De afbeelding op de omslag toont een takje met bladeren en vruchten van de Paardenkastanje,
met de namen Rosscastanien en Castanea equina. Historisch gezien is dat waarschijnlijk in het
Europa de eerste afbeelding van een deel van deze boom in het kruidenboek New Kreüterbuch,
verschenen in 1563, van de hand van de in Praag levende arts en naturalist Pietro Andrea
Mattioli (1501-1577). De Paardenkastanje kwam vanuit Turkije uiteindelijk in West-Europa
terecht dankzij de Vlaamse arts Willem Quackelbeen (1527-1561), afkomstig uit Kortrijk, die
in Turkije de Vlaamse diplomaat Ogier Giselyn van Busbeke (1522-1592) vergezelde.

INLEIDING
Het Jaarboek van de Vlaamse biologieleerkrachten uit de jaren 2011 tot en met 2014 bevatte
vijf artikels over de verklaring van de Nederlandse namen van de in Vlaanderen meest
voorkomende planten. Samen besloeg deze studie ongeveer 200 bladzijden.
Deze artikels werden nu herzien en in één geheel samengebracht: de hoofdwoorden zijn
alfabetisch gerangschikt, bepaalde uitweidingen zijn weggelaten en ook de afbeeldingen
worden achterwege gelaten. Een klapper met betrekking tot de Nederlandse en de
wetenschappelijke namen is nu opgenomen. Zo komt een nieuw werk tot stand met als
hoofdtitel Plantennamen nader toegelicht en als ondertitel De verklaring van de Nederlandse
namen van de in Vlaanderen meest voorkomende planten.
Voor de keuze van de plantensoorten hebben we ons laten leiden door de
kilometerhokfrequentie (KFK-waarde), zoals vermeld in de Atlas van de flora van Vlaanderen
en het Brussels Gewest, in 2006 uitgegeven door het Instituut voor natuur- en bosonderzoek, de
Nationale Plantentuin van België en Flo.Wer. Voor de naamgeving van zowel de
wetenschappelijke als de Nederlandse namen werd volledig deze Atlas gevolgd.
De KFK-waarde verwijst naar een schaal over de mate waarin een plantensoort al of niet veel
voorkomt in Vlaanderen, gaande van 0, d.w.z. dat de plant ooit wel een keer werd
waargenomen, tot 10, d.w.z. dat de plant heel algemeen voorkomt. De plantensoorten waarvan
in deze studie de namen verklaard worden, hebben meestal een KFK-waarde van 6 of meer,
d.w.z. dat deze planten vrij algemeen tot uiterst algemeen in Vlaanderen te vinden zijn. Deze
studie geeft daarmee ook een overzicht van de meest algemeen voorkomende wilde planten in
Vlaanderen.
Er wordt naar gestreefd om voor elke plantensoort de meest voor de hand liggende laat ons
zeggen botanische verklaring van de naam te geven, zonder in etymologische verklaringen te
vallen, op enkele uitzonderingen na. Voor een ver doorgedreven etymologische verklaring
kunnen andere studiewerken geraadpleegd worden. Voor sommige stamwoorden, zoals den,
eik, roos, dravik en vele andere, bestaan er etymologische verklaringen die soms zeer
uiteenlopend zijn en uiteraard interessant zijn voor een etymoloog, maar niet zozeer voor een
plantkundig geïnteresseerde. Onze bedoeling gaat niet verder dan na te gaan hoe een bepaalde
plantensoort aan haar naam komt en wat die naam soms zegt over de eigenschappen van de
plant en over het milieu waarin ze meestal groeit.
Bij sommige plantensoorten wordt iets meer informatie gegeven dan alleen de verklaring van
de naam, afhankelijk van de mogelijke interesse die we bij de lezer vermoeden.
Deze studie bevat ongetwijfeld nog tekortkomingen die voor verbetering of aanvulling vatbaar
zijn. Een gelijkaardig onderzoek werd in Vlaanderen nog nooit ondernomen, zodat deze studie
toch beschouwd kan worden als een eerste stap.
Walter Deconinck
Kortrijk, april 2019
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AALBES – KRUISBES
Aalbes | Ribes rubrum L.
Kruisbes | Ribes uva-crispa L.
De Aalbes draagt eetbare rode bessen als vrucht, daarmee is al een deel van de naam
verklaard, maar de verklaring van aal ligt niet voor de hand. Er wordt vermoed dat aal
afgeleid is van alu, wat bier betekent, omdat aalbessen en andere bessen gebruikt kunnen
worden voor de bereiding van een gegiste, alcoholische drank. Alu is verwant met de
Engelse term ale, d.i. licht of sterk gehopt bier, en met pale-ale, licht Engels bier.
Maar er is ook nog een andere verklaring voor de naam Aalbes mogelijk. De naam Aalbes
wordt als volksnaam ook gebruikt voor een verwante soort van Ribes rubrum, namelijk
voor de Zwarte bes (Ribes nigrum L.). Voor die plant zou het woord aal, d.i. mestgier,
werkelijk verwijzen naar de onaangename geur van de bessen van de Zwarte bes, wat niet
het geval is voor de bessen van de Aalbes. Misschien is de naam Aalbes voor Ribes nigrum
door overdracht gegaan naar de verwante soort Ribes rubrum.
De Kruisbes heette vroeger Kroesbesien en de “oe” heeft zich tot “ui” ontwikkeld. Kroes
betekent gekruld, denk aan het haar van een kroezelkopje. Hier wordt met kruis verwezen
naar de kroezelige haartjes die duidelijk zichtbaar op de bessen van de Kruisbes staan.
AARDBEI
Bosaardbei | Fragaria vesca L.
Een bei is een oudere naam voor een bes en dus voor de vrucht van deze plant, botanisch
een schijnvrucht. De woorden bei en in vele dialecten beier zijn afgeleid van het Franse
woord baie, dat zelf afkomstig is van het Latijnse bacca dat bes betekent. En omdat de
plant heel dicht bij de grond groeit, werd het dan Aardbei.
AARDPEER of TOPINAMBOER
Helianthus tuberosus L.
Deze plant overwintert met een wortelstok die aan het uiteinde een onregelmatig
gevormde knol draagt. De knollen van deze planten zijn iets langwerpiger dan bij
aardappelen, meer peervormig, en zo ontstond de naam Aardpeer. Het is een zogenaamde
“vergeten groente”, want de knollen, die vroeger voor menselijke consumptie en als
veevoeder dienden, komen nu soms toch ook als aardpeerpuree in gerechten terecht. De
knollen bevatten als reservestof voor de planten het polysacharide inuline. Deze stof
bestaat uit fructoseresten en kan, in tegenstelling tot zetmeel, door de mens niet verteerd
worden. Daardoor kunnen suikerzieken bijvoorbeeld koekjes met inuline eten om zo
zonder schadelijke gevolgen een hongergevoel weg te nemen.
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De plant is oorspronkelijk afkomstig uit Noord-Amerika en Canada en kwam ook terecht
in Mexico en Brazilië. In 1603 werd door de Franse ontdekkingsreiziger Samuel de
Champlain (ca.1570-1635) geconstateerd dat bij een Indianenstam de knollen van de
Aardpeer als voedsel gebruikt werden. In 1613 kwamen door bemiddeling van een zekere
Claude Delaney zes leden van een Braziliaanse Indianenstam, genaamd de Topinambous
of Tupinambas, in Parijs terecht. Zij werden er gedoopt en werden vlug beschouwd als
eigenaardige, bizarre mensen. Precies tijdens dat verblijf van die Indianen groeiden uit
knollen die uit Canada afkomstig waren de vreemde planten op die we nu Aardpeer
noemen. En omdat dat net als die Indianen uit Brazilië iets bizars was, kreeg de plant naar
de naam van de Indianenstam de naam Topinambour.
Vanaf de 17de eeuw kwamen er nog knollen uit Canada en Noord-Amerika in Europa
terecht en zo raakte de plant als tuin- en voederplant over heel Europa verspreid.
ADDERWORTEL
Persicaria bistorta (L.) Samp.
Deze plant bezit een slangachtig gekronkelde, dikke, harde wortelstok, vandaar de naam
Adderwortel.
AGRIMONIE
Gewone agrimonie | Agrimonia eupatoria L.
Deze plant heeft wegens haar geneeskracht vele honderden jaren lang dezelfde naam
behouden. We ontmoeten Agrimonie in het Boec van Medicinen in Dietsche, een
verzameling van medisch-farmaceutisch-botanische traktaten daterend uit de periode
rond 1400, in Den Herbarius in Dyetsche, een kruidenboek dat dateert van rond 1500 en
in het eerste Cruydeboeck van Rembert Dodoens, verschenen in 1554.
De Nederlandse naam is ongetwijfeld overgenomen van Agrimonia, de Latijnse naam van
de plant. Over de etymologische verklaring van de naam is er geen eensgezindheid.
AKKERKOOL
Lapsana communis L.
In het Cruydt-Boeck (1618) van Dodoens staat dat deze plant, met toen de naam
Lampsana, bladeren heeft die lijken op die van de Raap, een verwante van allerlei soorten
Kool, zoals Koolzaad (Brassica napus L.). De naam Akkerkool, een plant die behoort tot
de familie van de Samengesteldbloemigen (Asteraceae, Composieten), wijst dus op de
gelijkenis van de bladeren van die plant met de bladeren van Koolsoorten, die behoren
tot de Kruisbloemfamilie, een andere familie.
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ANDOORN
Moerasandoorn | Stachys palustris L.
Bosandoorn | Stachys sylvatica L.
In het Duits dragen van in de 16de eeuw enkele verschillende plantensoorten de naam
Andorn, zoals nu nog Marrubium vulgare, in het Nederlands Malrove. In het postuum
verschenen Cruydt-Boeck (1618) van Dodoens staan enkele planten vermeld met de naam
Andoren, zoals de Stinckende, de Rieckende en de Wilde Andoren. Aangenomen mag
worden dat de Nederlandse naam Andoorn via Andoren afgeleid is van het Duitse woord
Andorn. Meestal wordt geschreven dat de namen Andorn of Andoorn moeilijk verklaard
kunnen worden. Zeker is dat de naam niet verwijst naar een verband met dorens, want dat
hebben die planten niet.
ANEMOON
Bosanemoon | Anemone nemorosa L.
Meestal wordt aangenomen dat de plantennaam Anemoon afgeleid is van het Griekse
woord anemos dat wind betekent. De planten van dit geslacht zouden dan die naam
gekregen hebben omdat de bloemen op de dunne steel bij het minste windje bewegen of
omdat de bloemen bij het waaien opengaan of omdat de kroonbladeren bij wind
gemakkelijk afvallen, wat wel niet bij alle Anemoon-soorten het geval is. De Duitse naam
voor de planten van het geslacht Anemone is trouwens Windröschen – Windroosje.
APPELFAMILIE
Wilde lijsterbes | Sorbus aucuparia L.
Eenstijlige meidoorn | Crataegus monogyna Jacq.
Tweestijlige meidoorn | Crataegus laevigata (Poiret) DC.
Wilde appelboom en Eetappelboom | Malus sylvestris (L.) Mill.
Perenboom | Pyrus communis L.
Mispel | Mespilus germanica L.
De helderrode, soms oranje tot gele, vlezige vruchten van de Wilde lijsterbes hebben het
uitzicht van bessen of besvruchten, maar strikt plantenmorfologisch beschouwd zijn het
eigenlijk pitvruchten zoals appels. Deze vruchten worden graag gegeten door vogels,
zoals lijsters, en vandaar de naam Lijsterbes. Er bestaat ook een sierboom met de naam
Amerikaanse lijsterbes (Sorbus americana Marsh.) en er zijn nog vele andere Sorbussoorten, vandaar meer bepaald het woord wilde in Wilde lijsterbes, die ook soms Gewone
lijsterbes genoemd wordt.
De naam Meidoorn is van oudsher verbonden met de Meifeesten. De Meidoorn-struiken
beginnen te bloeien in de maand mei en in sommige oksels van de bladeren staat een tot
een doorn omgevormde zijstengel, vandaar dus de naam. Bij de Eenstijlige meidoorn
bezitten de bloemen meestal één stijl en bij de Tweestijlige meidoorn zijn er twee tot drie
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stijlen. De Meidoorn werd in Duitsland betiteld als de geneeskrachtige plant van het jaar
2019.
Het woord appel werd al in het Middelnederlands gebruikt voor de vrucht van de
Appelboom, die in de volkstaal ook Appelaar wordt genoemd.
Peer en Perenboom zijn afgeleid van het Latijnse pirus voor de boom en pirum voor de
vrucht van de Perenboom, die ook Perelaar wordt genoemd.
De Nederlandse naam Mispel voor de boom en voor de vrucht van die boom werd afgeleid
van een oude Latijnse plantennaam voor deze boom, namelijk Mespilus, een term die zelf
een latinisering is van het Griekse woord mespilon, dat vermoedelijk uit een voor-Griekse
taal stamt en waarvan de betekenis niet gekend is.
ARONSKELK
Gevlekte aronskelk | Arum maculatum L.
Aron in de naam van de plant is gewoon een overname van Aron, de Griekse naam voor
de plant. Deze Griekse naam is waarschijnlijk afgeleid van het Griekse aros, dat nuttig
betekent, wegens het gebruik van de knolvormige wortelstokken als voedingsmiddel. Zo
werden vroeger in Egypte, Oost-Indië en in sommige delen van Europa Arum-soorten
gekweekt voor de wortelstokken. Die zijn weliswaar giftig, maar door ze te koken leveren
ze een onschadelijk meel op dat bij gebrek aan tarwemeel een voedselbron was.
Een andere minder aanvaarde verklaring is dat de naam van de plant verwijst naar de staf
van Aäron, de hogepriester van de Israëlieten die herhaalde malen in de Bijbel vermeld
wordt. De bloeikolf van de plant wordt dan vergeleken met een staf, teken van gezag. In
het Duits heet de plant trouwens Aronstab.
Het tweede deel van de Nederlandse naam duidt op de vorm van de bloeischede die als
een kelk de bloeikolf omvat. De bladeren zijn volledig groen of vertonen bruinzwarte
vlekken, vandaar Gevlekte aronskelk.
ASPERGE
Asparagus officinalis L. subsp. officinalis
De naam asperge is via de Latijnse naam afgeleid uit het Griekse aspharagos, een woord
dat zelf afkomstig is uit het Perzische asparag, dat jonge scheut betekent, inderdaad het
deel van de plant dat als een lekkernij gegeten wordt. Het is ook mogelijk dat het Griekse
aspharagos afgeleid is van speiro, d.i. zaaien, planten of spruiten met verwijzing naar de
opschietende aspergespruiten.
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BALLOTE
Stinkende ballote | Ballota nigra L.
De Nederlandse naam Ballote is afkomstig van de Latijnse geslachtsnaam Ballota, die
zelf een verlatijnsing is van een oude Griekse plantennaam Ballote. Dit laatste woord zou
afkomstig kunnen zijn van het Griekse werkwoord ballein, wegwerpen of werpen, omdat
de plant wegens haar onaangename, wat duffe geur, door het vee gemeden werd. Het
woord ballein kennen we ook in de term ballistiek.
BALSEMIEN – SPRINGZAAD
Reuzenbalsemien | Impatiens glandulifera Royle
Klein springzaad | Impatiens parviflora DC.
De Reuzenbalsemien is oorspronkelijk afkomstig uit India en het Himalayagebergte en
komt vanaf de 19de eeuw verwilderd in heel Europa voor, vooral in de buurt van water.
De plant werd vroeger en soms ook nu nog als sierplant gekweekt. Bij gunstige
omstandigheden kan ze tot twee meter hoog worden en reus in de naam is dus wel
verantwoord. Als de vruchten aangeraakt worden of een windstoot ondergaan worden de
zaden op een spectaculaire manier ver weg geschoten.
In het in 1549 verschenen Nederlandse kruidenboek Den Nieuwen Herbarius, dat is
dboeck vanden Cruyden van Leonhart Fuchs (1501-1566), een vertaling van zijn in 1542
verschenen Latijnse kruidenboek De Historia Stirpium, wordt verwezen naar een verband
tussen de helende balsem en de plant Balsemien: “De vrucht leyt men sommige dagen in
olie te weycke, ende men setse in de sonne, daerna dectmense met mist [mest] oft eerde
so langhe dat sy verrottet. Ende die olie heeft dan de cracht van Balsem, also sij seggen,
om allerley wonden te heylen [helen]. Ende door dien heetment Balsemcruyt.” In de in
1554 verschenen eerste uitgave van zijn kruidenboek beschrijft Dodoens het Balsam
appel manneken en het Balsam appel wijfken, dat later Balsamina femina genoemd werd
en nu Tuinbalsemien (Impatiens balsamina L) heet. Dodoens heeft het over een “olie die
met den vruchten [van die Balsam appel] in die sonnen ghewonnen es, heylt alle wonden.”
De Vlaamse plantkundige Matthias de Lobel (1538-1616) vermeldt in zijn in 1581
verschenen Kruydtboeck oft beschrijvinghe van allerleye ghewassen over de Balsamina
dat de plant dient “om de wonden daen mede toe te heylen ende de pijnden vande quade
sweeren ende zeericheden te versoeten met een constelicke Balsem die vande ghestooten
Balsem-appel oft in d’olie ghesoden [gekookt] ghemaeckt oft bereydt wordt, waer af
dat… de gheheele plante Balsamina ghenoemt is.” Het woord balsemien in
Reuzenbalsemien en Tuinbalsemien verwijst ernaar dat vroeger met delen van een
Balsamina een olie bereid werd die een balsemende, d. i. een pijnverzachtende, werking
op de huid had.
Klein springzaad stamt uit Oost-Siberië en Mongolië en is in het midden van de 19de eeuw
vanuit verschillende plantentuinen verwilderd geraakt. De plant breidt zich over
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Vlaanderen voortdurend uit. De naam Springzaad slaat op het wegspringen van de zaden
uit een vrucht, zoals bij de Reuzenbalsemien.
BARBARAKRUID
Gewoon barbarakruid | Barbarea vulgaris R. Brown
Stijf barbarakruid | Barbarea stricta Andrz.
Een definitieve verklaring voor de naam Barbarakruid hebben we niet gevonden. In het
in het Nederlands vertaalde kruidenboek van Leonhart Fuchs (1501-1566), verschenen in
1549, lezen we over het Barbarakruid: “Sint Barbaracruyt schijnt sijnen naem gevonden
te hebben vanden Latijnschen woorden Herba carpentariorum [Kruid van de timmerman;
Frans charpentier: timmerman], want also is dit cruyt in Latijn ghenaempt, om des wille
dat de timmerlieden, scrijnwerckers ende wagenmakers haer quetsuren daermede plegen
te ghenesen. Dwelck die Duytschen gehoort hebbende, hebben dat woort Carpentaria,
Barbara gemaect, gelijck sij somtijts in anderen gelijcken cruyden gedaen hebben.” Op
het eerste gezicht is die verbastering van Carpentaria naar Barbara toch niet erg
overtuigend.
We kunnen ook vermoeden dat de plant toegewijd is aan de heilige Barbara. Zij leefde
in de 3de eeuw na Chr. in Nicomedië in Klein-Azië. Ze had zich tot het christendom
bekeerd, tegen de wil van haar heidense vader. Die sloot haar op, liet zijn dochter folteren
en onthoofdde haar uiteindelijk. Onmiddellijk daarop werd hij door de bliksem dodelijk
getroffen. Sint-Barbara is o.m. de schutspatrones of beschermheilige van de timmerlieden
en schrijnwerkers omdat, zoals reeds beschreven door Leonhart Fuchs, de plant door die
vaklui gebruikt werd om wonden te genezen. Wegens die wondhelende werking van het
Barbarakruid is Sint-Barbara ook de beschermheilige van de militairen omdat die
blootstaan aan verwondingen. Tenslotte is Sint-Barbara de schutspatrones van alle vaklui
die in contact komen met vuur, brand, kruit en bliksem, wat verwijst naar de door de
bliksem gedode vader van de heilige Barbara. Tot die categorie behoren dan
brandweerlui, vuurwerkmakers, kanonniers, mijnwerkers en steenhouwers. Toen in
België nog steenkoolmijnen uitgebaat werden, werd door mijnwerkers op 4 december het
naamfeest van Sint-Barbara gevierd. Deze heilige werd vroeger ook bij onweer en bij
brandgevaar als beschermheilige aangeroepen. Het is ook mogelijk dat de plant haar naam
dankt aan het feit dat de bladeren ervan als een vitaminerijk saladekruid tot in december
en meer bepaald tot aan het naamfeest van de heilige Barbara (4 december) nog gevonden
en gegeten werden.
De hauwen van Stijf barbarakruid zijn rechtopstaand en stijf naar de stengel toe gericht.
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BEEMDGRASSEN
Straatgras | Poa annua L.
Veldbeemdgras | Poa pratensis L.
Ruw beemdgras | Poa trivialis L.
Schaduwgras | Poa nemoralis L.
Plat beemdgras | Poa compressa L.
Moerasbeemdgras | Poa palustris L.
Knolbeemdgras | Poa bulbosa L.
Beemd in de naam van de beemdgrassen betekent nat weiland en de meeste maar niet alle
planten van dit geslacht zijn aan vochtige biotopen gebonden.
Straatgras groeit op allerlei betreden en bereden plaatsen en komt overal ter wereld voor
waar ooit een mens voorbij is gekomen: in straten, tussen de tegels van voetpaden, in
straatgoten, tussen kasseien en ook in grasland. Veldbeemdgras komt voor te velde: in
weiden, hooiland en grasbermen, waar de grond matig vochtig tot zelfs droog is; een
belangrijk gras dat dikwijls gezaaid wordt voor het hooi dat het oplevert en op
sportvelden. Bij Ruw beemdgras zijn de stengels bovenaan en aan de bladscheden meestal
ruw, vandaar de naam. Schaduwgras is een gras van schaduwrijke loofbossen en andere
beschaduwde plaatsen. Plat beemdgras bezit een afgeplatte stengel en groeit op droge,
steenachtige gronden, op muren en ook in schraal grasland. Moerasbeemdgras komt voor
in rietkragen en in moerassige en andere heel natte milieus. Bij Knolbeemdgras zijn de
halmen aan de voet knolvormig verdikt.
BEEMDKROON
Knautia arvensis (L.) Coulter
Beemdkroon groeit het best in grasland en dat verklaart beemd in de naam, want dit is een
term voor een nat weiland. De bloemen staan samen in halfbolronde hoofdjes, waarbij de
buitenste bloemkronen stralend iets verder uitsteken, zodat op elke rechtopstaande
bloemsteel met telkens één hoofdje als het ware een kroon staat, vandaar dus
Beemdkroon.
BERENKLAUW
Gewone berenklauw | Heracleum sphondylium L.
Volgens Dodoens (1618) noemden de apothekers deze plant vroeger Branca ursina,
waarbij branca dierenpoot betekent en ursina verband houdt met het Latijnse ursus dat
beer betekent. Branca ursina slaat dus op de dierenpoot van een beer en zo is
waarschijnlijk de naam Berenklauw ontstaan. Wellicht verwees de oude Latijnse naam
naar de bladvorm: als men een jong blad met de bovenkant tegen de grond duwt, lijkt het
op een poot met klauwen van een beer.
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BERK
Ruwe berk | Betula pendula Roth
Zachte berk | Betula pubescens Ehrh.
Het woord berk zou afkomstig zijn van het Gotische woord bairhts, dat glanzend of wit
betekent, wat dan verwijst naar de witgekleurde schors van de boom.
Bij de Zachte berk zijn de jonge takken en de onderkant van de bladeren meestal zacht
behaard, terwijl dat bij de takken en de volwassen bladeren van de Ruwe berk niet het
geval is; vandaar de aanduidingen zacht en ruw. De witte schors van de Ruwe berk is
daarenboven met wratjes bezet wat misschien wel de doorslag heeft gegeven voor de
aanduiding ruw.
De Ruwe berk heet ook soms Witte berk of Zilverberk, omdat de schors witachtig is. En
voor de Zachte berk wordt soms de naam Moerasberk gebruikt omdat de boom graag nat
staat.
BERTRAM
Wilde bertram | Achillea ptarmica L.
De soortaanduiding Wilde dient om deze in het wild groeiende plant te onderscheiden van
de gekweekte Bertram (Anacyclus pyrethrum DC.), een plant waarvan de wortel tegen
tandpijn gebruikt werd en die bij Dodoens (1618) gewoon Bertram en Pyrethrum heet,
maar waarvoor ook de namen Roomse en Duitse bertram in omloop zijn. In het OudDuits werd die plant ook Perchtram en in het Midden-Hoogduits Berchtram genoemd en
vandaar dus de Nederlandse naam Bertram. Die oude Duitse namen zijn wellicht
verbasteringen van Pyrethrum.
BEUK
Fagus sylvatica L.
In het Middelnederlands heette de boom al boeke, bouk of beuke; de naam is heel oud en
naar de betekenis ervan heeft men het raden.
BEVERNEL
Grote bevernel | Pimpinella major (L.) Huds.
Kleine bevernel | Pimpinella saxifraga L.
In het kruidenboek van Dodoens uit 1618 heet de plant o.m. Bibenella. Uiteindelijk is de
naam Bevernel via het Oudhoogduits Bibenella ontleend aan de huidige Latijnse
geslachtsnaam Pimpinella. Volgens Carl Linnaeus in Philosophia Botanica (1751) is
Pimpinella afgeleid van Bipennula, afkomstig van Bipennatis foliis, wat betekent dat de
blaadjes van het samengesteld blad (Latijn folium = blad) in twee rijen staan (Latijn bi =
dubbel; pennis = vleugel). De samengestelde bladeren van de Pimpinella-soorten bezitten
inderdaad twee rijen blaadjes, het zijn zogenaamde veervormig samengestelde bladeren.
