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Habitat of opmerkingen

Tagetes erecta
Cirsium arvense

composieten
composieten

lijken geplant; graf?
meest voorkomende distel

Prunus serotina

rozenfamilie

epilobium spec
Juncus conglomeratus

teunisbloemen
russenfamilie

Solanum dulcamara

nachtschadefamilie

afrikaantjes
akkerdistel

nb
b

amerikaanse vogelkers

nb

basterdwederik spec
biezenknoppen

b
nb

bitterzoet

b

plant windt zich om anderen planten,
paarsblauwe kroonbladen en gele
vergroeide meeldraden

blauw glidkruid
blauwe knoop

b
b

Scutellaria galericulata
bladrozet, stengel is 30-90 cm hoog met 4- Succisa pratensis
7 grote blauwe bloemhoofdjes.

brede waterpest
Canadese fijnstraal
duinriet
echte valeriaan
egelboterbloem

nb
b
nb
b
b

engels raaigras
Fioringras
fluitenkruid
gele lis
gele plomp

nb
nb
nb
nb
b

meestal meer dan vier paarse
bloemhoofdjes. Donkergroene bladeren
en aan de onderkant zilverkleurig
struik, witte bloemen in trossen. Bessen

20-100 cm, dofgroene stengel,
ononderbroken merg 20 tot 50 ribben;
bloem halverweg stengel

lipbloemenfamilie
kamperfoeliefamilie

Elodea canadensis
Conyza canadensis
Calamagrostis epigeios
Valeriana officinalis
Ranunculus flammula

waterkaardefamilie
composieten
grassen
valeriaanfamilie
ranonkelfamilie

bovengrondse uitlopers kruipend

Lolium perenne
Agrostis stolonifera

grassen
grassen

gele bloem
gele bloem

Anthriscus sylvestris
Iris pseudacorus
Nuphar lutea

schermbloemen
lissenfamilie
Waterleliefamilie

kleine bleekgele bloem, enkelvoudige
bladeren

op natte tot vochtige, matig voedselarme
grazige grond in schrale graslanden en
veenmosrietlanden;
https://www.verspreidingsatlas.nl/1258

op vochtige moerassige plaatsen, plant is
giftig.

gestreepte witbol
gevleugeld hertshooi
gewone berenklauw
gewone engelwortel
gewone hoornbloem
gewone waternavel
gewoon biggenkruid

nb
b
b
b
b
nb
b

gewoon reukgras
gewoon varkensgras
goudgele honingklaver
grauwe wilg

nb
b
b
nb

grote brandnetel
grote egelskop
grote kattenstaart
grote lisdodde
grote ratelaar

b
nb
b
nb
b

grote waterweegbree
grote wederik

nb
b

grote weegbree
haagwinde
harig wilgenroosje

nb
b
b

heelblaadjes

b

groeit in pollen

Holcus lanatus

Hypericum tetrapterum
Heracleum sphondylium
Angelica sylvestris
witte bloem
Cerastium fontanum
Hydrocotyle vulgaris
gele bloem, harige bladeren in wortelrozet Hypochaeris radicata

bij afhalen van bast zijn lijsten zichtbaar

gele bloem, lichte kelk, de kleine heeft
groene kelk

grassen
hertshooifamilie
composieten
schermbloemen
anjerfamilie
Klimopfamilie
composieten

Anthoxanthum odoratum grassen
duizendknoopfamilie
Polygonum aviculare
vlinderbloemen
melilotus altossimus
wilgefamilie
Salix cinerea
Urtica dioica
Brandnetelfamilie
sparganium erectum
egelskopfamilie
Lythrum salicaria
kattenstaartfamilie
Typha latifolia
Lisdoddefamilie
Rhinanthus serotinus
bremraapfamilie

Alisma plantago-aquatica weegbreefamilie
gele bloemen in grote eindelingse pluimen Lysimachia vulgaris
Sleutelbloemen

Plantago major
roze-rode bloemen, middelste
stengelbladen iets stengelomvattend,
bladen sterk gezaagd met iets gekromde
tanden, aanbeide zijden vooral op de
nerven langafstaand behaard

