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DETERMINEREN EN HERKENNEN. 
 
Een soort kun je op naam brengen door deze met een flora te determineren. 
Ken je een soort eenmaal dan kun je deze in het veld veelal direct herkennen, dus zonder alle 
determineer stappen. Determineren en herkennen zijn dan ook twee verschillende dingen. Die 
overigens wel allebei tot hetzelfde leiden of moeten leiden, namelijk het met een naam benoemen van 
een aangetroffen soort. 
 
Het benoemen van een soort kan dus op twee manieren. 
● Determineren: 

- systematisch; 
- met een determineertabel; 
- door veel kenmerken te bekijken en te beoordelen. 

● Herkennen: 
- die je meer zoals je een gezicht herkent; 
- doe je op basis van het algemene beeld. Biologen noemen dat de habitus, de uiterlijke 

verschijningsvorm. Die kan overigens heel variabel zijn. De standplaats, het weer en het 
seizoen kunnen maken dat een plant bijvoorbeeld groter of kleiner is dan normaal; 

- maar de omgeving helpt ook om een plant te herkennen, als je tenminste weet in welk 
landschap en in welke grondsoort een plant zich thuis voelt; 

- en soms zijn als aanvulling op het algemene beeld en de groeiplaats een of enkele kenmerken 
al voldoende om de soort met grote zekerheid op naam te brengen. 

De basis voor het herkennen van wilde planten leg je met determineren. Je leert dan de kenmerken, 
maar je leert ook de plant zoals die in de natuur voorkomt kennen. En vervolgens zorgt de herhaling 
ervoor dat wat eerst moeilijk was, steeds makkelijker wordt. 
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TAXONOMIE 
 
Plantensoorten zijn onderling verwant. Meerdere soorten vormen met elkaar een geslacht. Geslachten 
vormen families enzovoort. Als die verwantschap voor alle planten in een overzicht of systeem wordt 
gestopt en we geven alle zichtbare groepen een naam, dan ontstaat een classificatiesysteem of 
taxonomie. Een classificatiesysteem ordent de dingen die je beschouwt en doet dat door de dingen 
onder te verdelen in groepen die van grof naar fijn lopen. 
 
Voor planten begint het classificatiesysteem op het fijnste niveau met soorten, die zijn gegroepeerd 
naar geslachten, dan volgen families en die zijn weer gegroepeerd in ordes. Dat gaat door tot op het 
niveau van de groep die bestaat uit alles wat leeft. 
 
Voor Vogelmuur ziet het lijstje van fijn naar grof er als volgt uit: 
- Soort: Vogelmuur, Stellaria media. 
- Geslacht: Muur, Stellaria. 
- Familie: Anjerfamilie, Caryophyllaceae. 
- Orde: groep families, Caryophyllales. 
- Klasse(n): Zaadplanten, Varenplanten, Mosplanten. 
- Rijk: Plantenrijk, Dierenrijk, Bacteriën, Schimmels. 
- het leven op de Aarde. 
 
Taxonomie is als je tot een volledig en echt sluitens systeem wil komen behoorlijk ingewikkeld. 
Discussies over de verwantschap van soorten worden nooit helemaal beslecht. Onderzoek leidt 
voortdurend tot nieuwe inzichten. En geen enkel systeem is 100% logisch en sluitend. In de wereld van 
de taxonomie is er kortom niet één waarheid. 
Veel discussies spelen zich op wetenschappelijk niveau af. Maar soms worden nieuwe inzichten zo 
overtuigend dat ze ook gevolgen hebben voor de naamgeving van soorten en de geslachten en families 
waartoe soorten behoren. Zo hebben een aantal jaren geleden in de bekende Flora van Heukels 
verschillende soorten een andere naam gekregen en een andere plek in het classificatiesysteem. Dat 
laatste houdt dan in dat ze nu tot een ander geslacht of een andere familie worden gerekend dan 
destijds. 
Als je in deze materie geïnteresseerd bent, dan is er op internetveel over te vinden. Zie bijvoorbeeld 
http://species.wikimedia.org/wiki/main_page. 
En tenslotte voor die echte liefhebbers, volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, het volgende 
overzicht. Dit overzicht is inclusief het nieuwe taxonomiesysteem voor zaadplanten, APG II genoemd, 
waarbij APG staat voor Angiosperm Phylogeny Group. 
Hier komt ie. 
Het Leven is ingedeeld naar drie Domeinen. Planten vallen onder domein 3. 
1. Archaea (oerbacterieën, behorend tot de Prokaryoten, eencelligen zonder celkern) 
2. Bacteria (bacterieën, behorend tot de Prokaryoten, eencelligen zonder celkern) 
3. Eukarya (Eukaryoten, levende mechanismen met een celkern): 
 a. Dieren (Animalia) 
 b. Planten (Plantae) 

● Mossen (Bryophyta) 
● Vaatplanten (Tracheophyta = alle landplanten behalve mossen) 
 ● Varens en andere sporeplanten 
  - Wolfsklauwen (bijvoorbeeld wolfsklauw, Zwitsers mosvaren) 
  - Paardenstaarten bijvoorbeeld de paardenstaartenfamilie (Equisetaceae) 

- Varens (bijvoorbeeld Osmunda, Dryopteris (mannetjesvaren) en de 
hertshoornvaren. 