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Maar de Duitse deskundige wat betreft plantennamen Heinrich Marzell schrijft in het
Wörterbuch der Deutschen Pflanzennamen (1977) dat deze verklaring niet juist is; hij
geeft daarvoor geen reden, maar kan ook geen betere verklaring suggereren.
Bij Dodoens (1618) staat de Bevernel ook bekend als Steenbreek, een letterlijke vertaling
van de Latijnse naam Saxifraga, woord dat afgeleid is van saxum, d.i. steen, en frangere,
d.i. breken. Bevernel kreeg deze naam omdat zij in spleten tussen rotsgesteenten kan
groeien. Later in het volksgeloof dacht men dat deze plant dan ook tegen nier- en
blaasstenen gebruikt kan worden. Dodoens (1618) beschrijft het zo: “Beyde dese cruyden
[Grote en Kleine Bevernel] doen wateren ende verwecken de pisse seer crachtichlijck
ende genesen de droppelpisse [gevolg van prostaatvergroting] ende verstoptheyt der
nieren ende blasen. Sij ontdoen ende breken de steenen die in de blase oft nieren vast aen
een zijn ende drijven die met cleyne stuckskens af: daer van hebben sij den naem
Saxifragia, dat is Steenbreke gecregen.”
BIEZEN
Bosbies | Scirpus sylvaticus L.
Gewone waterbies | Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult.
Borstelbies | Isolepis setacea (L.) R. Brown
Vlottende bies | Isolepis fluitans (L.) R. Brown
Mattenbies | Schoenoplectus lacustris (L.) Palla
Ruwe bies | Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmel.) Palla
Heen | Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
Bosbies komt voor in bronbosjes, vochtige weiden en aan rivieroevers. Gewone waterbies
is een waterplant van moerassen en van oevers van sloten en plassen. Bij de Borstelbies
zijn de uiteinden van de stengels stekelig als de gepunte haren van een borstel. Vlottende
bies komt voor in sloten en plassen waarin de dunne stengels zweven of vlotten. Van
Mattenbies worden de stengels gebruikt voor het vlechten van matten, stoelzittingen en
manden; de plant worden ook wel eens gebruikt als grondstof voor de papierproductie.
Ruwe bies heeft ruwe kafjes. Heen is, zoals Henne in Hennegras, een oude Friese naam
voor een soort oevergewas. We vinden deze plant vooral aan de rand van sloten, poelen
en plassen en op zilte weilanden
BIGGENKRUID
Gewoon biggenkruid | Hypochaeris radicata L.
De oudere geslachtsnaam was Hypochoeris, waarbij het Griekse hypo onder betekent en
choeris overeenkomt met het Griekse choiros, d. i. big, zodat de geslachtsnaam big
betekent. Varkens en biggen zouden graag de planten eten, terwijl de plant ook groeit op
plaatsen waar varkens in de grond wroeten en dat zou tot de naam Biggenkruid geleid
hebben. Omdat de bladeren van de wortelrozet er als de huid van een big uitziet, kan dat
ook de naam Biggenkruid gesuggereerd hebben.
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BIJVOET
Artemisia vulgaris L.
De naam Bijvoet is uiteindelijk afgeleid van de Middelhoogduitse naam biboz voor deze
plant en heeft oorspronkelijk met het begrip voet niets te zien. In de jaren 1200 werd de
Duitse naam biboz omgevormd naar bivot en vandaar naar Beifuss. Dat die naam iets met
voeten te zien had, werd gemakkelijk aangenomen omdat de invloedrijke Plinius de
Oudere (23-79) in zijn boek Naturalis Historiae (eerste eeuw na Christus) beschreven
had dat met een aan het been (“bij de voet”) vastgebonden Artemisia-plant bij het
marcheren de vermoeidheid en pijnlijke voeten vermeden worden. In het in 1542
verschenen kruidenboek De Historia Stirpium Commentarii Insignes van Leonhart Fuchs
(1501-1566) treffen we de schrijfwijze Beyfuss aan. Vanuit die Duitse naam is de
oorsprong van het Nederlandse Bijvoet gemakkelijk verklaard.
Het bijgeloof over de heilzame invloed van Bijvoet heeft lang bestaan. In 1656 schreef de
Engelsman William Coles (1626-1662), botanist, herborist en arts in zijn boek The Art of
Simpling over de Bijvoet: “Als een soldaat van het voetvolk ’s morgens Bijvoet in zijn
schoenen legt, kan hij voor de middag 40 mijl lopen zonder vermoeid te zijn.”
BINGELKRUID
Tuinbingelkruid | Mercurialis annua L.
Deze plant heet in het Duits Bingelkraut en bingel zou afkomstig zijn van het oude Duitse
woord bungo dat knol betekent en dit zou dan slaan op de kleine, knolvormige vruchten.
Maar omdat een aftreksel van de plant urine-afdrijvende eigenschappen heeft, wordt ook
soms vermoed dat bingel afkomstig is van een oud Duits werkwoord bingeln dat urineren
betekent en dat zo het Duitse woord Bingelkraut ontstaan is.
De Nederlandse naam is via Binghel- cruyt gewoon uit het Duits overgenomen.
Dodoens (1618) onderscheidt het Tam Binghel-cruyt Manneken en het Tam Binghel-cruyt
Wijfken. De plant is inderdaad tweehuizig, maar wat bij Dodoens de mannelijke plant
genoemd wordt, is eigenlijk de vrouwelijke die de vruchtbeginsels met de zaadbeginsels
draagt. Die vruchtbeginsels liggen als steentjes twee aan twee en deden denken aan een
mannelijk geslachtsorgaan en vandaar manneken voor de vrouwelijke plant. En het
wijfken draagt lange aren met eigenlijk mannelijke bloemen die als de zaden beschouwd
werden en waarvan gedacht werd dat ze voor de vermenigvuldiging van de plant zorgen.
Dioscorides in zijn De materia medica (1ste eeuw na Christus) schreef dat als een vrouw
een aftreksel van de bladeren van het wijfken drinkt ze een dochter zal baren, gebruikt ze
het manneken, de vrouwelijke plant dus, dan baart ze een zoon. In de tijd van Dodoens
had het onderscheid tussen een manneken en een wijfken bij plantennamen niets te zien
met het voortplantingsproces bij planten, want toen had men daar nog geen duidelijke
kennis over.

11

BITTERKRUID – DUBBELKELK
Echt bitterkruid | Picris hieracioides L.
Dubbelkelk | Picris echioides L.
De wortel en het melksap van de stengel van Echt bitterkruid hebben een bittere smaak,
vandaar de naam.
De soorten van het geslacht Picris behoren tot de familie van de Samengesteldbloemigen
(Asteraceae, Composieten) en de bloemen staan hier dus verenigd in een bloemhoofdje.
Elk bloemhoofdje bezit alleen gele lintbloemen die omringd zijn door een zogenaamd
omwindsel dat uit twee kransen van groene bladeren bestaat, vandaar Dubbelkelk. Die
twee kransen – het omwindsel – lijken dus wel op een kelk, maar zijn dat niet.
BITTERZOET
Solanum dulcamara L.
De naam van deze plant is makkelijk te verklaren: als men op jonge stengels kauwt, proeft
men eerst iets bitters met dan een zoete nasmaak. Eigenaardig genoeg geeft in de Latijnse
naam het tweede, soortaanduidende woord dulcamara niet de werkelijke volgorde van de
smaakervaring weer, want afgeleid van dulcis, wat zoet betekent, en van amarus, bitter.
BLAUWE KNOOP
Succisa pratensis Moench
De blauwe bloemen zitten samen in een half bolrond tot bolrond hoofdje op de top van
de gemeenschappelijke bloemsteel en dat bloemgestel lijkt op een knobbel of knop, wat
leidde tot de naam Blauwe knoop.
BOERENWORMKRUID
Tanacetum vulgare L.
De zaden van deze plant werden vroeger door de landelijke bevolking gebruikt om
ingewandswormen te verdrijven, vandaar worm in de naam. Het was voldoende om ’s
morgens en ’s avonds een koffielepeltje zaden in te nemen. Waarom ook boer in de
plantennaam is niet onmiddellijk duidelijk. Wellicht omdat het een middel is dat op het
platteland aangewend werd.
BORSTELGRAS
Nardus stricta L.
De aartjes van dit gras zijn smal, 5 tot 9 mm lang en ze lopen uit op een fijne punt doordat
de onderste kroonkafjes een 1 tot 3 mm lange kafnaald dragen. Deze aartjes staan aan één
zijde van de aar, zodat als het ware een echte borstel met gepunte haren gevormd wordt
en vandaar de naam. Maar volgens een andere verklaring zouden de dunne, stijve bladeren
die uit de graszode opschieten de indruk van een borstel geven.
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BOSBES
Blauwe bosbes | Vaccinium myrtillus L.
De Blauwe bosbes komt algemeen voor in de bossen van de Kempen en draagt blauwe
bessen. Dodoens (1618) schrijft over deze plant: “De vruchten [de bessen] van dese
struyerkens [struikjes] worden in Brabant Crakebesien gheheeten, omdat zij tusschen de
tanden craken ende eenich geluyt van heur gheven alsmense bijt oft cnaeuwt.” Dodoens
vermeldt ook de naam Postelbesien, waarmee met die naam hetzelfde bedoeld wordt als
met Crakebesien, want postelen heeft als oude betekenis een geluid voortbrengen met de
mond.
BOSGIERSTGRAS
Milium effusum L.
Bosgierstgras lijkt wat op het gierstgras Pluimgierst (Panicum miliaceum L.), maar een
echte gierstplant is het niet, want Bosgierstgras was nooit zoals de gierstgrassen een
voederplant. Het gras groeit op voedselrijke, losse humusgrond van loofbossen, vandaar
bos in de naam.
BOSKORTSTEEL
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.
De tros van dit gras draagt in twee rijen 2 tot 4 cm lange aartjes met elk 5 tot 15 bloemen;
de onderste aartjes bezitten een heel korte steel. Dit gras komt voor in bossen en andere
schaduwrijke plaatsen. De korte steel en de groeiplaats vormen de verklaring van de naam
van de plant.
BOSRANK
Clematis vitalba L.
Deze plant groeit onder meer aan de rand van bossen en rankt zich als een klimplant vast
aan andere planten, maar kan ook gewoon over de grond kruipen.
BOTERBLOEM
Kruipende boterbloem | Ranunculus repens L.
Scherpe boterbloem | Ranunculus acris L.
Middelste waterranonkel | Ranunculus aquatilis L.
De kroonbladeren van de bloemen van de Boterbloemen hebben de kleur van natuurboter
– botergeel – en vandaar de naam. De Kruipende boterbloem bezit uitlopers. Het sap van
de Scherpe boterbloem bevat een giftige, scherp smakende stof, vandaar de naam.
Ranonkel is afgeleid van het Latijnse woord ranunculus, dat het verkleinwoord is van
rana, dat kikker betekent. De Waterranonkel is inderdaad een plant die dikwijls tussen de
kikkers in sloten en plassen leeft.
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BRAAM
Gewone braam | Rubus fruticosus L.
Braam is afgeleid van het Middelnederlandse brame dat doornstruik betekent en de
stengels van de braamstruik dragen, indachtig de botanische terminologie, weliswaar
geen doornen, maar wel scherpe stekels. Maar we kennen de termen braam en braampjes
ook als de oneffen rand van gesneden papier, gezaagde houten planken of metalen platen
en daarmee is de gelijkenis met de stekeldragende stengels van de Braam volledig.
BRANDNETEL
Grote brandnetel | Urtica dioica L.
Kleine brandnetel | Urtica urens L.
De plant heet in het Duits Brennessel en nessel zou uit het Oudhoogduits nezzi afgeleid
zijn, een woord dat net betekent en slaat op het gebruik van de vezels van deze plant voor
het weven van neteldoek. De Nederlandse naam netel kwam dus via het
Middelnederlandse netele uit het Duitse nessel.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden in het door de Duitsers bezette gebied van België
burgers verplicht om Brandnetels in te zamelen. Met de bastvezels werd neteldoek
geweven dat dan gebruikt werd voor het vervaardigen van verbandmateriaal en van
soldatenhemden.
BREM
Brem | Cytisus scoparius (L.) Link
Stekelbrem | Genista anglica L.
Kruipbrem | Genista pilosa L.
Net zoals voor de Gewone braam (Rubus fruticosus L. ) is Brem afgeleid van het
Middelnederlandse brame dat doornstruik betekent, d.w.z. een plant die bij contact
stekelig aanvoelt. Brem heeft inderdaad nogal stevige, ruw aanvoelende stengels, die
evenwel geen stekels of doornen dragen. De stengels werden vroeger samengebonden en
als bezem gebruikt.
Op de stengels van de Stekelbrem staan er dicht bij elkaar stekels. Bij de Kruipbrem liggen
of kruipen er gedeeltelijk takken over de grond.
BRONKRUID
Klein bronkruid | Montia minor C.C. Gmel.
Bronkruid is de letterlijke vertaling van Quellkraut, de Duitse naam van de plant.
Bronkruid groeit op natte gronden bij sloten, beken en in de omgeving van bronnen.
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BRUNEL
Gewone brunel | Prunella vulgaris L.
Bij Linnaeus was in 1753 de naam nog Brunella, nu Prunella. De naam Brunella verwijst
in de eerste plaats naar de bruine tot roodbruine kleur van de kelkbladeren van de violetof roodachtig gekleurde bloemen die in de bladoksels staan of naar het bruinig worden
van oudere planten. Vanwege die bruine kleur zou Brunella ook afgeleid kunnen zijn van
“Bräune” of “Halsbräune”, een soort ontsteking van de keel en de luchtpijp, die
behandeld werd door te gorgelen met een aftreksel van deze plant. In de
Middelnederlandse vertaling van het kruidenboek van Leonhart Fuchs uit 1549 staat de
herkomst van de naam zo beschreven: “Bruynelle heet men daerom alsoo, want het heeft
groote virtuyt [werkingskracht] teghen de bruyne [keelziekte] oft ontstekinghe inden
mondt. Inder Apoteken heet men dit cruyt Prunella.” Dit is een voorbeeld van de
zogenaamde signatuurleer, waarbij men aanneemt dat een eigenschap van een plant, hier
de bruine kleur, die plant ook geschikt maakt voor het behandelen van een ziekte die de
naam draagt van die eigenschap.
BUNTGRAS
Corynephorus canescens (L.) Beauv.
De naam Buntgras is afgeleid van Bentgras en bent zou dan ontstaan zijn uit bende in de
betekenis van een bundel, een groep. Het is een mogelijke verklaring, want de halmen
van dit gras zitten aan de basis in een dichte bundel bijeen en vormen zo stevige,
samengepakte graszoden.
CICHOREI
Wilde cichorei | Cichorium intybus L.
De Latijnse geslachtsnaam en de ervan afgeleide Nederlandse naam is een verlatijnsing
van de Griekse naam voor Cichorei, nl. Kichorion, zelf bestaande uit kio en chorion, die
respectievelijk betekenen ik ga en veld. De plant vinden we niet zozeer midden een veld,
maar eerder aan de randen ervan en ook in wegranden. In het Duits heet de plant
Wegwarte wat wegoppasser zou kunnen betekenen en verband houdt met de Griekse
naam Kichorion.
In Dodoens (1618) staat beschreven hoe de cichoreiplant gekweekt wordt en de gebleekte
bladeren als groente gegeten worden: “… in September oft October [wordt] sy [de
cichoreiplant] van de hoveniers met savel oft eerde bedect, nae dat de bladeren eerst
boven toe gebonden zijn: daer door worden die bladeren heel sneewitt, ende worden in
de wintersche maenden met Olie en Azijn gegeten, gelijckmen doet [met] veel ander
Salaet cruyden.”
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De door Dodoens beschreven kweekwijze kwam vanaf de jaren 1850 in het Brusselse tot
volle ontplooiing door het op grote schaal kweken van witlof (witloof, Brussels lof) uit de
wortels van een variëteit van de Wilde cichorei (Cichorium intybus var. foliosum).
DALKRUID
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt
De plant leeft in de beschaduwde dalen of valleien van bossen.
DEN
Grove den | Pinus sylvestris L.
Het woord den is een oud woord, de boom heette in het Middelnederlands danne, waarvan
de oorsprong verder onzeker is en het voorwerp van verschillende speculaties. Er zijn
vele soorten naaldbomen van het geslacht Pinus en grove in de naam verwijst naar een
grote, dikke, sterke, grof gebouwde boom.
Nog gebruikte namen voor de Grove den zijn Mast en Pijnboom; de laatste naam is
afgeleid van de Latijnse naam Pinus. Soms gebruikt men ook eenvoudigweg de naam
Gewone den of Dennenboom.
De in onze streken gebruikte kerstboom is heel uitzonderlijk een Den of Dennenboom,
maar gewoonlijk een Fijnspar (Picea abies (L.) H. Karsten; Kerstspar), die in het Duits
naast Fichte ook Tannenbaum heet. De Tannenbaum uit het Duitse liedje “O
Tannenbaum” werd dus per vergissing in het Nederlands een Dennenboom.
DISTEL
Akkerdistel | Cirsium arvense (L.) Scop.
Speerdistel | Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Kale jonker | Cirsium palustre (Huds.) Druce
Moesdistel | Cirsium oleraceum (L.) Scop.
Kruldistel | Carduus crispus L.
Er zijn veel plantensoorten die in hun naam het woord distel dragen. De planten van die
soorten bezitten meestal bladeren die aan de randen stekels bezitten. Naast de hiervoor
vermelde soorten nog enkele voorbeelden: Melkdistel (Sonchus oleraceus), Driedistel
(Carlina vulgaris), Gezegende distel (Cnicus benedictus), Kogeldistel (Echinops ritro).
Het woord distel is via allerlei omvormingen uiteindelijk afkomstig van het IndoGermaanse woord (s)teig dat steken betekent en verwant is met stekel, steek en stekken.
De bladeren van de Speerdistel lopen uit op een lancetvormige eindslip en dat verklaart
misschien de Nederlandse naam. De Kale jonker heeft een lange, stijve, rechtopstaande
stengel met weinig vertakkingen en weinig opvallende bladeren. De plant maakt zo een
wat berooide, kale indruk en vandaar de naam Kale Jonker, wat betekent Arme Edelman,
statig, maar toch arm. De Moesdistel, waarvan de bladeren niet gestekeld zijn, wordt in
de Oosterse landen soms gebruikt als moesgroente. Door aflopende bladeren bezit de
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stengel van de Kruldistel vleugels die stekels dragen en daardoor een gekroesd of gekruld
uitzicht hebben en ook de bladranden bezitten een golvende of krullende rand.
DONDERKRUID
Inula conyzae (Griesselich) Meikle
De naam Donderkruid is een vertaling van Donnerwurz, een oude Duitse naam voor deze
plant, waarin Donner in het Nederlands donder betekent en Wurz kruid. De Germanen
dachten dat de dondergoden Donar of Thor de donder en de bliksem veroorzaken. Om
zich tegen de toorn van deze goden en dus tegen donder en bliksem te beschermen,
plantten de Germanen deze plant bij hun hut of hingen ze bij de deur een bosje
Donderkruid op.
Donderkruid is in Vlaanderen ook een volksnaam voor Huislook (Sempervivum tectorum
L.), een plant die op het dak van een huis, een berghok, een schuurtje of een hondenhok
groeit en als voedingsstof genoeg heeft aan het neerwaaiend stof. Vroeger zag men op het
Vlaamse platteland Huislook op bijna alle daken van gebouwtjes bij boerderijen en
kortwoningen. Ook van deze plant werd vroeger gedacht dat ze beschermt tegen donder
en blikseminslag.
DOORNAPPEL
Datura stramonium L.
De grote doosvrucht van de plant, die enigszins de vorm heeft van een wat uitgerekte
appel, is dicht bezet met ongelijke, stijve stekels, vandaar de naam van de plant.
Deze plant stamt uit Mexico en Noord-Amerika en werd vanaf het midden van de 16de
eeuw in Europa als tuinplant gekweekt. In het begin van de 18de eeuw raakte ze al in
Duitsland verwilderd en verspreidde ze zich geleidelijk over heel Europa.
De plant is giftig en werd vroeger wel eens als geneesmiddel voor geesteszieken gebruikt.
Soms werd de rook van verbrande bladeren ingeademd als een verzachtend middel tegen
astma. De plant werd vroeger ook soms ingezet om ratten en mollen te verdrijven, die
door de geur van de plant afgeschrikt werden, vandaar de volksnaam Mollekruid.
DOORNZAAD
Heggendoornzaad | Torilis japonica (Houtt.) DC.
De plant groeit aan heggen, op ruige plaatsen en tussen het kreupelhout. De vruchten
dragen kleine, fijn getande stekels en de zaden zijn ook bedekt met korte stekeltjes, hier
doornen genoemd, vandaar de naam.
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DOTTERBLOEM
Caltha palustris L.
Dotter is ontstaan uit dodre, een Middelnederlands woord voor eidooier en het woord
heeft betrekking op de dooiergele kleur van de bloemen.
DOVENETEL
Witte dovenetel | Lamium album L.
Paarse dovenetel | Lamium purpureum L.
Doof is een oud woord voor gevoelloos of ongevoelig; een doof iemand is gevoelloos
voor geluiden. Deze netels geven bij aanraking een ongevoelige reactie, in tegenstelling
met het branden van de erop lijkende Brandnetels, vandaar ook netel in de naam.
DRAVIK
IJle dravik | Bromus sterilis L.
Zachte dravik | Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus
Zwenkdravik | Bromus tectorum L.
Voor de herkomst en de verklaring van de naam Dravik worden vele verklaringen
gegeven die alle onzeker zijn en waarop hier niet verder wordt ingegaan.
Alle grassen van het geslacht Bromus lijken in grote trekken op Gekweekte haver (Avena
sativa L.).
De aartjes van de IJle dravik vallen bij rijpheid van de graanvruchten heel snel uiteen,
wat Linnaeus deed vermoeden dat deze plant geen vruchtbare zaden voortbrengt en dus
steriel is, zodat hij het gras de naam Bromus sterilis gaf. Het woord ijl betekent o.m. leeg
en dan zou ijl in de naam van het gras erop wijzen dat de aftakelende aartjes van IJle
dravik geen vruchten bevatten. Het is ook mogelijk dat het heel losse uitzicht van de pluim
van de IJle dravik in vergelijking met de pluim van de Gekweekte haver tot ijl in de naam
geleid heeft.
Van de bladeren van de Zachte dravik zijn de bladschijven en de bladscheden fluwelig
behaard, zodat het gras in zijn geheel zacht aanvoelt en vandaar de naam. Zwenk in
Zwenkdravik is afkomstig van het werkwoord zwenken. Zwenken betekent slingeren,
zwaaien of zwieren en bij Zwenkdravik wordt bij dit gras gewoon verwezen naar de
pluimen met de aartjes die neerhangen en zo ietwat kunnen rondslingeren of zwenken in
de wind.
DROOGBLOEM
Moerasdroogbloem | Gnaphalium uliginosum L.
De geslachtsnaam Gnaphalium is een verlatijnsing van de oude Griekse plantennaam
Gnaphallion, afgeleid van gnaphallon, wat wol of vilt betekent en waardoor de
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geslachtsnaam zinspeelt op de beharing van de plant. Het dikwijls witwollig uitzicht van
de plant, vooral rond de bloemhoofdjes, is te wijten aan een sterke beharing. Daardoor
verliest ze in beperkte mate water met het gevolg dat ze goed geschikt is om gedroogd te
worden en vandaar de naam Droogbloem. De plant groeit wel op vochtige plaatsen,
vandaar trouwens Moerasdroogbloem.
DUINDOORN
Hippophae rhamnoides L.
De Duindoorn is een struweelvormende plant van onze Vlaamse kustduinen. Het is een
heester met rimpelige takken die op takdoornen uitlopen en dat verklaart de naam van de
plant.
DUINRIET
Duinriet | Calamagrostis epigejos (L.) Roth
Hennegras | Calamagrostis canescens (Weber) Roth
Het Duinriet bezit een grote pluim met aartjes die vergelijkbaar is met de pluim van Riet
(Phragmites australis), maar de plant groeit wel op het land, zoals in de duinen en dat
verklaart de hele naam van het gras.
Hennegras groeit op vochtige plaatsen, aan waterkanten en vooral ook in elzenbroeken.
Waarschijnlijk is Henne taalkundig verwant met Heen, de naam van een Bies. Henne en
Heen zijn gewoon algemene namen voor planten die aan de oevers van rivieren en plassen
en in andere natte milieus groeien.
DUIVENKERVEL
Gewone duivenkervel | Fumaria officinalis L.
Kervel in de naam wijst op een zekere gelijkenis van de bladeren met die van de
gekweekte Echte kervel (Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.).
Het verband met duiven kan op drie manieren gelegd worden. De spoor van de bloemen
kan vergeleken worden met de krop van een duif, wat o.m. tot uiting komt in Duivenkrop,
een volksnaam voor deze plant. Het is ook mogelijk dat de hele bloem vergeleken wordt
met de vorm van een duif, wat ook tot de naam Duivenkervel geleid kan hebben. De naam
van de plant kan er ook op wijzen dat duiven graag van de plant eten.
DUIZENDBLAD
Gewoon duizendblad | Achillea millefolium L.
Duizendblad verwijst gewoon naar de heel fijne insnijdingen van de bladeren, zodat elk
blad er als duizend blaadjes uitziet.
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DUIZENDGULDENKRUID
Echt duizendguldenkruid | Centaurium erythraea Rafn
In Middelnederlandse geschriften heet deze plant Centaurea en bij Dodoens (1618) Cleyn
Centaurium, namen die we terugvinden in de Latijnse geslachtsnaam Centaurium.
