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• Voorstellen
– van beide kanten

• De cursus
– beginners

– eenvoudige soorten

• Achtergronden van de cursus
– start 2008 in Gouda

– www.wildeplantencursus.nl

– vorig jaar één dag Zoetermeer

• Hoe ik werk
– theorie

– maar vooral doen en kijken, binnen en buiten

Intro
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Wat is dat, wilde planten herkennen?

• Kijken   → Zien !
• Hoe herkennen?

– 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

• 2 pincetten met scherpe punt

• Boeken

• Opzoeken en onthouden botanische termen

• Naast kijken en zien ook ruiken, zelfs proeven. 
Dat laatste als je weet wat je doet, zoals bij 
check Waterpeper, want (andere) planten 
kunnen giftig zijn. 



Boeken



• 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?



• 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

Let op: paginanummers zijn niet in elke druk van de 
Veldgids dezelfde!

Gebruik van de Veldgids



• start Hoofdsleutel

• kroonbladen geheel vrij van elkaar → groep M 
(of N)

• → M (of N)/3

• kroonbladen 5, diep gedeeld zodat het er 10 
lijken → familie 11 Anjerfamilie

• 1 rij haren onder knopen, stengel rond → 11/2 
Vogelmuur

Let op: route is niet in elke druk van de Veldgids dezelfde, 
althans kijkend naar de gebruikte letters en nummers!

Determineerroute in de Veldgids





?



• 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)



• Herkennen:

– Vorm

– Plaats

– Heel algemeen

• Check

– Bloem?

– Beharing?

• Andere soorten Stellaria?

Zie de Heukels

Vogelmuur (Stellaria media) (3)









• als beeld herkennen (wel of niet 

met extra check)







Onderdelen van de plant



Bouw en 

onderdelen 

van een 

(zaad-)plant
(1)



Bouw en 

onderdelen 

van een 

(zaad-)plant 
(2)



(hoofd-)Onderdelen (zaad-)plant

• Wortel
– een wortel draagt geen bladeren

• Stengel
– dragende hoofdas van de plant, draagt bladeren en 

andere "organen", niet houtig 

• Blad
– bestaat uit een bladschijf en een bladsteel.

• Bloeiwijze
– samenstel van bloemen;

• Bloem
– deel van de plant dat voor de voortplanting zorgt;

• Vruchten en zaden



Stengel en bladeren

1. Knoop

2. Lid/internodium

3. Blad

4. Steunblad

5. Bladlidteken



Bouw en 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)

Bouw en onderdelen van een bloem



Soorten herkennen



















Andere Boterbloemen











Tredplanten



Tredgemeenschappen bestaan uit  

voornamelijk eenjarige planten op 

bemeste, vaak ruderale standplaatsen, 

met name randen  van half- of 

onverharde wegen en ingangen van 

landbouwpercelen.

Tredgemeenschappen































• Grote weegbree

• Schijfkamille

• Zilverschoon

• Varkensgras

• Gewoon 
herderstasje

• Straatgras

• Engels raaigras

• Grove varkenskers

Tredplanten

• Smalle wegbree

• Madeliefje

• Paardebloem

• Witte klaver

• Kropaar



Samenvatting en terugblik

• Herkennen = kijken

• Herkennen ≠ (altijd) determineren

• Onderdelen plant

• Onderdelen bloem

• Boterbloemen

• Tredplanten

• Werkt dit?



Excursie zaterdag 21 april

• Van 10 tot 12 uur

• Verzamelpunt in het Westerpark, bij het fietsenrek bij 
het het natuureducatiegebouwtje (op het fietspad 
vanaf de Berglaan en dus vanuit de stad gezien 
rechts) met (links) de natuurtuin. Zie de kaarten 
hierna.

• Denk aan passende kleding en schoeisel

• Een harde A4-ondergrond met bijv. een paar grote 
paperclips om een A4-tje op te klemmen.

• Een potlood (een balpen stopt bij het eerste flintertje 
miezer)

• Wel wandelen, maar geen wandelexcursie. Vooral 
stilstaan, kijken en zelf een soortenlijst maken.





Westpunt 

(natuureducatiehut

met fietsenrek)



Opdrachten voor de volgende keer

• Oefen namen besproken onderdelen plant

• Neem duidelijke bloem mee en zorg dat je 
deonderdelen kunt benoemen

• Kijk naar Vogelmuur en naar boterbloemen, 
neem mee en zorg dat je kunt uitleggen

• Blader door de bij de cursus passende boeken 
en zoek besproken zaken op.

• Zoek naar tredplanten en neem mee.


