IVN afdeling Gooi en omstreken
Floragroep
Gooilust
Zuidereind 49; 's-Graveland
Loofbos, bosranden, sloten, grasland, zandpaden
V= aanwezig zonder bloemen; B = aanwezig met bloemen: B/V = aanwezig, niet genoteerd of bloeit; - = niet genoteerd.
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aardbei, Schijnandoorn, Bosanemoon, Gele
Appelboom
Appeltjesblad
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De stengels bestaan uit dichte parallele
Tribus spec.
vezelbundels, ze zijn van binnen hol en worden
op regelmatige afstanden onderbroken door
knopen waar de bladeren aanhechten.
Berberis gagnepainii
witte bloemen in scherm, stengel niet
Heracleum sphondylium
roodgevlekt, onderste bladeren enkelvoudig en
ondiep handlobbig, de hogere enkelvoudig
geveerd
De
rechtopstaande stengels zijn gegroefd en
Heracleum mantegazzianum
rood gevlekt.
Ribes uva-crispa
Ribes rubrum
Berberis vulgaris
Loofboom tot 46 m hoog; stam is glad en grijs. Fagus sylvatica
Stam is gevoelig voor plotse blootstelling aan
zonlicht en schorsbrand. Het blad is veernervig,
licht gegolfd
en met
lichtroze
glanzend.
Bruinrood
blad
rand
Fagus sylvatica var.
roseomarginata
Loofboom, hangende takken
Fagus sylvatica
Magnolia spec.
Hypochaeris radicata
Utricularia vulgaris
Ranunculus bulbosus
Ranunculus repens
gele bloem
Ranuculis acris
Rubus fruticosus
groene bloem, blad en stengel behaard. Grote Urtica spec
brandnetel heeft okselstandige hangende
bloemaren, bij kleine brandnetel staan ze
rechtop.
Cedrus atlantica

V

Cytisus scoparius
Calocedrus decurrens
Chamaecyparis obtusa pygmaea

V
V

cipres, Japanse
cipres, Moeras-

Chinees klokje
Dalkruid
den, Oostenrijkse siertuin
den, Parasol-

V

V
V
V
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Arum maculatum
B/V opvallende 2-5 cm grote lila, roze, lichtgele of Impatiens Glandulifera
witte bloemen. Bloemen in trossen van 2 tot 14
bloemen

V

V

V

beuk, Driekleurige
beuk, TreurBeverboom
biggenkruid, Gewoon
blaasjeskruid, Groot
boterbloem, Knolboterbloem, Kruipende
boterbloem, Scherpe
braam, Gewone
brandnetel, Grote

Loofboom
Groenblijvende struik van 60 tot 80 cm hoog.
Vaak in boeketten gebruikt
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V
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B

B
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B
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V
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Potentilla indica
Stachys sylvatica
Anemone ranunculoides
Malus spec.
Gaultheria shallon

Cryptomeria japonica
bladverliezende naaldboom, , naar beneden
Taxodium distichum
toe loopt stam in brede geplooide voet uit. Aan
langloten, schubvormige naalden, radiaal
spiraalvormig. Kegels zijn ovaal-rond,
wratachtig, eerst groen later bruin.
Forsithia
Maianthemum bifolium
Pinus nigra, subsp.nigra
Conifeer, met paraplu of parasolvormige kroon Pinus pinea
De dubbelnaalden staan in kransen

Sciadopitys verticillata

Distel * zie onder voor
sleutel
distel, Krul-

V
V

distel, Speer-

hoofdjes alleenstaand of tot maximaal 5 bij
elkaar, omwindselblaadjes afstaand, stekels
aan
blad
en stengel
nietcm
langer
3 mm die
paarse
bloemen
in 3-5
langedan
hoofdjes

V

Dotterbloem siertuin
dovenetel, Bonte gele

V

B

B
B

dovenetel, Gele siertuin
dovenetel, Paarse

B

B

B
B

B

V

B
V

dovenetel, Witte
druif, Blauwe
Duizendblad

spec

B

B

V

V

duizendknoop, Japanse

V

Eenbes siertuin
eik, Japanse keizer-

cremewitte, rozewitte bloempjes, lange holle
stengel met zijtaken en 5-12 cm grote
bladeren, aan onderkant onbehaard