Volgens Dodoens is die naam afgeleid “van den Centaur Chiron die dat eerst gevonden,
versocht ende zijn crachten te kennen gegeven oft ontdeckt heeft”. De centaur Chiron of
Cheiron is een figuur uit de Griekse mythologie, half mens, half paard, die beroemd
geweest zou zijn om zijn kennis van de geneeskunde en die de geneeskrachten van het
herba Centauri – Centauri-kruid – ontdekt zou hebben.
Volgens een enigszins betwiste analyse zou uit de oude naam Centaurea of Centaurium
onrechtstreeks de Nederlandse naam Duizendguldenkruid ontstaan zijn. Centaurium
bestaat uit cent en aureum, die respectievelijk honderd en goud, verguld of gouden
muntstuk betekenen. Strikt genomen zou de plant dus de naam Honderdguldenkruid
kunnen dragen en die naam komt als Hondertguldencruyt ook voor in een boek van Petrus
Hondius (1578-1621) over zijn kruidentuin (1621). De plant heeft echter in de
kruidengeneeskunde zoveel geneeskrachtige toepassingen dat ze meer naar waarde
geschat werd en al in de jaren 1500 in Duitsland de naam Tausendt gülden Kraut genoemd
werd, waaruit de Nederlandse naam Duizendguldenkruid afgeleid is.
DUIZENDKNOOPFAMILIE
Varkensgras | Polygonum aviculare L.
Zwaluwtong | Fallopia convolvulus (L.) Å. Löve
Perzikkruid | Persicaria maculosa S.F. Gray
Waterpeper | Persicaria hydropiper (L.) Spach
Beklierde duizendknoop | Persicaria lapathifolium (L.) Delarbre
Deze planten bezitten stengels met duidelijk zichtbare knopen en ook met vliezige
kokertjes die de stengel omringen overal waar er een blad aan de stengel vastzit, vandaar
Duizendknoopfamilie.
Varkensgras werd als voeder aan de varkens gegeven en werd vroeger voor die dieren
ook als geneesmiddel gebruikt, vooral als ze niet willen eten. De naam kan er ook op
wijzen dat Varkensgras weelderig groeit op plaatsen waar varkens in de grond wroeten.
De bladeren van Zwaluwtong zijn toegespitst met een hart- of pijlvormige voet en deze
vorm gaf aanleiding tot de naam van de plant. Waterpeper groeit op vochtige plaatsen
aan en in sloten en gedroogde, verpulverde bladeren smaken en ruiken naar peper.
Perzikkruid bezit bladeren die lijken op die van een Perzikboom. Op de onderkant van de
bladeren van de Beklierde duizendknoop zitten ronde, gele kliertjes, waaraan de plant haar
Nederlandse naam dankt.
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EENBES
Paris quadrifolia L.
De bovengrondse, rechtopstaande stengel van deze plant draagt aan de top één bloem,
waaruit zich één zwarte, bolronde bes ontwikkelt en vandaar de naam.
EGELSKOP
Grote egelskop | Sparganium erectum L.
Aan de hoogste takken van deze eenhuizige waterplant staan bovenaan vele bolronde,
mannelijke hoofdjes met meeldraden, daaronder staan de bolronde, vrouwelijke hoofdjes
met vrouwelijke bloemen. Na bestuiving en bevruchting groeien de vrouwelijke hoofdjes
uit tot vruchthoofdjes met een diameter van 12 tot 18 mm. Die vruchthoofdjes lijken wat
op een in elkaar gerolde egel die aan de top of kop van de stengels staat en vandaar
Egelskop.
Naast de Grote egelskop kennen we in Vlaanderen ook een zeldzamere en kleinere Kleine
egelskop (Spaganium emersum Rehm.).
EIK
Zomereik | Quercus robur L.
Wintereik | Quercus petraea Lieblein
Amerikaanse eik | Quercus rubra L.
Deze bomen heetten in het Middelnederlands onder meer eike en bij Cornelis Kiliaan in
zijn Etymologicum Teutonicae Linguae (1599) staan de namen eecke en eycke. Het is dus
een oude naam waarvan de verre oorsprong niet met zekerheid gekend is.
De Zomereik bloeit gewoonlijk 10 tot 14 dagen vroeger dan de Wintereik en dat zou zomer
en winter in de namen van deze bomen verklaren.
De Amerikaanse eik werd als sierboom al van in de achttiende eeuw in Europa aangeplant
en verwilderde. Hij is inheems in Noord-Amerika en werd van daaruit ingevoerd, vandaar
zijn naam.
ELS
Zwarte els | Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Witte els | Alnus incana (L.) Moench
De naam van deze boom stamt uit het Middelnederlands, waar hij toen onder meer else
genoemd werd.
Bij de Zwarte els is de schors van de oudere stammen en takken donkergrijs tot
zwartachtig gekleurd, vandaar de naam. Bij de Witte els is de schors lichtgrijs en
helderder dan bij de Zwarte Els.
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ENGELWORTEL
Gewone engelwortel | Angelica sylvestris L.
Engel in de naam van deze plant is afgeleid van de Latijnse geslachtsnaam Angelica, die
zelf afgeleid is van het Latijnse woord angelus dat engel, boodschapper of bode betekent.
Wortel, het tweede deel van de naam, verwijst naar de genezende werking van de wortel
van de plant. In Dodoens (1618) staat het zo beschreven: “Deze wortel van Angelica
opent, ontdoet, maeckt dun, verteert, doet sweeten, wederstaet alderhande vergift, ende
gheneest alle pestige ende besmettelijcke siekten, alsmense in tijts ghebruyckt.”
Zowel de wetenschappelijke geslachtsnaam Angelica als engel in de Nederlandse naam
Engelwortel hebben hun naam te danken aan het naïef volksgeloof dat een engel de
geneeskrachtige eigenschappen van deze plant geopenbaard heeft.
EPPE
Melkeppe | Peucedanum palustre (L.) Moench
Kleine watereppe | Berula erecta (Huds.) Coville
Melkeppe, een plant van moerassige weilanden, vijvers en sloten, behoort samen met
Selderij (Apium graveolens) tot de familie van de Schermbloemigen (Apiaceae,
Umbelliferen) en komt bijna uitsluitend in de Kempen voor. De jonge delen van de
Melkeppe bevatten melksap, vandaar melk in de naam.
Bij Dodoens (1618) heet Selderij (Apium graveolens L.) Gemeyne Eppe. Hij schrijft
daarbij: “Dese Eppe is in Walschland somtijts De L’Appe geheeten, in Vranckrijck oock
Appi”, zodat we mogen aannemen dat de naam Eppe rechtstreeks of via het Franse De
L’Appe of Appi uit het Latijnse Apium afkomstig is. Apium zelf zou kunnen afgeleid zijn
van apion, zelf weer ontstaan uit pioon, wat glanzig betekent en wat dan slaat op de glans
van de bovenzijde van de bladeren van Selderij. Maar Apion zou ook afgeleid kunnen zijn
van het Keltische apon, wat water betekent. Echte selderij bij voorbeeld is als wilde plant
te vinden op natte, grazige terreinen. De nu gekweekte selderij is Apium graveolens var.
rapaceum.
De Kleine watereppe leeft in sloten, vijvers en moerassen, vandaar Watereppe. De Grote
watereppe (Sium latifolium L.) komt ook in Vlaanderen voor, maar is heel zeldzaam. Deze
plant is groter dan de Kleine watereppe.
EREPRIJS
Akkerereprijs | Veronica agrestis L.
Klimopereprijs | Veronica hederifolia L.
Gewone ereprijs | Veronica chamaedrys L.
Mannetjesereprijs | Veronica officinalis L.
Veldereprijs | Veronica arvensis L.
Grote ereprijs | Veronica persica Poiret
Tijmereprijs | Veronica serpyllifolia L.
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De naam Ereprijs komt van het Duitse Ehrenpreis (15de eeuw), een samenstelling van
Ehre, d. i. eer, en een afleiding van preisen, d. i. prijzen, loven. De planten werden dus
niet Ereprijs genoemd omdat ze na een of andere wedstrijd met een ereprijs bedeeld
werden, maar wel omdat ze, volgens Dodoens (1618), “eer ende prijs oft loff” verdienen
en die planten dus wegens hun geneeskrachtige eigenschappen “met alle eer te prijzen
zijn”.
Volgens dezelfde uitgave uit 1618 van Dodoens’ kruidenboek is er een onderscheid
tussen Eerenprijs Manneken en Eerenprijs Wijfken, twee verschillende soorten Ereprijs
die toch moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn en die door de landelijke bevolking dan
maar met manneken en met wijfken benoemd werden. Zo is de huidige naam
Mannetjesereprijs ontstaan voor Veronica officinalis L. en het Eerenprijs Wijfken komt
overeen met Tijmereprijs, Veronica serpyllifolia L., een Ereprijssoort waarvan over de
bladeren met enige toegeeflijkheid gezegd mag worden dat ze lijken op de bladeren van
de Tijmplant. Dit onderscheid tussen manneken en wijfken had, zoals bij mannelijk en
vrouwelijk Bingelkruid, in de tijd van Dodoens niets te maken met geslachtelijke
verschillen of met de voortplanting bij planten, want daar had men toen nog geen duidelijk
idee over.
ES
Fraxinus excelsior L.
De Middelnederlandse naam voor deze boom was onder meer essche, waarvan de verdere
oorsprong onbekend is.
ESDOORN of AHORN
Gewone esdoorn | Acer pseudoplatanus L.
Noorse esdoorn | Acer platanoides L.
Spaanse aak | Acer campestre L.
De boomnamen Es en Esdoorn bevatten het gemeenschappelijke woord es, waarvan de
etymologische verklaring niet met zekerheid gekend is. Voor het woord doorn in de naam
Esdoorn is de verklaring te vinden in de wetenschappelijke geslachtsnaam Acer, die
scherp of spits betekent en die verwijst naar de scherpe of “doornachtige” uiteinden van
de bladlobben van de min of meer diep ingesneden enkelvoudige bladeren van de meeste
Esdoorn-soorten. We zien dat onder meer goed bij de gespleten bladeren van de Noorse
esdoorn. De Duitse naam van die boom is trouwens Spitz-Ahorn, waarin dus duidelijk op
de spitse of scherpe uiteinden van de bladlobben verwezen wordt.
Er wordt ook beweerd dat de wetenschappelijke geslachtsnaam Acer eigenlijk sterk
betekent, wat dan zou verwijzen naar het harde hout van die bomen. En daarmee in
verband zou doorn in de Nederlandse naam ook verwijzen naar het stevige hout waarmee
vroeger lansen met een harde, scherpe punt gemaakt werden.
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De Esdoorn heet in het Duits Ahorn en in oudere Nederlandse geschriften treft men de
naam Ahorn ook wel eens aan, terwijl hij nu nog zelden gebruikt wordt. Bij Cornelis
Kiliaan in zijn Etymologicum Teutonicae Linguae (1599) staat de naam Aen-horn. j. [d.i.]
ahorn, met als verklaring Platanus, een begrijpelijke vergissing, want de bladeren van de
Gewone esdoorn lijken goed op die van de Plataan. De oorsprong van de naam Ahorn is
zeer speculatief. Ahorn zou afgeleid zijn van de Griekse a, in de betekenis van zeer, en
het Griekse woord keras, d.w.z. hoorn, wat Ahoorn of Ahorn oplevert en waarmee het
hout van de Esdoorn aangeduid wordt dat zo hard als hoorn is.
De Gewone esdoorn heet zo om deze soort te onderscheiden van andere Esdoorn-soorten,
die al van Carl Linnaeus (1707-1778) hun wetenschappelijke naam kregen. Voor Acer
platanoides schrijft Linnaeus in zijn Species plantarum (1753): “Habitat in Europa
borealis”, wat betekent: “Komt voor in Noord-Europa”, en daarmee is de herkomst van
de Nederlandse naam Noorse esdoorn verklaard.
Voor de Spaanse aak of Acer campestre vermeldt Linnaeus in Species plantarum (1755):
“Habitat in Scania & australiori Europa”, d.w.z. “Komt voor in Zweden en in ZuidEuropa” of “Komt voor van Zweden tot Zuid-Europa” en dat gaf wellicht aanleiding tot
de aanduiding Spaans in Spaanse aak. Aak is vermoedelijke afgeleid van aecker, wat
eikel betekent, de vrucht van de aeckerboom of eikeboom en in de volksmond werd de
Spaanse aak wellicht vroeger als een soort Spaanse eik beschouwd. Voor de Spaanse aak
gebruikt men veelal ook de naam Veldesdoorn, afgeleid van het Latijnse campestre, dat
op het veld groeiend betekent.
FIJNSTRAAL
Canadese fijnstraal | Conyza canadensis (L.) Cronq.
Scherpe fijnstraal | Erigeron acer L.
Zomerfijnstraal | Erigeron annuus (L.) Desf.
Hoge fijnstraal | Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker
Fijnstraal slaat op de smalle, lintvormige straal- of lintbloemen van de bloemkorfjes van
deze planten.
De Canadese fijnstraal kwam in de zestiende eeuw vanuit het westen van Noord-Amerika
in West-Europa terecht, samen met verpakkingen waarmee beverhuiden ingevoerd
werden. De plant zou ook in 1656 vanuit een plantentuin in de Franse stad Blois ontsnapt
zijn en zou geleidelijk aan heel Europa en delen van Azië veroverd hebben. Over de
Canadese fijnstraal schreef Carl Linnaeus in Species plantarum (1753): “Habitat in
Canada, Virginia, nunc in Europa australi” en vandaar Canadese in de naam (Europa
australi betekent Zuid-Europa). De plant komt wel voor in Canada, maar dit is niet het
land van oorsprong van de in Europa levende exemplaren.
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De bladeren van de Scherpe fijnstraal hebben een scherpe smaak, vandaar de naam. De
Zomerfijnstraal bloeit in de zomer, maar dat is ook het geval voor de andere soorten die
hier vermeld worden.
De Hoge fijnstraal is in Vlaanderen sterk in opmars. Deze plant is in 1990 via de haven
van Antwerpen met de graaninvoer vanuit Zuid-Amerika hier terechtgekomen. Ze is nu
in heel Vlaanderen verspreid en voelt zich ook al zeer goed thuis in verstedelijkte
gebieden. De plant wordt dikwijls verward met de Canadese fijnstraal.
FLUITENKRUID – KERVEL
Fluitenkruid | Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann
Fijne kervel | Anthriscus caucalis Bieb.
Dolle kervel | Chaerophyllum temulum L.
Fluitenkruid heeft een stevige, holle stengel en met een uitgesneden stukje met onderaan
een dwars vlak in de knoop, kun je een fluitje maken, meer bepaald iets wat lijkt op een
pijpje van een zogenaamde panfluit. Je moet dan zijdelings op de bovenste opening
blazen, zoals je dat kunt doen met een geopende wijnfles, waardoor je dan een dof geluid
kunt horen.
Over de herkomst van het woord kervel zijn er twee opvattingen. Kervel heette in het
Oudgrieks Kairefyllon, waarin kairo “ik verheug me” betekent en fyllon blad. Daarmee
wordt er verwezen naar de aangename geur en smaak van het keukenkruid Echte kervel
(Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.). Kairefyllon werd in het Latijn Caerefolium, vandaar
ook de Latijnse geslachtsnaam van Dolle kervel (Chaerophyllum temulum L.). Volgens
sommigen zou dan uit Caerefolium de Franse naam Cerfeuil en de Nederlandse naam
Kervel ontstaan zijn. Volgens anderen is Kervel uit het Hoogduitse Kerbel afkomstig, nog
altijd de Duitse naam voor het geslacht Anthriscus waartoe de Echte kervel behoort. De
Duitse naam Kerbel staat dan weer in verband met het Duitse werkwoord kerben dat
kerven betekent en dat slaat dan op de diep ingesneden of ingekerfde bladeren van de
Kervel-soorten.
Fijne kervel is een zeldzame plant van onze Vlaamse kustduinen. Ze behoort tot hetzelfde
geslacht als gekweekte Echte Kervel (Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.) en met de fijn
ingesneden bladeren vertoont de plant ermee een grote overeenkomst.
Dolle kervel lijkt ook op Echte kervel. De plant is giftig en als bijvoorbeeld koeien er zeer
veel van gegeten hebben, worden de dieren suf en dronken, vandaar Dolle kervel.
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FONTEINKRUID
Gekroesd fonteinkruid | Potamogeton crispus L.
Schedefonteinkruid | Potamogeton pectinatus L.
Fonteinkruid wijst erop dat dit waterplanten zijn. Gekroesd fonteinkruid, vroeger ook
Gekruld fonteinkruid genoemd, draagt bladeren die meestal duidelijk gegolfd zijn, van
daar gekroesd in de naam, afgeleid van het werkwoord kroezen dat krullen of kronkelen
betekent.
Het kenmerkende van het Schedefonteinkruid zijn de lange bladscheden, vandaar de
naam.
GAGEL
Wilde gagel | Myrica gale L.
Van het woord gagel voor deze heester is de etymologie niet met zekerheid gekend. Gagel
is wellicht afgeleid van gale, afkomstig van het Keltische gal dat balsem of harsachtige
geur betekent. De Kelten zouden een extract van de bladeren gebruikt hebben om
daarmee pijnlijke handen en benen te behandelen. Een andere mogelijke verklaring is dat
gale door de Zwitserse plantkundige Gaspard Bauhin (1560-1624) overgenomen werd
van Gale, een Engelse naam voor deze plant. Maar het Engelse gale kan ook frisse wind
of briesje betekenen, wat dan zou slaan op de aangename geur van de plant. Het woord
werd dan later door Carl Linnaeus in de wetenschappelijke naam opgenomen. De plant
draagt ook wild in haar naam, omdat ook nog andere Myrica-soorten bestaan, zoals de
Wasgagel (Myrica pensylvanica Loisl.).
GANZENBLOEM
Gele ganzenbloem | Glebionis segetum (L.) Fourr.
De Gele ganzenbloem behoort tot de familie van de Samengesteldbloemigen (Asteraceae,
Composieten) en zowel de lint- als de buisbloemen van het bloemkorfje zijn dooiergeel
gekleurd, vandaar Gele ganzenbloem.
Vermoed wordt dat die planten Ganzenbloem genoemd worden omdat ze in de vroege
zomer beginnen te bloeien op het ogenblik dat de jonge ganzen in de weiden gedreven
worden. Maar het is ook mogelijk dat die naam er kwam omdat de bladeren van de plant
enige gelijkenis vertonen met de voet met tenen van een gans.
GANZENVOET
Melganzenvoet | Chenopodium album L.
De geslachtsnaam is te danken aan het feit dat de hoekige bladeren van de meeste soorten
van dit geslacht enige gelijkenis vertonen met de poten met zwemvliezen van een gans.
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Ook de Latijnse geslachtsnaam Chenopodium bestaat uit de Griekse woorden chen en
podion, die respectievelijk gans en voetje betekenen.
Mel houdt verband met meel, want de bladeren zijn als het ware met meel bestoven.
GASPELDOORN
Ulex europaeus L.
De takken van de Gaspeldoorn lopen uit op lange, gespitste, sterk stekende doornen en
deze takken dragen zijtakken die ook weer eindigen op doornen. Ook de bladeren zijn
stekend. Al deze tot scherpe doornen omgevormd stengels, die al een deel van de naam
verklaren, en de priemvormige bladeren maken van deze heester al van in de 18de eeuw
een uitstekende haagplant die dieren en eventueel mensen op een afstand houdt. Het eerste
lid gaspel is afgeleid van het Middelnederlandse gaspe, dat haak of gesp betekent. Het is
mogelijk dat gaspel gewoon betekent dat men zich kan vasthaken aan deze van doornen
voorziene struik. Het is ook mogelijk dat korte, gedoornde takjes vroeger gebruikt werden
om als een soort gesp kledingstukken samen te houden, maar het kan ook dat men in die
takjes met de doornen een gelijkenis zag met spelden die als gesp voor de sluiting van
kleding dienden.
GELDERSE ROOS
Gelderse roos | Viburnum opulus L.
De naam Gelderse roos wordt, misschien wel voor de eerste keer, vermeld in het
Kruydtboeck oft beschrijvinghe van allerleye ghewassen (1581) van de Vlaamse arts en
plantenkenner Matthias de Lobel (1538-1616). Daarin schrijft hij dat de“Gheldersche
Roose-boom” een bloem draagt “schoone gelijck een witte Roose”. Maar De Lobel
beschreef daarmee niet de bloem van de struik die we nu Gelderse roos noemen, maar
wel een cultuurvariëteit van die struik, namelijk de sierheester die nu Gewone sneeuwbal
(Viburnum opulus, cultivar Roseum) heet. De Gewone sneeuwbal bezit een bolrond
bloemgestel waarvan alle witte bloemen dezelfde vorm hebben en alle onvruchtbaar zijn.
En met sneeuwbal wordt verwezen naar het bolronde bloemgestel en in de
wetenschappelijke naam wordt met cultivar Roseum verwezen naar de “witte Roose” die
De Lobel in de bloem zag. De struik die nu Gelderse roos heet, en dus geen Rozen-soort
is, bezit een eerder afgeplat bloemgestel waarvan de buitenste bloemen groter zijn dan de
binnenste en alleen die randbloemen zijn onvruchtbaar. De naam Gelderse roos werd dus
oorspronkelijk gebruikt voor een struik met een bolrond bloemgestel, de Gewone
sneeuwbal – Viburnum opulus, cultivar Roseum – en nu voor een struik met een afgeplat
bloemgestel – Viburnum opulus L.
Gelderse in Gelderse roos houdt verband met het Hertogdom Gelre, de oude naam van
de provincie Gelderland in Nederland. In de riddertijden stonden de hertogen en graven
van Gelderland in hoog aanzien bij de vorsten in de omliggende landen. In de oudste
familiewapens van de edelen van Gelre stonden er bloembladeren afgebeeld waarvan men
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aannam dat ze behoren bij de bloemen van een Sneeuwbal-soort met een bolrond
bloemgestel, de Gewone sneeuwbal (Viburnum opulus, cultivar Roseum ) en die
oorspronkelijk Gheldersche Roose-boom genoemd werd. Later ging de naam Gelderse
roos over naar een Sneeuwbal met een afgeplat bloemgestel, waarvan nu de
wetenschappelijke naam Viburnum opulus is. Uiteindelijk is gebleken dat de
bloembladeren in het heraldische wapen niet de bloembladeren van een Sneeuwbal-soort
waren, maar van Mispel-bloemen. Er wordt ook geschreven dat de naam Gelderse roos
in verband staat met de stad Geldern in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, waarvan
het huidige stadswapen drie stilistische afbeeldingen van Mispel-bloemen vertoont, maar
die misschien vroeger aangezien werden als afkomstig van een Sneeuwbal-soort.
GELE PLOMP – WITTE WATERLELIE
Gele plomp | Nuphar lutea (L.) Smith
Witte waterlelie | Nymphaea alba L.
Een vroegmiddeleeuwse benaming voor de Gele plomp is Aplompe. A is een oud woord
voor water. Plomp is misschien gewoon een klanknabootsend woord voor plompen,
d.w.z. met het geluid plomp in het water vallen. Zo zou Gele plomp, de Nederlandse naam
voor deze plant, gewoon kunnen betekenen “de-in-het-water-geplompte” met
geelgekleurde bloemen.
Op de nationale vlag van Friesland staan zeven bladeren van de Gele plomp afgebeeld.
Pompeblêd (zonder een letter l na de P) is de Friese benaming voor een blad van de Gele
plomp.
De witte, geopende bloem van de Witte waterlelie vertoont enige gelijkenis met de bloem
van de Witte lelie (Lilium candidum L.).
GENTIAAN
Klokjesgentiaan | Gentiana pneumonanthe L.
De naam Gentiaan zou afkomstig zijn van Gentius, de koning van Illyrië (2de eeuw v.
Chr.; Adriatische kuststrook van het vroegere Joegoslavië), die de Gele gentiaan
(Gentiana lutea L.) tegen de pest aanbevolen had. De bloemkroon is kloktrechtervormig,
vandaar Klokjesgentiaan.
GERST
Kruipertje | Hordeum murinum L.
Veldgerst | Hordeum secalinum Schreb.
Kruipertje en Veldgerst behoren tot hetzelfde geslacht als de gekweekte cultuurplant
Gerst (Hordeum vulgare L.). Gerst werd in het Middelnederlands ook geschreven als
gherste, gheerste en garste en vermoedelijk is het woord gerst ontstaan uit de Latijnse
naam Hordeum, naam die dan zelf weer afgeleid zou zijn van het Latijnse werkwoord
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horrere, dat o.m. “voorzien zijn van stekels” betekent, wat dan verwijst naar het stekelig
uitzicht van de aren van de grassen die tot het geslacht Gerst of Hordeum behoren.
De kelk- en kroonkafjes van de aartjes van Kruipertje lopen uit op een lange stekel en het
onderste kroonkafje draagt een kafnaald die tot 50 mm lang kan zijn, waardoor de aar in
zijn geheel een heel stekelig, priemend uitzicht heeft. De naam van dit gras zou ontstaan
zijn doordat de aren die in mouwen of elders in de kleding gestoken worden uit zichzelf
verder kruipen. En een bekend kinderspelletje is het naar elkaar gooien van aren van
Kruipertje die dan in de kledij blijven hangen. De Veldgerst komt voor in weiden en
wegkanten langs velden, vandaar de naam.
GEVLEKTE SCHEERLING
Conium maculatum L.
Deze plant komt voor onder heggen, langs wegen en op mesthopen of flink bemeste delen
van akkers. De laatst vermelde groeiplaatsen liggen waarschijnlijk aan de oorsprong van
de naam van de plant. Scheerling zou afgeleid zijn van de Middelnederlandse naam
Scerlinc, wat bij Dodoens (1554) Scheerlinck is geworden en deze namen zijn verwant
met het Middelnederduitse scharn dat mest of drek betekent, wat wijst op groeiplaatsen
in de omgeving van mest en misschien ook op de onaangename geur van de bladeren van
de plant. Volgens een andere verklaring zou scheerling afgeleid zijn van een van de
betekenissen van scheren, namelijk kerven, wat dan wijst op de scherp ingesneden
samengestelde bladeren van de plant. Gewoonlijk is de stengel onderaan rood- tot
purperachtig gevlekt, vandaar Gevlekte scheerling.
