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KEUZELES K  

PLANTENWEETJES VAN BETTY

Duizendblad   
Symbool voor moed en dapperheid. Je kunt aan sommige planten zien wat er in de grond zit. Zie je 
duizendblad dan zit er zand in de grond. Duizendblad is sterk en helpt naburige planten om ziekten 
te weerstaan. 

Witte dovenetel  
Kan gegeten worden als spinazie. De witte bloemetjes kun je uitzuigen. Er zit honing in. Lekker.

Paarse dovenetel
Is  éénjarig. Aan de zaadjes zit een oliehoudend aanhangseltje. Dit heet een mierenbroodje.  
Mieren zijn er dol op en nemen het mee naar hun nest. Als ze het vergeten komt daar weer een 
nieuw plantje.

Rolklaver
Een echte vlinderbloem. Het blauwe vlindertje icarusblauwtje zit  bijna altijd op rolklaver. De naam 
rolklaver is aan de plant gegeven vanwege de ronde peulen. (Zaaddozen)
Jacobskruiskruid -  Is helmaal giftig, stengel bloem blad. Toch is er een rups die deze helemaal 
heerlijk vind. De zwart met gele strepen  rups is van de Jacobsvlinder. Zo zie je maar elke bloem zijn 
eigen beestje.

Speenkruid
Heeft zijn naam gekregen door zijn wortels. Dat zijn net kleine speentjes. 

Paardenbloem
Wie kent de pluizenbol van de paardenbloem niet.  Hij is ook erg lekker. Van de gele bloemetjes 
kun je  paardebloemjam en siroop maken.

Gewoon biggekruid
Is een neef van de paardenbloem. Onder de buitenste gele blaadjes zit een grijs streepje. Als je  
één vindt met een rood streepje heb je een andere neef te pakken. 

Boterbloem
Is giftig. Als hij in het weiland staat eten de koeien er omheen. Wordt de boterbloem gemaaid en 
gedroogd (hooi) dan is hij niet meer giftig en kan de koe hem rustig opeten.

Stinkende gouwe
Vroeger werd het oranje melksap wat in de stengels zit gebruikt voor wratten. Stinkende gouwe 
heeft ook een mierbroodje aan zijn zaadjes.

Zilverschoon
Is een echte plant van de berm. De onderkant van de groene blaadjes is zilverkleurig. 

WERKBLAD K.2
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Akkerdistel 
Veel mensen hebben een ontzettende hekel aan deze bloem. Maar wat is hij belangrijk voor de vlin -
ders. Ook is het een belangrijke plant voor wilde bijen. Laat in een vergeten hoekje een paar staan 
a.u.b.

Dagkoekoeksbloem
In de zaaddozen van koekoeksbloemen zitten graag oorwurmen. Ook vind je vaak spuug, koe -
koeksspog op de stengels. Hier zit de larve in van een cicade die zich met spog beschermd tegen 
zonnebrand.

Hondsdraf
Groeit meestal in de buurt van brandnetels. Heb je je gebrand aan de netel ga dan 
op zoek naar hondsdraf. Goed wrijven tot het plekje groen wordt. Helpt echt.

Vogelwikke
In het kelkje zit veel honing en is erg belangrijk voor veel insecten. Die maken er graag gebruik van.

Cichorei
Cichorei staat symbool voor: het vinden van de weg. Een prachtige hemelsblauwe bloem die echt 
wel opvalt in de berm. Ze staat meestal met haar bloem naar de zon en wordt daarom ook wel kom -
pasbloem genoemd. Vroeger werd er veel cichorei gekweekt in Friesland als surrogaat (namaak) 
koffie. (Buisman)

Schijfkamille
Iis een tredplant. Wat betekent dat hij het niet zo heel erg vindt als je er eens op stapt. Wrijf je de 
bloemetjes stuk dan komt er een heerlijk luchtje vrij. Ik vind het tenminste lekker.

Kamille
Symbool voor feestelijk en zonnig. Werd vroeger al gebruikt bij allerlei ziektes. Je kunt van ge -
droogde bloemetjes een stoombadje maken als je verkouden bent. Of thee.  

Vogelmuur
Hij bloeit en groeit uitbundig het hele jaar door. De kippen zijn er dol op. Maar ook voor 
ons is de vogelmuur gezond. We kunnen er veel lekkere dingen mee maken.

Pinksterbloem
Zelf hou ik veel van de pinksterbloem. Er is een vlindertje die er net zo dol op is. Het oranjetipje. 
Het vrouwtje legt 1 eitje op een pinksterbloem. Het tipje dat na haar komt om een eitje te leggen 
ruikt dat er al een eitje op zit en vliegt naar een andere pinksterbloem om haar eitje op te leggen. 
Het eitje is oranje gekleurd. Is dat nauw niet bijzonder.

Herderstasje
Het herderstasje heet zo omdat de zaadjes veel lijken (driehoekig) op de beurs die een middel -
eeuwse herder aan zijn riem droeg. Ze zijn ook nog een keer erg lekker.

Fluitenkruid
Is de koningin van de berm. Er is geen berm zonder fluitenkruid. De stengels van het fluitenkruid 
zijn hol, behalve op de plaats waar zich een knoop bevind. Een knoop is een aanhechtingsplaats 
van het blad aan de stengel.
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Gewone berenklauw
Soms kun je als je daar gevoelig voor bent last krijgen van de gewone berenklauw.  Veel mensen 
zijn bang voor de berenklauw. Toch is hij belangrijk voor veel beestjes. Het is een hommelplant, 
bijenplant en vlinderplant.
 
