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Alleen al vanwege de prachtige Latijnse naam 
reserveer ik een plek voor deze fraaie gigant, 
ook bekend als grote engelwortel. Steeds als 
ik de moestuin oploop trekt de hoek waar 
de engelwortels staan direct mijn aandacht. 
Deze vriendelijke reuzen kunnen wel 2,5 
meter hoog en een meter breed worden, een 
structuurplant bij uitstek.

Engelwortel behoort tot de scherm-

bloemenfamilie (Apiaceae). In Ne-

derland komen twee soorten voor. 

De tamelijk laag blijvende gewone 

engelwortel groeit op veel voch-

tige plaatsen. De grote engelwortel 

komt meer langs de rivieren en het 

IJsselmeer voor. Het is een winter-

harde, meerjarige plant die na de 

vruchtzetting afsterft. Het eerste 

jaar vormt zich een grote bladro-

zet. Het blad is samengesteld, licht 

gekarteld, spits uitlopend en opval-

lend lichtgroen gekleurd. Meestal 

vormt zich het volgend voorjaar de 

ronde, geribbelde holle bloeistengel. 

Als de rozet nog niet groot genoeg 

is, groeit deze nog een jaar door. 

De bloeistengel bereikt in een re-

cordtempo de twee meter en vormt 

een reuzenei van lichtgroene, in 

elkaar gevouwen vellen. Vervolgens 

ontvouwt zich het bloemscherm, 

samengesteld uit tal van kleine, 

lichtgroene bloemetjes. De karak-

teristieke bolvorm van het scherm 

onderscheidt engelwortel van an-

dere schermbloemigen. Zoals bij 

alle schermbloemen komen er volop 

insecten op de bloemen af.

Gebruik
Alle delen van de plant zijn te ge-

bruiken. De stengel kun je confi jten 

(versuikeren) en als snoepgoed eten, 

of meekoken met rabarber. Het jon-

ge blad gaat in de salade en kun je 

roerbakken. De plant verspreidt een 

licht zoete anijsachtige geur, een ge-

schikt bestanddeel voor likeur zoals 

Benedictine. Vroeger werd engel-

wortel ook gebruikt bij maagkram-

pen, longklachten enzovoorts.

Teelt
Grote engelwortel heeft veel voed-

sel, ruimte en vocht nodig. Veel 

compost en voldoende vocht, bij-

voorbeeld aan de slootkant worden 

beloond met een forse plant. Zaaien 

op rij in ondiepe geultjes en vervol-

gens uitdunnen of verplanten. Dit 

kan zowel in het voor- als najaar. In 

het voorjaar de grond losmaken en 

onkruid wieden. Aanaarden zorgt 

ervoor dat de plant steviger staat en 

niet snel omwaait. Engelwortel zaait 

zichzelf gemakkelijk uit, wanneer 

je dit toelaat zie je de jonge planten 

door je hele tuin opkomen. Geluk-

kig maar, want na de zaadvorming 

sterft de oude plant af.

Oogst
De bladeren en stengels kun je het 
beste oogsten voor de bloei. De 
wortels oogst je in het najaar en za-
den op het moment van rijping.
Plant ook eens de paarse engelwor-

tel (Angelica gigas). De stelen en 

schermen hebben een warme paars-

rode kleur. Ook dit is een rijke in-

sectenplant.

Let op: mensen die er gevoelig voor 

zijn kunnen allergische of, in de 

zon, lichtgevoelige reacties krijgen.

Engelwortel
(Angelica
archangelica)

Boven: Grote Engelwortel (foto: Monique 

Scheeren)  Onder: Paarse Engelwortel (foto: 

Machteld Klees)
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