De plant is goed gekend in de geschiedenis omdat de Griekse filosoof Socrates (ca. 470
v. Chr.-399 v. Chr.) een gifbeker moest drinken die heel waarschijnlijk gevuld was met
een aftreksel van de zaden van de Gevlekte scheerling. Hij werd tot de dood veroordeeld
omdat hij niet geloofde in de goden van de stadsstaat Athene en nieuwe goden invoerde
en ook omdat hij op zijn leerlingen een slechte invloed uitoefende.
GLIDKRUID
Blauw glidkruid | Scutellaria galericulata L.
In het Hoogduits heette die plant Gliedkraut, van Glied dat een lid of lidmaat van het
lichaam betekent. In de eerste uitgave van het kruidboek van Dodoens uit 1554 heet de
plant nog Ledtcruyt – letterlijk Lidkruid – en in de uitgave van 1618 is dat naar het
Hoogduits Glidtcruyt en Glidtcruydt geworden. De plant werd gebruikt om wonden,
verstuikingen en ontwrichtingen van de ledematen te verzorgen, vandaar de naam. In
Dodoens (1618) lezen we: “Het heet Glidtcruydt om datter de verstuyckte gelederen
[ledematen] alsse wederom ingezett zijn haest weder geneest.”
De bloemen zijn meestal blauwviolet gekleurd, vandaar Blauw glidkruid.
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GOUDVEIL
Verspreidbladig goudveil | Chrysosplenium alternifolium L.
Paarbladig goudveil | Chrysosplenium oppositifolium L.
De planten van het geslacht Goudveil bezitten een dunne, onder de grond kruipende
wortelstok, waaruit niet al te grote stengels ontspringen en op dat kruipen slaat wellicht
het woord veil. We ontmoeten dit woord ook in o.m. Eerdtveyl, een oude Nederlandse
naam voor Hondsdraf, in Aardveil, een volksnaam ook voor Hondsdraf, in Veyle een
naam voor Klimop in Etymologicum Teutonicae Linguae (1599), samengesteld door
Cornelis Kiliaan (1528-1607), Veyl voor Klimop in het kruidenboek uit 1576 van de
Vlaamse plantkundige Matthias de Lobel (1538-1616), in Goldveilchen een oude Duitse
naam voor Goudveil en in Veilchen, de hedendaagse Duitse naam voor Viooltje, zodat we
vermoeden dat veil slaat op planten die dicht tegen de grond groeien met eventueel
kruipende stengels of wortels.
Bij Verspreidbladig goudveil bezitten de bladeren een verspreide bladstand en zijn de
bloemen groenachtig geel gekleurd, vandaag goud in de naam. Bij Paarbladig goudveil
staan de bladeren tegenoverstaand, vandaar paarbladig.
GRIJSKRUID
Berteroa incana (L.) DC.
De gehele plant is dicht en aanliggend grijsviltig behaard, vandaar de naam.
GUICHELHEIL
Rood en blauw guichelheil | Anagallis arvensis L.
In het Duits heet de plant Gauchheil, waarin gauch een oud Duits woord is voor geestelijk
zieken, en waar heil verwijst naar helen of genezen. De Nederlandse naam Guichelheil is
uit het Duits overgenomen en betekent dus geestelijk zieken genezen.
De plant werd vroeger inderdaad gebruikt voor de behandeling van geesteszieken en voor
het verdrijven van depressiviteit. In Dodoens (1618) staat daarover: “Insgelijck schrijft
hij [Dioscorides, de beroemde Griekse arts die in de eerste eeuw na Christus leefde] dat
heur sap [van Guichelheil] het hooft van binnen purgeren ende suyveren can, alsmen de
keele daer mede spoelt al gorgelende.”
Guich is ook een oud Nederlands woord voor dwaas- of gekheid en staat in verband met
het werkwoord guichelen, d.i. gek doen, giechelen.
Rood guichelheil draagt menierode bloemen en is eigenlijk een ondersoort: Anagallis
arvensis subsp. arvensis. Zeldzamer is de ondersoort Blauw guichelheil: Anagallis
arvensis subsp. foemina.
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GULDENROEDE
Echte guldenroede | Solidago virgaurea L.
Canadese guldenroede | Solidago canadensis L.
Late guldenroede | Solidago gigantea Ait.
De woorden roede of roe hebben vele betekenissen. We kennen ze als een strafwerktuig
in een Sinterklaasliedje (“Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe!”), als de roeden
voor het ophangen van gordijnen en zelfs als een archaïsch woord voor het mannelijk lid.
In al die gevallen is het een min of meer langwerpig, staafvormig voorwerp. Zo is roede
in de naam Guldenroede al verklaard, want de planten hebben een opvallende,
rechtopstaande stengel met aan het eind bloemhoofdjes waarvan de lintbloemen goudgeel
of gulden gekleurd zijn en daarmee krijgt heel de naam een verklaring.
Vroeger heette Echte guldenroede gewoon Guldenroede en deze plantensoort kreeg
waarschijnlijk het bijvoeglijk naamwoord Echte om de plant te onderscheiden van de
Canadese en de Late guldenroede. De planten van de twee laatst genoemde soorten waren
oorspronkelijk sierplanten, afkomstig uit Noord-Amerika, die over heel Vlaanderen
verwilderden. De Canadese guldenroede is ook een wilde plant in sommige streken van
Canada. De Late guldenroede kreeg waarschijnlijk die naam omdat ze nog in oktober in
bloei kan staan, maar ook de andere Guldenroeden kunnen nog zo laat bloeien.
HAAGBEUK
Carpinus betulus L.
Deze heester wordt veel gebruikt voor hagen en allerlei andere omheiningen, zodat
daarmee al het woord haag in de naam verklaard is. Beuk in de naam wijst op de gelijkenis
met de bladeren van de Beuk, maar de verschillen zijn toch makkelijk te constateren. De
bladeren van de Haagbeuk bezitten een dubbelgezaagde bladrand en zijn geplooid tussen
de nerven, terwijl die van de Beuk eerder een golvend tot vlak uitzicht hebben en
gaafrandig tot zwakbochtig getand zijn.
HANENPOOT
Europese hanenpoot | Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.
Aan de hoofdas van dit gras staan er schijnaren in één vlak afwisselend of
tegenoverstaand, wat enige gelijkenis met een poot van een haan oproept.
HARDBLOEM
Eenjarige hardbloem | Scleranthus annuus L.
De Nederlandse term Hardbloem is een letterlijke vertaling van de wetenschappelijke
geslachtsnaam, want de Griekse woorden skleros en anthos betekenen respectievelijk
hard en bloem. Waarop het woord hard slaat is niet duidelijk: wordt er verwezen naar de
ietwat leerachtige kelkslippen of naar de harde dopvruchtjes?

31

HAVER
Gekweekte haver | Avena sativa L.
Oot | Avena fatua L.
Vroege Haver | Aira praecox L.
Zilverhaver | Aira caryophyllea L.
Goudhaver | Trisetum flavescens (L.) Beauv.
Glanshaver | Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl
Bijna alle vermelde grassen dragen het woord haver in hun naam, maar ze zijn niet alle
taxonomisch met elkaar verwant en behoren tot verschillende geslachten. De
bloempluimen van deze grassen lijken meestal wel op die van de Gekweekte haver, wat
dan hun naam verklaart. Haver is een oud Germaans woord waarvan de originele
betekenis onzeker is.
Oot is een oud woord voor de plant Haver, afgeleid van het Oudnederlandse ate of aet
dat voedsel of spijs betekent. De graanvruchten van de plant werden en worden zoals die
van de Gekweekte haver als veevoer gebruikt. Dit gras wordt ook Aat en Wilde haver
genoemd en waarschijnlijk is de Gekweekte haver geëvolueerd uit de Wilde haver. In het
Engels draagt de Gekweekte haver de naam Oat, naam die wellicht dezelfde
etymologische oorsprong als Oot heeft. In 2017 werd in Duitsland de Gekweekte haver
als geneeskrachtige plant van het jaar uitgeroepen.
Vroege haver, ook soms Paashaver genoemd, kan, in vergelijking met soorten van
hetzelfde geslacht Aira, al vroeg in het jaar bloeien, bijvoorbeeld al in april, vandaar de
naam. De aartjes van Zilverhaver zijn opvallend zilverachtig glanzend. De bloempluimen
van Goudhaver hebben meestal een goudgele kleur en dat gaf aanleiding tot de naam,
maar de pluimen kunnen ook al eens groen, purper of geel met purper gekleurd zijn.
Glanshaver heeft een glanzende, gladde stengel. Vroeger heette dit gras Frans raaigras,
omdat dit gras voor het eerst uit zaad afkomstig uit Frankrijk gekweekt werd, maar dit
gras heeft niet de eigenschappen van de soorten van het geslacht Raaigras of Lolium,
zoals het Engels en het Italiaans raaigras.
HAVIKSKRUID
Schermhavikskruid | Hieracium umbellatum L.
Muizenoor | Hieracium pilosella L.
De Nederlandse geslachtsnaam Havikskruid is een omzetting van de Latijnse
geslachtsnaam Hieracium, die afkomstig is van het Grieks hierax, wat havik betekent. In
de Oudheid dacht men dat de haviken het sap van deze plant gebruiken om een scherper
zicht te krijgen. Ook in Dodoens (1618) kan men daarover iets gelijkaardigs lezen: “Deze
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cruyden zijn oock goet tegen de duysterheyt ende ander gebreken vande oogen, alsmen
tsap vande selve daer in druppt: twelck de menschen van de havicken geleert hebben.”
Het bloemgestel van het Schermhavikskruid is geen scherm zoals bij de planten van de
Schermbloemfamilie, maar eigenlijk een platte tros die weliswaar toch enigszins het
uitzicht van een scherm heeft.
Al bij onze verre voorouders was het opgevallen dat de bladeren van de plant die
Muizenoor heet inderdaad lijken op de oren van een muis.
HAZELAAR
Corylus avellana L.
De naam Hazelaar is ontstaan uit het Middelnederlandse hasel, waaraan dan het
achtervoegsel -aar is toegevoegd, zoals dit ook voor andere Middelnederlandse namen
van bomen en struiken het geval is, zoals bij perelaar, appelaar, pruimelaar, rozelaar. Over
de betekenis van hasel blijft men in het ongewisse, misschien is het woord wel afgeleid
van de Oudhoogduitse boomnaam hasal.
HEELBLAADJES
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Heel is een oud woord voor gezond of genezen en helen is gezond maken; denk aan
heelmeesters en de heelkunde die nu meestal chirurgie genoemd wordt. De bladeren van
Heelblaadjes werden destijds voor vele ziekten gebruikt. In Dodoens (1618) vinden we
daarover het volgende: “De Bladeren van Conyza met Wijn gedroncken, verwecken de
maentstonden, en drijven de doode vrucht af, ende genesen de druppel pisse, de
geelsuchte, en het rootmelizoen, seydt Dioscorides; en met Edick ingenomen, genesen de
vallen siecte.” [Conyza is de oude naam voor de plant; druppel pisse is een
prostaataandoening; rootmelizoen is rode loop, bloedafgang of dysenterie, vandaar
dysenterica in het tweede, soortaanduidende woord van de Latijnse naam, en Edick is een
lichtzure azijnsoort].
HEELKRUID
Sanicula europaea L.
Vroeger werd dit artsenijgewas gebruikt om te helen of te genezen, vandaar de naam.
Dodoens (1618) beschreef het gebruik van de plant: “Het sap van Sanikel [Heelkruid]
gedroncken ende van buyten gebruyckt heelt ende geneest alderhande wonden ende
quetsuren soo wel van binnen als van buyten. Sanikel [Heelkruid] in Water oft in Wijn
gesoden [gekookt] ende te drincken gegeven stopt het bloetspouwen ende gheneest het
Rootmelizoen [rode loop, bloedafgang, dysenterie].
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HEGGENRANK
Bryonia dioica Jacq.
De zeer lange, dunne stengels klimmen als ranken over bijvoorbeeld struiken die een heg
of haag vormen.
HEIDE
Struikheide | Calluna vulgaris (L.) Hull
Gewone dophei | Erica tetralix L.
Heide is een woord dat al in het Middelnederlands gebruikt werd voor zowel een
heideveld als voor de Struikheide, de plant die kenmerkend is voor de heide.
Dop in dopheide heeft betrekking op de bloemen van deze plant die gelijken op een hol,
cilindervormig voorwerp dat ook dop heet, bijvoorbeeld de afschroefbare dop van een
vulpen of het dopje op het ventiel van een fietsband.
HEKSENKRUID
Groot heksenkruid | Circaea lutetiana L.
Deze bosplant werd, zowel met de Nederlandse als met de Latijnse naam, toegewijd aan
de heks en tovenares Circe, bekend uit de Griekse mythologie, vandaar dus Heksenkruid
en als Latijnse geslachtsnaam Circaea. Die toewijding werd gemotiveerd omdat Circe
met kruiden toverdranken kon samenstellen en met een dergelijke drank veranderde zij
de gezellen van Odysseus in varkens en daarna weer in mensen. Heksenkruid is het “kruid
van de toverheksen” en de patrones van de tovenaars. Volgens een andere verklaring zou
de plant, dankzij de met weerhaakjes bezette vruchten, de mensen naar zich toetrekken
en omdat de heks Circe dat met haar betoveringen ook deed, kreeg de plant de naam
Heksenkruid.
HELM
Ammophila arenaria (L.) Link
De naam Helm voor deze grassoort is een variant of bijvorm van halm, de voor de grassen
kenmerkende stengel met de bladscheden.
HELMBLOEM
Gele helmbloem | Pseudofumaria lutea (L.) Borkh.
De Gele helmbloem is een al sinds lang verwilderde sierplant met goudgele bloemen die
aan het uiteinde van een korte bloemsteel staan. Deze plant had vroeger de
wetenschappelijke naam Corydalis lutea (L.) DC, waarin de geslachtsnaam afgeleid zou
zijn van korudallis, waarin het Griekse woord korus voor helm, en waarmee verwezen
wordt naar de Kuifleeuwerik, die een spitse kuif of, met enige verbeelding gezien, een
helm op de kop draagt. De geelgekleurde bloem met haar eigenaardige vorm werd dus bij
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de originele wetenschappelijke naamgeving vergeleken met een helm of kuif op het hoofd
van een vogel en in het Nederlands werd het dan Gele helmbloem, met helm als een
vertaling van korus, een deel van de uit het Grieks afgeleide geslachtsnaam Corydalis.
HELMKRUID
Knopig helmkruid | Scrophularia nodosa L.
De Nederlandse naam verwijst naar de vorm van de vrucht die doet denken aan een helm.
De plant bezit een wortelstok die knobbels vertoont, vandaar het bijvoeglijk naamwoord
Knopig.
HENGEL
Melampyrum pratense L.
De toppen van de stengels van deze plant hangen met de aan één kant aanwezige bloemen
iets voorovergebogen en deze overhellende situatie doet denken aan een hengel waarmee
gevist wordt en wellicht is dat de verklaring van de naam van deze plant.
HENNEPNETEL
Gewone hennepnetel | Galeopsis tetrahit L.
Gespleten hennepnetel | Galeopsis bifida Boenningh.
De bladeren van de Gewone hennepnetel lijken op die van de Hennep (Cannabis sativa
L.) en de plant heeft het uitzicht van een Witte dovenetel (Lamium album L.), vandaar de
samenstelling Hennepnetel. Over de oorsprong van het woord hennep zijn er veel
hypothesen waarop hier niet ingegaan wordt.
De Gespleten hennepnetel werd vroeger beschouwd als een ondersoort van de Gewone
hennepnetel, waarvan de plant moeilijk te onderscheiden is. Bij de Gespleten hennepnetel
is de middenslip van de onderlip langer dan breed en die van de Gewone hennepnetel is
even lang als breed. Gespleten slaat gewoon op de in delen gespleten onderlip van de
bloem, maar dat is ook het geval bij de Gewone hennepnetel.
HERDERSTASJE
Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
De vruchten, hauwtjes, worden vergeleken met de tas of ransel die herders dragen en die
hauwtjes bevatten de zaden. In de Latijnse, wetenschappelijke naam is capsella het
verkleinwoord van capsula, wat doosje betekent, bursa slaat op tas en pastoris komt van
pastor en betekent herder, wat bij ons pastoor is geworden voor de hoofdpriester van een
parochie. De Nederlandse en de Latijnse plantennaam drukken dus hetzelfde uit.
In Fuchs (1549) staat daarover het volgende: “Dat Teskens cruyt heet men in onsen tiden
in Latijn Bursa pastoris, om des wille dattet teskens [tasjes] heeft daer dat saet in leyt, die
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sijn eens herders tessche oft asack [zakje] ghelijck.” Bij Dodoens heet de plant ook
Teskens oft Borsekens-cruydt.
HERIK
Herik | Sinapsis arvensis L.
Knopherik | Raphanus raphanistrum L.
Het woord Herik komt van het Middelnederlandse Hederic, dat zelf afgeleid is van het
Middelhoogduitse Hederich, dat als algemene naam voor allerlei massaal voorkomende
akkeronkruiden gebruikt werd, zoals voor planten met de hedendaagse namen Herik en
Knopherik, twee soorten die zeer algemeen zijn op en rond akkers. Over de herkomst van
het Duitse Hederich, een van de Duitse namen voor Rhaphanus raphanistrum, bestaat
onzekerheid.
Bij de Knopherik vertonen de hauwen sterke insnoeringen tussen de zaden, zodat
knobbels ontstaan, wat aanleiding gaf tot knop in de naam van de plant.
HERTSHOOI
Kantig hertshooi | Hypericum dubium Leers
Gevleugeld hertshooi | Hypericum tetrapterum Fries
Liggend hertshooi | Hypericum humifusum L.
Hertshooi, de Nederlandse geslachtsnaam van deze planten, is afkomstig van Hartheu,
een oude Duitse naam voor het geslacht waartoe die planten behoren. Die Duitse naam
betekent letterlijk hard hooi, omdat de stengels inderdaad hard en weinig sappig zijn en
daarenboven kregen de planten ook die naam van de landbouwers omdat deze planten
ook minderwaardig hooi opleveren. Het Duitse Hartheu is dus in het Nederlands
Hertshooi geworden, waarbij het woord hert dus oorspronkelijk stond voor hard en dus
geen verband heeft met het hart van het bloedvatenstelsel of met herten.
Kantig hertshooi bezit een vierkante stengel, vandaar kantig, met kanten. Bij Gevleugeld
hertshooi is de stengel ook vierkantig met daarbij op de ribben duidelijke vleugels. Bij
Liggend hertshooi komen uit de houtige wortelstok enige liggende, maar ook opstijgende
stengels.
HOEFBLAD
Klein hoefblad | Tussilago farfara L.
De bladeren van het Klein hoefblad hebben het uitzicht van de afdruk van een hoef van
een paard. Een oude Nederlandse naam voor de plant is trouwens Peertsclauwe. De
Franse naam voor de plant is Pas-d’âne en daar is het de hoefafdruk van een ezel en de
Engelse naam is Coltsfoot, en colt is een hengstveulen.
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HONDSDRAF
Glechoma hederacea L.
In het Middelnederlands heette die plant Gondrave en daaruit is door verbastering
Hondsdraf ontstaan. Gond betekent etter of wondvocht en rave komt overeen met reve,
hetgeen rank betekent. De bladeren van plant werden vroeger op zweren of huidwonden
gelegd, vandaar gond, en de stengels kruipen over de grond, vandaar rave of rank. De
naam heeft dus met honden niets te zien.
HONDSPETERSELIE
Aethusa cynapium L.
De bladeren van deze plant lijken goed op die van Peterselie (Petroselinum crispum
(Mill.) A. Hill), vandaar Peterselie in de naam.
Het woord peterselie komt van Petroselinon, de Griekse naam voor de plant Peterselie;
het woord bestaat uit petros, d.i. steen of rots, en selinon, naam van een aromatische plant
die lijkt op Selderij. Dus Peterselie betekent een Selderij-achtige plant die op een rotsige
grond groeit.
Hondspeterselie is giftig en hond duidt aan dat deze plant een slechte eigenschap heeft in
vergelijking met de “echte” Peterselie. Hond in een plantennaam heeft meestal een
geringschattende of denigrerende betekenis, hier de giftigheid van de plant. Hond kan ook
wijzen op een algemeen voorkomende plant, te onderscheiden van een gekweekte plant,
zoals bijvoorbeeld de Hondsroos.
HONDSROOS
Rosa canina L.
De verre oorsprong van de naam Roos ligt bij de Indo-Germaanse naam urdho die
doornstruik betekent. Daaruit ontstond het Oudperzische wurdo; de wilde rozen zijn
oorspronkelijk uit het oude Perzië afkomstig. Uit wurdo zijn de Griekse naam Rhodon en
de Latijnse naam Rosa ontstaan. Uit die Latijnse naam volgden in het Middelnederlands
de namen Rosen en Rose en de hedendaagse naam Roos.
Voor het verband tussen de plant en de hond liggen vele verklaringen voor. De oude
Grieken dachten dat met deze plant hondenbeten genezen konden worden. In de antieke
geneeskunde werd een extract van de wortel als geneesmiddel gebruikt tegen de gevolgen
van een beet van een hond die besmet was met hondsdolheid, vandaar in de Latijnse
soortnaam als tweede soortaanduidende woord canina, wat honds betekent. De gelijkenis
van de stekels op de plant – volgens de botanische nomenclatuur zijn het geen doornen –
met de tanden van een hond zou ook een verklaring kunnen zijn. En misschien heeft men
vastgesteld dat de plant honden aantrekt die dan tegen de plant hun poot opheffen.
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De naam Hondsroos zal waarschijnlijk gewoon overgenomen zijn uit de Duitse naam
Hunds-Rose. In het Duits kent men het woord hundsgemein, wat betekent iets wat men
overal kan vinden en aangezien de Hondsroos een algemeen voorkomende plant is, kan
dit wel aanleiding hebben gegeven tot de naam Hunds-Rose. Met die naam wordt dan
gewoon aangegeven dat die plant onderscheiden moet worden van de gekweekte
sierrozen. In het Duitse taalgebied bestaan er vele tientallen vooral volksnamen voor
planten waarvan de naam begint met “hunds-”; dan zijn dat planten die ofwel veel
voorkomen, ofwel in de natuur een onbeduidende rol spelen, ofwel schadelijke
eigenschappen bezitten, bijvoorbeeld giftig zijn. In het Nederlands kennen we ook
bijvoorbeeld het woord hondenweer, dat ook een negatieve bijklank heeft.
HONINGKLAVER
Citroengele honingklaver | Melilotus officinalis Lam.
De Nederlandse geslachtsnaam is de letterlijke vertaling van de Latijnse, want Melilotus
is de verlatijnsing van de Griekse plantennaam Melilotos, zelf samengesteld uit meli, d. i.
honing, en lotos, d.i. klaver.
De plant heeft bladeren die lijken op die van bijvoorbeeld Rode klaver. De bloemen
hebben de sterke geur van cumarine-verbindingen, zoals we die kennen bij hooi, gemengd
met een honinggeur, dankzij een grote productie van nectar, vandaar honing in de naam.
HOORNBLAD
Grof hoornblad | Ceratophyllum demersum L.
Deze ondergedoken waterplant heeft bladeren die zo hard zijn als hoorn, vandaar de
naam. Vroeger heette de plant Gedoornd hoornblad, naar de vruchten die twee tot drie
gekromde stekels dragen, maar in Vlaanderen vormen de planten geen vruchten en dus
ook geen stekels noch doornen en wellicht daarom heet de plant nu Grof hoornblad, naar
de grof ingesneden bladeren.
HOORNBLOEM
Gewone hoornbloem | Cerastium fontanum Baumg.
De Nederlandse geslachtsnaam verwijst naar de Latijnse Cerastium, afgeleid van het
Grieks kerastes, wat gehoornd betekent, want afkomstig van keras, d. i. hoorn. Hoorn
verwijst hier naar de vorm van de vrucht die enigszins vergeleken kan worden met een
licht gekromde hoorn van een rund.
HOP
Humulus lupulus L.
Deze overblijvende slingerplant is een tweehuizige, wilde plant die groeit in bossen,
kreupelhout en heggen, maar die ook als economische cultuurplant gekweekt wordt.

38

De naam Hop is waarschijnlijk afgeleid van het Oudhoogduits hopfo, wat slaat op een
kluwentje of kwastje, verwijzend naar de vrouwelijke vruchtkegels of hopbellen van de
Hop; oorspronkelijk sloeg de naam Hop dus alleen op de hopbellen en later op de hele
plant.
Alleen de vrouwelijke planten van de Hop worden gekweekt, o.m. in Poperinge en
omstreken en vroeger ook in de omgeving van Aalst, o.m. nu nog in Affligem. In het
West-Vlaamse Poperinge is er een museum gewijd aan het kweken en verwerken van
Hop.
De stengels van Hop worden tot 8 meter lang en geleid langs lange stokken. De planten
sterven af en in het volgende seizoen groeien er uit de wortelstok nieuwe stengels. De
vrouwelijke bloemen staan in de oksels van bladachtige schutblaadjes en zonder
bevruchting ontstaan uit de vrouwelijke bloemgestellen de vrouwelijke vruchtkegels of
hopbellen die dan geplukt en verwerkt worden.
Hopbellen of eruit afgeleide producten worden gebruikt bij het brouwen van bier.
