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Latijnse naam

Nederlandse naam

details

Gewone vlier

cyanide in bladeren; merg;
bessensap; pannenkoeken

Grote waterweegbree

onder- en bovenwaterblad

Ganzevoet

bladmetamorfose; variabel

Anthriscus sylvestris
Daucus carota
Eryngium campestre

Fluitenkruid
Wilde peen
Kruisdistel

Heracleum sphondylium
Oenanthe aquatica
Pastinaca sativa

Gewone berenklauw
Watertorkruid
Pastinaak

fluitjes; Hollands kant
zwarte centrale bloem
droogteaanpassing; schermbloem
diepe wortel; kalkminnend
gewijd aan Hercules; Überblüte
giftig
zoete penwortel

Asperge

eetbaar; wild in rivierenland

Achillea millefolium
Achillea ptarmica

Duizendblad
Wilde bertram

Anthemis arvensis
Anthemis cotula
Arctium lappa
Artemisia vulgaris

Valse kamille
Stinkende kamille
Grote klit
Bijvoet

Bidens tripartita
Carduus crispus
Centaurea jacea

Veerdelig tandzaad
Kruldistel
Knoopkruid

Cichorium intybus

Wilde cichorei

Cirsium arvense

Akkerdistel

Cirsium vulgare
Crepis biennis
Conyza canadensis
Erigeron annuus
Gnaphalium uliginosum

Speerdistel
Groot streepzaad
Canadese fijnstraal
Zomerfijnstraal
Moerasdroogbloem

Achilles: wondhelend in oorlog
typisch voor overstromende rivier
oevers
stroschubben in hoofdje
zeldzaam!
klittenband (de Mestral)
Romeinen legden bladeren in
sandalen; Artemis: geboorte
stikstofrijke oevers
tweejarig; al 5000 jr in NL
heksenkring om moederplant
alleen buisbloemen
eetbaar; Buisman (koffie);
Alleen lintbloemen; ochtendbloei
verbleekt na regenbui
tweehuizige klonen; meer
stekels bij begrazing
verarmt bodem en verdwijnt
typische dijkplant
17e eeuw uit VS; pionier
bloem wit tot lila
altijd in de zon

Adoxaceae

Sambucus nigra
Alismataceae

Alisma plantago-aquatica
Amaranthaceae

Chenopodium spec
Apiaceae

Asparagaceae

Asparagus officinalis
Asteraceae
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Jacobaea erucifolia
Jacobaea vulgaris
Lactuca serriola
Lapsana communis

Viltig kruiskruid
Jakobskruiskruid
Kompassla
Akkerkool

Leucanthemum vulgare
Matricaria chamomilla
Matricaria discoidea
Matricaria maritima
Rubus spec.
Senecio inaequidens

Margriet
Echte kamille
Schijfkamille
Reukloze kamille
Braam
Bezemkruiskruid

Sonchus arvensis
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Tanacetum vulgare
Taraxacum officinale
Tragopogon pratensis
Tussilago farfara

Akkermelkdistel
Gekroesde melkdistel
gewone melkdistel
Boerenwormkruid
Paardenbloem
Gele morgenster
Klein hoefblad

erucifolia + koolachtig blad
alkaloiden; St.Jacob 25 juli
melksap; oost-west stand
geen kool! 6000 jr bekend
bladmetamorfose
gevoelig voor bemesting
geur; holle bloembodem
geen lintbloemen
geen geur; volle blbd
bastaardering
neofyt; langs snelwegen
Via wol uit Z-Afrika
klierharen bovenin
stekelig, glanzend
zachter, dof
wormmiddel bij vee
planten zonder vader
“geitenbaard”
eerst bloem dan blad

Gewone smeerwortel

helpt bij kneuzingen

Alliaria petiolata
Armoracia rusticana
Brassica napus
Capsella bursa-pastoris
Rorippa sylvestris
Sinapis arvensis