 ● Zaadplanten (Spermatophyta of Spermatopsida) 
  - Naaktzadigen (Gymnospermae (uitwendig zaaddragende planten) 
   - Palmvarens (order Cycadales of familie Cycadaceae) 
   - Naaldbomen (Coniferae of Coniferales) 

- Bedektzadigen (Angiospermae of Anthophyta; inwendig zaaddragende planten 
oftewel bloemplanten) 
- Magnoliiden, primitieve bedektzadigen (zoals Magnolia) 

   - Eenzaadlobbigen (zoals Grassen) 
   - Tweezaadlobbigen 

 c. Schimmels (Fungi). 
 d. Protisten (Protista, Eencelligen met een celkern, zoals groenwieren). 
 

http://species.wikimedia.org/wiki/main_page
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GRASSEN 
 
Grassen zijn soorten die tot de Grassenfamilie behoren (Poáceae) en deze familie behoort weer tot de 
Eenzaadlobbigen. Grassen zijn over de hele wereld wijd verbreid aanwezig, het is dus een heel 
succesvolle familie, en met soorten als rijst (http://nl.wikipedia.org/wiki/rijst) en tarwe vormen ze een 
belangrijk deel van ons voedsel. Grassen hebben wel bloemen, maar deze zijn klein, groen en anders 
dan de kleurige en opvallende bloemen die we gewend zijn van Tweezaadlobbige zaadplanten. 
Daarom zijn ze lastig te determineren, dat wil zeggen aan de hand van de bloemen, want dat is werk 
'op de vierkante millimeter', want zo klein zijn de bloemen. Vegetatief determineren, dus aan de hand 
van louter vegetatieve kenmerken, is over het algemeen makkelijker en praktischer. Jammer is wel dat 
er heel weinig literatuur is over het vegetatief determineren van soorten. 
 
Een grasplant bestaat uit een stengel of halm en bladen die bestaan uit een bladschijf en een schede. 
De schede omsluit de stengel of halm. 
De bloeiwijze van een gras bestaat uit aar, tros of pluim die vaak een groot aantal zogenoemde aartjes 
bevat. Elk aartje bestaat uit een spil waarlangs één of meer bloemen tusen meestal dicht op elkaar 
liggende blaadjes, de kafjes, zijn geplaatst. 
Zie voor de bouw van een grasplant, een aartje en een bloem de volgende drie afbeeldingen. 
 
<Overnemen bijbehorende afbeeldingen 2008, A3S> 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/rijst


A3S/20080119/C:\Users\a3hp\Dropbox\9_A3S_privé\e-Websites\6_Google\Wildeplantencursus.nl\2009\Bijdrage 
cursushandleiding_A3S_v20.doc 

pagina 4 van 5 

WILDE PLANTEN OM DE HOEK 
 
Het aardige van wilde platen is dat je ze overal vindt. En als je ze wilt bekijken, blijven ze nog stil zitten 
ook. 
Je hoeft er zelfs niet voor van huis. Dat wil zeggen, als je een tuin of tuintje hebt. Maar zelfs als je in 
een sterk verstedelijkte omgeving woont, dan is de deur uit gaan al voldoende. 
 
Heel vroeg in het voorjaar vind je tussen de straatstenen al kleine bloeiende exemplaren van 
Vroegeling. En natuurlijk vind je in stille straten ook Straatgras tussen de stenen, en anders vind je 
deze soort wel langs de rand van de straat. In de berm vind je meer grassoorten, van Engels raaigras 
en Grote Vossenstaart tot Kweek. Op de overgang van straat naar berm vind je ook Varkensgras (geen 
grassoort) en Grote weegbree. Met Straatgras erbij zijn dit alledrie zogenoemde tredplanten. Dat zijn 
planten die goed tegen betreding kunnen. 
 
In de berm vind je Vogelmuur, Gewone hoornbloem (allebei van de Anjerfamilie), Paardebloem, 
Madeliefje, Kruipende boterbloem, Scherpe boterbloem (kent u het verschil tussen de Kruipende en de 
Scherpe?), Paarse dovenetel en Hondsdraf (allebei Lipbloemigen). 
En ga naar het park en je vind nog veel meer, meer in ieder geval dan je in één zomer goed kunt leren. 
Kortom, je hoeft niet ver van huis om heel serieus met wilde planten aan de slag te gaan. 
Juist ook aan die eenvoudige soorten, in het grasveldje van uw tuin of in de berm bij u om de hoek 
besteden we aandacht, zowel op de theorie- en determineeravonden als op de zaterdagse excursies. 
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WILDE PLANTEN OP INTERNET 
 
- http://www.kuleuven-kortrijk.be/bioweb 
- http://en.wikipedia.org/wiki/plant 
- http://www.floron.nl 
 
Met Google zoeken op afbeeldingen http://www.google.nl/imghp?hl=nl. Tik een plantennaam in en je 
vind vaak grote aantallen foto's. 
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