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Adrie M.J. Spruit

• Voorstellen

• De cursus
– beginners

– eenvoudige soorten

• De organisatie(s) achter de cursus
– Start 2008

– Toen 4 organisaties en 3 "docenten"

– Nu 3 organisaties en 1 docent

– Deelnemers die lid zijn + als er ruimte is ...

• De mensen achter de cursus

• Voorstellen cursisten (naambordjes), 
organisatie en waarom

Welkom
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Inhoud van de avond

1. Opzet van de cursus

2. Wat is dat, wilde planten herkennen? En 

hoe doe je dat?

3. Onderdelen van de plant

4. Een soort bekijken en herkennen

5. Determineren

6. Families, geslachten en soorten

7. Samenvatting en terugblik

8. Opdracht volgende keer

9. Excursie

Opzet van de cursus

• "Theorie"-avonden, maar veel zelf doen

• Zaterdagexcursies

• Ook dan veel zelf doen, want 

soortenlijsten

• Bonus excursies

• Sheets

• Hand-out

• Website (www.wildeplantencursus.nl) 
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http://www.wildeplantencursus.nl/
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Wat is dat, wilde planten herkennen?

• Kijken    !!

• Zien

• Zien en herkennen, hoe?

– aan de hand van kenmerken van (de onderdelen 

van) de plant  determineren met een flora;

– als beeld herkennen (wel of niet met extra check).

• Loep

• Boeken

• Botanische termen

• Ook ruiken, zelfs proeven, dwz. als je weet wat 

je doet (planten kunnen giftig zijn). 

• Niet makkelijk

• Kijken met loep

• Systematisch afwerken determineertabel

• Veel kenmerken lezen, bekijken, beoordelen

• In het begin veel fouten

• Veel doen

• Soms lukt het niet

• Zekerheid?

• Denk ook aan:
– variatie in de natuur;

– de kleine lettertjes.

Determineren?
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Onderdelen van de plant

Bouw en 

onderdelen 

van een 

(zaad-)plant
(1)
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Bouw en 

onderdelen 

van een 

(zaad-)plant 
(2)

(hoofd-)Onderdelen (zaad-)plant

• Stengel

– dragende hoofdas van de plant, draagt bladeren en 

andere "organen", niet houtig 

• Wortel

– een wortel draagt geen bladeren

• Bloem

– deel van de plant dat voor de voortplanting zorgt;

• Bloeiwijze

– samenstel van bloemen;

• Blad

– bestaat uit een bladschijf en een bladsteel.

• Vruchten en zaden
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Stengel en bladeren

1. Stengelbasis

2. Knoop

3. Lid/internodium

4. Blad

5. Steunblad

6. Bladlidteken

De bouw van een bloem
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De onderdelen van een bloem

De onderdelen van een bloem

1. Stijl

2. Vruchtbeginsel

3. Bloembodem

4. Meeldraad met helmdraad en 

helmknop bestaande uit (hier) 

twee helmhokjes

5. Kroonblad

6. Stempel

7. Stamper

8. Kelkblad

9. Bloemsteel

(5 en 8 zijn bloemdekbladen)
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Herkennen onderdelen

= leren

Een soort nader bekijken

15

16



9

?
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• Anjerfamilie

• Lage eenjarige plant 

• Bloemknop is sterk behaard

• Kelkbladen even lang of langer dan de 

kroonbladen

• Kroonbladen wit en diep ingesneden

• Bouwplan bloem vijfzijdig symmetrisch

• Bladen eirond, kort toegespitst

• Bruikbaar kenmerk stengel

Vogelmuur (Stellaria media) (1)

• Groeit in akkers, tuinen en op kale ruigten

• Onkruid, vormt snel zaden

• Kiemt als een van de eersten na schoffelbeurt

• Grondbewerking is nodig voor in stand houden  
biotoop.

• Beschermt open grond tegen dichtslaan.

• Bloeit in alle seizoenen zolang geen lange 
vorstperiode.

• Vogelvoer

• Bruikbaar als groente (bioflavenoïden en 
vitamines)

• Geneeskruid voor o.a.  geïrriteerde luchtwegen

Vogelmuur (Stellaria media) (2)
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• Herkennen:

– Vorm

– Plaats

– Heel algemeen

• Check

– Bloem?

– Beharing?

• Andere soorten Stellaria?

Zie de Heukels

Vogelmuur (Stellaria media) (3)
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Determineren, op naam brengen.

• Voorbeeld determineren in Veldgids vanaf 
pagina 14

• Hoofdsleutel (pagina 40)

• Groepssleutels (vanaf pagina 44): A t/m N

• Familiesleutels (vanaf pagina 110): 1 t/m 
54

• Na sleutels geen beschrijving van de soort

• Beschrijving van soort → Heukels

Gebruik van de Veldgids
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• Hoofdsleutel → groep M → M/3 → (1e keus) 
familie 11 Anjerfamilie → 11/2 Vogelmuur

• HS → groep M → M/3 → (3e keus) familie 11 
Anjerfamilie → 11/5 Gewone hoornbloem

Determineerroutes in de Veldgids

Families, geslachten en soorten
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Andere Anjerachtigen

• Groeit in akkers, tuinen en op kale ruigten

• Heel algemeen

• Kroonbladen minder diep ingesneden

• Stengel helemaal behaard

• Check?
– Bloem

– Beharing

• Andere soorten Cerastium

Zie de Heukels

Gewone hoornbloem (Cerastium 

fontanum subsp. vulgare)
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Dagkoekoeksbloem

(Silene dioica)
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Echte koekoeksbloem

(Silene flos-cuculi)
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• Anjerfamilie (Caryophyllaceae)

– Muur(Stellaria) (geslacht)
• Vogelmuur (Stellaria media) (soort)

– Hoornbloem (Cerastium)
• Gewone hoornbloem (Cerastium fontanum subsp. 

Vulgare) (ondersoort)

– Silene (Silene) (geslacht)
• Dagkoekoeksbloem (Silene dioica) (soort)

• Echte koekoeksbloem (Silene flos-cuculi) (soort)

Families, geslachten en soorten
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Andere soorten

• Ruiken

• Proeven

• Extra determineren

Boeken

• Flora van Heukels

• Veldflora van Eggelte

• Het Botanisch woordenboek
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Samenvatting en terugblik

• Onderdelen

• Herkennen en determineren

• Soorten, geslachten en families

• Werkt dit?

Opdracht volgende keer

• Zoek enkele of minstens een grote bloem

• Herken en benoem de onderdelen

• Kijk of wat je denkt te zien overeenstemt 
met wat in de flora staat.

• Neem de bloem/bloemen de volgende keer 
mee.
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Excursie zaterdag 23 april

• Van 10 tot 12 uur

• Steinse Groen

Oostelijke rand van Goverwelle

• Uitrusting

• Spelregels zoals wat bij slecht weer

• Contactgegevens noteren

• Geen wandelexcursie, maar zelf doen 

(soortenlijst maken)
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Vragen?
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