Bepaalde stoffen in de hopbellen geven bier een bijzonder aroma en de typische
bitterheid. De werkzame stoffen bevinden zich alleen in kleine kliertjes onderaan de
schutblaadjes van de hopbellen en vandaar dat alleen vrouwelijke planten gekweekt
worden.
In het voorjaar kan men in restaurants hopscheuten eten; zij worden als asperges
klaargemaakt, ongetwijfeld de duurste groente die in Vlaanderen gekweekt wordt. In een
in 1563 verschenen Duitse vertaling van een werk van de Italiaanse arts en kruidenkenner
Pietro Andrea Mattioli (1501-1577) stond geschreven: “Im Frühling [voorjaar] lassen
die Leckermäuler [lekkerbekken] die jungen Hopfenspargen [hopscheuten] zum Salat
bereyten – unnd halter das für eine gutte speiss der verstopften lebern [verstopte lever].”
De hopbellen zijn ook de bron van geneesmiddelen, o.m. aangewend als slaap- of
kalmerend middel of bij menopauzeproblemen. In Duitsland werd Hop in 2007 tot de
geneeskrachtige plant van het jaar uitgeroepen.
HULST
Ilex aquifolium L.
In het Frankisch heette deze plant hulis en oude Nederlandse namen zijn huls en
hulseboom en die betekenden een struik met doornen, wat verwijst naar de zeer scherpe
uitsteeksels van de bladranden. Later werd de naam dan Hulst.
HYACINT
Wilde hyacint | Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.
De naam Hyacint is afgeleid van de Latijnse naam Hyacinthus, die zelf een verlatijnsing
is van de Griekse naam Hyakinthos, die verwijst naar de schone jongeling die door Apollo

39

werd bemind en door hem bij het discuswerpen aan het hoofd werd getroffen en gedood.
Waar het bloed op de aarde viel liet Apollo een plant groeien waaraan hij de naam van
zijn gedode vriend schonk. Naïef volksgeloof…
IEP
Gladde iep | Ulmus minor Mill.
Ruwe iep | Ulmus glabra Huds.
De bomen van het geslacht Ulmus heten in het Nederlands Iep of Olm, waarbij de naam
Iep thans in de flora’s de voorkeur krijgt.
In de kruidenboeken van de Vlamingen Dodoens (1554,1583) en De Lobel (1581) wordt
voor de Olm alleen de namen Olmboom en Olmen gebruikt. Olm is afkomstig van het
Oudhoogduits elm-boum, waarin elm roodachtig geel betekent en slaat op de kleur van
het vers gehakte hout. Een heel oude Latijnse naam voor de boom is Ulmus, nu de
wetenschappelijke geslachtsnaam, waaruit natuurlijk ook de naam Olm afgeleid kan zijn.
Pas in de 17de eeuw en later zien we als synoniemen voor de boomnaam Olm de namen
Iepen-boom, Ipenboom, IJpenboom en Yepenboom optreden, die tot de hedendaagse
verkorte naam Iep geleid hebben. Oorspronkelijk zou Iper een Nederduitse en Frankische
naam voor de Olm geweest zijn die dan geleid heeft tot de hiervoor vermelde namen en
tot Iep. Wat Iper oorspronkelijk betekende blijft in het ongewisse.
Er is een controverse over het verband tussen de boomnaam Iep of Ip en verwante namen
en de naam van de stad Ieper. Volgens sommige etymologen is de naam van de stad Ieper
afgeleid van de boomnaam Iep, volgens anderen gaven precies de oudere namen van de
stad Ieper, zoals Ipris en Ypra, aanleiding tot de boomnaam omdat in de grote omgeving
van Ieper Olmen met bijzonder grote bladeren op grote schaal gekweekt werden.
Van de Gladde iep zijn er variëteiten, zoals Ulmus minor var. minor, waarvan de bladeren
kaal, glanzend en donkergroen zijn, vandaar glad in de naam. Een andere variëteit van de
Gladde iep, namelijk Ulmus minor var. vulgaris, die gewoonlijk de Veldiep genoemd
wordt, heeft permanent ruwe bladeren. De bladeren van de Ruwe iep voelen aan beide
kanten ruw aan, vooral de bovenkant, vandaar ruw in de naam. Glabra in de
wetenschappelijke naam betekent glad en dat slaat dan op de schors die eerst donzig is en
dan voor vele jaren glad blijft.
IJZERHARD
Verbena officinalis L.
In oude Middelnederlandse geschriften vindt men voor deze plant de naam Verbene,
verwant met de Latijnse geslachtsnaam Verbena, maar ook yserne, yservord, yserenhart,
iserne hart. IJzerhard zal dus wel uit deze oude namen ontstaan zijn. Bij Dodoens (1618)
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heet de plant IJsercruyt en IJserhart, wellicht gewoon de omzetting van de Duitse namen
Eisenkraut en Eisenhart.
De meest waarschijnlijke naamverklaring is dat ijzer in de naam verwijst naar de taaie,
metaalachtige, harde stengels, waarop een zeis stomp van wordt; de oude Duitse naam
IJserhart wijst daar ook op. IJzerhard werd in de kruidengeneeskunde voor vele
aandoeningen gebruikt en ze speelde in de Oudheid ook in bezweringsceremonieën een
belangrijke rol. Een mogelijke verklaring van de naam is dan dat de plant een goed
geneesmiddel was voor verwondingen die door ijzeren wapens veroorzaakt werden. Een
andere verklaring is dat de planten toegevoegd werden bij het extraheren van ijzer uit
ijzererts om zo het ijzer harder te maken. Geen van deze verklaringen krijgt algemene
instemming.
JENEVERBES
Juniperus communis L.
De Jeneverbes is een struik waarvan bij rijpheid de bessen zwart-purperachtig worden en
die een bijzonder aroma en smaak geven aan alcoholische dranken als jenever of gin. In
Noorwegen worden jeneverbessen gebruikt voor de aanmaak van bier. Strikt genomen
zijn die bessen vanuit plantenmorfologisch standpunt geen bessen, maar vlezige, vrij
sappige kegeltjes. Jenever komt van het Franse genièvre of van het Oudfranse geneivre,
Franse namen voor de plant. Die Franse woorden zijn afgeleid van Iuniperus, de Latijnse
plantennaam. Van het woord iuniperus wordt gedacht dat het bestaat uit iuni, dat jong
zou betekenen, en perus afgeleid van parere, d.i. zichtbaar zijn; en daarmee zou verwezen
worden naar een struik die jong en zichtbaar blijft, aangezien het een groenblijvende plant
is.
KAARDENBOL
Grote kaardenbol | Dipsacus fullonum L.
Grote kaardenbol heette vroeger Weverskaarde, een naam die verwijst naar de wolwevers
die de wol eerst kaarden voor het spinnen ervan. Bij het kaarden worden de wolvezels
ontward of gekamd met behulp van een kam met stalen pinnen. Vroeger werden daarvoor
de min of meer bolvormige vruchten van de Kaardenbol gebruikt, eigenlijk de stevige
omwindselbladeren en de stroschubben van het bloemgestel. De naam is daarmee
duidelijk verklaard. Weliswaar werden die bolvormige vruchten niet zo zeer gebruikt om
grote hoeveelheden wol te kaarden, maar vooral om geweven, wollen kledingstukken
zorgvuldig af te werken, wat overeenkomt met kaarden op kleine schaal.
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KAASJESKRUID
Groot kaasjeskruid | Malva sylvestris L.
De vruchten van deze plant hebben de vorm van een kleine, ronde, afgeplatte Goudse
kaas, zodat de naam van de plant daarmee makkelijk verklaard is.
KALMOES
Acorus calamus L.
Een oude Latijnse naam voor deze plant is Calamus aromatico en Kalmoes is gewoon
een verbastering van calamus, een Latijns woord voor stengel of voor langwerpige,
zwaardvormige bladeren zoals bij het Riet. In het Italiaans heet de plant nu nog Calamo
aromatico en in het Duits Kalmus. Aromatico slaat op de aromatische geur van de
wortelstok.
De plant is een typische oeverplant van rivieren en kanalen. Ze kwam pas in de 16de eeuw
in Midden-Europa en zo ook in ons land terecht. Maar gedroogde delen van de plant en
vooral de wortelstok werden al veel vroeger ingevoerd om als geneesmiddel te gebruiken.
Zo wordt de plant als Calamus aromaticus al vermeld in het rond 1270 geschreven werk
Der naturen bloeme, van de uit het Brugse afkomstige Jacob Van Maerlant (ca. 1225-ca.
1300).
Twee Vlamingen hebben een rol gespeeld bij het invoeren van Kalmoes in West-Europa,
nl. Ogier Giselyn van Busbeke, beter bekend als Augerius Gislenius Busbequius (15221592), en Willem Quackelbeen (1527-1561). Ogier van Busbeke was inderdaad afkomstig
van Busbeke (nu Bousbecque in Frankrijk), een stadje gelegen vlak over de BelgischeFranse grens naast de West-Vlaamse stad Wervik en dat vroeger behoorde tot het
graafschap Vlaanderen. In 1554 wordt Ogier als diplomaat door Ferdinand I, heerser over
de Oostenrijkse erflanden, naar de Turkse stad Constantinopel – nu Istanbul – gezonden
om daar te onderhandelen met Süleyman de Grote, sultan van het Ottomaanse Rijk. Als
lijfarts ging de Kortrijkse geneesheer Willem Quackelbeen mee. Beiden hadden een grote
interesse voor de fauna en de flora van de Turkse streken. Ze bezorgden aan Pietro
Andrea Mattioli (1501-1577), arts en plantenkenner in Praag, heel wat plantaardig
materiaal uit Klein-Azië, o.m. in 1557 Kalmoes. Ook andere planten kwamen dankzij Van
Busbeke en Quackelbeen in West-Europa terecht, o.m. tulp, zwaardlelie, sering,
paardenkastanje, Oosterse plataan. Ook later in 1575 liet de Vlaamse plantkundige
Charles de l’Escluse (met zijn verlatijnste naam Carolus Clusius; 1526-1609) nog
exemplaren van de Kalmoes door bemiddeling van een opvolger van Ogier van Busbeke
uit Constantinopel naar Wenen overkomen. Hij zond dan wortelstokken van de plant naar
vrienden en kennissen in Europa en zo raakte deze plant over heel Europa verspreid. De
plant vormt geen rijpe vruchten en de vermeerdering gebeurt uitsluitend door hele
wortelstokken of afgebroken delen ervan die met het water meegevoerd worden waarbij
daaruit telkens nieuwe volledige planten ontstaan.
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KAMGRAS
Cynosurus cristatus L.
De bloempluim heeft de vorm van een aar die vruchtbare en steriele aartjes draagt, waarbij
de steriele aartjes de vruchtbare, die 3 tot 5 bloemen bezitten, verbergen. Deze steriele
aartjes zijn afgeplat en bestaan uit tot 18 zeer smalle, fijn gepunte kafjes, waardoor als het
ware kammetjes ontstaan, waardoor de hele aar voorzien is van vele kammetjes, wat tot
de naam van de plant leidde.
KAMILLE
Schijfkamille | Matricaria discoidea DC.
Echte kamille | Matricaria recutita L.
Reukeloze kamille | Matricaria maritima L.
Valse kamille | Anthemis arvensis L.
De bloemen van de meeste Kamille-soorten hebben een aangename geur die aan appels
doet denken. Daarmee wordt verklaard dat de naam Kamille komt van Chamaimelon, de
Griekse naam voor de plant, die bestaat uit chamai en melon, die respectievelijk op de
grond of op de bodem en appel betekenen, zodat gedacht kan worden aan een op de grond
groeiende appel. Maar het is ook mogelijk dat gezinspeeld wordt op een plant die voor
de bloei mooi ronde bloemhoofdjes draagt die lijken op appeltjes.
In België verplichtte de Duitse bezetter tijdens de Eerste Wereldoorlog de inwoners om
in grote hoeveelheden kamillebloemen in te zamelen. Die werden dan gebruikt om
kamillethee van te maken, goed voor maag- en darmaandoeningen en andere ziekten
waarmee de Duitse soldaten te kampen hadden. De Echte kamille werd in Duitsland als
geneeskrachtige plant van het jaar 1987 uitgeroepen.
KAMPERFOELIE
Wilde kamperfoelie | Lonicera periclymenum L.
Een oudere, wetenschappelijke naam voor deze plant is Caprifolium periclymenum en
een verwante is de Tuinkamperfoelie, een sierheester met de wetenschappelijke naam
Lonicera caprifolium. Het Nederlandse woord Kamperfoelie is gewoon een verbastering
van het Latijnse woord caprifolium, dat bestaat uit capri, d. i. van de geit, en folium, d. i.
blad, en zo zou de plant dus Geitenblad genoemd kunnen worden, trouwens een oudere
Nederlandse naam voor de Kamperfoelie. Met die naam zou weergegeven worden dat de
bladeren lijken op de hoeven van een geit. Volgens anderen zou Geitenblad erop wijzen
dat geiten graag bladeren van de Kamperfoelie eten of dat de plant hetzelfde
klimvermogen als deze dieren heeft.

43

KARDINAALSMUTS
Wilde kardinaalsmuts | Euonymus europaeus L.
De menierode doosvrucht bezit meestal vier afgeronde lobben die met enige verbeelding
lijken op de hoge muts of baret die kardinalen als hooggeplaatste bedienaars van de
katholieke Kerk vroeger droegen.
KASTANJE
Tamme kastanje | Castanea sativa Mill.
Witte paardenkastanje | Aesculus hippocastanum L.
Deze beide boomsoorten dragen het woord kastanje in hun naam, maar deze bomen zijn
taxonomisch niet met elkaar verwant. En zowel voor de ene als voor de andere soort is
Kastanje zowel de naam voor de boom als voor een bruingekleurde vrucht van de Tamme
kastanje en voor een groot, bruin zaad van de Paardenkastanje.
De Tamme kastanje behoort tot de familie van de Napjesdragers of Beukenfamilie,
waarbij de vrouwelijke bloemen en de daaruit ontstane vruchten in een leerachtig of
houtig omhulsel, een bolster, zitten – vandaar Napjesdragers. Een kastanje van die boom
is dus een vrucht, plantenmorfologisch meer bepaald een noot, met binnenin een eetbaar
zaad. Op de bolster staan bij de Tamme kastanje scherpe stekels. Tot diezelfde familie
behoren ook de Beuk en de soorten Eik; ook bij die boomsoorten zit de vrucht in een
napje.
De vrucht van de Witte paardenkastanje is een doosvrucht die bestaat uit een hard, met
korte stekels bezet omhulsel, de bolster, dat een droge vruchtwand wordt met binnenin
een kastanje die dus een zaad is. De wegens aanwezige bitterstoffen onsmakelijke
kastanje-zaden van de Paardenkastanje geven aanleiding tot de soms gebruikte naam
Wilde kastanje voor die boomsoort, maar ook de namen Kastanjeboom en Kastanjelaar
worden gebruikt.
Het woord kastanje, in het Middelnederlands castanie, is afgeleid van het Latijn castanea,
een oude naam voor een Kastanjeboom. Castanea zou kunnen afgeleid zijn van Kastanea,
een oude, prehistorische stad in de Griekse regio Thessalië, waar veel Kastanjes groeiden.
Tam voor de Tamme kastanje betekent gewoon dat de zaden van de kastanje-vruchten
van die boom eetbaar zijn, rauw of gepoft, in tegenstelling tot de kastanje-zaden van de
Paardenkastanje.
De Paardenkastanje is inheems in Noord-Griekenland, Albanië en Macedonië, groeide
ook in Turkije en kwam vanaf de 16de eeuw in West-Europa terecht. De vorming van de
naam Paardenkastanje en de verspreiding van de boom over West-Europa is een Vlaams
verhaal. Zoals beschreven bij de plant Kalmoes was de Vlaamse diplomaat Ogier Giselyn
van Busbeke, samen met de Kortrijkzaan Willem Quackelbeen, van 1554 tot 1562
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aanwezig in de Turkse stad Constantinopel, nu Istanbul, waar de diplomaat
onderhandelde met de sultan van het Ottomaanse Rijk.
In 1557 bezorgde Quackelbeen een beschrijving van de boom die nu Paardenkastanje
heet aan de in Praag verblijvende arts en plantkundige Pietro Andrea Mattioli (15011577). Quackelbeen schreef dat de Turken die boom in hun taal Paardenkastanje noemen
omdat paarden door het eten van enkele kastanjes van die boom verlost worden van
ademhalingsproblemen. Mattioli beschreef in 1561 de boom in het boek Epistolarum
Medicinalium en beeldde in zijn kruidenboek New Kreüterbuch een takje met bladeren
en bolsters af, in West-Europa wellicht een van de eerste afbeeldingen van deze boom.
Hij gebruikte de Latijnse naam Castanea equina (equina is afgeleid van equus paard) en
de Duitse naam Rosscastanien, waarin ross paard betekent. De Paardenkastanje kwam
dus aan zijn naam door het verband met de ziekte van paarden en door de gelijkenis van
de bolsters met de bolsters van de Tamme kastanje.
De verspreiding van de Paardenkastanje in West-Europa is ook te danken aan een uit
Atrecht, nu Arras, afkomstige Vlaamse plantkundige Charles de l’Escluse (1526-1609;
meestal Carolus Clusius genoemd). De l’Escluse was directeur van de medicinale
kruidentuin van Wenen en liet in de jaren 1570 Paardenkastanjes opgroeien in de tuin.
De zaden ervan bezorgde hij aan zijn vrienden die over heel West-Europa woonden en zo
raakte de boom in vele landen ingevoerd.
In de postume Vlaamse heruitgave van het kruidenboek van Dodoens uit 1618, die door
andere geleerden verzorgd werd, lezen we: “De vreemde Castanten [bedoeld is de
kastanjes van de Paardenkastanje] zijn seer goet om de dempige [kortademige] ende
hoestende Peerden te helpen ende te genesen: daerom zijn sy Peerde Castanien oft RosCastanien geheeten.” Hier verschijnt dus met enige verandering de nu gebruikelijke
Nederlandse naam Paardenkastanje.
De algemene bladsteel van het samengestelde blad heeft aan de voet een verdikking die
enigszins op de hoef van een paard lijkt en die bladsteel laat na het vallen van het blad
een hoefijzervormig bladlitteken op een twijg achter, waarbij nog vlekken te zien zijn die
op hoefnagels gelijken en te wijten zijn aan afgebroken vaatbundels. Soms wordt gedacht
dat dit de naam van de boom verklaart, maar het is eerder de historische verklaring over
de genezende kracht van de kastanjezaden die geloofwaardig is.
Het voorzetsel Witte onderscheidt de ingeburgerd geworden Witte paardenkastanje van
de Rode paardenkastanje (Aesculus carnea Hayne), waarvan de bloemen roodgekleurd
zijn, en van de Herfst paardenkastanje (Aesculus parviflora Walt.), een struik waarvan
de bloemen wel wit zijn, maar die in andere kenmerken van de Witte paardenkastanje
verschilt. In 2008 werd in Duitsland de Paardenkastanje als de geneeskrachtige plant van
het jaar uitgeroepen.
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KATTENSTAART
Grote kattenstaart | Lythrum salicaria L.
De bloemen zitten op een lange aar met bloemen die iets lijkt op een staart, vandaar
Kattenstaart.
KERS
Amerikaanse vogelkers | Prunus serotina Ehrh.
Zoete kers | Prunus avium (L.) L.
Vogelkers | Prunus padus L.
Sleedoorn | Prunus spinosa L.
Deze planten behoren tot het geslacht Prunus en ze dragen vruchten die lijken op de
kersen van de Zoete kers (Prunus avium (L.) L. ) en vandaar kers in hun naam. Het woord
kers is misschien afkomstig van het Latijnse ceresia voor kers (met de letter c als k
uitgesproken), zelf afgeleid van het Griekse woord kerasion voor kers, verwant met het
Griekse woord keras dat staat voor hoorn en waarmee verwezen wordt naar de harde,
hoornachtige pit van een kers.
De Zoete kers levert de zoet smakende kersen die graag door vogels gegeten worden. Dat
is ook het geval voor de vruchten van de Vogelkers, vandaar Vogelkers. De Amerikaanse
vogelkers is oorspronkelijke een sierboom die uit Noord-Amerika afkomstig is en hier
verwilderde.
De Sleedoorn bezit takdoornen en slee is een oud Middelnederlands woord voor pruim;
de boom heette in het Middelnederlands al Sleedoorn. Met pruim wordt dan verwezen
naar de vruchten van de Sleedoorn die lijken op de pruimen van een Pruimenboom
(Prunus domestica L.).
KIKKERBEET
Hydrocharis morsus-ranae L.
Kikkerbeet is een plant van staande waterplassen waar ook kikkers leven. De bladeren
vertonen een inkeping die toegeschreven wordt aan een beet van kikkers, vandaar de
naam. Kikkers voeden zich echter niet met stukjes blad, want het zijn insecteneters. De
Nederlandse naam van deze waterplant is letterlijk een vertaling van het tweede,
soortaanduidende woord in de wetenschappelijke naam: het Latijnse morsus betekent beet
en ranae is de tweede naamval van rana, d.i. van de kikker.
KLAPROOS
Grote klaproos | Papaver rhoeas L.
De naam Klaproos werd ontleend aan het Duitse Klapprose. In de Nederlandse vertaling
van het Duitse kruidenboek van Leonhart Fuchs, verschenen in ca. 1549, wordt de
herkomst van de naam verklaard: “De kinderen hebben haer geneuchte [genoegen] met
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desen bloemen, want sij legghen de bladeren [kroonbladeren] tusschen haer handen, oft
op haer voorhooft, ende sij doen die clappen oft geluyt geven, ende daerom so heet dit
cruyt Clapperroose.” Hiermee wordt bedoeld dat een kroonblad zo gevouwen wordt dat
een beursje ontstaat. Door daarop te slaan doet de samengedrukte lucht het zakje met een
knal openspringen. Het woord roos in Klaproos verwijst gewoon naar de rode kleur van
vele rozen.
Er worden ook nog andere verklaringen van de naam Klaproos gegeven. Een pas ontloken
bloem van de plant zou dichtklappen als het begint te regenen. En ook het klapperend of
ratelend geluid van de rijpe zaden in de rijpe vruchten zou aanleiding gegeven hebben tot
de naam Klaproos. De Duitse naam Klapprose wordt niet meer gebruikt, de plant heet nu
Klatsch-Mohn, waarin het woord klatsch ook klappen of klapperen betekent.
Een tweede bekende naam voor deze plant is Kollebloem, bij Fuchs (1549) Colle en
Colbloemen en bij Dodoens (1618) Collebloem. Het woord kol heeft vele betekenissen.
Het kan verwijzen naar een haarloos hoofd en dan zou Kollebloem dan slaan op de dikke
doosvrucht die de vorm van een hoofd heeft. Maar omdat de Kollebloem meestal in het
koren groeit, is het ook mogelijk dat Kollebloem een verbastering is van Koornbloem,
want bij Fuchs heet de plant ook Roode Coorenroosen.
De Grote Klaproos behoort tot de Papaverfamilie en tot het geslacht Papaver, zodat deze
plant ook wel eens gewoon Papaver genoemd wordt, hoewel er natuurlijk nog andere
Papaversoorten zijn, zoals de Slaapbol (Papaver somniferum L.) waaruit opium
gewonnen wordt.
Het woord Papaver is een oude Latijnse plantennaam waarvan de herkomst niet zeker is.
Het woord Papaver zou als wortel pap kunnen hebben, wat opblazen betekent en verwijst
naar de opgeblazen kelken, vruchtbeginsels en vruchten van de bloemen van de Papavers.
Papaver zou ook afgeleid kunnen zijn van het Keltische woord papa dat pap of brij
betekent. Vroeger zou men het sap van de plant of van de vrucht verwerkt hebben tot een
pap voor kleine, huilende kinderen om ze rustiger te houden. Voor hetzelfde doel
gebruikte men vroeger zaden van de Slaapbol (Papaver somniferum L.), nadat ze eerst
gekookt werden om ze te bevrijden van toxische alkaloïden.
Er bestaat een bijzondere band tussen de Klaproos en de gebeurtenissen van de Eerste
Wereldoorlog in West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk. De zaden van de plant blijven
meer dan dertig jaar kiemkrachtig. Doordat tijdens de stellingenoorlog de aarde in het
onbezette gebied van West-Vlaanderen herhaaldelijk omgewoeld werd door het maken
van loopgrachten en door inslaande granaten, kwamen vele zaden van de plant naar boven
die telkens tot volwassen planten uitgroeiden.
Vroeger droegen veteranen van de Eerste Wereldoorlog en later ook diegenen die de
offers van deze en andere oorlogen willen herdenken rond 11 november,
Wapenstilstandsdag, een in plastic nagemaakte bloedrode bloem van de Klaproos op hun
jas of bloes ter herinnering aan het vele bloed dat vloeide in Vlaanderen en Noord-
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Frankrijk. Op de vele West-Vlaamse begraafplaatsen van gesneuvelde frontsoldaten
vinden we dikwijls bij de graven houten kruisjes met daarop een vastgeprikte nagemaakte
bloem van de klaproos.
KLAVER
Rode klaver | Trifolium pratense L.
Witte klaver | Trifolium repens L.
Kleine klaver | Trifolium dubium Sibth
Basterdklaver | Trifolium hybridum L.
Hazenpootje | Trifolium arvense L.
Aardbeiklaver | Trifolium fragiferum L.
Hopklaver | Medicago lupulina L.
Luzerne | Medicago sativa L.
Gevlekte rupsklaver | Medicago arabica (L.) Huds.
De verklaring van de naam Klaver is onduidelijk. Volgens een bepaalde opvatting zouden
de Middelnederlandse namen Klever en Clavere afgeleid zijn van het Oudgermaanse
Cloefre, dat wil zeggen splitsen of klieven en dat zou dan slaan op de in drieën gespleten
bladschijf. Maar er worden ook nog andere onduidelijke verklaringen gegeven.
