
1. kleine brandnetel 
mei tot november
Waar vind je mij? Op een zonnige 
plaats. Op mesthopen en in 
moestuinen.
Weetje: In mijn Latijnse naam 
Urtica urens komt twee keer ‘brand’ 
(urere) voor. Dit geeft aan hoe ge-
meen ik prik, erger dan mijn grote 
broer.

2. vogelmuur 
februari tot november
Waar vind je mij? Op een zonnige 
plaats of in lichte schaduw.
Weetje: Kippen en andere vogels 
zijn dol op mij. Ook de Beierse krui-
denarts Kneipp, bekend van de bad-
olie, waardeerde mij al voor mijn 
geneeskrachtige eigenschappen.

3. gehoornde klaverzuring 
april tot oktober
Waar vind je mij? Op een zonnige 
en zanderige plaats. In moestui-
nen, potten en tussen bestrating.
Weetje: Ik ben dan wel klein, maar 
ik kan mijn zaadjes tot een meter 
ver schieten. Als je mijn blaadjes 
stuk wrijft, kun je het zuur gebrui-
ken voor het verwijderen van roest.

4. gewone paardenbloem 
april tot september
Waar vind je mij? Op een zonni-
ge plaats, in het gras of tussen 
bestrating.
Weetje: Ik word al eeuwenlang ge-
bruikt voor mijn geneeskrachtige 
eigenschappen. Mijn bloemen gaan 
’s morgens heel vroeg open. En als 
de zon ondergaat weer dicht.

5. heermoes 
april tot mei
Waar vind je mij? Op een zonnige 
plaats of in lichte schaduw, op 
verstoorde bodem.
Weetje: Ik ben een bijzondere 
plant: een sporenplant, zoals va-
rens. Het kiezelzuur in mijn stengel 
kun je gebruiken om pannen mee 
schoon te schuren.

6. kleefkruid 
mei tot september
Waar vind je mij? Op een vochtige 
zware bodem, in lichte schaduw.
Weetje: Als kippen mij eten, krijgen 
hun eieren een hardere schaal. 
En van mijn wortels kun je rode 
verfstof maken.

De wildeplantenwandeling van Velt
▶ Duid hieronder aan welke wilde planten jij vindt in je buurt of tuin!

7. kruipende boterbloem 
mei tot juli
Waar vind je mij? In nat grasland.
Weetje: Onderzoekers weten nog 
altijd niet waarom ik zo glim. 
Als je mij onder je kin houdt, krijg 
je zelfs een gele reflectie op je 
huid.

8. stinkende gouwe 
mei tot november
Waar vind je mij? In lichte 
schaduw in bermen.  
Weetje: Mijn naam verklapt het al: 
ik stink als je mij aanraakt. Door 
mijn oranje melksap op wratten te 
smeren, zouden ze verdwijnen.

9. madeliefje 
maart tot oktober
Waar vind je mij? Op een zonnige 
of halfschaduwrijke plaats in het 
gras.
Weetje: Volgens een legende zijn 
de witte bloemblaadjes aan de on-
derkant rood gevlekt, omdat Maria 
zich prikte toen ze dit bloempje 
aan het borduren was.

10. herderstasje 
maart tot december
Waar vind je mij? Op een zonnige 
plaats, tussen bestrating en zelfs 
hondenuitlaatplekken.
Weetje: Ik heb hartvormige zaad-
doosjes. Als de zaadjes los in hun 
doosje zitten, klinken ze als een 
rammelaar.

11. witte klaver 
mei tot oktober
Waar vind je mij? Op een zonnige 
plaats, in het gras.
Weetje: Ik ben een belangrijke 
plant voor bijen en vlinders. Vind 
je me in het gras, laat me dan zeker 
staan.

12. witte dovenetel 
april tot december
Waar vind je mij? In bermen en 
langs heggen.
Weetje: Ik sta vaak naast de brand-
netel. Maar zodra je mijn witte 
bloemen (april-juni) ziet, weet je 
zeker dat ik niet prik.
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Doe mee met de wildeplantenwandeling van Velt

Ben je al op berenjacht geweest en heb je zin in een nieuwe verrassende 
wandeling? Ga dan op zoek naar wilde planten in je tuin of buurt. 
Heb je ze gevonden, duid ze dan aan op deze wildeplantenkaart.

Heel wat mensen noemen deze wilde planten ‘onkruiden’. 
Maar onkruiden bestaan eigenlijk niet. We bedoelen met het woord onkruid 
meestal dat we bepaalde planten liever niet zien groeien 
op een bepaalde plaats. Veel van deze zogenaamde onkruiden 
zijn nochtans best nuttig: ze zorgen bijvoorbeeld 
voor voedsel voor allerlei diertjes.

Ga op pad, zoek de wilde planten en lees de weetjes. 
Zo word je meteen een wildeplantenkenner! 

Wil je nog meer weten over wilde planten? 
Neem dan zeker eens een kijkje in het Onkruidboek. 
Het staat bomvol nuttige informatie en je ontdekt erin 
dat je met tal van wilde planten zelfs lekkere dingen 
kunt maken. Wat dacht je van een brandnetelsmoothie?

Kijk snel op www.velt.nu/winkel

Auteurs: Suze Peters, Lotte Stekelenburg en Caroline Zeevat
€ 20,00 – voor Velt-leden: € 16,50

http://www.velt.nu/winkel
http://www.velt.nu/winkel
http://www.velt.nu/winkel

