
 

STEUNACTIE ABDIJSITE HERKENRODE 
 

 

 

 

 

 

Ook onze werking werd keihard getroffen door de corona-crisis. Meer dan 2 maanden konden 

we geen bezoekers ontvangen, vonden er geen verhuringen plaats, dienden we evenementen te 

annuleren, enz. Ondertussen zijn onze deuren terug geopend, maar sowieso met nog steeds een 

aantal beperkende maatregelen, en dat terwijl kosten blijven verderlopen: nutsvoorzieningen, 

onderhoudscontracten, telefonie, enz. 

Aangezien planten vaak een symbolische betekenis hebben en zo een eigen taal spreken, hebben 

we hiermee een steunactie voor Abdijsite Herkenrode uitgewerkt. Ligt het domein en onze tuin je 

nauw aan het hart? Steun ons dan en maak zo deel uit van ons verhaal en onze werking. 

 

Kies uit onderstaande tuinplanten uit onze Kruiden- en Inspiratietuin een plant waarvan de 

symbolische betekenis aansluit bij je persoonlijkheid, die een nuttige werking heeft of die je 

gewoon mooi vindt. 

Voor een steunbedrag van € 50 krijg jij: 

- een foto van het perk wanneer de door jou gekozen planten in bloei staan 

- (indien gewenst) een bordje met jouw naam in het perk 

- (indien gewenst) een melding van jouw steun via onze Facebookpagina 

- een persoonlijke toegangskaart, waarmee je dit seizoen en ook in 2021 gratis onze tuin kan 

bezoeken (tijdens de normale openingsuren en niet tijdens betalende site-evenementen, 

zoals bv de Sage van de Eenhoorn) 

 

Interesse? Graag een mailtje naar abdijsiteherkenrode@hasselt.be . 

 

Dankjewel voor jouw steun! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Keuze uit de volgende tuinplanten: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

2. Gele hoornpapaver (Glaucium flavum) 
 
Deze zeldzame plant uit de papaverfamilie is 
een zomerbloeier en dankt zijn naam aan de 
peulvormige zaden. De citroengele 
kroonbladen zitten opgerold in die knop en niet 
‘opgefrommeld’ zoals bij de klaprozen. 

        

3. Gele lis (Iris pseudacorus) 
 
De Gele lis vormt een uitgebreid wortelstelsel 
en is in staat voedingsstoffen (o.a. nitraten) uit 
het water te halen en zo de omgeving te 
reinigen. Daarom is deze plant ook zo geliefd 
als vijverplant. In de Griekse mythologie is Iris, 
de godin van de regenboog, een brug tussen 
hemel en aarde. Als je iemand irissen geeft, 
betekent dat ‘Ik heb een boodschap voor jou’. 
En welk verhaal daaraan vasthangt, mag je 
zelf bepalen. 

        

1. Clematis ‘Nelly Moser’ 
 
Deze bosrank bloeit van mei tot juni en 
opnieuw in september met grote, enkelvoudige 
lila-roze bloemen met een paarsrode 
middenstreep.  
De plant is goed winterhard en lokt bijen en 
vlinders. De clematis staat symbool voor 
creativiteit, idealisme en intelligentie en geef 
je cadeau aan iemand wiens snelle geest je 
bewondering hebt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

        

4. Guldenroede (Solidago Virguarea) 
 
De guldenroede heeft zachtgele 
bloemhoofdjes, die in rijen gerangschikt zijn, 
en bloeit van juli tot september. De plant staat 
symbool voor zon en levensmoed en als ze 
groeit bij de voordeur van je huis, brengt dat 
geluk. 

        

5. Kransbloem (Morina Longifolie) 
 
Morina Longifolie of kransbloem, bloeit in de 
periode juni – juli met wit-roze openstaande 
orchidee-achtige bloemen, die veel vlinders en 
andere insecten aantrekken. Het blad heeft 
korte stekels en ziet er een beetje uit als een 
blad van een distel.  

        

6. Parelstruik (Exochorda Racemosa) 
 
De parelstruik dankt haar naam aan de witte 
bloemknopjes die op parels lijken. Deze brede 
struik zorgt in het voorjaar voor een witte 
bloemenpracht.  



 

 

 

 

 

 

 

        

7. Prairie-lelie (Camassia Leichtlinii) 
 
Dit winterhard bolgewas met prachtige 
bloemen bloeit in mei – juni. De plant komt 
oorspronkelijk uit de bergen en prairies van 
het westelijk deel van Noord – Amerika. 
Tijdens bruiloften werden camassiabollen als 
bruidsschat gegeven. Het is dan ook een plant 
met veel toepassingsmogelijkheden: de 
gekookte bollen werden als voedsel gebruikt. 
Wanneer deze vermengd werden met honing, 
was dit een goed middel tegen hoesten en de 
bladeren weden in matrassen gebruikt.  

        

8. Rosa ‘Nostalgia’ 
 
De grote bloemen van deze zoetgeurende roos 
zijn crèmekleurig en aan de rand kersrood. Ze 
kunnen bloeien van juni – november. Een roos 
staat in het algemeen symbool voor liefde, 
vreugde, geluk en genegenheid.  

        

9. Slaapbol (Papaver Somniferum) 
 
De algemene symboliek voor deze plant is een 
gelukzalige slaap. De slaapbol geldt als één 
van de gevaarlijkste geneesplanten op aarde 
en tegelijkertijd is het een plant die onmisbaar 
is in de reguliere geneeskunde. De pijnstillers 
morfine en codeïne worden van papaver 
gemaakt.  



 

 

 

 

        

10. Vlasbekje (Lunaria Vulgaris) 
 
Het vlasbekje heeft zwavelgele bloemen die 
bloeien van juni – september. Wanneer de 
plant nog niet in bloei is, lijkt ze sterk op een 
jonge vlasplant. Al sinds de middeleeuwen 
staat de plant bekend als middel om iemand te 
behoeden tegen betoveringen en kwade 
geesten. 

        

11. Vuurwerkplant (Dictamnus Albus) 
 
De vuurwerkplant bloeit van mei – juni en 
ruikt naar een mengsel van vanille en citroen. 
Tijdens de bloei produceert de plant zoveel 
etherische olie dat op extreem hete dagen de 
olie vlam kan vatten door de 
brandglaswerking op de druppeltje etherische 
olie. Als het ook nog windstil is, kunnen 
blauwe vlammetjes gezien worden. De 
verdampte etherische olie kan ook 
aangestoken worden, waarbij een spetterend 
vuurwerk ontstaat, waaraan de plant haar 
naam te danken heeft. 

        

12. Wilde Bertram (Achillea Ptarmica) 
 
De Wilde Bertram, met haar kleine witte 
bloemhoofdjes, bloeit van juli – september. De 
bloemen kunnen zowel vers als gedroogd in 
gerechten verwerkt worden en hebben een 
peperachtige smaak. Het tot poeder gemalen 
droge blad wordt gebruikt als niespoeder, 
waaraan de plant zijn Engelse naam 
‘sneezewort’ (nieskruid) te danken heeft.  
De bloemen zijn uitermate geschikt om te 
laten drogen. Zo heb je er lang plezier van. 