Rode en Witte klaver dragen respectievelijk rode en witte bloemen. Kleine klaver is de
kleinste Klaver-soort. Vroeger dacht men dat Basterdklaver een bastaard zou zijn van
Rode klaver (Trifolium pratense L.) en Witte klaver (Trifolium repens L.), later bleek dat
niet juist te zijn, maar de naam is gebleven. De bloemen van Hazenpootje vormen samen
fluweelachtig behaarde, eironde tot langwerpige aarachtige bloemgestellen die met enige
verbeelding doen denken aan een zacht hazenpootje, vandaar de naam. Bij Aardbeiklaver
staan de bloemen in bijna bolronde bloemhoofdjes die de indruk van een aardbei geven,
wat tot de naam van de plant leidde.
Hopklaver kreeg die naam omdat de kleine bloemhoofdjes met de goudgele bloemen
lijken op hopbellen. Een andere naamverklaring is dat de plant de geur heeft van de Hop.
Luzerne wordt wereldwijd verbouwd als veevoer en raakte verwilderd. De naam werd
ontleend aan het Franse luzerne uit 1600 en het Oudfranse woord luiserne uit 1581, dat
dan zelf weer afstamt van het Provençaals luzerno, wat dan verwijst naar lucerna, het
Latijnse woord voor lamp en naar het Franse woord voor luire of blinken en dan zouden
daarmee de helglanzende, blinkende zaden van de plant bedoeld zijn.
Rupsklaver verwijst naar de peul die enkele dicht opeen liggende, platte windingen bezit,
enigszins te vergelijken met op elkaar liggende rupsen. De blaadjes van het drietallige
blad dragen meestal in het midden een zwarte vlek, vandaar Gevlekte rupsklaver
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KLAVERZURING
Witte klaverzuring | Oxalis acetosella L.
Stijve klaverzuring | Oxalis fontana Bunge
Deze plant bezit drietallige bladeren met hartvormige blaadjes die erg lijken op de
bladeren van de Klaver.
Als men op een blaadje bijt, ondervindt men een scherpe, zure smaak die te wijten is aan
kaliumbioxalaat of zuringzout, vandaar trouwens Oxalis in de Latijnse geslachtsnaam,
afgeleid van het Griekse oxus, d. i. scherp, stekend en ook zuur. En acetosella, het tweede
soortaanduidende woord is afkomstig van het Latijnse acetosus, dat ook zuur betekent.
Bij de Witte klaverzuring zijn de bloemen wit of lichtjes rozerood gekleurd. Bij Dodoens
(1644) heet de plant Gemeyn Coeckoecks-broodt omdat men dacht dat de koekoek deze
plant graag eet. Bij de Stijve klaverzuring staan de gele bloemen aan duidelijk
rechtopstaande stengels, vandaar Stijve in de naam.
KLIMOP
Hedera helix L.
De naam van deze plant verwijst naar de groeiwijze: zij kruipt naar omhoog en hecht zich
vast aan andere planten, aan boomstammen en takken en aan muren. De bladeren en de
bessen zijn giftig voor de mens, maar niet voor dieren. In Duitsland werd in 2010 Klimop
als de geneeskrachtige plant van het jaar betiteld.
KLIT
Gewone klit | Arctium minus (Hill) Bernh.
De Gewone klit, zoals andere plantensoorten van dit geslacht, bezit bloemhoofdjes met
stekelige omwindselbladeren die gemakkelijk aan dierenvachten of kleren blijven haken
of klitten. We zijn vertrouwd met klittenband, gebruikt om jassen of schoenen dicht te
knopen.
KLOKJE
Rapunzelklokje | Campanula rapunculus L.
Grasklokje | Campanula rotundifolia L.
De planten van beide soorten Klokje bezitten een klokvormige kroon. Zij groeien in
weiden en op andere grazige plaatsen, vandaar Grasklokje.
Rapunzel in Rapunzelklokje is afgeleid van het Oudlatijnse woord rapuncium, zelf
afgeleid van het Latijnse woord rapum dat raap betekent. Rapunzelklokje heeft een
raapachtige, vlezige, eetbare wortel en daarmee is de naam verklaard.
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KNOOPKRUID
Centaurea jacea L. s.l.
Knoop in de naam van de plant slaat ongetwijfeld op de knobbelvormige bloemhoofdjes.
KNOPKRUID
Kaal knopkruid | Galinsoga parviflora Cav.
Harig knopkruid | Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav.
Het bloemgestel, een bloemhoofdje, van deze plant van de familie van de
Samengesteldbloemigen (Asteraceae, Composieten) heeft de vorm van een knopje,
vandaar de naam. Naast het Kaal Knopkruid is er ook nog het Harig knopkruid, waarvan
de stengel bovenaan dicht afstaand wit behaard is, terwijl bij het Kaal knopkruid de
stengel kaal of bovenaan zeer kort behaard is.
De plant is afkomstig uit Peru en kwam rond 1790 eerst terecht in de plantentuin van
Parijs en in die van Madrid, en rond 1800 in de plantentuin van Berlijn. Vanaf begin de
jaren 1800 is Knopkruid uit de plantentuin van Berlijn ontsnapt en tegen 1910 was de
plant in heel Duitsland te vinden. Van daaruit kwam de plant ook in ons land terecht.
In het Duits heet de plant Kleinblütiges Franzosenkraut. Reeds in 1830 kreeg de plant in
een Duits kruidenboek die naam. Soms wordt gedacht dat de plant in Duitsland verspreid
werd met de voedselaanvoer uit Frankrijk bestemd voor de Franse troepen bij de
veldtochten van Napoleon in het begin van de jaren 1800, maar dat kan niet geval geweest
zijn omdat in die tijd de plant in Frankrijk niet voorkwam. Veeleer kreeg de plant die
naam omdat ze in Duitsland verspreid raakte gelijktijdig met de periode dat de Franse
troepen daar oorlog voerden. Maar het is ook mogelijk dat de plant als een lastig
“onkruid” en als een indringer vanuit een buurland beschouwd werd en dan ook de naam
van dit land kreeg.
In de Vlaamse provincie Oost-Vlaanderen wordt het Knopkruid ook soms Duits-kruid
genoemd, omdat de plant tijdens de Eerste of de Tweede Wereldoorlog hier door de
Duitsers ingevoerd zou zijn.
In de eerste, tweede en ook in de negende druk van de Manuel de la Flore de Belgique
van de goed geïnformeerde plantkundige François Crépin, respectievelijk verschenen in
1860, 1866 en 1883 wordt Knopkruid nog niet vermeld. Het oudste exemplaar in het
herbarium van de Nationale Plantentuin van België dateert van 1885. Wellicht veroverde
de plant pas later geleidelijk heel het Vlaamse en later ook het Waalse landsgedeelte en
de twee soorten Knopkruid zijn nu zeker in Vlaanderen zeer algemeen voorkomende
planten.
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KOEKOEKSBLOEM
Dagkoekoeksbloem | Silene dioica (L.) Clairv.
Avondkoekoeksbloem | Silene latifolia Poiret subsp. alba (Miller) Greuter et
Burdet
Echte koekoeksbloem | Lychnis flos-cuculi L.
De bloei van deze planten valt samen met de tijd waarop de koekoek uit zijn winterverblijf
terugkeert. Dodoens sprak al van de kouckoucksbloem. Maar eigenlijk is de vogel al voor
de bloei van deze planten in het land. Maar er is ook nog een tweede verklaring van de
naam Koekoeksbloem. Soms zit er op de stengels van deze planten een vlok schuim
veroorzaakt door een schuimcicade of spuugbeestje (Philaenus spumarius L.), wat
vroeger koekoeksspuug of koekoeksspog genoemd werd, omdat men dacht dat de koekoek
deze klodders spuug op de plant vastgemaakt had. Zo zou de taalkundige band tussen de
vogel en de plant ontstaan zijn.
De rode bloemen van de Dagkoekoeksbloem gaan overdag open. De witte bloemen van
de Avondkoekoeksbloem openen zich pas ’s avonds, maar heel strikt verloopt dat niet!
Waarom een van die Koekoeksbloemen, weliswaar van een ander plantengeslacht, Echt
genoemd wordt, is niet meteen duidelijk. Misschien Echte koekoeksbloem alleen maar om
ze te onderscheiden van de Dag-en Avondkoekoeksbloem en ze dan die specifieke
aanduidingen van dag en nacht niet nodig heeft?
KOMPASSLA
Lactuca serriola L.
Sla is een samentrekking van salade, ontleend aan het Franse salade, zelf afkomstig van
het Italiaanse salata, dat oorspronkelijk het gezoute betekent. In die vreemde woorden zit
het Latijnse sal, d.i. in het Frans sel. Daarmee wordt verwezen naar het gebruik bij de
Romeinen die bij het klaarmaken van gekweekte salade, zout en ook olie en azijn
gebruikten.
Kompassla heet zo omdat de plant als een kompas de noord-zuidrichting aanduidt. De
plant draagt bladeren in verspreide bladstand. Bij planten die op dorre, zandige plaatsen
groeien en bij zonnig weer staan de bladschijven van alle bladeren verticaal in het noordzuidvlak. Daartoe hebben de bladeren die op de noord- en zuidzijde ingeplant staan dan
een wringing over een hoek van 90° ondergaan, zodat hun bladschijven toch in het noordzuidvlak liggen. De bladschijven van de bladeren ingeplant aan de oost- en westzijde zijn
zo gedraaid dat ze ook in het noord-zuidvlak liggen. Zo krijgen alle bladschijven wel de
ochtend- en avondzon, maar niet de hete middagzon, waardoor een overmatige
verdamping uit de bladeren afgeremd wordt.
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KONINGINNENKRUID
Eupatorium cannabinum L.
Deze plant werd in oudere flora’s ook Leverkruid genoemd, omdat zij bij leverziekten en
geelzucht aangewend werd. De nu gangbare Nederlandse naam Koninginnenkruid is een
verbastering van Kunigundekraut, een van de Duitse namen voor deze plant. Op het graf
van de heilige Kunigunde (980-1033), echtgenote van Keizer Hendrik II (973-1024),
zouden veel wonderbaarlijke genezingen gebeurd zijn.
KORENBLOEM
Centaurea cyanus L.
Met haar blauwe bloem groeit deze opvallende plant tussen het koren, veelal tarwe. Door
het steeds zuiverder zaaigoed en door het nog in geringe mate zaaien van tarwe is deze
plant in Vlaanderen sterk achteruitgegaan.
KORNOELJE
Rode kornoelje | Cornus sanguinea L.
Gele kornoelje | Cornus mas L.
De naam Kornoelje komt van de Franse naam voor deze planten, nl. Cornouiller, die dan
zelf weer van het Latijnse cornulla afkomstig is. Cornulla is dan weer afgeleid van
cornum met dan het verkleiningsachtervoegsel -ulla en cornum is een oude Latijnse naam
voor de vrucht van de Kornoelje. Cornus betekent hoorn of hard en dat zou dan slaan op
het harde hout van deze struik en van andere soorten van dit geslacht. De Romeinen en
de Grieken gebruikten bij voorkeur kornoeljehout voor de schachten van hun speren en
de handvaten van hun zwaarden.
Het rode in de naam Rode kornoelje slaat niet op de kleur van de bloemen, want die is
wit, maar op de rode herfstkleur van de bladeren en op de ’s winters bloedrood gekleurde
twijgen. De Gele kornoelje is een sierheester met bloemen, die voor de bladeren in maartapril verschijnen en citroengeel gekleurd zijn, vandaar de naam.
KRENTENBOOMPJE
Amerikaans krentenboompje | Amelanchier lamarckii F.G. Schroeder
De blauwzwarte, sappige, zoete vruchten van deze struik- of boomvormige plant, soms
kortweg Krent genoemd, werden vroeger gedroogd en net als krenten in een
krentenbrood, verwerkt in brood en gebak, vandaar de naam. Oorspronkelijk was dit een
sierstruik die rond 1780 uit Noord-Amerika en Canada ingevoerd werd en verwilderde,
vandaar Amerikaans krentenboompje. De zwarte vruchten werden vroeger door de
Canadese Indianen gegeten.
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KRODDE
Witte krodde | Thlaspi arvense L.
Wit verwijst naar de witte bloemen van de plant. Krodde behoort tot de familie van de
Kruisbloemigen (Brassicaceae, Cruciferen) en het is mogelijk dat de naam Krodde
afkomstig is van andere, verwante Kruisbloemige soorten die in het Duits Kresse
genoemd worden.
Krodde is een lastig en hinderlijk akkeronkruid dat niet geliefd is bij de landbouwers. En
misschien is Krodde gewoon een verbastering van krot of krut, twee Middelnederlandse
woorden voor hinder, verstoring, last. In de negentiende eeuw werd in Nederland de naam
Krot en meer in het bijzonder in Friesland de naam Krodde ook wel gebruikt voor Herik
(Sinapsis arvensis) en andere Kruisbloemige onkruiden. Misschien ligt daar de oorsprong
van de huidige naam Krodde, weliswaar nu voor een andere plant dan voor Herik.
KROMHALS – OSSENTONG
Kromhals | Anchusa arvensis (L.) Bieb.
Gewone ossentong | Anchusa officinalis L.
Bij Kromhals is de kroonbuis gekromd, vandaar de naam van de plant. De Gewone
ossentong is een heel zeldzame plant van de kalkrijke zandduinen van de Vlaamse kust.
Ossentong verwijst naar de vorm en het ruwe oppervlak van de bladeren die
overeenkomsten vertonen met de tong van een os. De stijve haren op de stengel en de
bladeren zijn kenmerkend voor de planten van de familie van de Ruwbladigen
(Boraginaceae). In Dodoens (1618) heet de plant ook Langue de beuf en in het Duits is
het Gewöhnliche Ochsenzunge.
KROOS
Klein kroos | Lemna minor L.
Puntkroos | Lemna trisulca L.
Gewoon sterrenkroos | Callitriche platycarpa Kütz.
Kroos is afgeleid van het werkwoord kroezen dat krullen of kronkelen betekent, denk aan
het woord kroezelhaar. Grote groepen Kroosplantjes vormen immers op een
wateroppervlak een ineen gekronkeld, dicht bij elkaar groeiend gewas. De plant wordt in
Dodoens (1618) Croost en ook Croest genoemd, verwant met het werkwoord kroezen.
De Nederlandse geslachtsnaam van Lemna is Eendenkroos en die naam wordt ook
dikwijls gewoon gebruikt voor de vermelde soorten. Dodoens (1618) geeft de te
verwachten uitleg: “Dit cruyt strect de Enden een goet voedsel: ende daer heeftet den
naem Enden-gruen [groen] behouden.” Bij Puntkroos lopen de bladeren uit op een punt.
Sterrenkroos heet zo omdat de bladrozetten op het water het uitzicht van een ster hebben.
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KROPAAR
Dactylis glomerata L.
De aartjes vormen kluwentjes, zodat dit gras gemakkelijk te herkennen is en aan die
kluwentjes dankt de plant het woord krop in de naam, want een krop is o.m. een
rondachtig, ineengedrongen voorwerp, zodat we dat voor een krop sla kennen.
KRUISKRUID
Klein kruiskruid | Senecio vulgaris L.
Jacobskruiskruid | Senecio jacobaea L.
In het Duitse kruidenboek van Leonhart Fuchs (1501-1566) uit 1542 had Klein kruiskruid
de naam Creüzwurz, waarin wurz een oude naam voor een plant of kruid is. De nu
gangbare Duitse naam is Kreuzkraut. In het kruidenboek van Rembert Dodoens uit 1618
heet de plant ook Cruyscruyt, zodat het aannemelijk is dat de Nederlandse naam
Kruiskruid uit het Duits is overgenomen. Naar alle waarschijnlijkheid werd de vorm van
de bladeren van deze plant vergeleken met een kruis met enkele dwarsbalken, een
zogenaamd Byzantijns kruis. Dit is wel enigszins ver gezocht, maar het is de meest
aannemelijke verklaring.
Het Jacobskruiskruid heeft zijn naam te danken aan Sint-Jacob de Meerdere (begin 1e
eeuw-44), een apostel van Jezus Christus, waarvan de naamdag op 25 juli valt, dag
waarop het Jacobskruidkruid meestal in volle bloei staat, maar de plant kan ook vanaf
begin juni tot in september volop blijven bloeien. De plantkundige Leonhart Fuchs (15011566) benoemde Jacobskruiskruid in zijn in 1542 verschenen “De Historia Stirpium
Commentarii insignes” als S [d.i. sancti] Jacobi Herba en schreef dat de Duitsers de naam
S. Jacobs blum gebruikten. Een Nederlandse vertaling van dit werk verscheen in 1549
onder de naam Den Nieuwen Herbarius en daarin lezen we over Jacobskruiskruid: “Dit
cruyt is daerom S. Jacobsbloeme gheheeten om dattet ontrent S. Jacobs dach [d.i. 25 juli]
sijn beste bloeysel levert.” In Dodoens kruidenboek uit 1554 wordt ook de naam Sint
Jacobscruyt vermeld. Volgens een andere naamverklaring vergeleek men de harige,
uitgebloeide bloemhoofdjes met de grijze haren van de aartsvader Jacob, de stamvader
van de Israëlieten, die altijd met een weelderige, grijze haardos afgebeeld wordt.
KWEEK
Elymus repens (L.) Gould
De Nederlandse naam Kweek is afgeleid van Quecke, de Duitse naam van de plant,
waarbij queck kwiek of kwik betekent en dat slaat dan op het sterke
voortplantingsvermogen van dit gras. De lange wortelstokken van de plant kunnen zich
immers heel snel uitbreiden en de bovengrondse delen kunnen zo grote oppervlakken
innemen. In het Vlaams dialect heet een dergelijke witte, peesachtige wortelstok een peem
en die pemen zijn voor land- en tuinbouwers fel verafschuwde “onkruiden”.
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KWELDERGRAS
Stomp kweldergras | Puccinellia distans (L.) Parl.
In Nederland wordt de term kwelder gebruikt voor aangeslibd land dat bij een gewone
zeevloed niet meer onderloopt en waarvan het zoutgehalte van de bodem relatief hoog is.
Aan de Vlaamse kust heet een dergelijk zilt gebied een schor. Stomp kweldergras komt
voor op schorren aan onze kust, in zilte poldergebieden, op bedrijfsterreinen van de
metaalindustrie en nu ook langs autowegen waarvan de bermen door strooizout zilt
geworden zijn. De kelk- en de onderste kroonkafjes van de bloemen bezitten een stomp
topje en vandaar stomp in de naam van dit gras.
LEEUWENBEK
Vlasbekje | Linaria vulgaris Mill.
Muurleeuwenbek | Cymbalaria muralis P. Gaertn., B Mey. et Scherb.
Kleine leeuwenbek | Chaenorhinum minus (L.) Lange
Akkerleeuwenbek | Misopates orontium (L.) Rafin
Het Vlasbekje heette vroeger Vlasleeuwenbek en dat verklaart het woord bek in de huidige
naam. Immers, als je de zijkanten van de bloem samenknijpt, open je als het ware de bek
of muil van een leeuw. Het woord vlas in de naam verwijst naar de bladeren die lijken op
die van de vlasplant. Waarom de vroegere, mooie naam Vlasleeuwenbek met verlies van
betekenis veranderd werd in Vlasbekje is een raadsel.
De geopende bloemen van Muurleeuwenbek doen ook met enige verbeelding denken aan
de muil van een leeuw, vandaar leeuwenbek in de naam. De bloemen hebben dezelfde
bouw als die van het Vlasbekje (Linaria vulgaris L.). Voor Vlasbekje heeft men in de
naam het woord leeuw laten vallen, bij Muurleeuwenbek niet. De bloemen van de
Muurleeuwenbek zijn wel kleiner en het is moeilijker om ze te doen “gapen”, zoals dit bij
Vlasbekje makkelijk gaat. Muurleeuwenbek is een plant die zich met de wortels vastzet
in de voegen van muren en rotsen en daarmee verdient de plant terecht de naam van
Muurleeuwenbek.
Ook bij de Kleine leeuwenbek zijn de bloemen gebouwd zoals bij het Vlasbekje en de
bladeren zijn ook zoals bij het Vlasbekje lancetvormig. De plant droeg vroeger trouwens
de Latijnse soortnaam Linaria minor Desf. en behoort dus net als Vlasbekje en
Muurleeuwenbek ook tot de familie van de Helmkruidachtigen (Scrophulariaceae). De
hele plant geeft een wat ijle indruk en wordt zeker niet zo groot als het Vlasbekje, vandaar
klein in de naam. Ook de Akkerleeuwenbek behoort tot de familie van de
Helmkruidachtigen. De plant heette vroeger Antirrhinum orontium L. en de kleine,
tweelippige bloemen lijken op de grotere bloemen van de gekweekte sierplant Grote
leeuwenbek (Antirrhinum majus L.). De plant komt voor in akkers en moestuinen en
vandaar Akkerleeuwenbek.
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LEEUWENKLAUW
Grote leeuwenklauw | Aphanes arvensis L.
Kleine leeuwenklauw | Aphanes australis Rydb.
De halfronde tot driehoekige bladeren met diepe insnijdingen van deze planten werden
vergeleken met de geklauwde poten van een leeuw, vandaar de naam van deze planten.
LEEUWENTAND
Vertakte leeuwentand | Leontodon autumnalis L.
De wortelbladeren hebben een zogenaamde gedeelde bladrand met lancetvormige slippen
die vergeleken worden met het gebit van een leeuw en vandaar Leeuwentand.
De bladeren van deze plant lijken op die van de Paardenbloem die in het Duits Löwenzahn
– letterlijk Leeuwentand – heet. In Frankrijk is Dent-de-Lion – Tand van de Leeuw – een
volksnaam voor de Paardenbloem en in Engeland heet deze plant Dandelion, ook Tand
van de Leeuw.
LELIETJE-VAN-DALEN
Convallaria majalis L.
Deze van nature wilde plant is vooral bekend omdat ze veel in tuinen en parken
aangeplant werd. Omdat de planten rond 1 mei bloeien, worden ze ook als Meiklokje of
Meibloempje in die periode in de bloemwinkels te koop aangeboden.
Dodoens (1618) schrijft over de plant: “in onse tijden is sij over al bekent met den naem
Lilium convallium, dat is Lelie van de dalen oft Leliekens van den dale.” Convallium is
afkomstig van het Latijnse convallis, wat dal of vallei betekent en het woord dalen in de
Nederlandse plantennaam is dus een aangepaste vertaling van de Latijnse geslachtsnaam
Convallaria. Majalis in de Latijnse naam verwijst naar maius, Latijn voor de maand mei.
Lelietje-van-dalen groeide oorspronkelijk vooral in frisse valleien binnen bossen en op
andere beschaduwde plaatsen. Lelie verwijst naar de witte kleur van de bloemen van
Lelietje-van-dalen, zoals de witte bloemkleur van de bekende Witte lelie (Lilium
candidum L.). Lelie is gewoon de vernederlandsing van de Latijnse naam Lilium, die
afgeleid zou zijn van het Keltische li dat wit betekend, verwijzend naar de bloemkleur
van de Witte lelie, de oudst en meest bekende Lilium-soort. Anderen denken dat Lilium
afgeleid is van Leirion of Lirion, de naam van de Witte lelie bij de Grieken.
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LEPELBLAD
Deens lepelblad | Cochlearia danica L.
Echt lepelblad | Cochlearia officinalis L.
Lepelblad verwijst naar de vorm van het blad: het geheel van de lange bladsteel met de
bladschijf doet denken aan een eetlepel.
Carl Linnaeus (1707-1778) gaf aan Deens lepelblad de wetenschappelijke naam
Cochlearia danica L. en schreef daarover in zijn Species plantarum (1753): “Habitat in
Daniae, Sueciae litoribus marinis”, d.w.z. “Komt voor aan de zeekusten van Denemarken
en Zweden”. Daarmee is Deens in de naam van de plant verklaard. Het Deens lepelblad
is een zoutminnende plant die oorspronkelijk groeide op brakke plaatsen in de kustduinen.
Door ’s winters op de wegen zout te strooien komt de plant nu ook voor in wegranden.
Zo wordt ze bijvoorbeeld in het voorjaar massaal aangetroffen langs de middenberm van
de snelweg Kortrijk-Brugge, vanaf Ardooie tot Brugge.
Van Echt lepelblad werden vroeger de bladeren als middel tegen scheurbuik gegeten,
want de plant bevat een hoog gehalte aan vitamine C. Een oude Duitse naam voor de plant
is zelfs Skorbutkraut. Scorbuut of scheurbuik is een ziekte veroorzaakt door een langdurig
gebrek aan vitamine C. Maar ook voor andere medische doeleinden werd de plant
aangewend. Deze plant heette vroeger gewoon Lepelblad en kreeg wellicht Echt voor de
naam om ze te onderscheiden van het Deens en het Engels lepelblad (Cochlearia anglica
L.); deze laatste plant komt in Vlaanderen niet voor.
LIEFDEGRAS
Klein liefdegras | Eragrostis minor Host
Straatliefdegras | Eragrostis pilosa (L.) Beauv.
Soorten van het geslacht Liefdegras worden zo genoemd omdat de pluimen sierlijke,
lieflijke aartjes dragen. In het postuum verschenen kruidenboek van Dodoens uit 1618
staat het zo beschreven: “De seste soorte Amourettes (dat is Lieflick Gras) van de
Fransoysen en Spaegniaerts geheeten (…) is seer lieflick ende aerdich om sien.” “Er” in
de wetenschappelijke geslachtsnaam verwijst naar eros, het Griekse woord voor liefde en
agrostis betekent grassen in het algemeen.
Naast Klein liefdegras bestaat er ook Groot liefdegras (Eragrostis cilianensis).