Convolvulus sepium
Epilobium hirsutum

weegbreefamilie
windefamilie
teunisbloemen

Pulicaria dysenterica

composieten

op natte, meer of minder voedselrijke
grond aan waterkanten, in graslanden en
duinvalleien in vennen en bossen

op natte, zeer voedselrijke grond langs
oevers, in rietmoerassen, ook half
beschaduwde plaatsen

heermoes (56)

nb

Stengel geleed, met centrale holte,
Equisetum arvense
omgeven door bladeren in kransen om de
knopen heen, eerste lid van de zijtak
langer dan de stengelschede

paardenstaartenfami op open voedselrijke omgewerkte grond in
lie
bermen langs spoortwegen, in tuinen en
op akkers

holpijp (56)

nb

Stengel geleed, glad en gestreept door 14- Equisetum fluviatile
30 ribben, met centrale holte, omgeven
door bladeren in kransen om de knopen
heen; eerste lid van de zijtak korter tot
evenlang als de stengelschede;

aardenstaarten

hoge cyperzegge
hondsdraf

nb
nb

Carex pseudocyperus
paars-blauwe lipbloem in een schijnkrans, Glechoma hederacea
bladeren niervormig met gekartelde rand

cypergrassen
lipbloemenfamilie

hopklaver
Jacobskruiskruid (614)

b
b

kale jonker (619)

b

klein streepzaad
kleine klaver
kleine lisdodde
kleine watereppe (558)

b
b
nb
b

kleverige ogentroost

b

gele buis en lintbloemen in korfje;
middelste en bovenste bladeren veerdelig

Medicago lupulina
Vcobea vulgaris

roodpaarse bloempjes; hoofdjes kort
Cirsium palustre
gesteeld, in kluwens, stengel tot bovenaan
stekelig gevleugeld, bladen lancetvormig,
bochtig veerspletig

Witte bloemen in schermen, met 10-20
stralen. Stengel rond, gestreept.
Ondergedoken bladeren 3-4-voudig
geveerd, bovenwater bladeren
enkelvoudig geveerd. Blaadjes
onregelmatig (dubbel-)gezaagd.
Eindstandig 3-tallig blad.

vlinderbloemen
composieten

composieten

Crepis capillaris
trifolium dubium
Typha angustifolia
Berula (Sium) erecta

composieten
vlinderbloemen
lisdoddefamilie
schermbloemen

Parentucellia viscosa

bremraapfamilie

schaduw, in allerlei begroeiingen. Allerlei
solitaire bijen, zoals andoornbij,
bosmetselbij. Medicinaal, werkt bij jeuk
door brandnetels
op open tot grazige droge tot matig
vochtige voedselrijke meestal zandige
grond
op natte, matig voedselrijke grond in
graslanden, loofbossen en duinvalleien,
aan slootkanten

in en aan beken en sloten, waterkanten in
moerasbossen.

knolrus
knoopkruid
kompassla
koninginnekruid (591)

nb
b
b
b

Juncus bulbosus
centaurea jacea

kruipende boterbloem
krulzuring
liesgras

nb
nb
nb

mattenbies
melkeppe (569)

nb
b

moerasandoorn
moerasrolklaver (373)

b
b

moerasspirea (380)

b

talrijke roomkleurige, o,4-1 cm brede
Filipendula ulmaria
bloemen met vijf kroonblaadjes,
schermvormige trossen. Bladeren zijn
afgebroken geveerd met groot topblad dat
handvormig is gespleten.

rozenfamilie

moerasvergeetmenietje
(469)

b

blauw bloempje, stengel rolrond tot
Myosotis scorpoiodes
stompkantig, meestal mat met afstaande
en aangedrukte naar de top gerichte haren

ruwbladigenfamilie

Lactuca serriola
roze, buisvormige bloemen, hoofdjes met Eupatorium cannabinum
vele in schermvormige pluimen bijeen,
bladeren tegenoverstaand, meestal drie
delig,

bladschede rolrond, tongetje breed
afgerond meestal in lange punt toegespitst
(accoladevormig). Bloemaartjes
goudachtig en paarse kleuren.

witte bloemen in schermen, met 20-40
stralen, stengel hol, onderste bladeren 2-4
voudig geveerd.
gele bloemen, voor de B, kelktanden
stervormig naar buiten. Zijnerven bladen
duidelijk, bladen met lange afstaande
haren langs de rand.

russenfamilie
composieten
composieten
composieten

ranunculuc repens
Rumex crispus
Glyceria maxima

ranonkelfamilie
duizendknoopfamilie
grassen
aan waterkanten en in ondiep water,
vooral in zeer voedselrijk milieu.

