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Plantbiologie 
 
Als basis voor het volgen van de cursus herkennen en determineren van vaatplanten 
is het wenselijk om wat kennis te hebben van de bouw van planten en bloemen en 
van de biologie van planten. Daarom volgt hier een stukje theorie dat dient om die 
kennis te verbreden en om functie en bouw beter te begrijpen. 
 
Inleiding 
Alle organismen op aarde bestaan uit één of meer cellen. Plantencellen 
onderscheiden zich van dierlijke cellen door het bezit van een stevige celwand 
gevormd uit cellulose en van vacuolen, met vocht gevulde ruimten in de cel. 
Cellulose is een puur plantaardige stof.  
En planten zijn groen , want in de bovengrondse delen van planten bevinden zich in 
de meeste cellen, maar vooral in de bladeren, bladgroenkorrels. Dit zijn heel speciale 
structuren, waarmee planten*) in staat zijn met behulp van de energie uit zonlicht uit 
koolzuurgas en water glucose, de basis voor koolhydraten, te vormen, de zg. 
fotosynthese. Hiermee wordt de rest van de plant van energie voorzien en de rest 
van de wereld van zuurstof: 
 

Reactievergelijking van de fotosynthese 
 

   6CO2    +   6H2O     �      C6H12O6 +  6O2 
        Koolzuurgas        water     zonlicht     glucose        zuurstof 
              bladgroen 
  
 
Door deze fotosynthese en door het  vermogen van planten om verscheidene 
vitamines te vormen, voorzien planten het hele dierenrijk van voeding, direct als 
plantaardig voedsel of indirect in de voedselketen. Zonder planten is geen 
dierenleven mogelijk. 
*) Ook lagere planten zoals wieren en algen bezitten bladgroen. Sommige algen 
leven in symbiose met andere organismen zoals met schimmels (Korstmossen) of in 
koralen en zelfs in de doopvontschelp (daar bevinden zich algen in de buitenste rand 
van de bekleding van de twee kleppen, die bijna voortdurend openstaan en zo 
zinlicht opvangen) waardoor die andere organismen de beschikking krijgen over 
koolhydraten. 
 
Vaatplanten   
Vaatplanten bestaan uit drie hoofdgroepen met als hoofdkenmerk, dat in de wortels, 
stengels en bladstelen van deze planten transport van water en daarin opgeloste 
nutriënten plaatsvindt d.m.v. speciale vaatbundels, vanuit de wortels naar de rest van 
de plant en vanuit de bladeren en andere groene delen terug naar de wortels. Dit in 
tegenstelling tot mossen, die geen wortels hebben en geen vaatbundels. 
 
De drie groepen zijn: 
Paardenstaarten 
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Paardenstaarten 
Paardenstaarten zijn sporenplanten. Bij de paardenstaarten worden de sporen 
gevormd aan de uiteinden van speciale sporendragers, die als een soort aar 
gerangschikt staan op speciale stengels. De sporen zorgen voor ongeslachtelijke 
voortplanting en brengen een zeer klein kiemplantje voort, een prothallium, waarop 
de geslachtsorganen gevormd worden waaruit, na versmelting van de 
geslachtscellen, een nieuwe plant ontstaat. Paardenstaarten hebben geen bladeren, 
maar stengels met al of niet meerdere keren vertakte zijtakken.  
 
Varens 
Ook de varens planten zichzelf voort d.m.v. sporen. Die sporen worden bij een groep 
varens gevormd aan de onderkant van de bladeren, die noemen we dan fertiel en die 
verschillen in uiterlijk niet  (veel) van de andere bladeren. Bij een paar andere 
groepen vindt de sporenvorming plaats op speciaal gevormde bladeren of 
sporendragers. De voortplanting d.m.v. sporen is niet geslachtelijk. Uit de sporen 
wordt een klein kiemplantje gevormd (het prothallium) niet herkenbaar als varen en 
daarop worden de geslachtsorganen gevormd en daaruit groeit na versmelting van 
de geslachtscellen weer een nieuwe varen. Voor dit hele proces is veel water nodig, 
varens vindt je voornamelijk op vochtige plaatsen 
 
Zowel varens als paardenstaarten zijn al heel lang op aarde, ver voor het ontstaan 
van de bloemplanten (300-400 miljoen jaar) 
 
Zaadplanten 
Bloemplanten vormen bloemen. Dat kunnen zeer kleine onooglijke bloemen zijn, zo 
klein dat ze nauwelijks te zien zijn, tot grote, uitbundig gevormde, felgekleurde  
bloemen. De basis van die bloem wordt gevormd door de bloembodem, waarop de 
geslachtsorganen staan, gevormd door de stamper met het (de) vruchtbeginsel(s) 
(vrl.) en de meeldraden met de helmknoppen waar het stuifmeel wordt gevormd 
(mnl.) alsmede op de rand van de bloembodem van buiten naar binnen de kelk 
(meestal groen) en de kroon (meestal gekleurd).  
Op dit theoretische model is in de natuur eindeloos gevarieerd. 
De theorie over de evolutionaire ontwikkeling van bloemen is erg interessant en kan 
met behulp van de bloemtakken van de Magnolia worden gedemonstreerd. Die 
theorie luidt in het kort als volgt: in de oksels van de spiraalvormig ingeplante 
bladeren (in die begintijd waarschijnlijk nog groen) ontstonden vruchtbeginsels en 
helmknoppen. Nog door elkaar gevormd en nog duidelijk bladvormig. Bij de magnolia 
staan bladeren en bloemdekbladen (nog geen onderscheid in kelk en kroon, dat is 
een latere ontwikkeling) spiraalsgewijs op de tak. Dat is heel mooi te zien als er enige 
bloemdekbladen (zg. petalen) worden verwijderd. De vruchtbeginsels zijn hier ook 
nog bijna te herkennen als dubbelgevouwen bladeren. Later in de ontwikkeling 
ontstonden gekleurde bloemdekbladen en nog later werden er kelkbladeren gevormd 
met als duidelijke functie de bloemknoppen te beschermen tot het moment van bloei. 
Bij de Witte waterlelie is goed te zien hoe de ontwikkeling van bladen tot meeldraad 
is gegaan. In deze bloem bevindt zich namelijk een ongespecificeerd aantal 
meeldraden, waarvan er een aantal een overgang vormen tussen kroonblad en 
meeldraad, kroonbladen met helmknoppen op de rand. 

II 
 



Bestuiving en bevruchting  
Wanneer een stuifmeelkorrel (of pollen) op de stempel (het bovenste, meestal 
klevende deel van de stamper) terechtkomt noemen we dat bestuiving.  
Uit de pollenkorrel groeit vervolgens een buisje (en als je weet hoe klein een 
pollenkorreltje is!) en ondertussen heeft in de korrel de meïose plaats. Dat is de 
deling van de celkern in twee geslachtscellen, ieder met de helft van het aantal 
chromosomen. Eén van deze geslachtscellen gaat mee in de top van het 
uitgroeiende buisje, dat binnendringt in de stamper en in het vruchtbeginsel versmelt 
met een van de zaadknoppen (= eicellen). Dit is de eigenlijke bevruchting. De rest 
van de stuifmeelkorrel vergaat. Nu zal de zaadcel verder ontwikkelen tot het 
eigenlijke zaad. Hierin bevindt zich het embryo van de plant en één 
(éénzaadlobbigen of monocotylen, grassen, bamboe, palmen) of twee 
(tweezaadlobbigen of dicotylen, alle andere zaadplanten, denk aan de bruine boon) 
zaadlobben, waarin zich reservevoedsel bevindt. Een voorbeeld waarbij dit goed te 
zien is: de pinda, wanneer een zoute pinda uit elkaar valt in twee delen, de 
zaadlobben en een klein friemeltje in het midden, het embryo. 
Niet altijd worden alle zaadknoppen bevrucht, denk maar aan tuinbonen of 
doperwten waarin soms maar enkele exemplaren volledig uitgegroeid zijn of bij 
appels, de ontwikkeling van een scheve appel, dat komt omdat de zaden niet 
allemaal bevrucht zijn en de appel aan die kant niet uitgroeit. Ook de junival, een 
bekend verschijnsel in de fruitteelt, komt door het afvallen van alle niet bevruchte 
vruchtbeginsels. De boom investeert geen energie in nutteloos materiaal. 
 