Pastinaak
De enige schermbloem die geel bloeit. Hij heeft een grote wortel. De Romeinen hebben de pasti -
naak hier mee naar toegenomen. Het is een gekke wortel. Hoe kouder het is hoe groter de wortel 
groeit. Je kunt er van alles mee doen. Totdat we de aardappel kregen was pastinaak basis voedsel.

Zevenblad
Niemand wil zevenblad in de tuin. Niet spuiten maar lekker opeten. Van de nieuwe blaadjes kun je 
heerlijke soep maken of pesto voor op een toastjes. Jummie.

Klaproos
De klaproos is niet te missen in de berm. Knal rood. Je kunt de rode blaadjes eten of je 
wangen er rood mee maken. En eet je wel eens een broodje met maanzaadjes. Dat zijn de 
zaadjes van de klaproos.

Margriet
Wie kent de margriet niet. Zij heeft witte lintboemen aan de rand en in het midden veel gele buis -
bloemen net als het madelie�e. Per stengel heeft ze maar 1 bloem. Als je mest in de berm gooit 
verdwijnt de margriet. Dat zou toch zonde zijn.

Madeliefje
Het madelie�e lijkt op de margriet maar is veel kleiner. Omdat ze uitbundig  bloeit in mei wordt ze 
wel  meizoentje genoemd. Ze bloeit het hele jaar door. 

Rode klaver
De wetenschappelijke naam, is Trifolium, wat drie blaadjes betekent. Als je goed naar de blaadjes 
kijkt is net of er witte v tjes in zitten.  3 blaadjes 3 v tjes. Voer voor vee.

Witte klaver
Klavers worden ook wel suikerbloemen genoemd. De bloemen van de klaver bevatten veel nectar, 
waar de bijen gek op zijn. Klavers hebben drie blaadjes. Soms zit er 1 tussen met vier blaadjes. Die 
brengen geluk. Ga maar op zoek.

Haagwinde
Wij noemen hem altijd pispotsje. Bloemen hebben stengels die stevig maar flexibel zijn. De stengel  
van haagwinde is zo flexibel dat hij hier mee om andere planten heen  windt.

Kropaar
Koeien houden niet echt van kropaar. Hij groeit in hoge pollen. Dit gras is de waardplant voor een 
vlindertje wat je steeds minder ziet. De Argusvlinder. Zo zie je maar hoe alles belangrijk is en zijn 
plek heeft in de natuur.

Gewoon reukgras
Dit grasje geeft als hij gemaaid wordt de heerlijke geur aan het hooi. Er komt dan een to�ee-achtig 
(cumarine) luchtje vrij. Daarom heeft hij als bijnaam ook wel to�egras.
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Riet
Over riet is zoveel te vertellen. Het wordt gebruikt als dak bedekking. Je kunt er mee fluiten.  Maar 
pas op. De bladen van riet zijn ontzettend scherp en je kunt je er raar aan snijden. Wees gewaar -
schuwd. Het wuivende riet. Het buigt zijn hoofd maar breekt niet.

Gestreepte witbol
Door zijn grijs-witte beharing is witbol een zacht gras. De paars-rode lengtestrepen onder aan de 
stengel hebben hem de bijnaam pyjamagras gegeven. 

Grote vossenstaart
Bloeit als één van de eerste grassen. Als de aar in bloei staat zijn de meeldraden eerst wit. Als ze 
rijp zijn paars en als de wind de pollen er uit heeft geblazen bruin. Als de kleur van een vos

Brandnetel
Symbool voor haat, hatelijkheid. Daar is ie. De meest bekende plant van Nederland. Hij is groen en 
brand. Gelukkig hebben we daar hondsdraf en grote weegbree voor. Maar weet je dat hij ontzet -
tend belangrijk is voor vlinders. Echt ontzettend. Vele insecten zijn afhankelijk van de brandnetel, 
dag en nachtvlinders, wantsen, slakken, cicaden, snuitkevers, glanskevers en bladluizen. Er komen 
ongeveer 50 vlindersoorten op de brandnetel voor. En dan nog wat. Je kunt hem ook uitstekend 
eten. Of je maakt er thee van.

Heermoes
Dit noemen wij de legoplant. Je kunt hem helemaal uit elkaar trekken. Er zit een kiezelzuur in. Daar -
door werd de plant vroeger wel gebruikt als pannenspons. 

Veldzuring
Vroeger kauwden wij op de stengels van de Soere surk. Hij smaakt zuur net als rabarber. Daar is ie 
dan ook familie van. Weet je wie nog meer graag zuring lust. Het zuringhaantje.

Grote weegbree
Nog twee groene rakkers. Je vindt deze plant op plaatsen waar veel gelopen wordt. Met zijn ste -
vige bladeren, een echte stoere onder de planten van de berm. Het blad van de grote weegbree 
is een bij uitstek een geschikt middel tegen jeuk, bijvoorbeeld van brandnetels. Het is één van de 
meest voorkomende “onkruiden”. 

Smalle weegbree
Dit is de smalle neef van de grote. Hij komt het meest in het weiland voor. Net als 
de grote kun je hem goed gebruiken tegen jeuk van brandnetels, maar ook wespen 
en bijensteken. Als je naar buiten gaat moet je deze twee dus goed kennen. Stap 
je eens in de brandnetels of wordt je gestoken dan kan dat erg handig zijn. Vroeger 
werd de weegbree in de schoenen/klompen gedaan want een weegbreeblad onder 
de voeten voorkomt dat de voeten moe worden.