B
V

B/V blad is groot 10 tot 40 cm en 15 tot 30 cm
breed,met licht gelobde rand
B/V groenblijvende eik; ruwe schors met richels,
bladeren eivormig en spits, 5 tot 6 ondiepe
stekelpuntige lobben, blad onderzijde dicht
B/V behaard

eik, Kurk-

eik, Libanon
eik, Turners
eik, Zomer-

B
B

Enkianthus
ereprijs, Draadereprijs, Gewone
ereprijs, Klimop-

B
B
B

B
B

esdoorn, Gewone
esdoorn, Japanse
esdoorn, Japanse
Fijnstraal
Fluitekruid

V

V
B

V
V

B

framboos, Pracht

V

V

V

V

Loofboom, blad is onregelmatig gelobd,
bladsteel is kort

Fallopia japonica
Paris quadrifolia (RL)
Quercus dentata
Quercus suber

Quercus libani

B
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B/V

V

V

V
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gras, Lies-

V

gras, Schaduwgras, Straathavikskruid, Oranje

B

V

V

witte bloempjes in scherm, 2 tot 3 voudig
geveerd blad, stengel is hol en gegroefd.
B/V roze bloemen op nog kale takken, struiken

V

B/V
B

B

B

Rubus spectabilis

B/V groene bloemen met gele meeldraden,soort
kluwens in de bladoksels, meestal met 4. holle
stengel, bladeren langwerpig eirond,
heldergroen
De liggende, opstijgende of soms
Parietaria judaica (beschermd)
rechtopstaande stengels zijn gevuld, dicht
behaard, sterk vertakt en vaak dieprood van
kleur.
Bodembedekker. Bladhoudend in de winter.
Waldsteinia ternata
kleine gele bloemen en op eikenblad
Chelidonium majus
gelijkende bladeren. Oranje geel melksap
Glyceria maxima

oranje bloemen in trossen (2 tot 12 hoofdjes);
behaarde stengel en bladeren, spatelvormige
bladeren met klierharen. Boven en
ondergrondse wortelstokken waardoor dichte

B

Anthriscus sylvestris

Geranium spec
Gingko biloba
Parietaria officinalis

V

V

Quercus robur

Epimedium perralchicum
Frohnleiten
Enkianthus campanulatus
Veronica filiformis
2 rijen haren langs stengel
Veronica chamaedris
lichtblauw of lila bloemen alleenstaand of soms Veronica hederifolia
2 bijelkaar in oksel van blad. Blad in omtrek
rondachtig of niervormig
Acer pseudoplatanus
Acer japonicum cv aconitifolium
verschillende variëteiten
Acer palmatum, A. japonicum

B

Goudaardbei
gouwe, Stinkende siertuin

helmkruid, Voorjaarssiertuin

V

V

glaskruid, Klein siertuin

hazelaar, SchijnHeermoes
helmbloem, Rankende

Calthe palustris
Lamiastrum Galeobdolon subsp.
Argentatum
Lamiastrum galeobdolon
Lamium purpureum

V

Elfenbloem

Geranium
Gingko siertuin
glaskruid, Groot

Cirsium vulgare

roze tot paarse lipvormige bloem. Lichtgroene
driehoekige, behaarde bladeren. Nectar is in
trek bij bijen en hommels. Zaden worden door
mieren verspreid
Lamium album
blauwe bloem, druifjes
Muscari botryoides
roze bloempjes, dubbel veerdelig blad
Achillea milefolium

B
V

onder de paarse bloempjes zijn ingesnoerd,
bladrozet, bladeren sterk ingesneden,
onderzijde blad is kort tot spinnenwebachtig
behaard.
B/V gele lip bloem, bladen vooral in het topdeel
met vele vrij grote witte of zilverige vlekken