Soorten bestuivers 
Aan de bloembouw is meestal af te leiden hoe de bestuiving plaatsvindt. 
Onopvallende, kleine, vaak hangende bloemen met ver uitstekende stempels en 
meeldraden duidt vaak op windbestuiving. De wind neemt de pollen mee en elders 
vangen de kleverige stampers dit op, denk aan grassen en naaldbomen bijvoorbeeld, 
de meeste kegels van dennen en sparren zitten bovenin de boom, waar deze de 
meeste wind vangt (en dus pollen). Meteen ook een goede manier van 
kruisbestuiving. Grassen groeien op grote vlakten, waar de wind vrij spel heeft 
(daarom groeit gras zo slecht in stadions, geen bestuiving, geen zaadvorming, dus 
kale plekken) 
Gekleurde bloemen, geel, wit of paars/lila met een wijde kroon: bestuiving door bijen; 
Gekleurde bloemen (geel, wit of lila) met een wat langere kroonbuis: bestuiving door 
hommels, die hebben een langere tong; 
Grote, stevige bloemen: bestuiving door kevers (witte waterlelie bijvoorbeeld). 
En in de tropen bloemen met een heel lange kroonbuis: bestuiving door kolibries; 
Grote hangende bloemen met veel, ver uitstekende meeldraden: bestuiving door  
vleermuizen. 
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1.   DE PLANT IN HOOFDLIJNEN 
 
Aan de plant kunnen drie hoofdorganen worden onderscheiden: 

• De wortel 
• De stengel 
• Het blad 

 
De bloem kan worden opgevat als een stengeldeel met veel heel dicht op elkaar 
staande knopen  en heel korte stengelleden. Op de knopen staan gemodificeerde 
bladen die kelk, kroon, meeldraden en stamper vormen. De bloem is het generatieve  
deel van de plant. De wortel, stengel en de bladeren die niet direct bijdragen aan de 
geslachtelijke voortplanting vormen het  vegetatieve  deel. 
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1.1 DE WORTEL 
 
De wortel dient  voor de opname van water en daarin opgeloste voedingsstoffen en 
voor de verankering van de plant, soms ook voor de opslag van voedselreserves 
en/of water. 
 
Er zijn twee typen wortelstelsels te onderscheiden: 

• Een hoofdwortel met zijwortels die ook weer vertakken vinden we bij de 
meeste tweezaadlobbigen. Soms is de hoofdwortel sterk verdikt (radijs, biet) 
of penvormig (peen, pastinaak). 

• Bijwortels of adventief wortels vinden we bij de meeste éénzaadlobbigen. Hier 
sterft de hoofdwortel vroeg af en ontstaan nieuwe wortels onderaan de 
stengel. Ook hechtwortels zoals bij klimop en de wortels die ontstaan op de 
knopen van kruipende planten zijn adventief wortels. 

 
Veel ondergrondse delen ontstaan uit de stengel (aardappel, bloembollen) en 
hebben vaak bladschubben met in de oksels knoppen. Echte wortelknollen hebben 
nooit bladschubben. 
 
Uit de stengel kunnen ook bovengrondse of ondergrondse uitlopers ontstaan: 
stolonen of rhizomen; is de ondergrondse uitloper dik dan spreekt men van een 
wortelstok. 
De grens tussen een bovengrondse uitloper en een kruipende stengel is vaag, bij het 
determineren geeft dit echter geen problemen. Uitlopers dienen vooral voor 
vegetatieve voortplanting, wortelstokken dienen voor vegetatieve voortplanting, maar 
ook voor overwintering, waarbij de bovengrondse delen van de plant afsterven. 
Wortelstokken kunnen ook gedeeltelijk bovengronds groeien of vertikaal staan bij 
veel varens, ook knolvormige wortelstokken komen voor. 
 
Wortelknolletjes zijn er in drie verschillende soorten: 

• Met stikstofbindende bacteriën bij vlinderbloemigen en de Els. Hierbij is sprake 
van symbiose, samenleven met wederzijds voordeel: de bacteriën profiterern 
van de organische stoffen die de plant produceert en de plant profiteert van 
door de bacteriën gebonden stikstof uit de lucht. 

• Voor ongeslachtelijke voortplanting. 
• Voor het opslaan van reservevoedsel. 

 
Enkele waterplanten hebben geen wortels: gedoornd hoornblad en wortelloos kroos. 
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1.2 DE STENGEL 
 
De stengel draagt de bladeren en bloemen. Door de stengel vindt transport plaats 
van water en voedingszouten vanuit de wortels naar bladeren en bloemen en van 
assimilatieproducten (suikers) die in hoofdzaak in de bladeren geproduceerd worden, 
naar bloemen, vruchten en wortels.  
Dit transport verloopt via speciale vaatbundels. 
 
In principe is de stengel geleed en bestaat uit stengelleden of internodia en knopen 
of nodi. Soms noemt men een stengel alleen geleed als er duidelijke knopen 
zichtbaar zijn. Ook internoduim + nodus heet soms stengellid. 
Op de knopen staan de bladeren ingeplant met in de hoek tussen bladsteel en 
stengel de okselknoppen. Uit deze knoppen kunnen zijstengels, een bloem of een 
complete bloeiwijze ontstaan. Het blad op de plaats van de zijstengel kan afvallen, 
maar aan de plaats van het lidteken kan je vaak nog bepalen wat hoofd en zijstengel 
is. Ook zijstengels kunnen weer vertakken. 
Naar de stand van de zijstengel (of een andere vertakking) onderscheiden we 
rechtop, schuin rechtop, recht afstaand en teruggeslagen.  
Gaffelvormig vertakt heet een stengel die splitst in twee ongeveer gelijke delen. 
 
Er zijn twee typen stengels te onderscheiden, groen en saprijk dus kruidachtig bij 
kruiden, of saparm en massief houtig bij struiken en bomen. Bij kruiden kan de 
stengel aan het eind van het groeiseizoen ook houting worden, maar ze blijft dan hol. 
 
Bij bomen en struiken spreken we niet van stengel maar van stam, takken en 
zijtakken of twijgen. Bij de zijtakken komt het voor dat de leden zeer kort zijn 
gebleven, zodat veel knoppen dicht opeen zitten, men noemt ze dan kortloten. 
Meestal dragen de kortloten de bloeiwijzen (fruitbomen bijvoorbeeld). Een zijtak met  
leden van normale lengte heet langlot. 
 
De stand van de stengel kan zijn: 

• Rechtopstaand 
• Liggend, geheel plat, niet wortelend op de knopen 
• Kruipend, geheel plat en wortelend op de knopen (wordt ook wel liggend, op 

de knopen wortelend genoemd) 
• Opstijgend, liggend of kruipend, de top opgericht 
• Knikkend, rechtopstaand, de top hangend (kievitsbloem) 
• Klimmend, met ranken of hechtwortels 
• Windend linksom (haagwinde) of rechtsom (hop) 

 
Bijzondere vormen van stengels zijn takranken (heggerank), takdoorns (meidoorn), 
bladachtig verbrede stengel (phyllocladuim, brem) 
Het stengeloppervlak kan glad, ruw, behaard, geribd, gegroefd, gevlekt of beklierd 
zijn of met stekels bezet.  
Stekels ontstaan uit de opperhuid (epidermis) van de stengel, dorens zijn 
gemodificeerde takken (takdorens), bladeren of steunblaadjes (bladdorens). 
De vorm van de stengel kan rond, halfrond, samengedrukt, drie- of vierkantig zijn, 
soms is de stengel gevleugeld. 
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1.3 DE BLADEREN 
 
Vooral in de bladeren vindt de fotosynthese plaats, het vastleggen van zonenergie in 
organische verbindingen, vooral glucose, met behulp van bladgroen (chlorofyl) dat zit 
opgeslagen in speciale bladgroenkorrels (chloroplasten).  
Een blad is altijd op de stengel aangehecht ter hoogte van een knoop, tussen stengel 
en blad is een okselknop aanwezig. Is uit de knop een bloem of bloeiwijze ontstaan 
dan heet het blad een schutblad, vaak zijn deze bladeren anders van vorm, grootte 
of kleur. 
Het blad bestaat uit een bladschijf, een bladsteel, een bladschede en steunblaadjes. 
Eén of meer onderdelen kunnen echter ontbreken. 
De bladbasis of bladvoet is het begin van de bladschijf. 
Er zijn nogal wat kenmerken van het blad die bij het determineren gebruikt worden en 
er bestaan een aantal gemodificeerde bladeren met speciale functies. 
 
1.3.1 Bladstand 
 
De bladstand is de wijze waarop de bladeren langs de stengel verdeeld zijn: 
Verspreid: alle bladeren op een aparte knoop; tegenoverstaand: met twee bladeren 
op één knoop; kransstandig: met drie of meer bladeren op één knoop. Staan de 
verspreide bladeren om en om links of rechts noemen we dat afwisselend, staan de 
tegenoverstaande bladeren op de volgende knoop steeds een kwartslag gedraaid, 
noemen we dat kruislings tegenoverstaand. Als steunblaadjes lijken op echte 
blaadjes (walstro) of de internodiën zijn erg kort, dan ontstaan schijnkransen.  
Soms staan de bladen onderaan de stengel in een (wortel) rozet (paardebloem) al 
dan niet in combinatie met bladeren aan de stengel. De rozetbladeren worden ook 
wel wortelstandig of wortelbladeren genoemd. Soms komen aan één plant 
verschillende bladvormen en bladstanden voor, kijk dan altijd naar de 
stengelbladeren. 
 
1.3.2 Bladsteel en bladschede 
 
De bladsteel kan rond, plat, gootvormig of gevleugeld zijn en al of niet (klierachtig) 
behaard. Ontbreekt de bladsteel dan spreekt men van een zittend blad. Dit kan 
bovendien stengelomvattend, doorgroeid, aflopend of vergroeid zijn met het 
tegenoverliggende blad. De bladschede is een vergroeiing van bladschijf of bladsteel 
rondom de stengel (schermbloemigen, grassen). 
 
