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Beemdkroon
Tekst en foto’s: Jan Jaap Boehlé

Er zijn planten die schijnbaar alles 
mee hebben. Ze zijn mooi, goed 
toepasbaar, hebben een lange bloei-
tijd en trekken veel insecten aan. 
Beemdkroon (Knautia arvensis) 
is zò n plant. Ze behoort tot de 
kamperfoeliefamilie. Alle leden 
van deze familie zijn uitmuntende 
insectenplanten maar mijn favoriet 
en de keuze voor dit artikel is de 
beemdkroon. 

Beemdkroon is een stevige plant die 
15 tot 60 cm hoog kan worden. De 
onderste bladeren van het bladro-
zet zijn langwerpig tot lancetvor-
mig en zijn borstelig behaard, wat 
een grijsgroene kleur oplevert. De 
bladeren naar boven zijn veervor-
mig ingesneden, het ene blad is 
wat breder en grover dan het ander 
maar dat hoort bij de plant. Ook 
de stengels zijn behaard. De bloem 
van de beemdkroon is net als bij 
een composiet samengesteld uit 
een heleboel kleine bloemetjes die 

op één bloembodem zitten en teza-
men iets bolvormig zijn of een vlak 
vormen. Dit kun je mooi zien als je 
op de bloem kijkt. Wat bij de bloem 
ook direct opvalt zijn de stralende 
randbloemen. De binnenste bloe-
men zijn allemaal gelijkvormig. 
Bij de randbloemen aan de rand 
van het bloemhoofdje zie je dat het 
buitenste kroonblad veel groter is 
dan de andere drie kroonblaadjes-
(kroonslippen). Hierdoor wordt 
het oppervlak van de bloem visu-
eel vergroot zodat hij meer opvalt 
voor potentiële bestuivers. Dit 
verschijnsel zie je bij meer planten: 
bereklauw, korenbloem en paarden-
bloem zijn voorbeelden hiervan. 

Wanneer je de bloem omdraait zie 
je aan de achterkant van de bloem 
een krans van omwindselblaadjes 
(bijkelk, buitenkelkbladeren), deze 
liggen dakpansgewijs over elkaar. 
De omwindselblaadjes zijn net te 
kort om de bloemkroonrand te 
raken. Het al dan niet raken van de 
deze rand door de omwindselblaad-

jes helpt bij het determineren tussen 
beemdkroon, duifkruid en blauwe 
knoop die flink op elkaar lijken. Bij 
duifkruid zijn de omwindselblaadjes 
langer dan de bloemkroon, tevens 
zijn ze veel smaller dan bij beemd-
kroon. De bloem van blauwe knoop 
is wat kleiner en boller, ook hier zijn 
de langste omwindselblaadjes iets 
langer dan de bloemkroon, boven-
dien zijn ze ongelijk van lengte. Je 
moet ze in de hand gehad hebben 
om ze te onderscheiden, van een 
plaatje lukt niet (mij tenminste 
niet).

Er is nog iets lolligs aan de bloem. 
Hiervoor heb je tabaksrook nodig. 
Wanneer je deze over de bloem 
blaast verandert de bloemkleur in 
gifgroen. Ze wordt hierdoor ook 
wel eens tabaksbloempje genoemd, 
waarschijnlijk reageert de bloem op 
de ammoniak in de rook. Wanneer 
de zaden rijp zijn liggen die wat 
slordig dooreen op de bloembodem. 
Wanneer je er een van wat dichter-
bij bekijkt zie je aan de onderkant 
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van het zaad een witvliezig, oliehou-
dend aanhangsel. Dit is een zoge-
naamd mierenbroodje, het verleidt 
mieren om met het zaad te gaan 
slepen, wat de actieradius van de 
verspreiding van het zaad aanzien-
lijk vergroot.

Beemdkroon heeft een vertakte 
wortelstok waaraan bloeistengels 
en niet bloeiende wortelrozetten 
ontspringen. De hoofdwortel kan 
behoorlijk diep gaan. Het Latijnse 
woord arvensis betekent ‘op akkers 
groeiend’. Vroeger kwam deze soort 
niet op de akkers maar wel veel 
langs akkerranden voor, iets dat 
met de zegeningen van de moder-
ne landbouw vrijwel tot het verle-
den behoort. Beemdkroon houdt 
van droge tot vochtige grond. Je 
vindt haar op grazige, vaak zandi-
ge bermen, langs dijken, struweel-
randen en in de binnenduinen. 
Mijn ervaringen in de tuin met de 
beemdkroon leert mij dat de plant 
niet van slempige, vochthoudende 
grond houdt die lang nat blijft. Op 

de Warffumse kleigrond lukte het 
mij haast niet om ze duurzaam aan 
te planten. In Pieterburen, dat op 
een oude zandrug ligt en daardoor 
veel droger is, gaat het haast vanzelf 
en moet ik haar in sommige delen 
van de tuin weghalen. Voor het 
kiemen van het zaad zijn open plek-
ken nodig, dus zaaien in een dichte 
vegetatie heeft geen zin. Een lich-
te bemesting met organische mest 
bevordert het kiemen ook. 

In de natuur heeft beemdkroon 
een heleboel mooie planten als 
compagnon, veel daarvan zijn ook 
geschikt voor de tuin. Een lijstje: 
grasklokje, kleine bevernel, Jacobs 
kruiskruid, wilde peen, avond-
koekoeksbloem, wilde marjolein, 
zwarte toorts en grote centaurie. 
Beemdkroon is een buitengewoon 
goede nectarplant voor bijen, vlin-
ders en zweefvliegen, ze kunnen 
makkelijk bij de nectar. Doordat 
een bloem uit vele kleine bloemetjes 
is opgebouwd verblijft een insect 
relatief lang op een bloemhoofdje 

zodat ze goed te observeren en te 
fotograferen zijn. Beemdkroon is 
zo favoriet bij hommels dat ze niet 
kunnen wachten tot de bloemen 
opengaan en daarom maar inbreken 
(een gaatje in bloem knagen) om zo 
bij de nectar te komen. De knautia-
bij, is gespecialiseerd op beemd-
kroon maar is zo zeldzaam dat die 
maar op een paar plaatsen in het 
land voorkomt, onder meer in het 
rivierengebied. 

Beemdkroon is een interessante 
plant waar nog veel meer over te 
vertellen is, bijvoorbeeld dat het 
uitgeperste sap uit de bladeren 
gebruikt werd als middel tegen 
huidaandoeningen zoals schurft, 
maar ook tegen luizen en je kunt er 
ook wol mee verven. Al met al een 
prachtplant voor de tuin. 

Jan Jaap Boehlé is hovenier en 
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