Carduus crispus

Poa nemoralis
Poa annua
Hieracium Aurantiacum

Corylopsis pauciflora
Equisetum arvense
Ceratocapnos claviculata

plant is kruipend of klimmend, bleekgele
spiegelsymmetrische bloemen, bloemen lijken
op leeuwerik
B/V geel/groene bloemen, plant 15-80 cm hoog
Scrophularia vernalis

Herderstasje
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hoefblad, Groot

V

hoefblad, Japans

B

B
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Capsella bursa
B
B

hoefblad, Wit
Hondsdraf
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Hondskruid
hoornblad, Gedoornd
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hyacint, Wilde
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krokus, Paarse
krokus, Gewone
kruiskruid, Klein
lariks, Europese
Lelietje der Dalen
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levensboom, Reuzen
levensboom, Westerse
Lievevrouwebedstro
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longkruid, Breed
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longkruid, Gevlekt
look, Das-

V

look, Kraai-

V

V (in
knop

V

B/V stinzenplant,blad wortelstandig

kleine onopvallende witte bloempjes, kleverig
blad, bladeren kransen van 7

B

krokus, Boeren

Petasites japonicus
Petasites albus
Glechoma hederacea

V

Scilla non-scripta

paars, mauve of witte bloemen, gegroepeerd Lunaria annua
aan de top, bladeren grof gekarteld, hauwtjes
bijna rond en plat
kleine geelgroene bloemen in een dicht
Acorus calamus
opeenstaande bloeikolf. 1 meter lange
zwaardvormige bladeren en een alleen staande
bloemstengel
Groenblijvende struik
Lonicera nitida
struik, bladeren tegenoverstaand, vrucht is een Euonymus spec.
rozerode, vier of vijfhokkige doosvrucht.
Aesculus hippocastanum
verschillende variëteiten
Prunus spec.
Trifolium dubium
Oxalis acetosella

V

V

Petasites hybridus

Anacamtis pyramidalis (RL)
De planten vormen geen wortels. De
Ceratophyllum demersum
bebladerde stengel (bladkransen) zweven los in
het water.De planten heten gedoornd omdat
de vruchtjes drie stekels vertonen.
Cerastium arvense
Cerastium fontanum/vulgare
Cerastium glomeratum
groenblijvende loofboom, leerachtige bladeren, Ilex aquifolium
getand en voorzien van stekels. Rode bessen

B

Kalmoes

Lijsterbes
lis, Gele

V

B
B

Judaspenning siertuin

Klimop
koekoeksbloem, Dagkornoelje, Rode siertuin
Krentenboompje

B

B

V

B
B
V

kastanje, Witte paardenkers, Japanse sierklaver, Kleine
klaverzuring, Witte
siertuin
Kleefkruid

B

V

hoornbloem, Akkerhoornbloem, Gewone
hoornbloem, KluwenHulst

kamperfoelie, StruikKardinaalsmuts

B
met
Blad

roze bloemen in een aar, zeer grote bladeren
met lange steel tot 1 m hoog
B/V geelgroene tot witte bloemen, bladeren
onregelmatig getand, meer dan 1 m breed.
ronder blad
B/V bloemen wit of geelwit, hartvormige bladeren,
onderzijde bladeren witviltig behaard.hoekig
blad
paars-blauwe lipbloem in een schijnkrans,
bladeren niervormig met gekartelde rand

