
Alchemilla Mollis een aanwinst voor iedere tuin.  
 
Geschreven door: Botia 
 
Latijnse naam: Alchemilla mollis 
 
Nederlandse naam : Vrouwenmantel 
 
Hoogte : 40cm 
 
Bloeitijd : Mei/augustus 
 

 
 
 
Wie kent deze prachtige plant met de Nederlandse naam vrouwenmantel nu niet? Met 
zijn prachtige gelobde viltige blad en zijn geel/groene bloeiwijze is deze plant een 
sierraad voor elke tuin, plantsoen of terras. Deze plant dankt zijn naam alchemilla aan 
het volgende verhaal. 's Morgens vroeg parelen druppels aan de randen van het blad van 
deze planten. Deze druppels bestaan gedeeltelijk uit dauw en gedeeltelijk uit sappen die 
de plant zelf afscheid. 
 
 

 
 
alchemilla mollis in volle bloei 
 
 
Middeleeuwse alchemisten plukten ze en voegden ze toe aan de mengsels die uiteindelijk 
de steen der wijzen zou moeten opleveren. De stof die lood en andere metalen in goud 
zouden veranderen. Hierdoor zou deze plant alchemilla zijn genoemd. De Nederlandse 
naam vrouwenmantel ontleend deze plant omdat thee gezet van het gedroogde blad van 
deze plant zou helpen tegen menstruatiepijnen. 
 
De Alchemilla mollis komt in de natuur niet voor maar is een kruising tussen 
verschillende planten uit het geslacht alchemilla. Maar komt verreweg het meeste voor in 
onze tuinen. Deze plant is met haar gelobde sobere blad en geel/groene bloeiwijze bijna 
in iedere tuin te gebruiken. Ze stelt weinig eisen aan de grondsoort of het nu zand is of 
zware kleigrond ze zal het altijd wel goed doen de enige voorwaarde die ze stelt is dat de 
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grond te allen tijde licht vochtige blijf.  
 
Is dat niet het geval dan zal het blad een bruine rand krijgen. Daarom is een plekje in de 
halfschaduw of schaduw aan te raden. Tenzij je haar plant in de vochtige oever van een 
vijver dan kan ze prima in de volle zon. 
 
Deze plant is voor diverse doeleinden geschikt zoals langs paden waar ze door haar losse 
groeiwijze de strakke lijnen van de verharding verzacht. 
 

 
 
 
 
alchemilla mollis langs een pad 
 
 
Maar ook goed te gebruiken in borders ze combineert met haar blad en bloemen vrijwel 
bij elke plant en dat is onder andere een van de redenen van haar grote populariteit heel 
mooi constateert ze met bijvoorbeeld de dieppaarse Salvia nemorosa “mainacht” of 
ostfriesland en de grijze bladige Stachys byzantina. Ook kun je haar heel goed zoals al 
gezegd op een vijveroever planten waar ze met haar bloemen wekenlang boven de 
waterspiegel hangt gecombineerd met bv de lichtroze bloeiende Geranium endressii en 
het blad van een Bergenia cordifolia zal ze een prachtige geheel vormen. 
 

 
 
 
geranium endressii 
 
Ook met Hosta’s combineert ze zeer goed. Mijn voorkeur gaat dan uit naar een flinke 
blauwbladige Hosta omdat het blad van de Alchemila en de geel/groene bloemen mooi 
harmoniëren met het grijs/blauwe blad van Hosta. De soorten die je zou kunnen 
gebruiken zijn bv Hosta sieboldiana “elegans” of Hosta hybride “Big Daddy”. 
 
Vrouwenmantel doet het ook uitzonderlijk goed in potten. Zodat je ze ook heel goed op 
het terras of balkon kan houden denk er alleen wel omdat je ze goed vochtig houd. Maar 
mocht je het eens een weekje vergeten en het blad wordt bruin dan knip je de het 
gewoon af en binnen 3 weken staat hij weer vol in het blad en zal waarschijnlijk voor de 
2e keer gaan bloeien. 
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Is er nou geen enkel nadeel aan deze plant? Nee, die is er eigenlijk niet hij is sterk en 
ongevoelig voor ziekten het enige nadeel kan misschien zijn dat hij zich rijkelijk uitzaait 
maar omdat de zaailingen makkelijk verwijderbaar zijn zie ik dat niet echt als een groot 
probleem. 
 
Kortom zoals de titel van dit artikel al aangeeft Alchemilla mollis is een aanwinst voor 
iedere tuin!!! 
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