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Niet aIleen aandacht voor de zeld
zame planten, maar ook voor de veel 
grotere groep die vroeger in de eigen 
omgeving algemeen was, maar nu 
veel minder of niet meer voorkomt. 
Speciale aandacht zelfs voor de 
gebruiksplanten die vooral vroeger 
in de eigen streek van grote beteke
nis waren, zoals met name de krui
den. 
Onder dat motto beheert De Kruid
hof in Buitenpost een aantal prach
tige tuinen, 

Wie er nog nooit geweest is moet er 
beslist eens gaan kijken. Buitenpost 
ligt op de rand van bet gebied, waar bet 
pracbtige bescbutte coulissen-land
scbap van de Friese Wouden overgaat 
in bet meer weidse kleigebied. 
Het kan best toevallig zijn dat De 
Kruidhof daar staat, maar van oudsber 
werd juist in de Friese Wouden grate 
betekenis toegekend aan bet gebruik 
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van 17 april tim 7 oktober op 
werkdagen van 9.00-17.00 uur, 
in juni, ju1i en augustus ook za
terdags van 10.00-17.00 uur en 
zondags van 13.00-17.00 uur. 
Groepen: op afspraak rond1eidin
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gen met een gids. 

van kruiden als genees- en buismiddel. 
Nog altijd circuleren er met name on
der de ouderen de namen van bekende 
'kruidendokters' van vroeger. 

Vergeten planten 
Dietijd is ecbter voorbij. Veel planten 
verdwenen en met ben de praktiscbe 
toepassingskennis. Wie ecbter door De 
Kruidbof wandelt ontdekt dat daar 
geenszins sprake is van vergane glorie. 
Door de jaren been hebben er steeds 
meer "de vergeten planten" een plekje 
gekregen. Daardoor beeft De Kruidhof 
zicb ontwikkeld tot een cultuur-bisto
riscb "plantenmuseum" van nationale 
allure. In 1983 bleek uit bet rapport 
"Licht op groen" dat De Kruidbof een 
van de belangrijkste kruidentuinen in 
Nederland' is. Daama zijn de tuinen 
nog verder ontwikkeld. Tbans trekt De 
Kruidbof per jaar zo'n 15.000 bezoe
kers die op ruim 25.000 m' meer dan 
1800 zeldzame en bezienswaardige 
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soorten planten en kruiden kunnen
 
zien, verdeeld over 16 tuinen en collec

ties.
 

Natuur
 
Het gebeel vormt een pracbtig stuk na

tuur met planten, vogels, vissen, insek

ten (vlindersl) en andere levende we

zens.
 
Wandelend in De Kruidbof voelt de
 
bezoeker zicb opgenomen in bet won

derlijke en unieke samenspe1 van aar

de, plant en dier.
 
Een beel bijzondere ervaring voor ie

dere natuur- en tuinliefbebber en een
 
inspiratiebron voor de aanleg van de
 
eigen tuin, waarvoor in De Kruidbof
 
vaak bijzondere planten en zaden ver

krijgbaar zijn.
 

Opwaardering
 
De laatste tijd krijgen kruiden weer
 
meer belangstelling. Ze zijn vaak bee1
 
goed bruikbaar in de keuken, maar met
 
name in de geneeskunde krijgen krui

den een opwaardering. Nu blijkt dat
 
niet alles chemisch kan worden nage

maakt krijgen de planten die genees

kracbtige stoffen kunnen aanmaken
 
weer meer, ook mediscbe en weten

scbappelijke aandacht, In De Kruidbof
 
zijn veel van deze vaak vergeten plan

ten te bewonderen.
 

Ontdekkingsreis
 
Maak van uw wandeling door De
 
Kruidhof daarom een ecbte ontdek

kingsreis! Niet alles beboeft met ken

nersogen te worden bekeken. Gewoon
 
genieten van groei en bloei, kleur en
 
fleur en af en toe een stukje berkenning
 
is al beel bijzonder en een reis naar
 
Buitenpost zeker waard.
 

Henk Iongsma is voorlichter bij de
 
Kruidhof in Buitenpost.
 
Meer informatie: De Kruidhof,
 
Schoolstraat 29 b. Buitenpost,
 
05115-41253.
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