Scirpus lacustris
Peucedanum palustre

cypergrassen
schermbloemen

stachys palustris
Lotus pedunculatus

lipbloemenfamilie
vlinderbloemenfamili Op natte, voedselrijke grond in graslanden
e

op natte, vrij zure grond in loofbossen,
veenmoerassen en langs waterkanten

op natte, voedselrijke grond aan
waterkanten

moeraswalstro (474)

nb

grote witte bloemen, de helmknoppen zijn Galium palustre
rood. bladtop afgerond, stomp of spits
nooit stekelpuntig. Vierkantige, dunne
stengel, voelt ruw aan door de gekromde
stekelachtige haren op de ribben.

Sterbladigen

Paardenbloem

b

gele lintbloemen in bloemhoofdje, een per Taraxacum officinalis
stengel, ingesneden bladeren in bladrozet

composieten

paddenrus
pitrus (136)

nb
nb

Juncus subnodulosus
Juncus effusus

russenfamilie
russenfamilie

reukeloze kamille
ridderzuring
riet
rode klaver
scherpe boterbloem
(257)
scherpe zegge (164)

b
nb
nb
b
nb
nb

Carex acuta

schijfkamille
smalle weegbree
Speerdistel (619)
timoteegras
uitstaande vetmuur
veenwortel
veldlathyrus
veldrus
veldzuring (276)
vertakte leeuwentand
viltige basterdwederik
vogelwikke
watermunt (512)

b
b
b
b
b
nb
b
nb
nb
b
b
b
nb

Matricaria discoidea
Plantago lanceolata
Cirsium vulgare

stengel heldergroen, glanzend, glad.
Bwijze vrij los maar niet zelden gedrongen.

rode bloem
gele bloem, bladen behaard, de onderste
in omtrek driehoekig

aantal stijlen 2

grijze onderblaadjes, spitse bladlobben

open tot grasachtige, natte of onder water
staande voedselrijke grond langs
waterkanten, in beken, sloten, vennen of
rietlangen, drassige graslanden

op natte, zure grond aan waterkanten, in
graslanden op moerassige plaatsen.

composieten
Tripleurospermum maritimum
duizendknoopfamilie
rumex obtusifolius
grassen
Phragmites australis
Trifolium pratense
vlinderbloemenfamili
eranonkelfamilie
Ranunculus acris
op vochtige, voedselrijke. Grazige grond
cypergrassen

composieten
weegbreefamilie
composieten
grassen
Phleum pratense subsp pratense
anjerfamilie
Sagina apetala
Persicaria amphibia
duizendknoopfamilie
vlinderbloemen
Lathyrus pratensis
russenfamilie
juncus acutiflorus
Rumex acetosa
duizendknoopfamilie
Leontodon autumnalis
composieten
teunisbloemen
Epilobium parviflorum
vicia villosa
vlinderbloemen
Mentha aquatica
lipbloemenfamilie

in zeggenmoerassen, langs waterkanten

waterzuring (278)
wilde bertram
witte klaver (370)
wolfspoot (511)
zachte dravik
zachte duizendknoop
zachte ooievaarsbek
zilverhaver
zilverschoon (386)
Zomprus
zwarte els
zwart tandzaad

Aantal planten b
Aantal planten nb
Totaal aantal
planten

nb
b
b
b
nb
b
b
b
b
nb
nb
b
58
42
100

Rumex hydrolapathum
Achillea ptarmica
trifolium repens
Lycopus europeaus
Bromus hordeaceus
persicaria mitis
geranium molle
Aira caryophyllea
Potentilla anserina
Juncus articulatus
Alnus glutinosa
bidens frondosa

duizendknoopfamilie
composieten
vlinderbloemen
lipbloemenfamilie
Grassen
duizendknoopfamilie
ooievaarsbekken
grassen
rozenfamilie
russenfamilie
cypergrassen
composieten

