
Tijdens een wandeling langs het 
Ommetje in Velden, ontmoet ik 
allerlei wilde bloemen en kruiden 
waarover ik graag meer wil 
vertellen.   

 

Deze maand wil ik jullie kennis laten 
maken met ; 

 

Reukeloze kamille  

(Matricaria maritima inodora) 

 

De diverse kamillesoorten  

zijn niet altijd even gemakkelijk uit elkaar te houden. Ook bestaat er nog veel verschil van 
mening over hun juiste wetenschappelijke namen. De Reukeloze kamille, die men vooral 
langs wegen en op braakliggend terrein aantreft, wordt ook wel Matricaria inodora of 
Tripleurospermum inodorum genoemd. Hier wordt hij echter als een ondersoort beschouwd 
van Matriacaria maritima, een kustplant die in het binnenland alleen op zilte plaatsen 
voorkomt. Deze zoutminnende plant heeft iets vleziger bladeren en zijn stengel is niet 
verticaal, maar meer liggend tot opstijgend. 

Dit plantje heeft madeliefjesachtige bloemen en varenachtige bladeren. De vertakte stengel 
wordt 10-30 cm hoog. Het hoofdje is 1,5 tot 15 cm groot. De hoofdjes staan alleenstaand op 
een lange bloemsteel en bloeien van juni tot de herfst. De bladeren zijn veervormig 
gekarteld. Reukeloze kamille heeft bolvormige vruchten met 3 ribben aan een kant en de 
andere kant bevat 2 oliekliertjes (klierkamille). 

De reukeloze kamille bevat geel stuifmeel en nectar en is een lekkernij voor wilde bijen, 
hommels, honingbijen en vlinders. Het wordt in een bloemenmengsel in stadsbermen 
uitgezaaid of in tegeltuinen.  De reukeloze kamille onderscheidt zich van de zeer belangrijke 
Echte kamille (Matricaria recutita) door het ontbreken van de echte kamillegeur. Verder is het 
bloemhoofdje half-bolvormig en met merg gevuld. Het bloemhoofdje van de Echte kamille 
(theeplant) is kegelvormig en hol. Bij de, vooral op zandig bouwland als akkeronkruid 
voorkomende, Valse kamille is het bloemhoofdje eveneens kegelvormig, maar in 
tegenstelling tot de Echte kamille is het bezet met lancetvormige, gaafrandige, in een stijve 
punt uitlopende stroschubben. 

Mijn wandeling langs het Ommetje in Velden heeft mij veel geleerd over deze 
pionier  langs de weg. De wandeling was zeer de moeite waard en de 
volgende keer vertel ik u over een andere plant, die ik tijdens het Ommetje heb 

gevonden.  

Annet Weijkamp   
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