1.3.3 Steunblaadjes 
 
De steunblaadjes zijn twee aan de voet van de bladsteel of op de stengel zittende 
bladachtige structuren. De steunblaadjes zijn zeer wisselend van vorm en grootte. 
Vaak vallen ze vroegtijdig af en alleen lidtekens verraden dan dat ze aanwezig 
waren. Bij de duizendknoopfamilie zijn ze vergroeid tot het kenmerkende tuitje. 
 
1.3.4 Bladtop en bladvoet 
 
Ook de bladtop en bladvoet vormen vaak een belangrijk determinatie kenmerk. De 
tekeningen spreken voor zich. 
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1.3.5 Nervatuur 
 
De nervatuur is het verloop van de hoofdnerven in de bladschijf. Parallel- en 
kromnervig komt veel voor bij éénzaadlobbigen, veer- en handnervig bij de 
tweezaadlobbigen. Als ook de kleine nerven of aders duidelijk zichtbaar zijn spreekt 
men van netvormig nervatuur. 
 
1.3.6 Insnijdingen bladschijf 
 
De rand van de bladschijf kan vele vormen hebben. Zijn er geen insnijdingen dan is 
de bladrand gaaf, bij ondiepe insnijdingen kan deze gegolfd, gekarteld, getand of 
gezaagd zijn. Als de insnijdingen tot ¼ van de afstand tot de hoofdnerf gaan is het 
blad gelobd, gaan de insnijdingen tot ½ van die afstand is het blad gespleten; gaat 
de insnijding bijna tot de hoofdnerf, dan is het blad gedeeld, maar bij al deze vormen 
is het blad enkelvoudig. Gaat de insnijding tot de hoofdnerf dan spreken we van een 
samengesteld blad. Omdat de insnijdingen de hand- of veervormige nervatuur volgen 
spreken we van handlobbig en veerlobbig, handspletig of veerspletig en handdelig of 
veerdelig blad. De samengestelde bladen zijn handvormig samengesteld of geveerd. 
Een samengesteld blad bestaat uit zittende of gesteelde deelblaadjes. 
Bij de handvormig samengestelde bladen zitten alle blaadjes op één punt aan de top 
van de bladsteel, naar het aantal drie- of meertallig. 
Bij de geveerde bladen staan de blaadjes vaak paarsgewijs aan de bladsteel, die dan 
bladas heet. Eén paar blaadjes heet ook wel juk. Zijn de jukken afwisselend groot en 
klein dan is het blad afgebroken geveerd, is het blad onderaan diep ingesneden en 
bovenaan minder diep dan is het afnemend geveerd. Is er naast de jukken nog een 
topblaadje dan is het blad oneven geveerd, anders is het even geveerd en spreekt 
men van twee-, drie- of meerjukkig. Het topblaadje kan ook veranderd zijn in een 
bladrank. Is het topblaadje veel groter dan de andere deelblaadjes dan spreekt men 
van liervormig blad. 
De (deel)blaadjes kunnen zelf ook weer insnijdingen hebben, zijn ze geveerd, dan is 
het blad dubbel geveerd of tweevoudig samengesteld; ook drie of viervoudig geveerd 
komt voor. De blaadjes van de 1ste orde zijn dan samengesteld uit blaadjes van de 
2de orde, enz. 
 
1.3.7 Doorsnede van het blad 
 
Op dwarsdoorsnede kan het blad zwaardvormig zijn (gele lis), priemvormig (pitrus), 
gootvormig (zegge), plat ongeacht de breedte en gekield met een door de hoofdnerf 
gevormde, scherpe, uitstekende lijst aan de onderzijde. Dikke bladeren vinden we bij 
vetplanten. Door een dichte beharing kunnen bladeren ook dik lijken. Wintergroene 
bladeren zijn vaak leerachtig (hulst). 
 
1.3.8 Hoofdvorm van het blad 
 
Bij de hoofdvorm van het blad gaat het om de lengte breedte verhouding en de 
plaats van de grootste breedte. Daarnaast worden een aantal bijzondere bladvormen 
onderscheiden. Bedenk dat de omschrijvingen ruim zijn en er  in de bladeren van 
een plant ook variatie voorkomt. De getallen geven aan: breedte maal lengte. 
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    Grootste breedte      grootste breedte 
    In het midden:      onder het midden: 
Ca. 1     rond         breed eirond 
1,1 - 2   elliptisch (ovaal)      eirond 
2,1 - 3    langwerpig       langwerpig eirond 
3,1 - 5   lancetvormig      eirond lancetvormig 
5,1 - 10 lijn-lancetvormig 
> 10      lijnvormig (lint) 
 
   Grootste breedte         grootste breedte 
   Boven het midden:     bij de rechte bladvoet:ca. 
ca. 1     breed omgekeerd eirond     deltavormig 
1,1 - 2  omgekeerd eirond      driehoekig 
2,1 - 3  langwerpig omgekeerd eirond    smal driehoekig 
3,1 - 5  omgekeerd eirond-lancetvormig 
 
Bijzondere bladvormen: naaldvormig, schubvormig. 
De volgende bladvormen zijn in een tekening weergegeven: 
niervormig, hartvormig, omgekeerd hartvormig, ruitvormig, schildvormig, 
spatelvormig, liervormig, geoord, pijlvormig, spiesvormig. 
 
1.3.9 Oppervlakte structuren 
 
De oppervlakte van een blad kan wasachtig zijn, berijpt of met kleine papillen 
(bobbeltjes) bezet. Vaak is het blad behaard. Afhankelijk van de dichtheid en 
zachtheid zijn er allerlei voor zich sprekende benamingen: aanliggend, afstaand, 
viltig, ruw, zacht, lang, kort. Bijzondere haarvormen zijn klierharen met een bolletje 
op de top, vaak kleverig, gaffel- of sterharen die in twee of meer punten eindigen, 
twee-armige haren met twee punten in een horizontaal vlak en brandharen, die een 
huidreactie geven bij aanraking. 
 
1.3.10 Bijzondere bladen 
 
Naast de gewone meestal groene bladen, zijn er ook een aantal gemodificeerde 
bladen, vaak met een speciale functie. De belangrijkste zijn: 
bloembladen    : kelk, kroon of bloemdek (zie bloem) 
vruchtbladen                                : de gemodificeerde bladen die de stamper vormen 
kiembladen (zaadlobben) 
 of cotylen                    : de eerste bladen aan de stengel van de kiemplant 
       Vaak met reservevoedsel voor de jonge plant 
       Monocotylen hebben er één, dicotylen twee. 
steelblaadjes    : kleine vaak schubachtige bladen aan de  
       bloemstengel 
omwindselblaadjes   : zie bloeiwijzen 
schubben    : meestal klein, niet groen, soms leerachtig, breed 
       aangehecht, bij knoppen, aan wortelstokken en  
       in bloeiwijzen 
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2 DE BLOEM 
 
De bloem bestaat uit kransen van gemodificeerde bladen en dient voor de 
geslachtelijke voortplanting. Vooral op grond van variaties in de bloemvorm worden 
de bloemplanten families onderscheiden. 
In de meest voorkomende bloemvorm zijn vier kransen van bloemdelen te 
onderscheiden, deze staan allemaal ingeplant op de bloembodem of de bloemas, het 
al dan niet verbrede uiteinde van de bloemsteel. Van buiten naar binnen of van onder 
naar boven gaand vinden we: kelk, kroon, meeldraden en stamper(s).  
 
2.1 Kelk en kroon 
 
Deze vormen samen de bloembekleedsels. De kelk bestaat meestal uit een krans 
van 3, 4, 5 of meer groene bladeren, Ze kunnen vergroeid zijn en soms is er een 
extra krans, de bijkelk (aardbei). Bij de composieten bestaat de kelk uit een 
haarkrans, het pappus of haarkroon. 
De kroon is meestal gekleurd of wit en steekt meestal boven de kelk uit. De 
kroonbladen staan vrijwel altijd afwisselend met de kelkbladen, meestal in hetzelfde 
aantal. Ook de kroonbladen kunnen vergroeid zijn, de bloem valt dan in zijn geheel 
af. Zie voor de vergroeide kelk en kroon verder onder vergroeidbladig. 
Bij een losbladige kroon bestaat een kroonblad vaak uit de nagel (aanhechting) en 
de plaat (brede deel). Soms ontbreekt kelk en/of kroon, of zijn ze gelijk van vorm en 
kleur (tulp), in dit geval spreekt men van een bloemdek. 
 
