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Workshop wilde planten 

herkennen

Ekobouw

zaterdag 1 september 2018

Versie 1.0

Adrie M.J. Spruit

Inhoud van de middag

(max. 3 uur, in 2 delen)

1. Waarom doe je mee/eigen achtergrond?

2. Wat gaan we doen?

3. Wilde planten herkennen. Wat is dat? 

Vooral vegetatief. Waarom?

4. Aan de slag, in 3 rondes + stikstofdepositie

5. Meer achtergrond over planten, 

determineren etc.

6. Natuur en duurzaamheid

7. Op pad naar het Steinse Groen

8. Afronden/terugblik/vragen/wensen.
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Wat is dat, wilde planten herkennen?

• ? …..

• Kijken, leren kijken

• Herkennen, volgens het boekje of ……

• Als gezichten

• Ook andere dingen beter gaan zien?

• Waarom vegetatief?

– planten bloeien lang niet altijd;

– als je dat kunt, komt de rest ook wel;

– daarna zijn bloemen extra/bonus;

– met bloemen determineren is niet eens altijd 

makkelijker (grassen).

Gelijk maar aan de slag
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Twee soorten Boterbloem

Kruipende boterbloem 

(Ranunculus repens)

Scherpe boterbloem 

(Ranunculus acris)

• Groeiplaatsen en verschijningsvormen 
Kruipende en Scherpe boterbloem

• Behoren tot de Ranonkelfamilie

• Geslachten Ranonkelfamilie:
– Dotterbloem

– Anemoon

– Speenkruid

– Boterbloem

• Andere soorten geslacht Boterbloem:
– Blaartrekkende boterbloem

– Egelboterbloem

– Grote boterbloem

– Gulden boterbloem

Meer achtergrond bij Boterbloemen
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Andere Boterbloemen
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Meer over wilde planten herkennen

• Hoe herkennen?
– aan de hand van kenmerken van (de onderdelen 

van) de plant  zo begint het in principe;

– daar heb je flora’s voor met determinatietabellen;

– afhankelijk van je ogen ook een loep gebruiken;

– uiteindelijk als beeld herkennen;

– de kenmerken zoals beschreven in flora’s zijn dan 
een check.

• Wat nog meer naast kijken? ….

• Ruiken, en zelfs proeven

• Belangrijk bij determineren is het leren van de 
(beschrijvende) taal in flora’s: de botanische 
termen.

Boeken
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• Niet makkelijk

• Systematisch afwerken determineertabel

• Veel kenmerken lezen, bekijken, beoordelen

• Veel doen

• In het begin loop je vaak vast

• Zorg dat je ook ergens vragen kunt stellen

• En denk aan natuurlijke variatie, van een beetje 
afwijkend tot een kenmerk dat gewoon ontbreekt 
(Kweek langs de Lek).

Determineren?

Grassen
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Determineren grassen adhv. 

bloemen is echt lastig, zelfs bij 

royaal gedimensioneerde soorten

Aan de slag
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Liesgras
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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
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Riet
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Grassen, meer achtergrond
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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 belangrijkste vegetatieve 

onderdelen
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Bouw van een gras

Aartje

kr2        binnenste schutblad, palea 

kr1        buitenste schutblad, lemma
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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
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Bouw binnenbloem

Uit:

Atlas van de 

Nederlandse 

grassen,            

J. Landwehr.

43

44



23

Kenmerken grassen (vegetatief)

• Bladeren lijnvormig en parallelnervig

• Stengel buisvormig en hol

• Stengel met duidelijke knopen

• Bladen hebben 'n bladschijf en bladschede

• Tongetje zit op de grens van bladschijf en 

bladschede

• Bladstand tweerijig

• Een blad per knoop

• Geen bloeiende spruiten gebruiken.

• Hoofdindeling naar soort blad

– Min of meer naaldvormig

– Gevouwen

– Gerold

• Vorm en in mindere mate ook de kleur 

van het tongetje

• Oren, oortjes

• Verder ondere andere ribbels op het blad, 

kleur en glanzend versus mat.

Vegetatief op naam brengen van grassen
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Verder aan de slag 

met grassen

Engels raaigras
• Blad gevouwen

• Plant ‘vet’ glanzend

• Bovenkant blad met duidelijke ribben

• Onderkant blad glad en glanzend

• Kleine oortjes

• Doorschijnend lichtgroen tongetje

• Stevige zode

• Eiwitrijk

• Veel gekweekte rassen

• Houdt van voedselrijke, stikstofrijke grond. Of: kan tegen 
onnatuurlijke hoge gehaltes voedingstoffen; gaat daar 
alleen maar harder door groeien. Of: hoge 
stikstofbemesting → meer gras → meer melk.

• Dominant in weilanden met daarop intensieve landbouw
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Kropaar
• Blad gevouwen

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

• Ribben voor zover aanwezig heel zwak

• Bijzondere vorm tongetje

• Vaker op wat drogere grond (dijken) en kleigrond dan op 
natte veengrond
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Uit:

Atlas van de 

Nederlandse 

grassen,            

J. Landwehr.

Gestreepte witbol
• Blad gerold

• Geen oren

• Plant fluweelachtig behaard

• Beharing dubbel (lang en kort op het blad)

• Veel spruiten hebben een ‘pyamabroek’ aan

• In niet zeer voedselrijke weilanden.

• Is een soort van ‘ouderwetse’ hooilanden

• Als het bloeit kleurt het die weilanden, tezamen met de 
bloeiwijzen van veldzuring, roodbruin. Valt extra op bij 
ondergaande zon. Zo’n kleur/gloed zie je nooit bij 
‘moderne ligboxenstalweilanden’.
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Simpel lijstje grassen van zeer 

voedselrijk (onnatuurlijk) naar 

schraal en meer natuurlijk

• Engels raaigras

• Kropaar, en vele anderen

• Gestreepte witbol

• Reukgras
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Nog een makkelijke: Straatgras
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Meer over grassen

• Simpele grassendeterminatietabel: 
https://sites.google.com/site/wildeplantencursus/grassentabel
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Natuur en duurzaamheid

Stikstofdepositie

• De drie grootste bedreigingen voor natuurlijke 

plantengroei?
– verzuring;

– vermesting;

– verdroging.

• Stikstofdepositie is stikstof die – droog en nat –

neerslaat uit de lucht. 

• Stikstof zit ook in/is ook kunstmest.

• Er komt dus mest uit de lucht, ook op niet-

landbouwgronden.

• Stikstof uit de lucht is tevens een component 

van zure regen.
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Waar bestaat het uit? + Gevolgen?

• Van de stikstof die op de bodem valt bestaat 

grofweg 2/3e deel uit ammoniak.

• De belangrijkste bron daarvan is de landbouw 

(emissies).

• Belangrijke bronnen van de overige depositie van 

stikstof zijn verkeer en industrie.

• Gevolgen (voorbij het buffereffect):
– veel soorten verdwijnen, een beperkt aantal 

stikstofminnende soorten nemen hun plaats in: …
brandnetels, bramen, rietgras, engels raaigras; …

– = verruiging;

– voorbeeld: houtkaden;

– ook vergrassing van onze heiden;

– beschermen natuur werkt minder goed.
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Vragen?

a3@a3s.nl

Op pad
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