V

Galium aparine

Hedera helix
Silene dioica
Cornus sanguinea
breeduitgroeiende, bladverliezende struik met Amelanchier spec.
witte bloemen
Stinsenplant; zeer smalle bladeren. Wijd
Crocus tommasinianus
opengesperde bloemen als de zon schijnt.
Stinzenplant, buis is gekleurd
Crocus vernus
buis is gekleurd
crocus spec
Senecio vulgaris
Larix decidua
wit, klokvormige bloem met aangename geur, Convallaria majalis
in tros van zes tot twaalf bloemen. Bladen zijn
breed elliptisch, gladde bladrand, parellel
nervig, gesteeld, onbehaard; met tweeen
bijeen.
Thuja plicata
Thuja occidentalis
B/V sterachtige witte buisbloemen in meertakkige Galium odoratum
schermen, vierkante, onvertakte stengel alleen
op knopen behaard, zes tot negen
enkelvoudige, lancetvormige blaadjes,
schijnbaar stervormig, bladeren eliptisch in
Sorbus aucuparia
gele bloem met drie grote afhangende
Iris pseudacorus
bloemdekslippen en drie kleinere
kroonbladeren, lange smalle en platte bladeren
met iets opstaande middennerf, hele jaar groen
paarsachtig blauwe trompetbloem met
Pulmonaria officinalis
klierharen, bladeren zijn donkergroen met
lichtgroene vlekken
met witte bloemen
Pulmonaria officinalis
Sissinghurst White
B/V zuiver witte bloemen, in losse bolvormige
Allium ursinum
schermen,ovale bladeren
Allium vineale
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Robertskruid
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Rododendron

B
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Parelstruik
Pinksterbloem
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B
B

B

V

B

V

V

B

V

Narcissus spec.
Narcissus poeticus
Narcissus pseudonarcissus subsp.
Pseudonarcissus
Geranium phaeum
Geranium
Anchusa officinalis

V

struiken met gespreid staande bladeren, blad is Rhododendron spec.
gaafrandig
Polygonatum multiflorum,

V

Conifeer van Chili, de naalden zijn schubachtig, Araucaria araucana
dik, driehoekig en scherp. Symmetrisch
vertakte takken
Prunus spinosa
Primula veris (RL)

B
V
B
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sneeuwklokje, Kaukasisch

spar, Westerse hemlockspar, Kaukasische
Speenkruid

Verschillende variëteiten
B/V stinzenplant, Wit met kleine oranje trompet,
lekkere geur
stinzenplant, lichtere kelkbladeren en donkere
kroon
bloemen donkerpaars

gele straal en gele buisbloemen, bladrozet met Taraxacum officinale
ingesneden bladeren,
Exochorda racemosa
lila tot witte bloem, wortelbladen in rozet,
Cardamine Pratensis
stengel is hol, rolrond tot iets kantig, blaadjes 4
tot 7 parig
B/V roze bloemen (2 cm), vijf eironde kelkbladen. Geranium robertianum
Bladeren zijn driehoekig en een of tweemaal
geveerd. Bladeren zijn drie tot vijftallig

B

Slangenden of apenboom

Sneeuwklokje
Sneeuwklokjesboom
sneeuwroem, Kleine
Sneeuwroem

bloemen met witte straalbloemen en geel hart Bellis perennis
van buisbloemen, bladeren in wortelrozet en
spatelvormig
Hypericum androsaemum
Crataegus laevigata
Hieracium pilosella
roodachtig lila lipbloemen, in bolvormige
Mentha aquaticum
trossen in een of twee schijnkransen
grondstandige bladeren lang gesteeld,
Adoxa moschatellina
grasgroene bloemen, 5-7 bijeen in een
dobbelsteenachtig hoofdje
Stellaria holostea
wit bloempje, klekbladen langwerpig en spits, Moehringa trinerva
kroonbladen korter dan kelkbladen. Stengel
liggend op opstijgdend, rondom behaard
witte bloem, vijf kroonbladen, zeer diep
Stellaria media
ingesneden, kelkbladen zijn even lang als
kroonbladen, stengels aan één kant behaard
bleek gele bloemen, bloemhoofdjes zijn vijf
Mycelis muralis
bloemig. Hoofdjes op vertakte stengels.
Onderste bladeren zijn gesteeld en liervormig
en veerdelig.
gele
bloem
Geum spec.

