
Wildeplantencursus

Determineren met

de Eggelte Veldgidsflora

Gouda 2012

dag 3

zaterdag 30 juni 2012

Versie 1.02

Adrie M.J. Spruit



Terugblik en opdrachten

• Thuis gedetermineerd? Resultaten? 
determineren?

• Vragen?



Inhoud van de rest van de dag

1. Grassen theorie

2. Grassen determineren

3. Samenvatting en Terugblik



Grassen algemeen 

1. Grassenfamilie

2. Eenzaadlobbige zaadplanten

3. Bladen parallelnervig

4. Stengels meestal hol, behalve op de knopen

5. Bladen met een bladschede en bladschijf met 
op de grens daartussen meestal een tongetje

6. Bloemen in de vorm van aartjes en die weer 
aar- of pluimvormig gebundeld

7. Betekenis van grassen:
a. brede verspreiding

b. veel bedekking in een vegetatie

c. voedsel (graan)



• Blad met bladschede en bladschijf

• Tongetje

• Oortjes

• Stengel

• Knopen

De vegetatieve onderdelen



Bouw van een gras



De bloemen van grassen



Aartje

kr2        binnenste schutblad, palea 

kr1        buitenste schutblad, lemma



Bloeiwijze

• Bloeiwijze = Aar of Pluim, bestaat uit aartjes

• Per aartje twee kelkkafjes en één of meer 

bloemen

• Per bloem:
– twee schutbladen (vroeger twee kroonkafjes): een 

lemma, de buitendste en een palea, de binnenste

– plus:

1 vruchtbeginsel

2 stempels, geveerd

1, 3 tot 6 meeldraden





Bouw binnenbloem



Determineren grassen adhv. 

bloemen is lastig, zelfs bij royaal 

gedimensioneerde soorten



Zie voor afbeeldingen ook: 

1. pagina 378 (familie 50) van de Veldgids 
(Eggelte)

2. pagina 121 van het Botanisch woordenboek



Kenmerken alle grassen (vegetatief)

• Bladeren  ……

• Stengel ……

• Stengel …..

• Stengel met …..

• Bladen hebben …

• Tongetje zit op de grens van …

lijnvormig

buisvormig

hol

duidelijke knopen

'n bladschijf en bladschede

bladschede

bladschijf en

• Bladstand tweerijig

• Een blad per knoop





Grassendeterminatietabellen op internet

• https://www.vob-ond.be/resources/TES/Grassendeterminatie.pdf

• http://edepot.wur.nl/158331

https://www.vob-ond.be/resources/TES/Grassendeterminatie.pdf
http://edepot.wur.nl/158331


• Geen bloeiende spruiten gebruiken!!

Vegetatief op naam brengen met de 

Grassentabel van de website (dus niet de 

Eggelte)

• Min of meer naaldvormig

• Gevouwen

• Gerold

Hoofdindeling naar soort blad



Determineren



Rietgras
• Blad gerold

• Geen oren

• Geen haren

• Ribben voor zover aanwezig zwak

• Tongetje niet vuilwit (maar vliezig doorschijnend ipv. wittig 
gekleurd)

• Niet als beschrijving Frans raaigras/Glanshaver

• Geen Fioringras, want (niet in tabel) is gras met nogal 
dunne schijnstengels (ervaring)

• Geen Gewoon struisgras, om dezelfde reden

• Geen Timoteegras, want geen (melk-)wit tongetje

• Tongetje lang, in onderste bladscheden enkele 
dwarsverbindingen (ongeveer zoals bij Liesgras, maar veel 
minder).

→ Rietgras





Riet











Liesgras
• Blad gevouwen

• Geen ribben

• Bladscheden met dwarsverbindingen tussen de parallele 
nerven (tegen het licht in met loep door de doorschijnende  
bladschede heen kijken. Dan straatstenenpatroon 
zichtbaar).

• Accoladetong

→ Liesgras 









Vlotgras









Gestreepte witbol
• Blad gerold

• Geen oren

• Wel behaard (hele plant fluweelachtig)

• Geen wimpers op de bladvoet

• Beharing dubbel (lang en kort op het blad)

• Deel van de spruiten heeft (onderaan) pyamabroek aan

→ Gestreepte witbol 

















Uit:

Atlas van de 

Nederlandse 

grassen,            

J. Landwehr.



Kropaar
• Blad gevouwen

• Ribben voor zover aanwezig heel zwak

• Geen accoladetong zoals bij Liesgras

• Bladscheden (schijnstengel) sterk afgeplat (tussen je 
vingers geen ronde maar zeer platte schijnstengel)

→ Kropaar











Uit:

Atlas van de 

Nederlandse 

grassen,            

J. Landwehr.



Rood zwenkgras
• Blad naaldvormig (smal, als draden)

• Overgang blad naar bladschede met  kenmerkend golfje 
(van opzij kijken).

• Sommige schijnstengels onderaan bruinrood.

→ Rood zwenkgras







Glanshaver







Reukgras









Grote vossestaart





Geknikte vossestaart







Fioringras (Agrostis stolonifera)











IJle dravik







Zachte dravik







Kamgras





Ruwe smele





Kweek











Beemdlangbloem







Rietzwenkgras





Engels raaigras









Timoteegras





Ruw beemdgras (Poa trivialis)





Straatgras (Poa annua)







Veldbeemdgras (Poa pratensis)





Andere grassen?

Bamboe

• Granen

• En de grootste?



• Engels raaigras

• Grote vossenstaart

• Gestreepte witbol

• Reukgras

• Pijpestrootje

• Moerasstruisgras

Van voedselrijk naar voedselarm



Boeken





Dit was het

• Op nog een excursie na op zaterdag 25 

augustus in de Krimpenerwaard.

Succes voor als je hiermee verder gaat, 

ook namens IVN en KNNV!