Straatliefdegras werd voor het eerst in 1943 in Brussel aangetroffen en raakt nu verspreid
langs drukke verkeerswegen en straten doordat de lichte zaden makkelijk met auto’s
meegesleurd worden.
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LIGUSTER
Wilde liguster | Ligustrum vulgare L.
De naam Liguster is ongetwijfeld afgeleid van de Latijnse naam Ligustrum. Over de
oorsprong van deze Latijnse naam zijn er twee opvattingen. Ofwel verwijst deze naam
naar de plaats van herkomst van sommige soorten van het geslacht Ligustrum, nl. Ligurië,
een aan de kust gelegen regio in het noordwesten van Italië, met als hoofdstad de
havenstad Genua. Ofwel is Ligustrum afgeleid van het Latijnse woord ligare, dat
samenbinden betekent. Daarbij zou dan verwezen worden naar het gebruik van twijgen
van de Liguster voor het vlechten van manden, waarbij vooral de jonge, soepele twijgen
dienden voor het maken van de handvaten.
Naast de Wilde liguster komt in ons land ook verwilderd de Haagliguster (Ligustrum
ovalifolium Hassk.) voor. Deze twee soorten en ook de uit Japan afkomstige Japanse
liguster (Ligustrum japonicum Thunb.) worden als haagplanten rondom huizen en tuinen
aangeplant.
LINDE
Zomerlinde | Tilia platyphyllos Scop.
Winterlinde | Tilia cordata Mill.
In het Middelnederlands heetten die bomen al linde of lende. Soms wordt gedacht dat de
naam afgeleid is van het Latijnse woord lentus, dat buigzaam en taai betekent en dat zou
dan betrekking hebben op de schors van de boom die als een buigzaam materiaal voor
vlechtwerk, banden of touwen gebruikt kon worden; zeker is deze verklaring niet.
Zowel de Zomer- als de Winterlinde bloeien in juni-juli, maar de eerste bloeit een 14-tal
dagen vroeger dan de tweede, wat de namen verklaart.
LIS
Gele lis | Iris pseudacorus L.
Deze plant met gele bloemen heette in het Middelnederlands Lesche. Oude Duitse namen
waren Liesch en Lesch, zodat we mogen aannemen dat Lis via Lesche van die Duitse
namen afkomstig is. Wat die namen precies betekenen is niet bekend. Wel wordt Liesch
in de Duitse volkstaal gebruikt voor vele soorten planten die leven in en rond het water,
zodat Liesch misschien gewoon water- en oeverplanten betekent. We gebruiken in het
Nederlands ook soms het woord lis voor niet nader benoemde oeverplanten, zoals
bijvoorbeeld in de volgende zin: “We vonden zijn fiets bij het water midden het lis.”
In gestileerde vorm is de bloem van de Gele lis het symbool van de vlag van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Deze plant gaf ook aanleiding tot het symbool “fleur-de-lis”, de
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Franse Lelie, kenmerkend voor de Franse koningen en Frankrijk, hoewel het symbool ook
een gestileerde vorm is van een bloem van de Gele lis, en niet van een bloem van de Lelie.
In het Frans betekent het woord Lys zowel de Witte lelie als de Gele lis.
De aanhangers van de Franse koning en de Fransgezinde hogere burgerij van het
graafschap Vlaanderen werden in de veertiende eeuw Leliaards genoemd. In de
Guldensporenslag van 11 juli 1302 in Kortrijk streden de Leliaards tegen de Vlamingen
die Liebaards genoemd werden naar de Vlaamse Leeuw, het symbool van het graafschap
Vlaanderen. Later kwam voor de verdedigers van de Vlaamse belangen ook de term
Klauwaards in gebruik.
LISDODDE
Grote lisdodde | Typha latifolia L.
Kleine lisdodde | Typha angustifolia L.
Lis in Lisdodde verwijst naar de vorm van de bladeren die lijken op die van de Gele lis
(Iris pseudacorus L.). De plant bezit aan de top van een stengel een bloeikolf die bestaat
uit een cilindervormige mannelijke aar met daaronder een eveneens cilindervormige
vrouwelijke aar. Dit gehele bloemgestel vormt na bestuiving en bevruchting een
kaarsvormig geheel dat dodde heet. Vermoed wordt dat dodde afgeleid is van de
Hoogduitse woorden duette of dutte die slaan op een prop van een vezelachtige stof. Er
is ongetwijfeld verwantschap met de term dot of dotje, het ineengedraaid en vast gestoken
bundeltje hoofdhaar dat vrouwen soms dragen, ook haarwrong genoemd.
Bij Dodoens (1618) heet de plant Lisch-Dodde oft Donsen en hij schrijft daarover: “…
ende daer op [de steel] wast eerst een dunne Aere [aar] van moschachtige Bloemen de
welcke afgevallen oft verwelkert zijnde, blijft daer een dicht in een gedrongen
vergaderinge van wollachticheyt oft hayrkens diemen een Dodde noemt, soo dick als
eenen duym, somtijts meer dan een palme [handpalm] lanck, bruyn peersch [paars], oft
doncker graeuw [grijs] van verven [kleur] die ten laetsten als stuyfkens [stofjes] vergaet
ende met den wint wech gedreven wort.”
Naast de Grote lisdodde groeit in Vlaanderen ook de meer zeldzame Kleine lisdodde
(Typha angustifolia L.).
LOOGKRUID
Salsola kali L.
Loogkruid is een zoutwaterplant die groeit aan onze kust en in de havengebieden van
Antwerpen. Uit die plant en andere zoutwaterplanten kan een as gewonnen worden
waarmee een loog bereid kan worden en vandaar de naam.
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Zoutwaterplanten bevatten o.m. natriumoxalaat en als die planten gedroogd en dan verast
worden, ontstaat uit het natriumoxalaat het zout natriumcarbonaat, d.i. soda. Met deze as
kan dan loog aangemaakt worden. Loog is een oplossing in water van soda
(natriumcarbonaat) of potas (kaliumcarbonaat) en vroeger werd die vloeistof als was- en
reinigingsmiddel gebruikt. Nu gebruikt men moderne vaatwasmiddelen, maar tot nog een
zestigtal jaren geleden werden aan het water voor de vaatwas korrels soda toegevoegd.
Tot aan het einde van de 18de eeuw was de as van zoutwaterplanten de enige bron van
soda. Thans wordt soda in reusachtig grote hoeveelheden technisch bereid volgens het
proces van Solvay, genoemd naar de Belg Ernest Solvay (1838-1922) die het procedé
ontwikkelde en daarmee een fortuin verdiende. Soda is immers op grote schaal nodig voor
o.m. de zeep- en glasfabricage. Dodoens (1618) beschreef het gebruik van het Loogkruid
en de zeepbereiding: “Men maeckt oock uyt dese Asschen [van Loogkruid] een seer
stercke ende bijtende Looghe, waer uyt daer nae van de Seepsieders Seep gesoden
[gekookt] wort, daer Olie van Olijven oft eenige andere bij doende: welke Seep om fijne
lakenen oft cleederen van lijnewaet te wasschen ende schoone te maken gebruyct wordt.”
LOOK
Kraailook | Allium vineale L.
Daslook | Allium ursinum L.
Deze Allium-soorten ruiken sterk naar uien en zijn verwant met Knoflook of Look (Allium
sativum L.), Ui (Allium cepa L.), Bieslook (Allium schoenoprasum L.), Sjalot (Allium
ascalonicum Hort.) en Prei (Allium porrum L.). Varianten van het Nederlandse woord
look vindt men ook in andere Germaanse talen: Oudengels leac en nu het Engelse Leek
voor Prei; Duits: Lauch; Zweeds: lök; Deens: løg. Al deze woorden zouden afgeleid zijn
van de wortel ruc of luc, die ofwel blinkend betekent, wat dan slaat op de blinkende
rokken van de bollen, of op de scherpe, doordringende smaak van de bollen van Knoflook
en Ui. Volgens een andere verklaring wordt Allium in verband gebracht met het Keltische
woord all, dat heet of brandend betekent en verwijst naar de smaak van de rokken van de
bollen van Allium-soorten.
De meeldraden van Kraailook dragen uitsteeksels die langer zijn dan de helmdraden met
de helmknoppen en die worden vergeleken met de poten van een kraai, vandaar de naam.
Een onbetwiste verklaring van de naam Daslook vonden we niet. Bij Dodoens (1618)
staat er: “Wilt Loock met breede bladeren, is in Brabant vanden gemeynen man Dasloock
gheheeten.” Die plant komt inderdaad vooral voor in de schaduwrijke bossen van de
provincie Brabant. Dodoens (1618) schrijft ook dat de plant “hedensdaechs gemeynlijck
Allium ursinum, dat is Beer Loock genaemt wordt”. Ursinum is afgeleid van het Latijnse
ursinus, d.i. van de beer. Zo is de hedendaagse Duitse naam voor de plant Bär-Lauch,
vertaald Beerlook. Vermoed wordt dat de bosplanten Daslook en Beerlook gewoon die
naam kregen omdat dassen en beren ook in bossen leven. Ofwel wordt verwezen naar de
geur van de planten, die net zo onaangenaam is als de geur die dassen en beren afgeven.
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En een oud volksgeloof is dat beren na hun winterslaap eerst op zoek gaan naar Daslook,
vandaar de Duitse naam Bärlauch en de Oudvlaamse naam Beer Loock. Volgens de
Duitse plantkundige Tabernaemontanus (1522-1590) kreeg die plantensoort die naam
omdat beren belust zijn op Beer Loock – nu Daslook genoemd.
LOOK-ZONDER-LOOK
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande
De plant heeft bij kneuzing dezelfde typische uiachtige geur als van Knoflook (Allium
sativum L.). De plant heeft echter niet het uitzicht van Knoflook of van de Ui (Allium cepa
L. ) en heeft ook geen bol. De naam betekent dus letterlijk “uigeur zonder een ui te zijn”.
LUPINE
Vaste lupine | Lupinus polyphyllus Lindl.
De plant Lupine dankt haar Nederlandse naam aan Lupinus, een oude Latijnse
plantennaam, afgeleid van lupus, d.i. wolf. Soorten van het geslacht Lupinus behoren tot
de Vlinderbloemenfamilie (Papilionaceae) waarvan de vruchten, in dit geval de peulen,
grijsachtig, wollig bekleed zijn en dat zou naar de pels van een wolf verwijzen en vandaar
Lupinus en Lupine. Andere gegeven verklaringen zijn dat lupus of wolf verwijzen naar de
“vraatzucht” waarmee de plant zelfs de magerste bodems uitput of naar een middelmatige
voederplant voor mens en dier.
De Vaste lupine is uit Noord-Amerika afkomstig. Een aantal variëteiten van deze soort
werden en worden hier als sierplant gekweekt en de soort raakte zo verwilderd. De
landbouwgewassen Gele lupine (Lupinus luteus L.) en Witte lupine (Lupinus albus L.)
worden gebruikt voor groenbemesting. Dat zijn eenjarige planten, terwijl de Vaste lupine
een overblijvende plant is en vandaar Vaste in de naam.
MAAGDENPALM
Kleine maagdenpalm | Vinca minor L.
Grote maagdenpalm | Vinca major L.
Maagdenpalm-planten werden vroeger in een krans rondom het hoofd van jonge meisjes
gebonden als ze naar een feest gingen of als bruid bij een huwelijk. De planten werden
ook gebruikt om te beletten dat de duivel macht zou verwerven over gestorven,
opgebaarde jonge kinderen: hun hoofd werd met Maagdenpalm omkranst, want volgens
een volksgeloof weert de plant de duivel en andere boze geesten af. Palm verwijst naar
de altijd groene bladeren van de Maagdenpalm zoals bij het Palmboompje (Buxus
sempervirens L.), dat volgens Dodoens (1554) die naam draagt “om datmen die rijskens
[twijgjes] ende meykens [takken] van desen ghewasse op den Palmsondach in die kercke
draecht”.
De Grote maagdenpalm (Vinca major L.) is heel zeldzaam in Vlaanderen.
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MADELIEFJE
Bellis perennis L.
Voor de naam Madeliefje worden verschillende verklaringen gegeven. De plant zou vroeg
in de 15de eeuw in onze streken Matelieve geheten hebben, waarbij mate afgeleid is van
de Oudsaksische woorden mat, meti of mete, woorden die spijs of maaltijd betekenen en
erop wijzen dat de plant eetlustopwekkende eigenschappen heeft en in salades verwerkt
kan worden.
Merkwaardig is wel dat beweerd wordt dat Masslieben, een oude Duitse naam voor de
plant, in de 14de of 15de eeuw aan de Middelnederlandse naam Matelieve ontleend werd.
Een hedendaagse Duitse naam voor de plant is Massliebchen.
Het is ook mogelijk dat de naam Madeliefje afgeleid werd van made of mas,
Middelnederlandse namen voor weide of hooiveld, verwant met de Engelse termen
meadow en mead voor weide. Dan zou Madeliefje gewoon verwijzen naar “een lief
bloempje in de weide”.
De naam Madeliefje zou volgens een legende ook een religieuze oorsprong kunnen
hebben: de heilige maagd Maria plukte een bloem voor het kindje Jezus, verwondde zich
daarbij aan een vinger en de bloeddruppels gaven de lintbloemen een rode rand en kreeg
de plant de naam Madeliefje of “lief voor Maria”. Volgens een andere Vlaamse legende
zou de plant ontstaan zijn uit de tranen van de heilige Maria, vandaar de naam.
MAHONIA
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.
De Mahonia of Mahoniestruik werd genoemd naar Bernard McMahon (Ierland 1775Philadelphia 1816). McMahon was in Ierland betrokken bij een opstand tegen de Engelse
regering, wilde een bestraffing ontwijken en week in 1795 uit naar Amerika, waar hij zich
in Philadelphia vestigde. Daar baatte hij een zaadhandel en plantenkwekerij uit. In 1818
gaf de Britse bioloog Thomas Nuttall (1786-1859), die van 1808 tot 1841 in Amerika
werkzaam was, de geslachtsnaam Mahonia aan een groep van met elkaar verwante
soorten, in waardering voor Bernard McMahon.
De plant is inheems in Canada en Amerika, werd in 1823 in de Britse eilanden
geïntroduceerd en werd vanaf die tijd ook in onze contreien als sierstruik gekweekt.
Langzaam verwilderde de plant in onze streken en ze wordt nu ook als een ingeburgerde
of inheemse plant beschouwd. De struik wordt ook wel eens Druifjesstruik genoemd, naar
de grote trossen blauwzwarte bessen die op de gele bloemen volgen.
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MARETAK
Viscum album L.
De Maretak is een halfparasiet die men aantreft op de takken van bomen. Verschillende
soorten loofbomen kunnen zo geparasiteerd worden, meestal Appelboom en Populier,
minder Berk en Hazelaar, zelden Eik, Perenboom, Kersenboom, Paardenkastanje, Beuk
en Iep, soms Wilg, Esdoorn, Linde, Robinia, Meidoorn en Es. Er is zelfs een ras van de
Maretak dat op de Den kan leven.
Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal heeft mare o.m. de betekenis van
nachtspook, nacht-, kwel-, plaag- of boze geest. Een plant van de soort Maretak leeft op
een tak van een boom, toch een eigenaardige, vreemde plaats voor een plant, en volgens
een volksgeloof zou dat komen omdat ook een vreemde of boze geest, een mare, op een
tak gezeten heeft, waarna dan daar een Maretak tot ontwikkeling kwam. Mare kan ook
heks betekenen en een volksnaam voor de Maretak is Heksenbezem: een heks of een mare
zat op een boomtak en vandaar Heksenbezem. Een mare kan volgens een oud volksgeloof
ook de borst van mensen bespringen en dieren, bomen of andere planten berijden. Zo
bespringt een Maretak een boom, zoals een mare dat doet. Toch blijft de juiste verklaring
van de naam Maretak een raadsel.
MARGRIET
Leucanthemum vulgare Lam.
De naam Margriet kwam via de Franse naam Marguerite uit margarita, het Latijnse
woord voor parel. Ofwel aanzag men een weide met daarin deze planten als een weide
bedekt met parels, ofwel beschouwde men de samengestelde bloem als een “parel in de
natuur”.
De plantennaam Margriet zou ook kunnen herinneren aan de heilige Margaretha van
Antiochië (+ ca. 305). Zij werd door haar voedster bekeerd tot het Christendom, terwijl
haar vader een hogepriester van de heidenen was. Zij werd in een kerker gegooid en
uiteindelijk onthoofd.
Er wordt ook geschreven dat de plantennaam Margriet in verband staat met de
vrouwennaam Margareta, omdat de plant bloeit op 20 juli, de kerkelijke feestdag van de
heilige Margaretha. Misschien werd een meisje naar die heilige Margriet genoemd en
ging die naam over naar de naam van deze plant.
MARJOLEIN
Wilde marjolein | Origanum vulgare L.
Wilde marjolein staat bekend als een keukenkruid met een zoet-pittige smaak dat in de
keukentaal Oregano heet, naam die afgeleid is van de Griekse naam Origanon,
samengesteld uit oros, d.i. berg, en ganos, d.i. vreugde, m.a.w. een plant die met haar vele
bloemen het sieraad van de bergen is. De Nederlandse naam Marjolein stamt via de
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Franse naam marjolaine uit de Latijnse naam majorana, een oude naam voor de Echte
marjolein (Origanum majorana L. = Majorana hortensis Moench), een gekweekte
tuinplant die ook als groente gebruikt kan worden en meestal gewoon Marjolein heet. De
wetenschappelijke naam Majorana hortensis voor de Echte marjolein maakt
aanvaardbaar dat de Nederlandse naam Marjolein afgeleid is van de geslachtsnaam
Majorana. De betekenis van deze naam is onbekend.
Wilde in de naam Wilde marjolein onderscheidt deze plant van de Echte marjolein.
MELDE
Uitstaande melde | Atriplex patula L.
Spiesmelde | Atriplex prostrata Boucher ex DC.
Al in het Middelnederlands werden deze planten Melde genoemd. De naam Melde komt
van het Oudhoogduits melta of malta en betekent “met meel bestoven”, een verwijzing
naar de onderkant van de bladeren die bij van sommige soorten Melde er meelachtig of
grijs uitzien. Het woord melde hangt nauw samen met de woorden meel en malen.
Bij de Uitstaande melde staan de onderste zijstengels sterk uitgespreid, vandaar
Uitstaande in de naam. Bij Spiesmelde zijn de onderste en middelste bladeren driehoekigspiesvormig.
MELKDISTEL
Akkermelkdistel | Sonchus arvensis L.
Gewone melkdistel | Sonchus oleraceus L.
Gekroesde melkdistel | Sonchus asper (L.) Hill
Melkdistels lijken op echte Distels en het woord melk in hun naam wijst op de melkachtige
vloeistof die bij het kneuzen of doorbreken van de stengels vrijkomt.
De bladeren van de Gekroesde melkdistel, vroeger Ruwe melkdistel genoemd, zijn iets
stijver dan bij de andere Melkdistels en hebben meer stekende tanden; ze zijn gekroesd.
MIERIKSWORTEL
Armoracia rusticana Gaertn., B. Mey. et Scherb.
Mierik in Mierikswortel is een verbastering van Meerrettich, de Duitse naam van de plant,
waarin Meer zee betekent en Rettich de planten Rammenas of Radijs. De Duitse naam en
derhalve ook de Nederlandse naam Mierikswortel betekent zo iets als “bij-de-zeegroeiende- Rammenasachtige- plant”. Rammenas (Raphanus sativus L.) heeft net als de
Mierikswortel een lange, stevige penwortel, zodat de vergelijking opgaat, te meer omdat
zowel de Mierikswortel als de Rammenas voor de consumptie gekweekt worden. Door
dit kweken raakte de plant verwilderd en komt ze niet in onze kuststreken voor, maar wel
op enkele zeldzame plaatsen in Vlaanderen.
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MOEDERKRUID
Tanacetum parthenium (L.) Schultz-Bip.
Zoals vele planten heeft ook Moederkruid enkele andere wetenschappelijke namen, o.m.
Matricaria parthenium L. en Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh.. De geslachtsnaam
Matricaria brengt ons bij de verklaring van de Nederlandse naam Moederkruid, want
Matricaria komt van het Latijnse matrix, met als genitiefvorm matricis, en matrix
betekent baarmoeder, orgaan dat in het Middelnederlands gewoon moeder genoemd
werd. Die plant wordt immers al sinds de Oudheid gebruikt bij zwangerschaps- en
menstruatieproblemen en vandaar de Nederlandse naam Moederkruid. Dodoens (1618)
beschrijft het zo: “Moederkruyt is de ghebreken ende cranckheden des moeders seer
behulpelijck: het verwect de te langh achterblijvende ende dralende maentstonden: jaegt
ende drijft aff de naegeboorten ende de doode vruchten, alsmen het water drinct daer dit
cruydt in gesoden [gekookt] is gheweest, oft alsmen dat selve cruydt in de badstove [bad]
doet, oft alsmen dat als een pap oft plaester op den buyck boven de schamelheyt
[schaamdelen] legt.”
Deze plant heeft lang een belangrijke rol gespeeld in de kruidengeneeskunde. In sommige
landen wordt Moederkruid met goede resultaten aangewend als een preventief middel
tegen migraine. Men eet regelmatig enkele verse bladeren of trekt er een thee van, ofwel
gebruikt men een extract van de bladeren, hetzij in vloeibare vorm, hetzij verwerkt in
capsules of tabletten.
MOERASSCHERM
Groot moerasscherm | Apium nodiflorum (L.) Lag.
Scherm slaat natuurlijk op het bloemgestel dat kenmerkend is voor de familie van de
Schermbloemigen (Apiaceae, Umbelliferen). De plant is een typische bewoner van sloten,
vijvers, beken en moerassige weilanden, vandaar Moerasscherm.
MOERASSPIREA
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
De plant groeit in natte weiden en aan de oevers van sloten en plassen, vandaar moeras
in de naam. Het woord spirea komt ongetwijfeld van de oudere, Latijnse
wetenschappelijke naam Spiraea ulmaria L.. Spiraea is afgeleid van het Latijnse woord
spira dat spiraal betekent en dat slaat op de spiraalvormig gewonden vruchten van de
plant.
Vroeger werden de bloemen, vers of gedroogd, verwerkt in een thee die tegen allerlei
aandoeningen aangewend werd. De heilzame werking wordt toegeschreven aan
salicylzuurderivaten, verbindingen verwant met het bekende geneesmiddel aspirine. In
de merknaam aspirine, de chemische verbinding acetylsalicylzuur, is de a afkomstig van
het woord Acetyl en spirine komt van Spirsäure, d.i. de Duitse naam voor salicylzuur.
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Aanvankelijk werd acetylsalicylzuur geëxtraheerd uit de plant, later werd het product
gesynthetiseerd. Volgens anderen zou daarom de a in aspirine de afwezigheid of het nietgebruiken van de plant in de aanmaak van het geneesmiddel uitdrukken: zonder Spiraea.
MOERASZOUTGRAS
Triglochin palustris L.
Dit is een plant van natte, moerassige overgangszones tussen water en land, waarbij ze
ook brak water kan verdragen, zoals dit in de Polders kan voorkomen. De bladeren zijn
maar één mm breed en grasachtig van aard. Moeras en mogelijk brak en dus licht zout
water en grasachtige bladeren verklaren de naam van de plant.
MORGENSTER
Gele morgenster | Tragopogon pratensis L.
Van de Gele morgenster gaan de bloemen heel vroeg in de morgen open en sluiten zich
rond het middaguur en geopend schitteren de goudgeel gekleurde samengestelde bloemen
als stralende sterren, vandaar de naam van de plant.
In 1751 publiceerde Carl Linnaeus (1707-1778) in het Latijn het boek “Philosophia
Botanica”, waarin hij, zoals ook al in zijn vroegere werken, regels voor een binaire of
tweetermige nomenclatuur van de namen van de planten vastlegde. Dit werk bevat ook
een lijst van planten waarvan hij onderzocht had op welk uur van de dag de bloemen
opengaan. In die lijst staat voor Tragopogon luteum, nu Tragopogon pratensis L. of Gele
morgenster, aangegeven dat de bloemen van die plant zich in het bloeiseizoen tussen drie
en vier uur in de morgen openen. Dit tijdstip is weliswaar genoteerd voor de streek van
Uppsala, een stad in het noordelijk gelegen Zweden, waar Linnaeus hoogleraar
plantkunde was. Voor onze streken zou men daar enkele uren moeten bijtellen.
MOSTERD
Zwarte mosterd | Brassica nigra (L.) Koch
Grijze mosterd | Hirschfeldia incana (L.) Lagréze-Fossat
Witte mosterd | Sinapis alba L.
Indische of Bruine mosterd | Brassica juncea (L.) Czern
De woorden mosterd en mostaard zijn afkomstig van het Latijnse mustum, dat most
betekent, en het Latijnse ardens dat brandend betekent en verwijst naar de smaak. Most
is het sap dat men bekomt bij het persen van vruchten, bijvoorbeeld van druiven. Mosterd
werd vroeger bereid door zaden van mosterdplanten te malen of te pletten met
druivenmost of wijnmost, terwijl daarvoor nu azijn gebruikt wordt. Aan dit mengsel
worden dan keukenzout en, naargelang van het landsgebruik, andere specerijen
toegevoegd. Nu is mosterd zowel de naam van het bereide product als van de plant.