V

muur, Grote siertuin
muur, Drienerf-

Sleedoorn
sleutelbloem, Gulden
siertuin
smeerwortel, Gewone
Sneeuwbal
Sneeuwbes
sneeuwklokje, Gewoon
sneeuwklokje, Glanzend
sneeuwklokje, Groot

B

V

Muskuskruid

salomonszegel, Gewone
siertuin
sierkwee, Japanse

B

B

B/V witte bloemen met 4 kroonbladeren, lange
Alliaria petiolata
hauwen, bovenste bladeren hartvormig en
onregelmatig getand
B/V blauw-paarse bloemen met 5 kroonbladen,
Vinca minor
groenblijvende lage struik, bladeren
tegenoverstaand, breed lancetvormig tot ovaal

B

B/V stinzeplant,

V

stinzeplant, Heeft ook een groene vlek op
kroon
B/V Groter dan gewone en blauwig en breed blad,
in het klokje zit ook bovenaan het
bloemblaadje groene kleur

B
V
B
B

B

V
V
V

B
V

B

B

B

B

B

stinsenplant, blauwe bloemblad heeft
kapvormige top; de bladen gaan boven de
grond uit elkaar (op steel)
B/V geel bloemetje, wortel heeft speenvorm en
okselknolletjes

Symphytum officinale
Viburnum tinus
Symphoricarpos albus
Galanthus nivalis
Galanthus ikariae
Galanthus elwesii
Galanthus caucasicus
Galanthus spec.
Halesia carolina
Chionodoxa sardensis
Chionodoxa spec
Tsuga_heterophylla
Picea orientalis
Ranunculus ficaria

sterhyacint, Oosterse

B

B

Taxus
taxus, Knop-

B

varen, Brede stekel-

V

varen, Konings-

V

varen, Mannetjes-

V

varen, Struisvaren, Tongveldbies, Gewone

B

B

B

B

Veldkers
veldkers, Bos-

B

B

B

B
B

B
B

veldkers, Kleine

B

B

B

B

B

Vergeet-mij-nietje
vergeet-mij-nietje,
Kaukasisch
vleugelnoot, Kaukasische

V

Vingerhoedskruid

V

viooltje, Maarts

B

vlier, Gewone

V

V

vlier, Tros- siertuin
vlier, Peterselie-

V

V

B
V

B

B
B

naakte knoppen
V

V
V
V
V

B

B

V

V

V

V

V

V

B

B

V

zacht behaarde, niet ingesneden, trossen
bladeren
B/V geurige, violet bloem met witte voet. Vijf
kroonblaadjes, onderste met spoor. Bloemen
alleenstaand
struik, geveerde bladeren, witte bloemen in
trossen
varieteit van de gewone vlier, met dieper
ingesneden blad
Alle kersen: 2 bobbeltjes op blad zijn
extraflorale nectariën

B

V

V

V
V

V
V

B

B

B

B

wolfsmelk, Cipres- siertuin

V

B
B

B

Zakdoekjes/vaantjesboom

V

zenegroen, Kruipend
siertuin
Zevenblad

V

zilverspar, ReuzenZomerklokje; siertuin

Scilla siberica

geveerde bladeren ieder met 3-7 paar blaadjes
Hauwtjes staan rechtop en steken boven de
bloemenbloempjes
uit.
blauwe
Myosotis spec.
Brunnera macrophylla 'Jack Frost'

V

winterpostelein, Witte

zonnebloem, Hartbladsiertuin
zegge, BosZevenblad

B

B

vogelmelk Gewone
vogelkers, Gewone

B/V lijkt op vroege sterhyacint maar heeft blauwe
knikkende bloemen, bloemsteel korter van
diameter bloem, 2, 3 of 4 bladeren

De vrij dikke, zwartbruine bladsteel is dicht
Dryopteris dilatata
beschubd. De schubben zijn groot en stevig en
hebben een donkerbruine middenstreep en
lichtere,
doorschijnende
randen.
De buitenste
bladen zijn onvruchtbaar.
De
Osmunda regalis
binnenste bladeren zijn vruchtbaar en bevatten
de sporen.
Bladeren zijn dubbel geveerd en staan niet
Dryopteris filix-mas
helemaal in plat vlak.
Matteuccia struthiopteris
Asplenium scolopendrium
zoden vormende plant, zonder wortelstokken, Luzula campestris
platte bladeren met lange witte haartjes wijzen
3 kanten op, kastanje bruine bloemen in
bolvormig tot langwerpige bloemhoofdjes; een
bloemhoofdje heeft meer dan 10 bloemen
witte bloem
Cardamine spec.
2-4 mm witte bloemen in tros met 6 tot 25
Cardamine flexuosa
bloemen. Bladrozet, aan basis is plant dicht
behaard. Stengel heeft 4 tot 10 oneven
geveerde
bladeren
witte bloem
met vier kelkbladen, rozet met
Cardamine hirsuta

