijen (p. 17, 34, 29); Wiert nieuman, 
De Tuin in vier seizoenen (p. 4); Plantenschat, 1898 
(p. 10); Bert Vermeijden, De Tuin in vier seizoenen 
(p. 15); esmée Winkel (p. 6).

OntWerp

Studio teekens, amsterdam

Het in deze uitgave genoemde Botanisch Handboek 
medicinale planten is een uitgave van Kew Gardens, 
de nederlandse editie verscheen in 2018 bij KnnV 
Uitgeverij. Het boek is een aanbevolen naslagwerk waarin 
compacte informatie over de plant gecombineerd wordt 
met feiten over traditionele toepassingen en eigentijdse 
medische ontdekkingen.

met DanK aan

Het ontwerp en een deel van de oplage werden mogelijk 
gemaakt door het prins Bernard Cultuurfonds, Charity 
stichting rob Beers, Stichting Vrienden van de leidse 
Hortus, Gemeente leiden en Zorg & Zekerheid.






