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Inhoud avond 4

1. Terugblik en herhaling

2. Opdracht: onderdelen en kenmerken van 

verzamelde bladeren

3. Taxonomie en indeling plantenrijk

4. Lipbloemenfamilie

5. Duizendknoopfamilie

6. Opdracht volgende keer

7. Excursie

8. Samenvatting, terugblik en vooruitblik
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De opdracht

Opdracht voor vandaag was

• 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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Taxonomie:

• indeling van het Leven

• indeling van het Plantenrijk

Bouw en onderdelen van een (twee-

zaadlobbige) plant

1. Stengel

• Knopen

• Lid/internodium

2. Blad

• Steunblad

3. Bloem

• Bloeiwijze

4. Wortel
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• Taxonomie is de wetenschap van het indelen.

• Taxonomie (taxon = groep) verwijst naar zowel 
een indeling of classificatie zelf als naar de 
methode die daarvoor wordt toegepast.

• Vrijwel alles kun je taxonomisch indelen:
levende wezens, plantengemeenschappen, dingen 
zoals fietsen, auto's, meubels, plaatsen, 
gebeurtenissen, enzovoort.

• Wij kijken naar de taxonomie van het leven en 
van planten. 

Taxonomie
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Het leven op Aarde is gebaseerd op:

• erfelijk materiaal bestaande uit DNA 
(Desoxyribonucleïnezuur,  DeoxyriboNucleic 
Acid) en RNA (Ribonucleïne-zuur, RiboNucleic 
Acid)

• eiwitten die bestaan uit ketens van aminozuren;

• en over het algemeen op koolstof gebaseerde 
stofwisselingsprocessen

Het leven op Aarde

Het erfelijke materiaal 'codeert' voor eiwitten (stuurt 

ze aan) en de eiwitten verzorgen de overige 

functies in een levend organisme of sturen die 

functies zoals de op koolstofchemie gebaseerde 

stofwisseling aan.

Virussen worden beschouwd als een twijfelgeval. 

Virussen zijn pakketjes erfelijk materiaal. Ze 

hebben gen eigen eiwitten anders dan in de (eiwit-

)wand van het virus. Virussen gebruiken voor 

vrijwel al hun functies het eiwit van een gastheer.

Nog minder leven:

• viroïden (RNA/DNA-moleculen = op moleculair 

niveau een pakketje erfelijk materiaal zonder 

wand. Vermenigvuldigen zich in planten)

• prionen (pakketjes afwijkend eiwitten die normale 

eiwitten ook afwijkend kunnen maken) (BSE of 

gekkekoeienziekte).

Virussen
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Ontstaan van de Aarde:

tussen de 4 en 5 miljard jaar geleden.

Ontstaan van het leven op Aarde:

tussen de 3 en 3,5 miljard jaar geleden.

Dit zijn wetenschappelijke inzichten.

Het ontstaan van het leven op Aarde

Organismen komen aan hun energie door:

• chemosynthese (oerbacteriën);

• fotosynthese (organismen met bladgroen, met als 

grootste groep planten);

• door energie uit andere dode of levende 

organismen (schimmels, dieren).

Soorten leven wat betreft energiehuishouding
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Rangen (niveaus van indelen)

Domeinen:
? Virussen

• Oerbacteriën (celmembraam, celkern heeft geen  
membraam (Prokaryoten), als er een celwand is, dan is 
die vaak bestand tegen extreme omstandigheden)

• Eubacteriën (celmembraam, celkern heeft geen 
membraam (Prokaryoten), heeft celwand, ook 
blauwalgen/blauwwieren met bladgroen)

• Eukaryoten: een- of meercellige levensvormen, heeft een 
celkern met een membraam.

Rijken:

a. Schimmels (celmembraam, celkernmembraam, celwand, 
geen bladgroenkorrels, voortplanting vaak door sporen)

b. Planten (celmembraam, celkernmembraam, celwand 
(cellulose),  wel bladgroenkorrels)

c. Dieren (celmembraam, celkernmembraam, geen celwand, 
geen bladgroenkorrels)

Taxonomie van het leven
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Oerbacteriën

Kolonies van oerbacteriën in ondiepe zeeën (2 tot 0,5 miljard jaar geleden)

Oerbacteriën

Geiser met sterk gekleurde oerbacteriën
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Oerbacteriën

Grand prismatic spring (doorsnede ongeveer 100 meter) in het national 

park Yellowstone 

Eubacteriën
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Eubacteriën

Schimmels
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Schimmels

• Mossen

• Kranswieren

• Groenwieren

• Roodwieren/algen etc.

• Vaatplanten
– Wolfsklauwen en biesvarens

– Varenachtigen (Varens en Paardestaarten)

– Zaadplanten 
• Naaktzadigen (Naaldbomen)

• Bedektzadigen
– Eenzaadlobbigen (bladen met parallelle nerven)

Grassen, Zeggen, Kalmoes, Gele lis, Orchideeën en 
bolgewassen zoals Sneeuwklokje, Kievitsbloem en 
Hyacint)

– Tweezaadlobbigen (bladen met vertakte nerven)

Taxonomie van het plantenrijk
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Mossen

  

Kranswieren
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Groenwieren

Roodwieren/algen
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Bruinwieren/algen

Bruinwieren/algen
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Wolfsklauwen en biesvarens

Varenachtigen
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Naaktzadigen

Eenzaadlobbigen

33

34



18

Tweezaadlobbigen
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Rangen en voorbeelden

• Leven

• Prokaryoten (celkern met membraam)

• Plantenrijk

• Vaatplanten (naast Mossen, Kranswieren, Groenwieren)

• Zaadplanten (naast Wolfsklauwen en biesvarens, Varenachtigen)

• Geavanceerde tweezaadlobbigen

• Anjerfamilie (Caryophyllaceae)  

• Muur (Stellaria)

• Vogelmuur (Stellaria media)

Hoofdindeling Plantenrijk

Wolfsklauwen 

en biesvarens

Varenachtigen

(ook Paarde-

staarten)

ZaadplantenKlassen

Mossen Kranswieren VaatplantenStammen Groenwieren Etc.