Look-zonder-look
Mierik(swortel)
Koolzaad
Herderstasje
Akkerkers
Herik

Sisymbrium officinale

Gewone raket

geen echte ‘look’
verwarmend middel
kruising van koolsoorten
haiku van Basho
typisch voor uiterwaarden
zaadbank in bodem;
Mosterdsmaak (‘most’)
cultuurvolger (steden)

Zwanenbloem

beschermd; aerenchym

Wilde kaardebol

kaarden van wol

Akkerhoornbloem

5 stijlen; ceras = koeienhoorn

Haagwinde
Akkerwinde

‘pispotjes’
draait linksom

Rode kornoelje

houtvaten uit blad trekken;

Boraginaceae

Symphytum officinale
Brassicaceae

Butomaceae

Butomus umbellatus
Caprifoliaceae

Dipsacus fullonum
Caryophyllaceae

Cerastium arvense
Convolvulaceae

Calystegia sepium
Convolvulus arvensis
Cornaceae

Cornus sanguinea
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twijgen rood in winter
Cyperaceae

Bolboschoenus maritimus
Eleocharis palustris
Schoenoplectus lacustris

Zeebies
Gewone waterbies
Mattenbies

houdt niet van zout (!)
wisselende waterstanden
populair ecofilter

Heermoes

sporeplant; thee; kiezel

Veldlathyrus
Aardaker
Gewone rolklaver
Hopklaver
Luzerne
Witte honingklaver
Citroengele honingklaver
Hazepootje
Kleine klaver
Rode klaver
Witte klaver
Vogelwikke
Voederwikke

ranken
giftige knolletjes
groenbemester
stekelpunt aan eindblad
oeroude groenbemester
tweejarig; penwortel
drogen: motwerend
kalkarme zandgrond
stomp eindblaadje
verdwijnt bij kunstmest
wisselende waterstand
cultuurvolger
ooit veevoer

Zomereik

lichtminnend

Gewone reigersbek
Slipbladige ooievaarsbek
Robertskruid

boort met vrucht de grond in
echte Geranium: pelargonium
geranos = kraanvogel

St-Janskruid

olieklieren; rood; St. Jan

Veelbloemige veldbies

zaden met mierenbroodje

Walnoot

jodium in vrucht; verfstof

Hondsdraf
Wolfspoot
Watermunt
Wollige munt
Gewone brunel
Moerasandoorn

“High tea”
indicator voor N toename
laag in oevers
verwilderde hybride
‘Bijenkorfje’
blad=ontsmettend (stinkt)

Equisetaceae

Equisetum arvense
Fabaceae

Lathyrus pratensis
Lathyrus tuberosus
Lotus corniculatus
Medicago lupulina
Medicago sativa
Melilotus albus
Melilotus officinalis
Trifolium arvense
Trifolium dubium
Trifolium pratense
Trifolium repens
Vicia cracca
Vicia sativa (sativa)
Fagaceae

Quercus robur
Geraniaceae

Erodium cicutarium
Geranium dissectum
Geranium robertianum
Hypericaceae

Hypericum perforatum
Juncaceae

Luzula multiflora
Juglandaceae

Juglans regia
Lamiaceae

Glechoma hederacea
Lycopus europaeus
Mentha aquatica
Mentha x rotundifolia
Prunella vulgaris
Stachys palustris
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Liliaceae

Allium vineale

Kraailook

broedbolletjes en bloemen

Grote kattenstaart

tristylie tegen zelfbestuiving

Winterlinde (geplant)

kleinbladig

Es
Wilde liguster

“in den hoge”
giftige zwarte bes

Moerasbasterdwederik
Middelste teunisbloem
Kleine teunisbloem

neef van teunisbloem
Hugo de Vries
USA-adventief (pothoofd)

Bleke klaproos
Grote klaproos

giftig melksap
opium-verwant

Vlasbekje
Smalle weegbree
Grote weegbree

hommelbloem; honingmerk
protogynie; tredplant
tegen brandneteljeuk

Alopecurus geniculatus
Alopecurus pratensis
Agrostis capillaris
Arrhenatherum elatius
Dactylis glomerata
Deschampsia cespitosa
Echinochloa crus-galli
Elymus repens
Festuca ovina ??
Glyceria fluitans