V
V
B

Winterpostelein
winterpostelein, Rose

B

Taxus baccata
Naalden zijn veel langer dan van Taxus baccata. Cephalotaxus haringtonia

B

vogelpootje, Klein
Vroegeling
Waterweegbree
Watereppe
weegbree, Grote
weegbree, Smalle
wilgenroosje, Harig

B

B

V

B

B

V

V

B
B

V

V

B

V

licht tot donker mangenta bloemen, vier
kroonbladen, zachtbehaarde stengel en
bladeren, 6-12 langwerpige bladeren,
B/V tegenoverstaand
geelgroene bloemen
roze of witte bloempjes, bladeren niet
vergroeid
wit bloempjes, bladen onder bloeiwijze met
sterk vergroeide voet, samen een schoteltje
vormend

Pterocarya fraxinifolia
Digitalis purpurea
Viola odorata
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Sambucus nigra var. 'Laciniata'
Ornithogalum umbellatum
Prunus padus
Ornithopus perpusillus
Erophila verna
Alisma spec
Sium spec
Plantago major subsp. major
Plantago lanceolata
Epilobium Hirsutum

Claytonia spec
Claytonia sibirica
Claytonia perfiolatum
Euphorbia cyparissias

B/V loofboom, bloem met twee grote witte
Davidia involucrata
schutbladen doet denken aan zakdoek, bloeit in
mei
blauwpaarse bloemen, bodembedekker,
Ajuga reptans
vierkante stengel aan voet kaal of weinig
behaard.
witte bloemen in schermen, stengels hol en
Aegopodium podagraria
gegroefd, balderen zijn onderaan stengel
zeventallig.
Abies grandis
wit klokvormig bloempjes met vlak onder de
Leucojum aestivum
top een groene vlek; in tros van drie tot vijf 2
cm lange bloemen
Doronicum pardalianches
Carex sylvatica

V

zuring, Ridderzuring, Schapenzuring, Veld-

V
V
V

V
V
V

B
V

Aantal planten B
Aantal planten V
Totaal aantal planten

27
67
94

44
53
97

58
19
77

Datum
30-3-2008
29-3-2009
4-4-2010
10-4-2011
7-4-2012
10-5-2015
23-4-2017
24-3-2019

V

23
30
53

24
17
41

13
29
42

16
16
32

27
25
52

rode bloemen in losse en enkelvoudige pluim,
balderen zijn langwerpig en hebben
voetslippen die in tweeen gespleten zijn.
Bladeren van bladrozet gesteeld, langs de
stengel ongesteeld, voetslippen
stengelomvattend. Plant meer dan 0,5 m hoog

Rumex obtusifolius
Rumex acetosella
Rumex acetosa

Bijzondere waarnemingen
2 eekhoorns, phtoftera op rodondendron

ss
kleine muisjes vluchtend in de dode bladeren, buizerd
goudvliesbundelzwam op dode beuk, ooievaar op nest
ooievaarspaar op nest, halsbandparkiet, roest op speenkruid, judasoor op peterselievlier, groene specht

Andere wetenswaardigheden
Paarden grazen op de helft van het veld en op de andere helft poepen ze en daar groeit van alles. Koeien poepen overal en rondom de vlaaien eten ze niet dus zie je allemaal ronde vlekken i
het veld. Schapen poepen overal, maar dat geeft geen specifiek kenmerk in het landschap.
Rode bloempjes op de grond blijken van de larix te komen
Huisje links was de ziekenboeg voor de dieren van Blaauw
* https://www.wildebloemen.info/pages%20sleutels/sleutel%20distels.php

Fotocollage Gooilust 9 april 2012 door Remco van Ek

Habitat of opmerkingen

mooi in bloei.

