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Algemeen
Wetenschap. naam
Uitspraak
Familie
Geslacht
Soort
Hoogte
Plantvorm
Plant
Wortels
Stengel
Bladstand
Bladvorm
Bladkleur
Bloeiperiode
Bloeiwijze
Bloemvorm
Bloemkleur
Bloementype
Kelkbladen
Kroonbladen
Schutbladen
Meeldraden
Stijlen
Stempels
Vruchtbeginsel
Vrucht
Leefvorm
Groeiplaats

Achillea millefolium L.
Achilléa millefólium
Asteraceae/Composietenfamilie
Achillea/Duizendblad
Duizendblad
15 – 70cm
Kruid
Eénhuizig
Wortelstok
Opstaand
Verspreid
Langwerpig
Groen
Juni - november
Hoofdje
Lint-/buisbloemen
Wit/roze
Tweeslachtig
5 vergroeid
5 vergroeid
Breed
5 vergroeid
1
2
Onderstandig
Dopvrucht/nootje
Overblijvend
Bermen/ruderaal

Foto 1. Duizendblad

Inleiding
Aan het gegeven dat we tot laat in het jaar -zelfs over
de jaarwisseling heen- bloeiende wilde planten zien,
zijn we inmiddels wel gewend. Vergelijk je de ’Geïllustreerde Flora van Nederland’(1960) met ’Heukels
Flora van Nederland’(2020), dan laat die eerste het
Duizendblad bloeien van ’juni tot october’ en de
tweede van ’juni tot november’.
Met het Duizendblad hebben we een plant van de
maand die we bloeiend in de elfde maand van dit jaar
wel zeker kunnen treffen.
Foto 2. Wortelstelsel

Naamgeving
Achillea. Achilles, de oorlogsheld van Troje, redde
volgens de overlevering levens van zijn soldaten door
hun wonden met het Duizendblad te behandelen.
Millefolium. Dat het twee- tot drievoudig veerdelig
verdeelde blad er uit ziet als vele, vele, vele blaadjes
leidt tot de naam Duizendblad. In vertaling:
mille→1000 en blad→folium.
Foto. 3. Duizendblad–duizend bladen

In het Fries, Frans, Duits en Engels noemt men de
plant achtereenvolgens: Skieppegerf, Achillée millefeuille, Gemeine Schafgarbe en Yarrow. De meeste
planten hebben een dubbele naam, mogen we deze
plant ook Gewoon duizendblad noemen?
Enkele bijzondere namen voor het Duizendblad zijn:
Soldatenkruid, Herbe à charpentier↔Timmermanskruid, Herbe de Saint-Joseph↔St. Jozefkruid↔Timmermanskruid.
Foto 4. Duizendblad tussen stenen

Plaatsing
Heukels** plaatst de plant in de composietenfamilie,
verder in het geslacht Duizendblad en de soort
Duizendblad. In het geslacht Duizendblad wordt de
Wilde bertram(Achillea ptarmica) genoemd en verder
nog de soms verwilderde tuinplant Geel duizendblad
(Achillea filipendulina).
Foto 5*. Stengel

Beschrijving

Foto 6. Gesteeld blad

Levensvorm. Het Duizendblad is een overblijvende
plant en valt bij de indeling van Raunkiaer onder de
Hemikryptofyten. Het is een kruid en zal tussen de 15
en 70cm hoog worden(foto 1).
Wortels. Het wortelstelsel bestaat uit wortelstokken
met
korte
ondergrondse
uitlopers,
hoofd
en
bijwortels(foto 2). Het sterke wortelstelsel laat toe dat
de plant ook tussen stenen/tegels kan groeien(foto 4).
Stengels. De rechtopgaande, taaie stengels zijn geribd
en onvertakt. Bovenaan is er wel vertakking die de
plant nodig heeft voor de getoonde bloeiwijze. De
stengel is taai en gevuld(foto* 5).
Bladeren. De bladeren, die van boven behaard zijn,
staan verspreid en geven een sterke geur af, vergelijk
die met die van het Boerenwormkruid. Bekijk je één Foto 7. Blad bovenkant
blad dan kun je vaststellen dat die langwerpig is en
twee- tot drie centimeter breed. Ze zijn 2 tot 3 maal
geveerd. Het gesteelde blad op foto 6 heeft in de eerste vering al 52 blaadjes. Zo kijkend kom je wat de
hele plant betreft best wel tot ”duizend-blad”. De onderste bladeren zijn gesteeld terwijl de bladeren naar
boven toe wat stengelomvattend worden.
Bloemen. Aan de bovenkant van de zich daar vertakkende stengel vormen de vele bloemhoofdjes een
schermvormige tros(foto 9). De kleine afzonderlijke
bloempjes zijn drie tot zes millimeter groot. Er zijn per
bloemhoofdje twee soorten bloemetjes: de geelwitte/
roze buisbloemen en de drie tot vijf meest witte lintbloemetjes, die zo’n twee millimeter lang zijn. Er is
een bruingerand omwindselblad van plusminus een
halve cm. breed rond het bloemhoofdje(foto 10*).
Foto 8. Blad bovenkant
Vruchten.
Het onderstandig vruchtbeginsel ontwikkelt zich tot
een dopvrucht, ook nootje genaamd. Foto 11a geeft
de vruchtjes nog op de plant, foto 11b geeft de
zaadjes op de hand.