2.2 Meeldraden 
 
De meeldraden zijn de mannelijke bloemdelen, hiervan zijn er vaak evenveel of 2x 
zoveel als de kroonbladen en ze kunnen zowel afwisselend met en/of tegenover de 
kroonbladen staan. 
De meeldraad is opgebouwd uit een helmdraad en een helmknop. De helmknop 
bestaat uit twee helmhokjes die verbonden zijn door het helmbindsel. Elk helmhokje 
bestaat weer uit twee stuifmeelzakjes waarin het stuifmeel, de pollenkorrels, wordt 
geproduceerd. De helmdraad is niet altijd draadvormig, maar kan ook 
kroonbladachtig zijn (witte waterlelie) soms staan meeldraden schijnbaar op de kroon 
of kelkbladen ingeplant. Een onvruchtbare meeldraad heet staminodium. 
Als meeldraden niet even lang zijn noemt men ze tweemachtig, als er twee lang en 
twee korte zijn en viermachtig bij vier lang en twee korte. Meeldraden kunnen ook 
vergroeid zijn. Men noemt ze éénbroederig als alle helmdraden tot een buis zijn 
vergroeid (composieten), twee of meerbroederig, als er twee of meer bundels zijn. Er 
komen nog meer vormen voor van vergroeiingen van meeldraden met elkaar of met 
de stamper. 
Bij gevulde (dubbele) bloemen zijn de meeldraden en soms de vruchtbladen steriel 
en gevormd als kroonbladen. 
 
2.3 Stamper 
 
Geheel in het centrum van de bloem vinden we de stamper, het vrouwelijke 
bloemdeel. Deze is van onder naar boven opgebouwd uit een vruchtbeginsel, een 
stijl en een stempel. 

13 



 



De stempel is de opvangplaats voor pollen en daarom vaak behaard en/of kleverig. 
De stijl verbindt de stempel met het vruchtbeginsel, soms ontbreekt de stijl en is er 
sprake van een zittende stempel (klaproos). Na de bestuiving groeit de pollenbuis uit, 
door de stijl naar een van de zaadknoppen (eicellen) in het vruchtbeginsel. Het 
vruchtbeginsel is het dikste deel van de stamper. 
De stamper is ontstaan uit één of meer vruchtbladen die al dan niet onderling 
vergroeid zijn. In de tekeningen is nader aangegeven hoe een vruchtblad is gevormd 
en vergroeid tot een vruchtbeginsel. Zijn er meerdere niet onderling vergroeide 
vruchtbladen dan zijn er meer stampers en vruchtbeginsels (boterbloem). Bij 
vlinderbloemigen bestaat het vruchtbeginsel uit slechts één vruchtblad. Vaak is de 
vergroeiing niet compleet en vinden we meerdere stempels en/of stijlen. 
Vergroeide vruchtbeginsels bestaan uit even zovele hokken, te zien bij doorsnede of 
aan de ‘naden’ aan de buitenkant. 
Ter bevordering van kruisbestuiving zijn meeldraden en stamper van dezelfde bloem 
vaak niet tegelijkertijd rijp. 
 
2.4 Talligheid 
 
In de hierboven beschreven bouw van de bloem is sprake van een vast aantal 
bloemdelen. Zo’n bloem noemen we cyclisch en afhankelijk van het aantal bladen in 
elke cirkel 3-, 4- of 5-tallig. Er zijn ook bloemen met een onbepaald aantal 
bloemdelen, deze noemt men a-cyclisch. 
 
2.5 Plaatsing van het vruchtbeginsel 
 
Bij de meeste families is het vruchtbeginsel bovenstandig, dit betekent dat het niet 
vergroeid is met de bloembodem en alle andere bloemdelen er los van en meestal 
onder staan. Alleen wanneer het vruchtbeginsel in het weefsel van de bloembodem 
is ingebed en hiermee vergroeid is, spreekt men van onderstandig vruchtbeginsel. 
Vaak is dat als een verdikking onder de bloem te zien. 
 
2.6 Symmetrie 
 
Men onderscheidt regelmatige en tweezijdig symmetrische bloemen. Regelmatige 
bloemen kunnen op meer dan een manier in twee gelijke helften worden gedeeld, 
tweezijdig symmetrische bloemen slechts op één manier. 
Soms zijn bij schermbloemigen de buitenste kroonbladen van de buitenste bloemen 
groter, dat noemt men stralend. Bij composieten worden de lintbloemen aan de rand 
van het hoofdje straalbloemen genoemd. 
 
2.7 Reducties 
 
Tijdens de evolutionaire ontwikkeling van een soort kan de bloem zijn gereduceerd, 
een voorbeeld hiervan is het wegvallen van kelk of kroonbladen, resulterend in een 
bloemdek. Soms zijn alle bloembekleedsels afwezig waardoor we naakte bloemen 
aantreffen (wilg). Ook meeldraden  of stamper (of beide) kunnen ontbreken wat leidt 
tot eenslachtige of steriele bloemen. 
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Vinden we mannelijke of vrouwelijke bloemen aan één plant dan heet dat éénhuizig 
(hazelaar). Komen mannelijke en vrouwelijke bloemen aan verschillende planten 
voor dan heet dat tweehuizig (brandnetel). Vinden we zowel mannelijke als 
vrouwelijke éénslachtige als tweeslachtige bloemen aan één plant dan heet dat 
tweetelig. 
Reducties betreffen niet altijd een volledige krans van bloemdelen. 
 
2.8 Vergroeidbladig 
 
Bij een vergroeide kelk wordt het onderste, vergroeide deel de kelkbuis genoemd, 
daarboven staan de kelkslippen. Ook een buis of bekervormige bloembodem wordt 
wel kelkbuis genoemd. Bij een vergroeide kroon heet het onderste vergroeide deel 
kroonbuis, de losse slippen kroonslippen of zoom, de binnenste rand tussen buis en 
slippen de keel. 
Er worden een aantal vormen onderscheiden: 
 
Regelmatige bloemen: 

• Stervormig 
• Buisvormig 
• Trompetvormig 
• Trechtervormig 
• Klokvormig 
• Bekervormig 

 
Tweezijdig symmetrisch: 

• Gespoord, met een hol uitgroeisel van bloemdek of bodem 
• Tweelippig, met een duidelijke boven en onderlip 
• Gemaskerd, idem, maar de keel wordt afgesloten door een uitstulping aan de 

onderlip 
• Lintvormig, de zoom is als een lint naar één kant ontwikkeld 
• Vlindervormig, onder twee vergroeide bladen, de kiel; opzij twee bladen, de 

zwaarden, daarboven één groot blad, de vlag 
De tekeningen spreken voor zich. 
 
2.9 Nectariën 
 
Deze worden soms ook minder juist honingklieren genoemd. Nectar kan door zeer 
verschillende bloemorganen worden afgescheiden. Soms is er een vlezige 
uitgroeiing van de bloembodem, de discus, die nectar afscheidt, deze kan allerlei 
vormen vertonen en hoeft er niet als een schijf uit te zien. Ook aan de basis van kelk 
en kroonbladen kunnen zich nectariën bevinden en er zijn planten met nectariën op 
de stamper, bijv. het stempelkussen van schermbloemen. Nectariën kunnen ook 
voorkomen op de bladeren (laurierkers). 
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3 BLOEIWIJZEN 
 
Wat betreft de plaatsing van bloemen kan men een indeling maken in drie 
categorieën: éénbloemige planten (tulp), planten met verspreide, alleenstaande 
bloemen (margriet) en planten met bloeiwijzen (akkerklokje). 
 
Zo’n bloeiwijze kan men definiëren als een verzameling bloemen op een bepaalde 
manier gerangschikt, waarbij de hoofdas al of niet vertakt is. In de bloeiwijze vinden 
we schutbladen, bloemsteeltjes en steelblaadjes. 
 
Bloeiwijzen zijn er in allerlei vormen. 
Naar het uiterlijk kunnen we allerlei bloeiwijzen onderscheiden: 

• Tros , onvertakte hoofdas met gesteelde bloemen vaak in de oksels van 
schutbladen. Bij een samengestelde tros is er een hoofdas en zijassen die 
bloemen dragen. Een schermvormige tros is een tros waarbij de onderste 
assen zoveel langer zijn dan de bovenste, dat alle bloemen ongeveer in één 
plat vlak staan.  

• Aar , opgebouwd als tros maar met zittende of zeer kort gesteelde bloemen. 
Samengestelde aar bestaat uit kleine aren die in de oksels van de 
schutbladen staan. Een bijzondere vorm is de bloeikolf, met een verdikte 
hoofdas of spil. Ook een katje is een aar. Deze draagt altijd éénslachtige 
bloemen en het katje valt na de bloei in zijn geheel af. Ook de kegel kan 
gezien worden als een katje. Aren kunnen dichtbloemig zijn of ijl of 
onderbroken. 

• Pluim , vertakte hoofdas met zijassen die zich ook weer vertakken. De 
onderste zijassen zijn meestal het langst en het sterkst vertakt. Een schijnaar 
is een pluim met zeer korte takken. 

• Tuil , is een pluim waarbij de onderste takken langer zijn dan de bovenste, 
zodat de bloemen in een plat vlak staan. De hoofdas van een tuil is vaak kort. 
Als de onderste takken zeer lang zijn kan een trechtervormige bloeiwijze 
ontstaan, de speer. 

• Scherm , een bloeiwijze met gesteelde bloemen die alle uit één punt uit de top 
van de hoofdas komen en die min of meer in één vlak staan. Dit vlak kan 
variëren van plat tot bolvormig. Aan de oorsprong vaak omgeven door een 
krans van schutbladen, het omwindsel. Een samengesteld scherm heeft 
zijassen die uit één punt uit de top van de hoofdas komen, elke zijas 
(schermstraal) draagt ook weer een schermpje en bij de top van de zijas is 
vaak een omwindseltje aanwezig. 