Plant groeit graag langs water, bodem stikstofrijk en basisch.
Verspreiding van zaden mechanisch, bij aanraking rijpe vrucht,
rollen 5 delen zich op en schieten zo de zaden weg.
Bamboe is een van de snelst groeiende planten. In de Chinese
cultuur wordt de bloei van Bamboe gezien als een slecht teken.
Bamboe in Chineze schilderijen . worden daarom vrijwel nooit
afgebeeld in de bloeitijd. Voedsel van de reuzenpanda,
vochtige zeer voedselrijke grond op licht beschaduwde plaatsen

beukennootjes worden omsloten door een napje. Op
vochthoudende, goed doorlatende en kalkrijke leemhoudende
grond.

waterplant

Variant onbekend
aan de top van brandhaar zit een weerhaakje dat in de huid komt
vast te zitten, daarbij breekt top eraf en komt een mengsel van
stoffen vrij die brandende en langdurige pijn veroorzaken.

ademwortels, stam is roodbruin en spiraalsgewijs draaiend. Schors
heeft neiging te schilferen en is vezelig

De zaden van de kegel zijn pijnboompitten

Variant onbekend

twee jarige plant, in eerste jaar vormt de wortel en het bladrozet en
in het tweede jaar de bloem en vruchten. Plant is rijk aan nectar en
wordt bezocht door honingbij (akker)hommels en vlinders. De
speerdistel is de nationale plant van Schotland.
is een verwilderde tuinplant

in wegbermen, parkranden, tuinen; voorkeur voor schaduw.
Bloemen lokken bijen en hommels, De zaden worden door mieren
verspreid.
aangeplant
op voedselrijke en verstoorde grond; werd vroeger gebruikt bij de
bierbereiding; medicinale plant, onder andere tegen verkoudheid
en griep.
invasieve exoot, op voedselrijk vochtige bodemm langs beken en
rivieren, staat het liefst in volle zon.
Quercus dentata; heeft heel groot blad
groenblijvend

bladeren verteren moeilijk wat invloed heeft op de strooisellaag in
het bos. Eiken worden voornamelijk verspreid door Gaai en

op open, droge en voedselrijke grond in akkers, bermen en
graslanden en in lichte loofbossen

van stengel kun je fluitjes maken.
Deze diende als beschutting voor t wild; daarna konden ze dat dan
doodschieten en opeten; van de vruchten kun je lekkere saus
maken
Variant onbekend
tussen struikgewas en op beschutte omgewerkte grond aan de voet
van muren, rotsen, bosranden, heggen, loofbossen, onder
stoeproosters en aan trottoirkanten

langs heggen en op ruige plaatsen

tussen het gras op droge tot vrij vochtige, iets zure plaatsen, zonnig.
Bezocht door vlinders, kleine vos, morgenrood en kleine
parelmoervlinder

zure, droge tot vrij natte plaatsen in bossen. Zaadverspreiding door
mieren

langs het water
op vochtige tot natte plaatsen, langs slootkant.
langs slootkant, blad met wit pluis
schaduw, in allerlei begroeiingen. Allerlei solitaire bijen, zoals
andoornbij, bosmetselbij. Medicinaal, werkt bij jeuk door
brandnetels
waterplant

voor de mens zijn de bessengiftig voor de vogels niet.