Geknikte vossenstaart
Grote vossenstaart
Gewoon struisgras
Glanshaver
Kropaar
Ruwe smele
Europese hanenpoot
Kweek
Schapengras
Mannagras

Altijd een knik onderin
vroeg gras (timotee is later)
kan tegen zware metalen
voorheen Frans raaigras
sterk allergeen pollen
grote pol, lange tong
veel in maisakkers
blauwig; aarstand plat

Glyceria maxima
Holcus lanatus
Hordeum murinum
Lolium perenne
Phalaris arundinacea
Phleum pratense
Phragmites australis
Poa annua

Liesgras
Gestreepte witbol
Kruipertje
Engels raaigras
Rietgras
Timoteegras
Riet
Straatgras

Lythraceae

Lythrum salicaria
Malvaceae

Tilia cordata
Oleaceae

Fraxinus excelsior
Ligustrum vulgare
Onagraceae

Epilobium palustre
Oenothera biennis
Oenothera parviflora
Papaveraceae

Papaver dubium
Papaver rhoeas
Plantaginaceae

Linaria vulgaris
Plantago lanceolata
Plantago major
Poaceae

glukos=zoet; eetbaar; in oudheid
al bekend
plaatsnamen als Lisse, Lieshout
pyjama; wit behaard
gerstensoort; hondenmest
veevoer; sportvelden
riet met tongetje
cylinder-aar; stijf; grijzig
haartjes; duivelsbeet
platte bloeiwijze
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Poa trivialis

Ruw beemdgras

lang tongetje

Beklierde duizendknoop
Veenwortel
Perzikkruid
Gewoon varkensgras
Veldzuring
Moeraszuring

klieren onderaan blad
blad zonder vlekken; water
blad met vlekken; oever
grondster-model tredplant
in salade; vitamine C
strekt stengel om boven water
te blijven

Ranunculus acris

Scherpe boterbloem

ronde bloemsteel gaat hangen
bij regen: bloem droog!

Ranunculus repens

Kruipende boterbloem

bloemsteel geribd en stijf

Wouw

gele verfstof

Gewone agrimonie
Eenstijlige meidoorn
Zilverschoon
Tormentil
Middelste ganzerik
Vijfvingerkruid
Kers
Hondsroos

Friesland: gele fakkel
blad diep ingesneden
stolonen; zilverhaar
vier kroonbladeren
Rode Lijst; Siberië
wortelt op knopen
horizontale lenticellen
doorn is fout: het is een
stekel uit de huid

Galium aparine

Kleefkruid

Galium mollugo

Glad walstro

weerhaken; Rubiaceae (
Koffie)
ligt over andere pl. heen

Witte abeel
Wilg

zilveren bladonderzijde
bastaardering

Acer campestre

Spaanse aak

Acer pseudoplatanus

Gewone esdoorn

klein blad; vruchtjes in
elkaars verlengde
scherpe hoeken in blad

Knopig helmkruid
Koningskaars

vierkante stengel
vroeger als fakkel gebruikt:

Polygonaceae

Persicaria lapathifolia
Persicaria amphibia
Persicaria maculosa
Polygonum aviculare
Rumex acetosa
Rumex palustris
Ranunculaceae

Resedaceae

Reseda luteola
Rosaceae

Agrimonia eupatoria
Crataegus monogyna
Potentilla anserina
Potentilla erecta
Potentilla intermedia
Potentilla reptans
Prunus spec.
Rosa canina
Rubiaceae

Salicaceae

Populus alba
Salix spec.
Sapindaceae

Scrophulariaceae

Scrophularia nodosa
Verbascum thapsus
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insmeren met teer
Solanaceae

Datura stramonium
Solanum dulcamara

Doornappel
Bitterzoet

giftige alkaloïden
inheemse liaan

Kleine lisdodde
Grote lisdodde

man boven; vrouw onder
breder blad; stinksigaar

Grote brandnetel

tweehuizig; thee en soep

Typhaceae

Typha angustifolia
Typha latifolia
Urticaceae

Urtica dioica
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