• Kluwen , een min of meer bolvormige opeenhoping van bloemen, het geheel 
onregelmatig van vorm. Bloemen vaak niet afzonderlijk zittend, maar op 
vertakte steeltjes. 

• Hoofdje , een meestal groot aantal zittende of zeer kort gesteelde bloemen 
dicht bijeen op een min of meer verbreed uiteinde van een 
gemeenschappelijke stengel, de algemene bloembodem, welke vaak 
omgeven is door een omwindsel van bladeren, die op schutbladen lijken, maar 
geen vertakking in de oksel dragen. Van een afstand gezien maakt een 
hoofdje de indruk van één bloem. 

• Eén-assig bijscherm , hier zijn een aantal bloeiwijzen samengevat die alle 
uitgaan van een cymeuze vertakking met één zijbloem. Bij de schroef  staan  
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de opeenvolgende vertakking loodrecht op elkaar steeds alle naar links of alle 
naar echts, daardoor ontstaat een spiraal. Bij de schicht  staan de vertakkingen 
hetzelfde, maar afwisselend naar links en naar rechts, waardoor een zigzag 
ontstaat. Kenmerkend voor de schicht is de opgerolde top van de bloeiwijze 
(vergeet-mij-nietje). Bij de sikkel  staan de vertakkingen in een plat vlak, steeds 
links of rechts. Bij de waaier  ook in één vlak, maar nu afwisselend links en rechts 
• Schijnkrans, bloemen die in een krans om de stengel staan, doch niet alle 

tegelijkertijd bloeien. Deze kransen worden gevormd door twee 
tegenoverstaande, zeer gedrongen twee-assige bijschermen (witte dovenetel) 

 
Er zijn allerlei overgangsvormen tussen de diverse bloeiwijzen bijvoorbeeld tussen 
aar en hoofdje en tussen hoofdje en kluwen. 
Ook zijn er combinaties mogelijk bijvoorbeeld hoofdjes in een tuil (duizendblad). 
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4 DE VRUCHT 
 
De vrucht bevat de zaden en ontstaat uit het vruchtbeginsel waarin de zaadknoppen 
aanwezig zijn. 
Het vruchtbeginsel ontstaat uit vruchtbladen. Bij de naaktzadigen is dat nog min of 
meer bladvormig en gedurende het hele groeiproces zijn de zaadknoppen aan de 
buitenlucht blootgesteld, zij bevinden zich tussen de zaadschubben. De 
zaadschubben staan in kegels. 
Bij de bedektzadigen is het vruchtblad aan de randen vergroeid zodat de 
zaadknoppen ingesloten zijn. Bovendien zijn vaak meerdere vruchtbladen met elkaar 
vergroeid. De vruchtbladen vormen de stamper(s) van de bloem. 
De zaadknoppen bestaan uit een omhulsel met daarin de eicel. Na bevruchting groeit  
de eicel uit tot kiem, het volgroeide embryo met eventueel reservevoedsel in de vorm 
van de kiembladen (of cotylen), het omhulsel vormt de zaadhuid. 
 
Uit één bloem kunnen dus meerdere vruchten ontstaan die elk meerdere zaden 
kunnen bevatten. 
 
Droge, openspringende vruchten: 

• kokervrucht , bestaat uit één vruchtblad met meestal een aantal zaden, 
Springt open langs de buiknaad, de naar de bloemas toegekeerde zijde. 
Langs de buiknaad zitten aan de binnenzijde de zaden aangehecht op de 
zaadlijsten 

• peul , eveneens één vruchtblad en vergelijkbaar met de kokervrucht, springt 
echter niet alleen langs de buiknaad open, maar ook langs de rugnaad. Vaak 
gebeurt dit plotseling, bij droge omstandigheden, waardoor de zaden ver weg 
kunnen worden ‘geschoten’. 

• hauw, bestaat uit twee vruchtbladen die samen een in principe éénhokkig 
vruchtbeginsel vormen. Vanuit de zaadlijsten groeit een ‘vals’ tussenschot. Bij 
rijpheid raakt de vruchtwand in twee delen los, waarbij de zaadlijsten met vals 
tussenschot achterblijven op de steel (judaspenning). 

• doosvrucht , een algemene naam voor een droge, meest meerzadige, 
openspringende vrucht. Doosvruchten kunnen één of meerhokkig zijn en het 
openspringen kan gebeuren langs naden met kleppen, tanden of dekseltjes of 
door poriën. 

Droge, niet openspringende vruchten, vaak éénzadig: 
• dopvrucht , uit één vruchtblad, bestaande uit een leerachtige vruchtwand met 

daarbinnen één zaad. 
• nootje , meestal uit meer dan één vruchtblad opgebouwd, vaak met een harde 

wand, doorgans met één zaad. De grens tudssen nootje en dopvrucht is niet 
scherp te trekken en de namen worden vaak door elkaar gebruikt. 

• splitvrucht, uiteenvallend in 2 of meer éénzadige deelvruchten, die gesloten 
blijven. Het aantal deelvruchten kan groter zijn dan het oorspronkelijk aantal 
vruchtbladen. 

• kluisvrucht , als een splitvrucht, maar de deelvruchten springen op hun beurt 
open waarmee het zaad vrijkomt. 
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Vlezige vruchten springen als regel niet open, meestal eetbaar voor dieren, waardoor 
de zaadverspreiding plaatsvindt. 

• bes, een geheel vlezige of sappige vrucht met zaden in het vruchtvlees 
liggend. 

• steenvrucht, een vlezige of sappige vrucht met in het inwendige één of meer 
harde, houtige kernen waarbinnen in een droge holte het zaad ligt (kers). 

• pitvrucht,  enigszins vergelijkbaar met de steenvrucht, maar de houtige 
binnenwand is vliezig en omsluit een op doorsnede stervormige holte 
waarbinnen één of meer zaden (appel). 

 
Schijnvruchten 
 
Naast de echte vruchten onderscheiden we schijnvruchten, hierbij maken ook andere 
delen dan de vruchtbladen deel uit van de vrucht. Vaak is het de bloembodem van 
onderstandige vruchtbeginsels. Als er geen duidelijke grens is tussen weefsellagen 
worden dergelijke vruchten ook wel gewoon tot de vruchten gerekend 
De kelk van de oorspronkelijke bloem vinden we terug op de vrucht aan de zijde 
tegenover de steel. 
 
Enige voorbeelden: 
Aardbei: vlezige bloembodem met daarop dopvruchtjes, Rozebottel, vlezige 
bloembodem met ingesloten vrijliggende dopvruchtjes; Ananas, vlezig geworden 
schutbladen met daartussen ingeklemde vruchtjes. 
Een aparte categorie schijnvruchten zijn de verzamelvruchten. De niet onderling 
samenhangende vruchten uit losse vruchtbladen uit één bloem, zoals: braam, 
framboos, . 
De moerbei heeft een verzamelvrucht van schijnvruchtjes die elk bestaan uit een 
vlezig geworden bloemdek om de eigenlijke vrucht, een nootje, heen. 
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5 CLASSIFICATIE EN SYSTEMATIEK 
 
Bij het determineren proberen we aan de hand van uiterlijke kenmerken vast te 
stellen tot welke soort een plant behoort. Daarbij volgen we de indeling van de flora, 
waarin soorten op grond van overeenkomende kenmerken in groepen zijn ingedeeld.  
Om de veelheid aan levensvormen overzichtelijk te maken is zo’n ordening in een 
classificatie systeem noodzakelijk. 
Het in de wetenschap gehanteerde systeem is ontworpen om de evolutionaire 
verwantschap tussen organismen tot uitdrukking te brengen. Bij het vaststellen van 
verwantschap worden zoveel mogelijk kenmerken van organismen betrokken, 
waarbij vooral combinaties van kenmerken belangrijk zijn. Tegenwoordig speelt de 
verwantschap op DNA niveau een zeer belangrijke rol in het systeem. 
 
Het systeem van classificatie bevat categorieën die in een hiërarchische volgorde 
worden geplaatst: 

• Afdeling 
• Onderafdeling 
• klasse 
• Orde 
• Familie 
• Geslacht (genus) 
• Soort (species) 

 
Bij het determineren wordt meestal eerst de familie bepaald met de eerste sleutels en 
vervolgens geslacht en soort. 
Planten waarvan we de naam niet weten kunnen soms gemakkelijk in de juiste 
familie worden geplaatst, met een beetje ervaring in de beginsleutels. 
 
De soort is de basis eenheid in de systematiek. 
 
De Zweedse 18e eeuwse geleerde Linnaeus voorde de binaire naamgeving in. Hij gaf 
iedere hem bekende plant- en diersoort een geslachtsnaam en een soortnaam.  
Zo heet de scherpe boterbloem Ranunculus acris en een verwante soort, de 
kruipende boterbloem heet Ranunculus repens. 
 
