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mei 2019 - een hoekje van de Pandhof dat niet zo vaak wordt gefotografeerd: de Bijbelse planten in de mediter-
rane border. Daar staan de druif, vijg, zwarte moerbei, laurier, echte christusdoorn en tamarisk. 
En zie rechts onze opgeknapte buxushaag! 
 

De biologische buxusdokter 
Op een lezing over de biologische bestrijding van de buxusmot ontmoetten we de Buxusdokter Steven Oosten-
dorp. We vertelden over onze Pandhof in Utrecht met 120m. buxushaag en hoe we zelf bezig waren om deze 
hagen te laten overleven. Prompt kwam de dokter op tuinbezoek! Voor ons was het heel praktisch om ter plek-
ke geadviseerd te worden. En nog mooier, we ontvingen een aanzienlijke donatie ter ondersteuning van onze 
voorbeeldwerking met onze aanpak waarmee we ook onze buurtgenoten met tuinen informeren. De Pandhof 
van de Pieterskerk en de Pandhof van de Dom hebben nu dezelfde aanpak. Zo’n 3x per jaar spuiten met Xentari 
en Healthmix blijkt effectief te zijn! Graag bevelen we hier dan ook deze dokter aan voor iedereen die ook deze 
oude cultuurplant op een milieuvriendelijke manier in stand wil houden.  Mail naar info@buxus-dokter,nl of bel: 
06 512 530 67 voor een gratis en vrijblijvend advies. www.buxusdokter.nl     
 
Over de Meekrap 
Naast Mariaplanten, geneeskrachtige planten, stinzenplanten en wilde flora hebben we ook veel nutsplanten in 
de Pandhof. Het zijn planten die vooral vroeger een belangrijke gebruikswaarde hadden. Ze zijn te vinden in ons 
vak I waar al gauw de Kaardenbollen, Kardoen en Cichorei opvallen. Een veel minder opvallende soort, maar wel 
een die al eeuwenlang in cultuur is voor het felrood verven van stoffen, is de Meekrap. De weefsels uit de farao-
graven in Egypte waren er al mee geverfd. Het is een bijna verdwenen cultuurplant die in Nederland vanaf de 
14e eeuw vooral in Zeeland verbouwd werd, waar de plant nu nog zeldzaam voorkomt. In november werden de 
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wortels geoogst, gereinigd en gedroogd in een meekrapstoof en tot 
poeder gemalen. Toen eind 19e eeuw de werkzame stof alizarine vrij 
eenvoudig synthetisch gemaakt kon worden was de kweek van het 
natuurlijke product niet meer nodig. Het is een sterke plant die ieder 
jaar weer in staat is zijn eigen standaard geheel te bekleden. Stevig en 
mooi van blad hecht de plant zich met de talrijke omlaag gerichte 
stekeltjes gemakkelijk, terwijl de uitlopers in de grond zomaar een 
meter lang kunnen worden. Onze plant is een cadeautje van een do-
nateur geweest waarmee wij, dankzij de uitlopers, jaarlijks weer wat 
potjes kunnen vullen voor andere liefhebbers. 

  
In het voorjaar schiet de mee-
krap omhoog tussen de wilde 
hyacinten                                                                                                                                                              

 
 
 
Meekrap heeft kleine weinig 
opvallende gele bloemen en 
zwarte besvruchtjes 
 

 
Mariaterras wordt opgeknapt 
Bij de opknapbeurt van de Mariaplaats in 2015 en 
van de Mariahoek vorig jaar werd de Pandhof en 
het boventerrein achter K&W, dat we tegenwoordig 
het Mariaterras noemen, overgeslagen. Emma, 
Claudia, Marieke en Lies (de stuurgroep) zijn een 
proefproject bewonersparticipatie gestart om alle 
vergeten hoekjes rond de Mariaplaats alsnog aan 
bod te laten komen. Er is een globaal plan ontwik-
keld en er zijn bondgenoten gezocht. Op basis daar-
van heeft de gemeente haar fiat gegeven en kon 
een projectleider ingehuurd worden. We werken 
het plan nu nader uit wat o.a. inhoudt dat de be-
strating verbeterd wordt, het straatmeubilair ver-
nieuwd en uitgebreid wordt, regenwater voor de 
tuin benut kan worden, er een tappunt voor drink-
water komt. We gaan nog meer ideeën opvragen bij 
omwonenden en - werkenden en bij de bedrijven 
rondom de Mariaplaats. 
 
Wisselfoto  
Afgelopen winter kregen we deze prachtige foto 
van de tuin, genomen vanuit het conservatorium. 
Deze foto staat ook bij onze wisselfoto’s op onze 
website www.pandhofsintemarie.nl 
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