Plantenrijk
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Hoofdindeling Plantenrijk

Wolfsklauwen 

en biesvarens

Varenachtigen 
(ook Paarden-

staarten)

ZaadplantenKlassen

Mossen Kranswieren VaatplantenStammen Groenwieren Etc.

Plantenrijk

Naaktzadigen

(Naaldbomen)

Bedekt-

zadigen

Ordes en families

Eenzaad-
lobbigen 
(Grassen, 

bolgewassen)

Tweezaad-

lobbigen

Stammen van het Plantenrijk

Stammen: Kenmerken:

Mossen Sporen

(zijn 

eencellig)

Sporen-

doosjes op 

steeltjes

Geen vaat-

bundels

Kranswieren Sporen Geen vaat-

bundels

Groenwieren Sporen of 

delen

Geen vaat-

bundels

Roodwieren/algen, 

Bruinwieren/algen 

etc.

Sporen of 

delen

Geen vaat-

bundels

Vaatplanten Vaatbundels
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Klassen van de Vaatplanten

Klassen: Kenmerken:

Wolfsklauwen 

en biesvarens

Sporen Sporen-

doosjes

Vaatbundels 

onregelmatig 

verdeeld

Varenachtigen Sporen Sporen-

doosjes, 

soms in 

sporen-

hoopjes

Vaatbundels 

onregelmatig 

verdeeld

Zaadplanten Bloemen, 

zaden (na 

bevruchting), 

meercellig

Onderverdeling van de Zaadplanten

Groepen: Kenmerken:

Naakt-

zadigen

Zaden bloot op de 

schubben van kegels

Vaatbundels 

onregelmatig 

verdeeld

Bedekt-

zadigen:

Zaden in vrucht

Eenzaad-

lobbigen

Eén 

zaadlob

Bladen met 

parallelle 

nerven

Vaatbundels 

onregelmatig 

verdeeld

Tweezaad-

lobbigen

Twee 

zaad-

lobben

Bladen met 

vertakte 

nerven

Vaatbundels 

regelmatig 

verdeeld
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Vaatbundels

 

regelmatig 

gerangschikte 

vaatbundels

tweezaadlobbige

onregelmatig 

vaatbundels

geen  

vaatbundels

Bouw en onderdelen van een twee-

zaadlobbige plant

1. Stengel

• Knopen

• Lid/internodium

2. Blad

• Steunblad

3. Bloem

• Bloeiwijze

4. Wortel
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Lipbloemenfamilie

Soorten lipbloemen

• Hondsdraf

• Witte dovenetel

• Paarse dovenetel

• Hennepnetel (geslacht)

• Andoorn (geslacht)

• Wolfspoot

• Munt (geslacht)

• Blauw glidkruid

• Brunel

• Tijm (geslacht)

• Rozemarijn

• Citroenmelisse

• Bonenkruid

45

46



24

Kenmerken lipbloemen

• Bloemen tweezijdig symmetrisch

• Bloemkroon meestal tweelippig met 
tweetallige bovenlip en drietallige onderlip

• Bloemen meestal in schijnkransen

• Meedraden 2 of 4, als 4 dan 2 lange en 2 
korte meeldraden

• 1 stijl met 2 stempels

• Vruchtbeginsel en vrucht bovenstandig en 
diep vierdelig

• Stengel meestal vierkantig

• Bladen kruisgewijs

Soorten bekijken en/of op naam 

brengen
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Duizendknoopfamilie

Duizendknoopfamilie, soorten

Kleine familie

Maar twee bekende geslachten

• Duizendknoop

• Zuring

en ook

• Rabarber

• Boekweit (wel landbouwgewas, maar geen 
graan, want graan is verzamelnaam 
eetbare landbouwgewassen uit de 
Grassenfamilie)
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Duizendknoopfamilie, kenmerken

• Bladen enkelvoudig en verspreid

• Vliezige, stengelomvattende, tot een tuitje 
vergroeide steunblaadjes

• Vrucht een dopvrucht

Soorten bekijken en/of op naam 

brengen
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Excursie zaterdag 28 mei

• Van 10 tot 12 uur

• De Heemtuin Goudse Hout, gelegen aan 

het Kale Jonkerpad

• door Goof Overbeek.

• Goof gaat rond en vertellen over het 

gebied
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Volgende avond (5e avond) 

• Donderdag 9 juni 2011 van 20 tot 22 uur

• Lokatie Heempad Bloemendaalse weg

Opdracht volgende avond

(donderdag 9 juni) 

1. Kijk naar de bij taxonomie benoemde 
groepen en verzamel per groep een of 
enkele soorten

2. Verzamel een paar soorten uit de 
Lipbloemenfamilie

3. Verzamel een paar soorten uit de 
Duizendknoopfamilie
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Samenvatting en terugblik

• Taxonomie van het Leven en van het 
Plantenrijk

• Lipbloemenfamilie

• Duizendknoopfamilie

• Terugblik?

• Hoe verder?

– volgende keer grassoorten

Einde avond 4
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