Daarmee is nog niet vastgesteld wat een soort is. Maar over het algemeen hanteert 
men de volgende omschrijving: 
Een soort bestaat uit groepen van min of meer identieke individuen, die onderling 
erfelijke eigenschappen uitwisselen bij de geslachtelijke voortplanting en 
levensvatbare nakomelingen opleveren, die ook weer onderling vruchtbaar zijn. 
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6 MONOCOTYLEN of EENZAADLOBBIGEN 
 
De verschillen tussen één  en tweezaadlobbigen zijn al eerder aan de orde gekomen. 
De belangrijkste kenmerken van éénzaadlobbigen worden hier nog eens 
samengevat: 
Kiemplant:   één zaadlob of kiemblad (reservevoedsel) 
Wortels:   meestal bij- of adventief wortels 
Bladeren:   parallel- of kromnervig, meestal geen steunblaadjes 
Stengel:     hier voorkomend meestal kruidachtig, soms verhout (riet) 
    maar elders komen ook houtachtige soorten voor (bamboe 
    palmbomen) 
bloem:   meestal 3-tallig, vaak met (gereduceerd) bloemdek 
 
De meeste families van de Monocotylen leveren bij het determineren geen bijzondere 
moeilijkheden op, maar de families met de meeste ‘sprieten’ geven toch wel eens 
problemen: de russen (Juncaceae) de cypergrassen (Cyperaceae) en de grassen 
(Gramineae). 
Het zijn alledrie families met lange smalle bladeren en dunne vaak lange stengels. 
De bloemen vertonen reducties in afmetingen en/of bloemdelen. De bloemen staan 
vaak in (gedrongen) aren of aartjes, waarin schutbladen of bloemsteelblaadjes de 
functies van bloembekleedselen hebben overgenomen. Bovendien zijn er speciale 
termen voor de verschillende onderdelen, reden om de families apart te behandelen. 
 
6.1 JUNCACEAE 
 
De soorten uit deze familie behoren tot het geslacht Juncus (rus) of Luzula 
(veldbies). 
Stengel 
Bijna alle in Nederland voorkomende soorten hebben een rolronde met merg gevulde 
stengel zonder knopen. 
 
Bladeren 
Soorten uit het geslacht Juncus worden gekenmerkt door onbehaarde, meestal 
priemvormige bladeren, terwijl de bladeren bij Luzula vlak en grasachtig zijn met een 
opvallende beharing van lange, witte wimpers langs de randen. 
 
Bloem 
Het meest opvallende verschil met grassen en cypergrassen betreft de bloembouw. 
Russen hebben wel volledig ontwikkelde bloemen. Elke bloem bestaat uit een 
stamper, 6 of 3 meeldraden en 6 bloemdekbladen en vaak daaronder twee 
steunblaadjes. De bloemen staan in losse of compacte pluimen of kluwens met vaak 
een groot, in het verlengde van de stengel staand onderste schutblad. De verwarring 
ontstaat doordat de bloemdekbladen zowel voor als na de bloei samengevouwen 
zijn, zodat het lijkt op een aartje van een gras. Tijdens de bloei staan de 
bloemdekbladen wijduit en is de herkenning gemakkelijker. 
 
 

27 



Vrucht 
De vrucht is een doosvrucht met 3 zaden bij de veldbiezen en meer zaden bij de 
russen. 

 
6.2 GRASSEN 
 
De grassen vormen een grote familie met veel geslachten en soorten. Het zijn 
doorgaans kruidachtige planten met vertakkingen in of vlak boven de grond. Deze 
vorm van vertakking leidt vaak tot de typische verschijningsvorm van grassen: de 
zode. 
 
Wortel 
De primaire wortel sterft in een vroeg staduim af en er ontstaat een dicht stelsel van 
bijwortels aan de stengelbasis. Vaak komen er ook bovengrondse (stolonen) of 
ondergrondse (wortelstokken of rhizomen) uitlopers voor, die wortelen op de knopen 
en de zode vormen. 
 
Stengel 
De stengels zijn rechtopstaand of opstijgend en hol behalve op de knopen en worden 
halm genoemd. 
 
Bladeren 
De bladeren zijn lang en smal en gootvormig en ontspringen op de knopen. Ze staan 
in twee rijen aan weerszijden van de stengel. Elk blad bestaat uit een bladschijf en 
een bladschede die de stengel omvat maar meestal niet samengegroeid is, men kan 
de schede dus van de stengel trekken zonder dat deze scheurt. Op de overgang van 
blad naar schede bevindt zich een tongetje (ligula). Meestal is dit vliezig, maar het 
kan ook uit haren bestaan (riet) en het kan vele vormen hebben. Het is een belangrijk 
determinatiekenmerk. Aan de voet van de bladschijf zitten soms (stengelomvattende) 
oortjes. Jonge bladschijven kunnen opgerold zijn of gevouwen rond de middennerf. 
Soms vinden we ook opgerolde oudere bladschijven, vooral op een droge 
standplaats. Bij veel grassen steekt alleen de middennerf aan de onderzijde uit. Als 
de nerven zo dik zijn dat ze boven het bladoppervlak uitsteken noemen we dat 
geribd. Het blad is gekield als de middennerf aan de onderzijde van het blad verdikt 
is. De bladschijf kan behaard, kaal of gewimperd zijn. 
 
Bloemen 
De bloemen staan dicht opeen gegroepeerd in aartjes of bloempakjes. Soms zijn de 
aartjes zo gereduceerd dat ze slechts één bloem bezitten. Als we de aartjes van een 
gras goed bekijken dan zien we een aantal schutblaadjes die de bloemen 
grotendeels verbergen. Alleen tijdens de bloei wijken ze uiteen om de meeldraden en 
stempels door te laten. Bij zorgvuldig uitprepareren blijkt meestal dat de grootste 
onderste schutblaadjes geen bloem dragen, dat zijn de kelkkafjes of glumae; 
daarboven staan de onderste kroonkafjes of lemmae. Elk lemma draagt in principe 
een bloem in de oksel. Bij elke bloem is een bovenste kroonkafje of palea aanwezig. 
Elke bloem is dus omsloten door een lemma en palea die de bloem van de 
buitenwereld afsluiten. Alleen tijdens de bloei worden ze uit elkaar geduwd door de 
zwellichaampjes die zich onder het vruchtbeginsel bevinden. Elke bloem bestaat uit 3 
meeldraden en een stamper met meestal 2 geveerde stempels. 
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De kelkkafjes en/of de lemmae zijn vaak voorzien van kafnaalden, naaldvormige 
verlenging van de kafjes van een mm tot wel 10 cm lang of op de rugzijde van de 
lemmae ingeplant. 
 
 
 
 
Er is nog een andere reductie die voorkomt, vele geslachten dragen éénbloemige 
aartjes, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen eindstandige bloemen, of die 
waarbij de as van de aarspil zich nog een eindje voortzet. Ook de reductie tot twee 
bloemen per aartje, waarbij een van de bloemen éénslachtig is komt nogal eens 
voor. Of een bloem is weggevallen, maar de lemma is nog wel aanwezig. Ook zijn er 
geslachten waarbij hele aartjes steriel aanwezig zijn naast fertiele aartjes (kamgras). 
 
Vrucht 
De vrucht is een graanvrucht, waarbij de vruchtwand en zaadhuid met elkaar 
vergroeid zijn. Bij veel grassen blijven de kelkkafjes om de vrucht aanwezig (dan 
moet het kaf van het koren worden gescheiden) 
 
Bloeiwijze 
In principe zijn deze te vergelijken met de eerder behandelde bloeiwijzen, maar bij 
grassen wordt niet gekeken naar de bloemen, maar naar de plaatsing van de aartjes. 
Er worden drie hoofdvormen onderscheiden: 
 Aargrassen : de aartjes bevinden zich zittend of hooguit zeer kort gesteeld 

direct op de stengel (engels raaigras), de aarspil. Daarnaast zijn er geslachten 
waarbij meer van zulke aren bijeen komen op de top van de stengel 
(vingergras). 
Pluimgrassen : de aartjes staan op langere stelen in een vaak wijdvertakte 
Pluim (riet, glanshaver). 
Aarpluimgrassen : de zijvertakkingen van de pluim zijn erg gedrongen, zodat 
de aartjes in groepjes langs de hoofdas bijeen komen te staan, waardoor het 
lijkt alsof de halm in een dicht aar uitmondt. Belangrijk is dat de aartjes niet 
afzonderlijk aan de hoofdas zijn bevestigd (vossestaart, timoteegras). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 



 
 
 
6.3 CYPERACEAE Cypergrassen 
 
Van deze familie zijn in Nederland de geslachten Scirpus (bies) en Carex (zegge) 
met de meeste soorten vertegenwoordigd. 
Op het eerste gezicht lijken de cypergrassen veel op grassen, maar bij nadere 
beschouwing ziet men al snel verschillen. 
Het zijn kruidachtige planten, vaak zodenvormend, maar de stengels zijn gevuld met 
merg, zonder knopen en de bladen staan aan de zijden van de meestal driekantige 
stengel, dus in drie richtingen. De bladen zijn grasachtig, maar wel vaak duidelijk 
gootvormig en de schede is gesloten. 
In principe levert de determinatie om te komen tot de verschillende geslachten geen 
problemen. Het geslacht Carex zullen we hier nader behandelen. 
 