Foto 9. Bloeiwijze

Groeiplaats
Bekijken we ook de ecologische parameters bij afb. 12*
dan zien we dat:
- de plant gedijt op een licht tot gemiddeld voedselrijk
substraat.
- de plant te vinden is in een omgeving met een
zuurgraad van 4,2 tot 6,8.
-de plant een niet al te hoge vochtigheidsgraad zoekt.
-de plant gedijt op zonnige tot half beschaduwde
plaatsen.
We zullen de plant op verschillende grondsoorten tegen
komen in graslanden, wegbermen, en ruderale terreinen.
Foto 10*. Bloemmetje

Organismen op de plant
-Voor de insecten op deze plant wil ik graag naar de
insectenwerkgroep verwijzen, overigens een studie
zeker waard.

Gebruik – Folklore – Mythologie
Gebruik.
-Zoals van zo veel kruiden de blaadjes in de sla en als
spinazie gegeten kunnen worden is dat ook zo bij de
jonge duizendbladblaadjes het geval. Voor de liefhebber
van een wat bittere smaak is het het proberen waard.
Bevalt het je, dan mag je je een zeventiende-eeuwer Foto 11a – 11b. Vruchtjes - Zaadjes
voelen, toen was de groente populair.
-Van Duizendblad kun je –zoals met Kamille- thee
trekken. In kruidensnoepjes kan eveneens Duizendblad
verwerkt zijn.
- De volgende toepassing van Duizendblad is het verven van texiel.
-Duizendblad heeft een bloedstelpende werking. Zou
daarom Achilles het kruid al kennen en gebruiken? Van
Indianenstammen is bekend dat ze Duizendblad gebruiken om snijwonden te verzorgen.
-Heb je tandpijn, kauw op Duizendblad en ervaar of de Afb. 12*. Ecologische parameters
pijn verdwijnt.

Folklore.
-Voel je Middeleeuwer door Duizendblad onder de
dorpel van je huis te leggen, je schrikt er boze
geesten(spoken en duivels) mee af.
-Duizendblad is één van de planten die in een Kruidwis
past.

Mythologie/kunst.
-Achilles is al verschillende keren genoemd i.v.m. de
naamgeving van de Plant van de Maand. Hij zelf was
onkwetsbaar op zijn hiel na. Dat dat deeltje van zijn
lichaam kwetsbaar bleef kwam omdat het water van de
Styx(de scheidingsrivier tussen Dodenrijk en het Rijk
van de Levenden) dat niet raakte. Zijn moeder(zeegodin Afb. 13. Duizendblad op ’Het Lam Gods’
Thetis) dompelde haar zoontje onder, maar moest hem
wel vasthouden in dat koude snelstromende water.
Van dit verhaal hebben we de ’Achilleshiel’ overgehouden.
-Eén van de 75 planten(48 ervan zijn op naam gebracht) op het schilderij van Hubert en
Jan van Eyck is de Achillea millefolium. Te mooi om deze afbeelding niet op te nemen in
deze beschrijving(afb. 13).

Tot slot
Bij Oss blijkt uit een archeologische vondst dat het Duizendblad al sinds de zesde eeuw
voor Christus in onze streken voorkomt. Kunnen we ook al vanaf die tijd genieten van de
verschillende bloemschakeringen ?

Foto. 14a.

wit

14b.

rose

14c*.

wit-rose

.

Dat de Plant van de Maand tot de meest algemene
plantensoorten van de Benelux behoort zal je niet
verbazen. Het kan zomaar zijn dat het Duizendblad van
foto 15, die op 9 oktober is genomen, op 9 november de
verjaardag van een 90-jarige opsiert.
Foto 15. Duizendblad
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Tekst
: Gerard te Dorsthorst
Afb. foto’s: GtD(1,2,6,7,8,9,11a,11b,14a,14b,15); Cees van de Wouw†(3);
Saxifraga(4); Flora van Nederland - Wilde planten en hun omgeving online(5,10,12,14c);
Sint-Baafskathedraal, Gent(Blg.)(13)
1. Duizendblad
De Bilt
26 sept.
2021
2. Wortelstelsel
Schijndel
8 okt.
2021
3. Duizendblad-duizend bladen
27 aug.
2006
4. Plant tussen stenen
Saxifraga - Ed Stikvoort
5. Stengel*
Flora van Nederland-Wilde planten en hun omgeving online
6. Gesteeld blad
De Bilt
26 sept.
2021
7. Blad bovenkant
De Bilt
26 sept.
2021
8. Blad onderkant
De Bilt
26 sept.
2021
9. Bloeiwijze
Kampina
9 nov.
2015
10. Bloem*
Flora van Nederland-Wilde planten en hun omgeving online
11a. Vruchtjes
De Bilt
26 sept.
2021
11b. Zaadjes
De Bilt
26 sept.
2021
12. Ecologische param.* Flora van Nederland-Wilde planten en hun omgeving on line
13. Duizendblad op ’Het Lam Gods’ Gebroeders van Eyck Sint-Baafskathedraal, Gent(Blg.) 1432
14a. Wit
De Bilt
26 sept.
2021
14b. Rose
Kampina
9 nov.
2015
14c. Wit-rose*
Flora van Nederland-Wilde planten en hun omgeving online
15. Duizendblad
Oirschot
9 okt.
2021

___
* https://www.floravannederland.nl/planten/duizendblad
**Heukels’ FLORA van Nederland. 24e druk. 2020.
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