Veel planten zijn waarschijnlijk kruisingen van Wilde
hyacint (S. non-scripta) en Spaanse hyacint (S.
hispanica).
op vochtige, voedselrijke, beschaduwde plaatsen
oeverplant, wortelstok is smaakmaker van diverse gerechten. Kan
giftig zijn in grote hoeveelheden

alle delen voor mensen giftig.

wordt verspreid door harige dieren, zowel in de zon als schaduw,
voedselrijke vochtige bodem

er zijn 25 soorten

in loofbossen en tuinen. In de grond een kruipende wortelstok.

in eiken-haagbeukenbos, schaduwrijk, Na drogen ruikt het lekker en
het werd tussen de lakens gelegd; kruipende wortelstok

oeverplant; zaden zitten als rolletje munten opgestapeld in
driekantige zaaddozen, deze blijven drijven door luchtholten.
Lissnuitkever leeft van de sappen van de gele lis,de larve van deze
kever leeft van en in de zaden
Stinsenplant, bestoven door sachembij, geneesmiddel voor longen

groeiplaats: in schaduwrijke loofbossen, humus en kalkrijke grond.
sterke uien lucht. In tuinen afweermiddel tegen katten.

vochtige voedselrijke grond in loofbossen, langs bospaden en
beken.liefst enigszins in schaduw. Ruikt naar uien en/of knoflook
Stinsenplant, bloeien hele jaar door.

bloeit hele jaar door; keltische sagen: fee Milka zou de zoon van de
koning stiekem madeliefjes te eten hebben gegeven waardoor hij
nooit volwassen zou worden, symbool van maagdelijkheid.

langs slootkant, in het water en natte weilanden; bladeren ruiken
naar pepermunt. Je kan er thee meezetten.
Op vochtige, matig voedselrijke grond in loofbossen, beekoevers en
beschaduwde bermen
op droge, matig voedselarme grond in loofbossen en onder
struikgewas
typische onkruid, vaak een van de eerste die kiemt na een
schoffelbeurt. Voliere houders geven plant als groenvoer aan vogels
Op vochtige, beschaduwde plekken, in bossen, op muren en
knotwilgen.
waarschijnlijk geel nagelkruid
Deze komen uit tuincentrum
narcissus poeticus

standplaats in bos in de schaduw, vochtige voedselrijke grond

stinzebegeleider; groeit in schaduw langs wandelpadenin
loofbossen, vrucht lijkt op snavel van kraanvogel

naam (Monkey puzzle tree) afkomstig van een van de eerste
westerlingen die de vreemde bomen zag zei: Climbing this tree
would puzzle a monkey

smal blad
Breed blad

onbekende soort

blad aan steel

tegen scheurbuik (vitamine C)

Stinzeplant. Drie blaadjes, dus niet bifolia. Het bloempje hangt en is
helemaal blauw, sneeuwroem heet een wit hartje.

op droge tot matig vochtige en zure grond in schrale graslanden,
bermen en vergraste heide, zaden hebben mierebroodje

natte, voedselrijke grond in loofbossen en langs sloten en beken.

Zaadjes kiemen in de herfst, plantjes blijvenin de winter groen en
bloeien in het daaropvolgende voorjaar.
Variant onbekend

giftige plant, blad onderzijde grijs behaard; hommels moeten in de
bloem kruipen om bij de nectar te komen, soms wordt een gaatje in
aan beschaduwde slootkanten of onder heggen op rijke en vochtige
grond. Medisch: tegen hoesten, kinkhoest, reumatische klachten.
giftig voor dieren behalve edelhert. Van bloesem siroop maken,
vruchten voor jam, sap, vlierbessenjenever
Heeft veel fijner blad dan de gewone vlier (staat links van ingang
siertuin)

op vochtige plaatsen, langs slootkanten, veel licht. Waardplant voor
een wants en dagvlinders
zeldzaam, grondmatig voedselarm, iets humeuze zandgrond. Zonnig
met lichte schaduw
op open, droge , voedselrijke grond, eetbaar; komt uit Cuba; Duits:
Kubaspinat

de vruchten zijn balletjes zoals plataan heeft
sterke wortelstokken; langs waterkant en in vochtige bossen. Zaad
heeft mierenbroodje.
beschaduwde plaatsen in heggen, tuinen, wegbermen en vochtige
bemeste grond
rode lijst soort, moerassige weilanden, natte bossen, langs rivieren
tussen het riet

op matig vochtige tot natte matig voedselrijke grazige grond. Ook
op beschaduwde plaatsen

dus zie je allemaal ronde vlekken in

