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• Voorstellen

– van beide kanten

• De cursus

– voor niet-beginners

– eenvoudige soorten

• Achtergronden van de wildeplantencursussen

– start 2008 in Gouda

– www.wildeplantencursus.nl

• Wat en hoe van deze cursus
– vooral doen

– waar nodig theorie (achteraf,als ondersteuning)

Intro



Inhoud van de dag

1. Intro Eggelte

2. Intro determineren

3. Hulpmiddelen

4. Soorten op naam brengen

5. Waar nodig enige theorie

6. Samenvatting en terugblik

7. Volgende keer en opdrachten volgende 

keer



Boeken



• Vergeet dat determineren met de Eggelte (ten 

opzichte van de Heukels) ineens makkelijk is.

• Het blijft kijken, logisch denken, precies zijn, 

volhouden.

• Bij determineren niet alleen kijken, maar er ook 

aan frutselen: ontleden. 

• Let op: paginanummers  en letters van de 

groepen kunnen per druk verschillen.

Eggelte Veldgids



• 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



• Kijken met loep.

• Systematisch afwerken determineertabel.

• Botanisch woordenboek gebruiken.

• Niet te snel denken: ‘het zal wel ….’.

• Twijfel is lastig, maar nodig.

• Soms verderop kijken en weer terug

• Veel doen helpt.

• Soms lukt het niet (zoals bij kleine bloemen).

• Zekerheid?

• Helemaal in je uppie blijft lastig.

Hoe determineren?



Overige spullen

• Goede loep

• 2 pincetten met scherpe punt

• Papier, potlood en gum

• Zitlap

• Rugzak

• Passende kleding en passend schoeisel

• Plastic zakken voor meenemen thuis te 

bekijken planten



Soorten op naam brengen, hoe gaan 

wij het doen?

• Meegebracht door de organisatie

• Ter plekke in het veld vinden/uit het veld 

halen

• Zelf meebrengen

• Zelfde soort

• Ieder voor zich of in tweetallen

• Route noteren

• Gezamenlijk de route doornemen



Soorten op naam brengen



• start Hoofdsleutel

• kroon- en kelkbladen die duidelijk van elkaar verschillen. En de 
kroonbladen staan vrij van elkaar → groep M (in 5e herziene druk 
van 2007)

• start groep M

• verschillende keren Nee tot op pagina M/4 Alleen stamper, geen 
meeldraden

• of idem tot op pagina M/4 Bladeren tegenoverstaand en Overige.

• in beide gevallen → Anjerfamilie

• start Anjerfamilie

• verschillende keren Nee tot op pagina 11/2 Kelkbladeren deels 
vergroeid tot buis

• op pagina 11/3 stijlen 5 of stijlen 0 → Dagkoekoeksbloem (Silene 
dioica)

Aanvullende beschrijving:

Soort is eenslachtig en tweehuizig.

Determineerroute soort 1



• Eenslachtig → tweeslachtig

• Wat is normaal bij mensen?

• Wat is normaal in het plantenrijk?

• Tweeslachtig

• Eenslachtig is bijzonder

• Eenslachtig:

– tweehuizig

– eenhuizig (samenwonen)

Mannetjes en vrouwtjes



• start Hoofdsleutel

• bloemdekbladen, dus kroon- of kelkbladen schijnbaar afwezig (geen 
groene kelkbladen) → groep N (in 5e herziene druk van 2007)

• start groep N

• meeldraden 3 en bladeren lijnvormig → Lissenfamilie

• start Lissenfamilie

• bloemvorm kenmerkend en bloemen geel → Gele lis (Iris 
pseudacoris)

Aanvullende beschrijving:

Oeverplant, lijnvormige bladen, blauwgroen van kleur. De bloemen 
hebben 6 gele bloemdekbladen, de 3 buitenste groot en hangend, 
de 3 binnenste klein en rechtopstaand, een stamper met 3 
eveneens gele bloemdekbladachtige stijlen met stempels, en 
daaronder 3 meeldraden. De doosvrucht bevat 3 rijen zaden in de 
vorm van kleine centen *) die uiteindelijk bruin kleuren, die na het 
openspringen van de doosvrucht blijven drijven en zich zo 
verspreiden. Soort hoort tot de eenzaadlobbigen.

*) kinderen kunnen er winkeltje mee spelen, met de ‘centen’ dus.

Determineerroute soort 2



Eenzaadlobbig → Tweezaadlobbig



 



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

Tweezaad-

lobbigen

Primitieve 
tweezaad-
lobbigen

Geavanceerde
tweezaad-
lobbigen



Zaadlob, kiemlob, kiemblad

Kiemplant 

eenzaad-

lobbig

Kiemplant 

tweezaad-

lobbig



Eenzaadlobbigen



Tweezaadlobbigen



Samenvatting en terugblik

Werkt dit? Ja, zo doorgaan!

Opdrachten voor de volgende keer

• Zelf aan de slag gaan. Dus soorten met de 
Eggelte op naam brengen.

• En de volgende keer soorten meenemen:

– of met uitleg van de gelukte route in de 
Eggelte;

– of met de vraag hoe dan wel?


