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Terugblik en opdrachten

• Oefen namen besproken onderdelen plant

• Neem duidelijke bloem mee en zorg dat je 
de onderdelen 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.





Onderdelen van de plant



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



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



Onderdelen en termen bladeren



Bouw en onderdelen blad



Bladstanden

• Tegenoverstaand

• Tweerijig afwisselend

• Kruisgewijs

• Verspreid

• Kransgewijs

• Rijdend

• Grondstandig/wortelstandig

• Rozet



Vorm van enkelvoudige bladeren, 1

• Rond

• Ovaal

• Eirond, omgekeerd eirond

• Langwerpig

• Lancetvormig, omgekeerd lancetvormig

• Lijnlancetvormig

• Hartvormig, omgekeerd hartvormig

• Ruitvormig

• Niervormig

• Spatelvormig

• Tongvormig

• Schildvormig

• Liervormig



Vorm van enkelvoudige bladeren, 2

• Lijnvormig, lijnnervig (Eenzaadlobbigen)

Doorsneden:

• Plat

• Draadvormig

• Priemvormig

• Zwaardvormig

• Gekield, kielvormig



Bladinsnijdingen bij enkelvoudige bladen



Bladvormen samengesteld,

(met deelbladen/blaadjes)



Bladvormen

Let op het verschil tussen:

• Driedelig (vijf- tot zevendelig)

• Drietallig



Vorm van de bladtop

• Uitgerand

• Afgeknot

• Afgerond

• Stomp

• Spits

• Stekelpuntig

• Toegespitst



Vorm van de bladvoet

• Aflopend (in vleugels van de steel)

• Versmald

• Wigvormig

• Afgerond

• Afgeknot

• Scheef

• Hartvormig

• Geoord

• Pijlvormig

• Spiesvormig



Bladaanhechtingen

• Gesteeld

• Zittend

• Stengelomvattend

• Doorgroeid

• Vergroeid

• Aflopend



Bladranden

• Gaaf

• Gegolfd

• Gekarteld

• Getand

• Gezaagd

• Dubbel gezaagd, getand etc. (patroon 
herhaalt zich)

• Gewimperd



Indeling van het plantenrijk



Hoofdindeling Plantenrijk

Klassen

Stammen

Plantenrijk

Ordes en families









Hoofdindeling Plantenrijk

Klassen

Stammen

Plantenrijk

Ordes en families

Tweezaad-

lobbigen
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tweezaad-
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Geavanceerde
tweezaad-
lobbigen



 







Hoofdindeling Plantenrijk

Klassen

Stammen

Plantenrijk

Bedekt-

zadigen

Ordes en families

Eenzaad-
lobbigen

Tweezaad-

lobbigen

Primitieve 
tweezaad-
lobbigen

Geavanceerde
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lobbigen



Zaadlob, kiemlob, kiemblad (1)



Zaadlob, kiemlob, kiemblad (2)



Zaadlob, kiemlob, kiemblad (3)

Kiemplant 

eenzaad-

lobbig

Kiemplant 

tweezaad

-lobbig



Hoofdindeling Plantenrijk
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Hoofdindeling Plantenrijk

ZaadplantenKlassen

Stammen

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

Tweezaad-

lobbigen

Primitieve 
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tweezaad-
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Soort 1 op naam brengen









Famile ?











• Veldzuring

• Ridderzuring

• Krulzuring

• Schapenzuring

• Waterzuring

Bekende zuringen













Bekende Duizendknopen (geslacht)

• Veenwortel

• Waterpeper

• Adderwortel

• Beklierde duizendknoop

• Perzikkruid









Overige soorten uit de  

Duizendknoopfamilie

• Boekweit

• Rabarber

• Gewoon varkensgras



Soort 2 op naam brengen



Soort 3 op naam brengen



Soorten



Lang, lijnvormig en langs de 

slootkant



Plaats in het plantenrijk?

























Hoogopgaande oeverplanten met 

lijnvormige bladen

• Grote egelskop

• Kalmoes

• Gele lis

• Grote lisdodde

• Riet

• Liesgras

• Vlotgras



Excursie zaterdag 12 mei
• Van 10 tot 12 uur

• Zelfde plek in het Westerpark als in april.

Opdrachten voor de volgende keer

• Neem de sheets over bladvormen door en 
zoek op wat je niet begrijpt.

• Determineer met de Eggelte veldgids Look-
zonder-look, noteer de keuzes/route en 
neem de volgende keer zowel enkele 
planten mee als de aantekeningen van je 
keuzes/route.