CAREX: zeggen 
 
Wortel 
Als bij de grassen, ook hier vinden we vaak kortere of langere wortelstokken, die een 
belangrijk determinatiekenmerk vormen. Zonder wortelstok groeien zeggen vaak in 
dichte pollen, met korte wortelstok in dichte zoden en met lange wortelstok in losse 
zoden. 
 
Stengel 
Rechtopstaand of opstijgend, met merg gevuld en zonder knopen, scherp of minder 
scherp driekantig tot (bijna) rond. 
 
Bladeren 
Staan aan drie kanten van de stengel, waardoor in het veld meteen duidelijk is met 
een zegge van doen te hebben. Vaak ontspruiten de bladeren alleen onderaan de 
stengel. De bladschede is altijd gesloten, de zijden zijn met elkaar vergroeid d.w.z. 
dat die alleen door kapotscheuren te openen is. Aan de vergroeide voorzijde van de 
schede is vaak een vliezig deel te onderscheiden, het velumentum. Ook bij zeggen is 
op de grens van blad en schede een tongetje te onderscheiden. In de 
determinatietabel is de lengte niet die van het randje zelf, maar de hoogte van de 
driehoek die de schede vormt met de aanhechting van de bladschijf. Bij determinatie 
wordt ook gevraagd naar de aanwezigheid van een cladoprophyllum. Dit is een 
vliezig tuitje dat de basis van de aartjes steel omgeeft en vaak al verdwenen is of 
zeer klein. 
 
Bloem 
De bloemen zijn éénslachtig, de planten meestal éénhuizig. De mannelijke bloem 
bestaat uit 3 meeldraden omgeven door één kaftje. De vrouwelijke bloem bestaat uit 
een stamper in de oksel van een kaftje, maar het vruchtbeginsel is omgeven door 
een urntje. Alleen de twee of drie stempels steken uit het urntje naar buiten. De kleur 
van de kaftjes vormt een belangrijk determinatie kenmerk evenals de vorm van de 
rijpe urntjes, min of meer plat bij twee stempels en bolrond tot driekantig bij drie 
stempels, vaak ook nog voorzien van een snavel.  
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Bloeiwijze 
Bij de meeste zeggen staan de bloemen in aartjes  en dan de vrouwelijke bloemen in 
al of niet gesteelde aartjes onderaan en de mannelijke aar(tjes) aan de top. Bij deze 
soorten is het onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke bloemen meestal 
duidelijk. Maar er zijn ook soorten waarbij de bloemen niet in duidelijk afzonderlijke 
aartjes geplaatst zijn en dan is het moeilijker om onderscheid tussen mannelijke en 
vrouwelijke bloemen te maken.  
 
Determineren van zeggen 
Over het algemeen is het determineren van zeggen niet makkelijk. De standplaats, 
dus de grondsoort in combinatie met vocht en voedsel, is een belangrijk gegeven 
nodig om te determineren, ondergrondse delen zijn nodig en meestal rijpe vruchten.  
Verder is het noodzakelijk goed te kijken naar de groeiwijze, dus pollen, losse of 
vaste zoden. Als al die kenmerken te vinden zijn is determinatie mogelijk, maar het 
blijft een zaak van goed kijken en lezen. 
 
7 PLANTENGEOGRAFIE 
 
Elke plantensoort heeft zijn eigen verspreidingsgebied, het areaal van de soort.  
Er zijn maar weinig plantensoorten die van nature (dus niet door toedoen van de 
mens) over de hele wereld voorkomen. Ten dele zijn die verschillen in areaal het 
gevolg van de specifieke eisen die elke soort aan zijn groeiplaats stelt en dan met 
name het klimaat en de beschikbaarheid van vocht en voedsel. Het huidige areaal 
van soorten is echter mede afhankelijk van invloeden in het verleden, in het bijzonder 
van klimaatsveranderingen. Vooral de ijstijden hebben veel invloed gehad op de 
verdeling van de plantensoorten over de verschillende gebieden. Ieder gebied op 
aarde heeft dus een eigen flora en op grond van de verschillen in arealen is de aarde 
in zes florarijken ingedeeld. Nederland valt onder het Holarctis, het florarijk dat het 
noordelijk halfrond omvat, ongeveer tot aan de kreeftskeerkring. Het florarijk is weer 
onderverdeeld in regionen, die weer in provincies en die weer in sectoren en 
districten. 
Er is geen plantensoort die alleen in Nederland voorkomt. Nederland valt onder 
verschillende districten en we kunnen dan ook verschillende elementen 
onderscheiden in onze flora: het Atlantische element, het mediterraan-atlantische, 
het circumboreale-alpiene en het continentale element. 
In Heukels’flora staan de districten waarin Nederland is verdeeld duidelijk 
aangegeven en elk district heeft de daarbij behorende specifieke soorten. 
Het voorkomen van planten is dus afhankelijk van het areaal van een soort, maar 
tegenwoordig spelen veel meer factoren mee dan het klimaat of 
bodemeigenschappen. De invloed van de mens is steeds groter geworden en 
daardoor zijn veel plantensoorten verdwenen en sommige soorten toegevoegd door 
het bewust of onopzettelijk verspreiden van zaden of door verwildering van 
cultuurgewassen of tuinplanten. Wanneer planten onopzettelijk zijn ingevoerd, maar 
de soort kan zich lange tijd zonder hulp handhaven of zelfs uitbreiden, dan heet dat 
een adventief. Een verwilderde of adventieve soort kan inburgeren, maar dan moet 
een soort langdurig een eigen welomschreven standplaats bezetten. Neofyten zijn  
planten die zich hier na 1500 ingeburgerd hebben, het kunnen zowel van oorsprong 
verwilderde of adventieve soorten zijn als soorten die zich hier zelf gevestigd hebben. 
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8 LEVENSVORMEN 
 
   
Onder her begrip levensvorm verstaat men in het algemeen het in bouw en 
levensverrichtingen tot uiting komen van het aangepast zijn aan een bepaalde 
milieufactor. Gezien de veelzijdige en ingewikkelde relatie tussen de plant en zijn 
milieu is het niet mogelijk een indeling te maken die alle aanpassingen omsluit. 
Het meest gebruikte systeem is dat van de indeling naar aanpassing aan het meest 
ongunstige jaargetijde. Dat hoeft niet de winter te zijn, in warmere gebieden kan dat 
ook de droge tijd zijn. Als kenmerk voor deze aanpassing is gekozen voor de plaats 
waar het weefsel zich bevindt dat in staat is tot groei en ontwikkeling. In het 
algemeen zijn dit in ons klimaat de overwinteringsknoppen waarvan de positie t.o.v. 
het maaiveld bekeken wordt. 
 
De volgende groepen worden hierbij onderscheiden: 

• Therofyt, of éénjarigen. De plant brengt het ongunstige jaargetijde door als 
zaad of spore. Een winterannuel is een soort die in herfst of winter kiemt, in 
het voorjaar bloeit en daarna afsterft. Een zomerannuel is een soort die in het 
(vroege) voorjaar kiemt, bloeit en voor de winter afsterft. Een aantal annuellen 
is niet aan een seizoen gebonden en kan het hele jaar door bloeiend worden 
aangetroffen.  

• Hemycryptofyt, of tweejarigen. De ene zomer wordt een rozet of niet bloeiende 
lage plant gevormd, de winterknoppen bevinden zich op of net boven de 
grond. Het jaar daarop groeit de plant uit, bloeit en sterft af. Deze planten 
leven langer dan winterannuellen. 

• Geofyt, of vaste planten. Bij deze soorten bevinden de winterknoppen zich in 
de grond en wel aan bollen, knollen of wortelstokken. 

• Chamaefyt, kruiden of halfheesters. Bij deze soorten bevinden de 
winterknoppen zich tot 50 cm boven de grond. 

• Phanerofyt, struiken, bomen of lianen. Hierbij zitten de winterknoppen tot ver 
boven de grond. 

• Hydrofyt, waterplanten geheel onder water levend of op het wateroppervlak 
drijvend. 

• Helofyt, moerasplanten, wortelend onder water, maar de vegetatieve delen 
zitten  ’s zomers boven water. De winterknoppen zitten onder water. 

 
De samenstelling van de vegetatie van een gebied hangt dus sterk samen met de 
milieuomstandigheden en de dynamiek. Zo zal een woestijn, maar ook een 
omgeploegde akker vooral veel therofyten onder de aanwezige soorten tellen; 
gebieden die ’s winters lange tijd met sneeuw zijn bedekt meer chamaefyten.  
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Bijlage 1. 
 
 
De plantenindeling in de flora 
 
De indeling van de wilde planten van Nederland in Heukel’s flora is van oudsher 
gebaseerd op steeds de nieuwste inzichten over onderlinge afstamming, waardoor 
de planten niet waren gerangschikt op alfabet of naar kleur. 
Doordat het internationale onderzoek naar de afstamming van planten in een 
stroomversnelling terecht is gekomen, mede door de voortschrijdende ontrafeling van 
DNA sequenties, is de indeling van de laatste druk van Heukel’s flora sterk veranderd 
ten opzichte van de voorgaande drukken.  
 
In Heukels’ flora van Nederland zijn de vaatplanten opgenomen: 
 
Afdeling 1   Pteridophyta, vaatcryptogamen of ‘hogere sporeplanten’ 
                   Vaatplanten zonder bloemen die zich verspreiden d.m.v. sporen. 
 
          Klasse 1 Lycopsida, (wolfklauwen en biesvarens) 
          Klasse 2 Pteropsida, (varens en paardenstaarten) 
       
 
Afdeling 2   Spermatophyta, planten met al of niet tweeslachtige bloemen, al of niet 

         met bloembekleedsels, die zaden vormen voor de verspreiding.  
         klasse 3 Spermatopsida, (zaadplanten) 

     Naaktzadigen (Coniferen) 
     Bedektzadigen 
        Oerbedektzadigen (Nymphaeaceae)  
      Eenzaadlobbigen (vrijwel alle  

Waterplanten, lelieachtigen, 
Lissen, grassen, zeggen,  

         Orchideeën)  
       Commeniliden (bijv. eendagsbloem) 
                Magnoliiden (bijv. pijpbloem) 
 

Primitieve tweezaadlobbigen (bijv. 
ranunculus, papaver) 
Geavanceerde tweezaadlobbigen, alle 
andere planten. 

 
 
Zie ook: Heukel’s flora, drieëntwintigste druk, bladzijde 12 t/m 20. 
 
 
 
 
 
 

33 
 



 
Bijlage 2. 
 
Andere plantaardige levensvormen 
 
Bij inventarisaties van terreinen worden naast de hogere planten, vaak ook nog 
andere plantaardige levensvormen bestudeerd. De aanwezigheid van veel van de 
soorten die hieronder vallen geven namelijk veel informatie over milieu en 
voedselomstandigheden, doordat ze extra gevoelig zijn of omdat ze een bepaalde 
factor behoeven of juist niet verdragen. 
 
KORSTMOSSEN (Lichenen) 
 
In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden behoren de korstmossen niet tot de 
mossen, daarom zou de naam lichenen beter zijn om te gebruiken, zoals de 
Engelsen doen. 
Korstmossen vormen een symbiose tussen een schimmel en een (ééncellig) wier, die 
samen een bepaalde verschijningsvorm hebben op grond waarvan soorten 
onderscheiden kunnen worden. Korstmossen kunnen korstvormig, struikvormig of 
bladachtig zijn. Soorten kunnen strikt gebonden zijn aan een substraat, dus alleen op 
rotsen, of alleen op boomschors of alleen op de grond voorkomen, maar er zijn ook 
soorten zonder bepaalde voorkeur voor de groeiplaats 
De vegetatieve voortplanting vindt plaats door fragmentatie of door kleine uitgroeisels 
bestaande uit enkele wiercellen en enkele schimmeldraden (soredium, mv soredia). 
Vaak worden de soredia gevormd in speciale orgaantjes, de apothecia, die door hun 
vormgeving ook een determinatiekenmerk vormen. 
Alleen de schimmel kan zich geslachtelijk voortplanten. 
 
MOSSEN (Bryophyta) 
 
Mossen zijn al heel oud en hun fossiele voorouders zijn al bekend uit het 
Paleozoïcum, zo’n 200 – 300 miljoen jaar geleden. Mossen zijn wereldwijd verspreid 
met ruwweg 15.000 soorten in meer dan 1000 geslachten. Een unieke eigenschap 
van mossen is ook, dat het overwegend haploïde planten zijn, d.w.z. met maar 1 set 
chromosomen. Dit maakt wel dat ze extra gevoelig zijn voor muterende stoffen die 
genetische schade kunnen toebrengen.  
Mossen zijn de meest eenvoudig gebouwde groene (land)planten, echte vaatbundels 
en wortels ontbreken. Door het ontbreken hiervan blijven mossen altijd klein. Ze 
hechten zich aan het substraat door middel van rhizoïden, draadvormige uitgroeisels 
van de oppervlaktecellen van de stengel. De wateropname vindt overwegend plaats 
door het blad, mossen vinden we dan ook meestal in een vochtige omgeving. Voor 
de geslachtelijke voortplanting zijn mossen ook volledig afhankelijk van de 
aanwezigheid van water. Vegetatieve voortplanting vindt plaats door middel van 
sporen die gevormd worden in speciale kapsels. 
Binnen de afdeling mossen worden drie klassen onderscheiden: 
 Bladmossen (Musci) 

Levermossen (Hepaticae) 
 Hauwmossen (Anthocerothae) 
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BLADMOSSEN 
Bladmossen hebben altijd blaadjes (zijn folieus) die spiraalsgewijs langs de stengel 
gerangschikt zijn. Vaak hebben de blaadjes een verdikking in het midden, dit wordt 
wel middennerf genoemd, maar bevat dus geen vaatbundels. Verder zijn de blaadjes 
één cellaag dik. Hierdoor is het goed mogelijk om van delen van het blad een 
microscopisch preparaat te maken. De sporenkapsels staan op een steel (soms heel 
kort), hebben een extra ‘mutsje’ of huikje en openen door middel van deksel en een 
rij tanden, de z.g. peristoomtanden. 
Meestal worden de bladmossen opgedeeld in drie hoofdgroepen; 
Topkapselmossen : de stengels zijn onvertakt (of gevorkt) en de sporenkapsels staan 
op de top van de stengels. 
Slaapmossen : de stengels zijn meestal liggend en zijn meermalen vertakt, de 
sporenkapsels staan in de oksels van de zijtakken. 
Veenmossen : dit is een aparte groep bladmossen, van voedselarme, natte 
gebieden. De stengels groeien aan de top voortdurend door en sterven aan de voet 
af, zo dikke pakketten vormend 
 
LEVERMOSSEN  
 
Levermossen groeien op rotsen, bodem of boomstammen, op de meest vochtige 
plekken, ze ‘kruipen’ dicht over het substraat. De bladvormende levermossen zijn 
afgeplat met drie rijen blaadjes zonder ‘nerf’ en de blaadjes van de derde, onderste 
rij zijn meestal veel kleiner dan die van de twee zijwaarts gerichte rijen. De blaadjes 
zijn één cellaag dik. De sporenkapsels (vaak zwarte bolletjes) hebben geen huikje, 
maar openen meestal met 4 tanden en staan op een dun, kleurloos (dus niet groen) 
steeltje.  
De thalleuze levermossen hebben geen stengels en blaadjes, maar vormen een 
soort onregelmatig gevormde plakkaatjes. Denk hierbij aan parapluutjesmos 
(Marchantia polymorpha) en het watervorkje (Riccia spec.). 
 
HAUWMOSSEN 
 
De hauwmossen zijn thalleus en vormen onregelmatig gevormde ‘plakkaatjes’. 
De sporendragers zijn puntig, op een dun, aan de basis door een buisje omgeven 
steeltje en openen met twee kleppen.  
Van de hauwmossen komen in Nederland slechts 2 soorten voor. 
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Bijlage 3 
 
BACTERIËN 
 
Bacteriecellen hebben geen kern, het zijn zg prokaryoten (karyon=kern). Het genoom 
(erfelijk materiaal) van een bacterie zit dus min of meer ‘los’ in de cel en bestaat uit 
één cirkelvormig chromosoom. Daarnaast hebben bacteriën nog kleinere stukjes 
DNA, de plasmiden genaamd. Hierop bevinden zich de resistentiegenen, waarmee 
bacteriën zich wapenen tegen antibiotica. Die kleine plasmiden worden regelmatig 
tussen de bacteriën uitgewisseld, waardoor een stam snel resistent kan worden. 
Daarom is het zaak een antibioticumkuur af te maken, zodat alle bacteriën gedood 
worden en er geen uitwisseling van plasmiden kan plaatsvinden en de bacteriestam 
dus niet resistent wordt. 
 
Een voorbeeld van een wandelend ecosysteem 
Als je op de weegschaal gaat staan weeg je de bacteriën die je bij je draagt ook mee. 
Bij de mens is dat gemiddeld 1,5 kilo. Het grootste aandeel in dit gewicht wordt 
gevormd door de bacteriën in de darm. De enzymen die een mens produceert (in de 
darmen en alvleesklier) en maagzuur en gal zijn samen toch niet in staat de 
verschillende plantenvezels af te breken, zodat de inhoud van plantencellen, die een 
groot deel van ons voedsel vormen, verteerd kan worden. Hiervoor hebben we de 
hulp nodig van verschillende soorten darmbacteriën, ook wel darmflora genoemd. 
Gebruik van een antibioticum tegen een ziekteverwekker heeft dan ook vaak tot 
gevolg dat je “darmen” van slag zijn. Maar eigenlijk is de darmflora aangetast en 
moet weer uitgroeien tot het oude niveau om je weer helemaal gezond te voelen.  
Een klein deel van die 1,5 kilo neemt de huidflora in. Ook op onze huid leven 
bacteriën die nodig zijn om ons te beschermen tegen het binnendringen van 
ziekteverwekkers, zoals schimmels en virussen en voor ons gevaarlijke bacteriën. 
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