Zwarte mosterd bezit bruinzwarte of zwarte zaden, vandaar de naam, die voor de
bereiding van mosterd gebruikt worden. De Grijze mosterd is een adventiefplant uit het
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Middellandse Zeegebied en het Verre Oosten die steeds meer en meer verwildert in Westen Midden-Europa. De plant lijkt heel goed op de Zwarte mosterd, maar is door de dicht
opeen gepakte zachte, grijze haren op de stengel en de bladeren grijs van kleur en daaraan
dankt de plant haar naam. De Witte mosterd is van oorsprong een Zuid-Europese soort
waarvan de rijpe zaden geelachtig tot helder, vandaar witte in de naam, tot lichtbruin
gekleurd zijn. Na het oogsten van een veldvrucht of om te verhinderen dat een veld
volledig braak blijft liggen wordt in onze streken Witte mosterd op de akkers ingezaaid
en dient zo als groenbemester en onderdrukker van “onkruid”. De plant bloeit met gele
bloemen en wordt, vooral in landbouwerskringen, ook Gele mosterd genoemd. Voor
hetzelfde doel wordt in het najaar ook soms Indische mosterd, ook Bruine mosterd,
Vitasso of Sarepta mosterd genoemd, ingezaaid. De afstervende planten worden dan in
het voorjaar volledig ondergeploegd en hebben als groenbemester gediend.
MUNT
Watermunt | Mentha aquatica L.
De Nederlandse naam Munt is afgeleid van de Latijnse namen Menta of Mentha, zelf
verlatijnste woorden van Mintha, de oude Griekse naam van de plant en die ook sterk
ruikend betekent. De planten geven inderdaad een pepermuntachtige geur af. Volgens
anderen zou Munt afgeleid zijn van Minthe, de nymf van waters, bossen en bergen, die
door de Romeinse god Proserpina in de plant Mintha veranderd werd… een legende.
MUSKUSKRUID
Adoxa moschatellina L.
Deze bosplant bezit licht naar muskus riekende bloemen. Muskus is afgeleid van het
Griekse moschos of van het Latijnse muscus, namen voor een sterk geurende stof.
MUUR
Vogelmuur | Stellaria media (L.) Vill. subsp. media
Grote muur | Stellaria holostea L.
Grasmuur | Stellaria graminea L.
Zandmuur | Arenaria serpyllifolia L.
Vetmuur | Sagina procumbens L.
Vogelmuur heet in het Duits Vogelmiere en in het Frans kent men de volksnaam Mouron
des oiseaux. Bij Dodoens (1644) kwam Vogelmuur “van de fransoysen du Mouron; van
de welcke de Nederlanders den naem Muer ghenomen hebben“. Het is dus
hoogstwaarschijnlijk dat de naam Muur (die ook voorkomt in de Nederlandse namen van
soorten van de geslachten Stellaria, Arenaria en Sagina) afgeleid is uit het Franse
Mouron. Eigenaardig genoeg beweert een Franse onderzoeker net het omgekeerde: “Le
terme de ‘mouron’ dérive du neérlandais moyen muer (…).” Wie heeft er gelijk?
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Vogelmuur is als vogelvoedsel zeer bekend en de zaden worden door kleine vogeltjes
graag gegeten. De Grote muur heeft in vergelijking met de andere Muursoorten grote
bloemen. Vet in Vetmuur is een verwijzing naar de Latijnse geslachtsnaam Sagina, woord
dat vet, meststof of vetmesten betekent. Waarschijnlijk is de naam ironisch bedoeld in die
zin dat de plant zo klein en teer is dat ze niet voor het vetmesten in aanmerking komt. Dat
neemt niet weg dat de plant wel door schapen gegeten wordt.
MUURPEPER – HEMELSLEUTEL
Muurpeper | Sedum acre L.
Hemelsleutel | Sedum telephium L.
De bladeren van Muurpeper bezitten een scherp smakende stof, vandaar peper in de naam
en de plant groeit op muren, daken en ook op zandgronden in de duinen.
Er bestaan enkele volkslegenden in verband met de verklaring van de naam
Hemelsleutel… Zo zou Sint-Petrus zijn sleutelbos aan de hemelpoort verloren hebben en
op de plaats waar de sleutels vielen, ontstond de plant. In sommige streken werd een
bundeltje van deze planten als sieraard tegen het plafond of een binnenmuur met de
wortels naar omhoog gehangen. Als men dan rond de wortels klei aanbracht en die nat
hield, bogen er bloemknoppen naar boven – “naar de hemel” – en liepen ze uit en van
daar zou de naam Hemelsleutel komen. Nog een andere verklaring is dat de bloemen de
baard vormen van een grote sleutel waarmee de hemelpoort geopend kan worden. Nader
onderzoek naar de bron waarin voor het eerst de naam Hemelsleutel gebruikt wordt, is
hier aangewezen.
NAALDAAR
Groene naaldaar | Setaria viridis (L.) Beauv.
Geelrode naaldaar | Setaria pumila (Poiret) Roem. et Schult.
Kransnaaldaar | Setaria verticillata (L.) Beauv.
Bij de grassoorten van het geslacht Naaldaar zitten er onder elk aartje opvallende 3 tot
10 mm lange borstelharen die tandjes dragen, waarnaar het woord naald in de
Nederlandse naam verwijst. Merkwaardig genoeg dragen de kroonkafjes zelf geen
zogenaamde kafnaald zoals dit meestal bij de grassen het geval is.
Voor de Groene naaldaar wordt verwezen naar de groene tot purper gekleurde
borstelharen die zo de pluimen of aren met de aartjes kleuren. Met die naam wordt deze
soort onderscheiden van de Geelrode naaldaar waarvan de borstelharen geel tot
roodachtig geel gekleurd zijn. Bij de Kransnaaldaar zijn de pluimtakken in schijnkransen
gerangschikt, vandaar de naam.
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NACHTSCHADE
Zwarte nachtschade | Solanum nigrum L.
Bij deze plant ontstaan uit de bloemen bessen die eerst heldergroen en dan geleidelijk
glanzend blauwzwart kleuren, vandaar zwart in de naam. Alle delen van de plant zijn
giftig, vooral de onrijpe bessen, de rijpe, zwarte bessen minder, maar blijven toch
gevaarlijk. De bladeren werden vroeger wel eens als groente gegeten, alhoewel daar toch
risico’s aan verbonden zijn. In het Duitse kruidenboek De historia stirpium commentarii
insignes uit 1542 van de hand van Leonhart Fuchs (1501-1566) heette de plant
Nachtschatt en Solanum hortense, waarbij hortense groentetuin betekent.
In het Middelnederlands heette de plant al Nachtscade en Nachtschaduwe. Bij Dodoens
(1618) heet de plant weliswaar Tamme oft Hof-Nascaye, wat wijst op gekweekte, eetbare
planten, maar ook Nachtschade “nae den HoochDuytschen naem Nachtschadt”. De
Nederlandse naam is dus uit het Duits afkomstig.
De verklaring van de naam Nachtschade is nogal onzeker. Volgens Leonhart Fuchs in
het hiervoor vermelde kruidenboek slaat het woord nacht in de Duitse naam Nachtschatt
op de zwarte kleur van de bessen waarvan we dan zouden mogen zeggen dat ze “zwart
zijn als de nacht”.
Het tweede deel van de naam zoals schade in de Nederlandse naam Nachtschade of schatt
en schaden in de oude Duitse namen Nachtschatt en Nachtschaden kan drie betekenissen
hebben. Ofwel verwijst dat tweede woorddeel gewoon naar schaduw. Daarvoor pleit dat
in het Engels de plant de naam Black Nightshade draagt, waarin shade schaduw betekent
en in de hedendaagse Duitse naam Schwarzer Nachtschatten zou schatten ook schaduw
betekenen. En dan luidt een eerste verklaring dat schatt, schaden of schade erop wijzen
dat de giftige, zwarte bessen een schadelijke schaduw werpen op de gezondheid. Ofwel
betekent dat tweede woorddeel gewoon dat de plant ook in schaduwrijke milieus groeit,
wat dikwijls het geval is. En een derde mogelijke verklaring is dat schade in Nachtschade
afgeleid is van het Oudhoogduits scado wat betekent die schade toebrengt, de misdadiger,
de vijand des duivels. En dan zouden schatt, schaden en schade verwijzen naar de
giftigheid van de bessen van de plant.
NAGELKRUID
Geel nagelkruid | Geum urbanum L.
De plant draagt goudgele bloemen.De wortelstok ruikt zwak en zelfs niet altijd naar
kruidnagel, een in de keuken gebruikte specerij, meer bepaald de gedroogde, nog gesloten
bloemknoppen van de Kruidnagelboom. Deze boom kreeg zelf die naam omdat die
bloemknoppen de vorm hebben van een nagel of spijker.
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NARCIS
Wilde narcis | Narcissus pseudonarcissus L.
De Nederlandse naam Narcis is ontleend aan de wetenschappelijke geslachtsnaam
Narcissus, zelf ontstaan uit de Griekse naam Narkissos voor deze plant. Volgens
sommigen zou die Griekse plantennaam kunnen afkomstig zijn van het Griekse narkao
dat bedwelmen betekent, waarbij dan gezinspeeld wordt op de sterke geur van de bloemen
van sommige soorten van het geslacht Narcissus die slaperigheid zouden verwekken.
Volgens een sage van de Griekse mythologie staat de plantennaam in verband met de
beeldschone jongeling Narkissos. Die weerde vrouwen af tot de wraakgodin Nemesis hem
verliefd liet worden op zijn eigen spiegelbeeld gereflecteerd in het water van een vijver.
Narkissos stierf van verdriet omdat hij de jongeling van het spiegelbeeld niet in zijn armen
kon sluiten; Hij kwijnde weg en waar hij stierf ontsproot een mooie, witte bloem met een
geel hart, die voortaan zoals die jongeling de naam Narkissos zou dragen. De jongeman
werd dus verliefd op zichzelf, vandaar de term narcisme.
Van de soort Narcissus pseudonarcissus bestaan verschillende ondersoorten, zoals de als
tuinplant heel bekende Trompetnarcis (Narcissus pseudonarcissus subsp. major). De
Wilde narcis is eigenlijk ook een ondersoort, namelijk Narcissus pseudonarcissus subsp.
pseudonarcissus. De Trompetnarcis is groter dan de Wilde narcis en kan uit tuinen of
parken ontsnapt en verwilderd zijn. De Wilde narcis wordt bijna altijd in loofbossen
aangetroffen en is inheems; de plant wordt reeds vermeld in het Cruydeboeck van
Dodoens uit 1554.
OGENTROOST
Ogentroost-soorten | Euphrasia spp.
Rode ogentroost | Odontites vernus (Bellardi) Dum.
Ogentroost werd vroeger gebruikt bij oogkwalen. Dodoens in het Cruydeboeck van 1554
beschrijft het zo: “Ooghentroost ghestooten [fijn gestampt] en op die ooghen gheleyt oft
sap daer af met wijn uutgheperst in die ooghen ghedruypt neempt wech ende gheneest die
donckerheyt van den ooghen ende maeckt claer ghesichte. Tselve doet oock tpoeder van
drie deelen Ooghentroost ghedroocht ende een deel foelien [bladeren] tsamen ghepoedert
een leepel vol tsmorghens al drooghe oft met suycker oft met witten wijn inghenomen.
Ende in dijer manieren ghebruyckt zoo stercket oock die memorie seer ende doet
sterckelijck onthouwen.”
Bij Rode ogentroost is de bloemkroon vuilroze met als honingmerk purperrode vlekken
aan de voet van de onderlip, wat aanleiding gaf tot de naam van de plant.
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OKKERNOOT
Juglans regia L.
In het Middelnederlands heette deze boom okernote of ockernote, namen die een
vervorming zijn van nokernote, een samenstelling van noker en noot. Noker is afgeleid
van het Laat-latijnse nucarius, dat zelf afgeleid is van het Latijnse nux, dat noot betekent.
De noot met de bolster is plantenmorfologisch beschouwd een steenvrucht.
De Okkernoot is afkomstig uit Midden-Azië, kwam in Italië terecht en werd van daaruit
over Noord- en West-Europa verspreid. In vroegere tijden was voor de Germanen Italië
een vreemd land dat ze Welschland noemden, waarin welsch vreemd betekende. De boom
en een vrucht ervan kregen dan de naam Welsche nuss en in hedendaags Duits werd dat
Walnuss. In het Vlaamse kruidenboek Den groten Herbarius, in 1514 uitgegeven in
Antwerpen, hebben de boom en de vruchten de naam Walsche noten, d.w.z. noten uit
Welschland, het vreemde Italië. Uit het Duitse Walnuss ontstond het Nederlandse
Walnoot. Tegenover de inlandse hazelnoten stonden de uit het vreemde afkomstige
walnoten.
De boom wordt bij ons ook Walnotenboom, Notelaar en Notenboom genoemd.
OOIEVAARSBEK
Zachte ooievaarsbek | Geranium molle L.
Kleine ooievaarsbek | Geranium pusillum L.
Slipbladige ooievaarsbek | Geranium dissectum L.
Robertskruid | Geranium robertianum L.
Ooievaarsbek verwijst naar de vruchten die een lange, snavelachtige vorm bezitten, te
vergelijken met de snavel of bek van een ooievaar.
Het Robertskruid heette aanvankelijk herba sancti Ruperti en pas later werd het herba
roberti, een plant die al in de veertiende eeuw door de Ieperse arts Jan Yperman (?12751331) als geneesmiddel vermeld werd. Rupert van Salzburg (?660-710), die later de
heilige Robert genoemd werd, zou de geneeskrachtige eigenschappen van de plant
ontdekt en bekend gemaakt hebben. Die heilige Robert was een belangrijke geestelijke
die in Oostenrijk talrijke ongelovigen tot het katholicisme bekeerd heeft.
Maar er worden ook anderen met de naam Robert als naamgevers voor het Robertskruid
genoemd. Volgens sommigen zou Robertskruid die naam te danken hebben aan de heilige
Robert van Molesme (1028-1111), stichter van de kloosterorde van de cisterciënzers.
Volgens nog anderen zou de Franse plantkundige Robert de Toulon (1776-1857), de
naamgever zijn, maar in het licht van de vermelding in de geneeskundige werken van Jan
Yperman is dat wel een dwaling.
Uiteindelijk is er ook de opvatting dat robert in Robertskruid niets te zien heeft met een
hypothetische Robert, noch met een heilige Robert. De tweede, soortaanduidende naam
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robertianum zou gewoon een vervorming zijn van het Latijnse woord ruber, d.w.z. rood,
omdat stengels, bladstelen en een deel van de bladeren op het einde van het groeiseizoen
rood gekleurd zijn.
Robertskruid heet in het Engels Herb Robert en een Engelse onderzoeker van
plantennamen heeft voor die naam tien verschillende verklaringen gevonden…
ORCHIDEEЁN
Brede wespenorchis | Epipactis helleborine (L.) Crantz
Grote keverorchis | Listera ovata (L.) R. Brown
Gevlekte orchis | Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Orchidee en het woord orchis in de Nederlandse naam van planten van de
orchideeënfamilie verwijzen naar het Griekse woord orchis dat teelbal betekent. De
wortels van sommige orchideeën dragen twee wortelknolletjes die op twee teelballen
lijken en dat gaf de aanleiding tot de naam orchidee. Dodoens (1644) gaf bepaalde
orchideeën zelfs de naam Hondts-kullekens, waarin kullekens, in het enkelvoud kul, een
Middelnederlands woord voor teelballen is. In oudere teksten vindt men ook Vossen
cullen en Wolfs cullen. Dat die gelijkenis tot de verbeelding sprak is niet te verwonderen.
In Den Herbarius in Dyetsche, een kruidenboek dat dateert uit ongeveer 1500, staat hoe
die wortels met de knolletjes gebruikt kunnen worden: “Die vrouwen in ytalien gheven
dees wortel ghebroken met gheyten melck om oncuysheit te berueren
[geslachtsgemeenschap opwekken].
De bloemen van de orchideeën van het geslacht Wespenorchis (Epipactis), waartoe de
Brede wespenorchis behoort, worden dikwijls bezocht door wespen en daarmee is de
naam Wespenorchis verklaard. Brede in de naam verwijst naar de relatief brede bladeren
van de plant. Bij de Grote keverorchis wordt kruisbestuiving teweeggebracht door kleine
insecten, zoals bijen, kleine wespen en ook door bijvoorbeeld de Weekschildkever of
Soldaatje (Cantharis pallida Goeze). Dit bloembezoek door kevers gaf aanleiding tot de
naam van die orchidee. De bladeren van de Gevlekte orchis zijn zwartbruin gevlekt,
vandaar de naam.
PAARDENBLOEM
Taraxacum-soorten
Een sluitende verklaring voor de Nederlandse naam van die plant is er niet. Al staat er
soms geschreven dat paarden Paardenbloemen niet lusten, wijst de ervaring toch uit dat
de dieren ze in de wei wel graag eten. Er bestaat hoe dan ook een verband tussen de
planten en de paarden, vandaar misschien toch Paardenbloem omdat paarden de planten
afgrazen.
Er is ook een andere verklaring mogelijk. Woorden met paard verwijzen soms naar iets
groot, sterk of krachtig, zoals in paardenwerk, paardengeluk, paardenmiddel,
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paardenremedie, zo sterk als een paard. De Paardenbloem is inderdaad ook sterk en
krachtig, want als de bladeren van de wortel verwijderd worden, groeit de plant vanuit de
wortel steeds weer uit. En zelfs in de voegen tussen straatstenen kan ze goed gedijen. Het
is dus mogelijk dat wegens die sterkte de plant Paardenbloem genoemd werd. Voor deze
naamgeving kunnen we vergelijken met de Gewone paardenmossel (Modiolus modiolus
L.). Deze mossel kan tot 20 cm lang kan worden en is voor een mossel een groot en
krachtig dier, waarnaar, zoals misschien bij de Paardenbloem, het woord paard in de
naam van het dier verwijst. Zo verwijst het woord koe ook soms naar iets groots, zoals in
de uitdrukking “koeien van letters”.
De heel bekende volksnaam voor deze plant is pis(se)bloem. Een andere dialectnaam is
pislit (pis-au-lit) naar Pissenlit, de officiële Franse naam voor deze plant, en die letterlijk
pis-in-bed betekent. De bladeren van de plant zijn eetbaar en bevorderen de urinelozing,
vandaar zowel de Nederlandse volksnaam als de Franse naam. In Dodoens (1618) staat
het verband beschreven tussen het eten van bladeren van de Paardenbloem en de
waterafdrijvende eigenschap: “ … daer door comter meer pisse inde blase gesoncken dan
de jonge kinderen wel machtich zijn in te houden, insonderheyt als zij slapen: waerom
dat zij daer door onwetens ende tegen heuren danck in ’t bedde pissen: ende om die
oorsaecke wort dit cruyt Pissebedde geheeten.”
Het zijn vooral de jonge bladeren van de Paardenbloem die als sla gegeten worden. En
dan zocht men vroeger in de weiden vooral naar planten die onder molshopen groeien,
omdat de aan het licht onttrokken bladeren – de zogenaamde geëtioleerde bladeren – nog
geelwit en mals zijn en ook niet bitter van smaak zoals de groene bladeren. Men noemt
de gele, malse bladeren dan ook molsla.
Het kruidenboek van Rembert Dodoens verschenen in 1554 kende het woord
Paardenbloem niet, daar heette de plant Papecruyt en Canckerbloemen. Papecruyt slaat
op de kale bloembodem nadat de vruchten weggewaaid zijn en die dan vergeleken wordt
met het geschoren of kale hoofd van een monnik of paap. Cancker in Canckerbloemen
wijst erop dat met extracten van de bladeren allerlei met cancker aangeduide huidletsels,
zoals wonden en zweren, te genezen zijn.
PAARDENSTAARTEN
Heermoes | Equisetum arvense L.
Lidrus | Equisetum palustre L.
Holpijp | Equisetum fluviatile L.
Reuzenpaardenstaart | Equisetum telmateia Ehrh.
De naam Paardenstaart komt overeen met de wetenschappelijke geslachtsnaam
Equisetum, die afgeleid is van equus, d.i. paard, en seta, d.i. borstel of stijf haar, waarmee
hier de zijtakjes van een onvruchtbare stengel van bijvoorbeeld Heermoes bedoeld
worden. Dodoens (1554) schrijft over de onvruchtbare stengel van een plant van dit
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geslacht: “ende rontsomme aen elck let [lid van de stengel] beset met vele teere dunne
gheknoopte biesekens [takjes] ende wassen seer hooghe met hueren ghehayrden [als
haren] hanghende biesekens eenen Peertsteert niet onghelijkck”; de herkomst van de
Nederlandse naam Paardenstaart ligt zo voor de hand.
De oorsprong van de naam Heermoes, een plant die ook Akkerpaardenstaart genoemd
wordt, is heel onzeker. De Nederlandse botanicus Maarten Houttuyn (1720-1798) meent
dat heer in Heermoes misschien afgeleid is van haar, verwijzend naar de haarachtige
zijtakken van de onvruchtbare stengels van deze Paardenstaart. Moes zou dan kunnen
betekenen dat, zoals bij appelmoes, de gekookte stengels soms als een brij in een
kruidenthee gebruikt worden. In de postume uitgave van het kruidenboek van Dodoens
uit 1618 wordt geschreven dat Heermoes wel Heelmoes zou kunnen genoemd worden,
omdat de plant “soo crachtich is om de gescheurtheyt [breuken, huidwonden] te heelen”.
Heel zou hier dan helen of te genezen betekenen en moes staat dan voor brij. Al in de
eerste uitgave van het kruidenboek uit 1554 vermeldt Dodoens het gebruik van Heermoes:
“Peertsteert ghesoden [gekookt] in wijn of water ende gedroncken stelpt allen bloetganck
[bloeddiarree] en alle overvloedighe vloet sonderlinghe van der natuerlijcke cranckheyt
der vrouwen.” Tot een brij verbrijzelde planten “en op versche wonden gheleyt heylt
[heelt] ende gheneest die selve”. Ook het sap of de as van de plant werd voor allerlei
aandoeningen gebruikt, zodat de naam van de plant misschien wel degelijk de betekenis
heeft van een “helende brij”. Er wordt ook gesuggereerd dat heer afgeleid is van het
Duitse woord herb, dat ruw of bitter betekent, en moes verwijst naar voedsel, zodat de
naam Heermoes de betekenis van ruw voedsel zou hebben.
Lidrus behoort niet tot de plantengroep van de Russen, maar heeft er wel een zeer lange
stengel mee gemeen en komt ook zoals vele Russen voor in het water of op natte en
vochtige plaatsen. Maar bij Lidrus is de stengel, die tot 100 cm lang kan worden, verdeeld
in duidelijk zichtbare leden die makkelijk uit elkaar kunnen vallen, wat niet het geval is
bij de Russen met een lange stengel; toch bleef het woord rus in de plantennaam
behouden. Holpijp is een Paardenstaart waarbij er, in vergelijking met bijvoorbeeld
Heermoes, geen onderscheid is tussen de vruchtbare en de onvruchtbare stengel; beide
soorten stengels kunnen gelijktijdig opgroeien. Op een dwarse doorsnede van de stengel
is er een grote centrale holte zichtbaar die tot vier vijfden van de diameter inneemt, zodat
Holpijp letterlijk de betekenis heeft van een buisvormige stengel, vandaar pijp in de naam,
met een toch heel opmerkelijke holte. De vruchtbare stengel van de Reuzenpaardenstaart
verschijnt vóór de onvruchtbare en wordt ten hoogste 35 cm lang, maar de onvruchtbare
stengel kan tot 200 cm hoog worden, wat natuurlijk tot de naam van deze plant geleid
heeft.
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PAPEGAAIENKRUID
Papegaaienkruid | Amaranthus retroflexus L.
Kleine majer | Amaranthus blitum L.
Papegaaienkruid werd in de 18de eeuw uit Noord-Amerika ingevoerd en kwam eerst
terecht in Frankrijk en in de buurt van Venetië en raakte dan als wilde plant over heel
Europa verspreid. In ons land werden zaden van het Papegaaienkruid vooral met granen
aangevoerd en men vindt de plant dikwijls in spoorweg- en wegbermen, maar ook als
ongewenste wilde plant – “onkruid” – in teelten van suikerbieten en maïs.
In het kruidenboek van Dodoens (1618) treffen we de oorsprong van de naam
Papegaaienkruid aan. In dat boek worden enkele plantensoorten beschreven die thans tot
het geslacht Amaranthus of Amarant gerekend worden en die daar Flouweelbloemen
heten. Over een van die soorten lezen we het volgende: “De aerdicheydt van dese soorte
en is in de bloemen niet gheleghen, maer in de verscheyden placken [plekken, vlekken]
van de bladers, die soo seer gesprinckelt [besprenkeld] zijn met rootachtige, groene ende
geelachtige placken [vlekken], somtijts schoon geel, somtijts purpur, ende somtijts geelgroen, ende bloetroot, dat sij de vleugels oft vederen van de Papegaeynen gelijcken:
waerom datse oock niet alleen in Latijn Amarantus tricolor, dat is Flouweelbloemen van
drij verwen, maer oock Papegaeyencruydt in Vlaenderen geheeten wort.”
Er zijn heel wat soorten van het geslacht Amaranthus waarvan variëteiten planten tellen
met purperachtige, bloedrode of geel gestreepte bladeren dragen. In Dodoens (1618)
wordt dus een dergelijke soort Papegaeyencruydt genoemd, niet alleen wegens de
veelkleurige bladeren maar ook omdat die bladeren iets van vogelvleugels hebben. De
gebruikte naam Papegaaienkruid voor Amaranthus retroflexus L. is echter een vergissing
want de planten van die soort dragen volledig groengekleurde bladeren. Papegaaienkruid
zou eigenlijk alleen een terechte naam voor de sierplant Amaranthus tricolor L. kunnen
zijn, want die soort en de variëteiten ervan dragen bladeren met verschillende kleuren.
De verklaring van het woord majer in de plantennaam Kleine majer ligt moeilijk. In het
uit 1633 daterend en bewaard gebleven Herbarium van Bernardus Wynhouts (1588-1662)
is een Amaranthus-soort opgeplakt waarvoor de volgende Latijnse namen gegeven
worden: Amaranthus maior purpureus, Blitum maius en Blitum peruanum en ook een
“Belgische” naam: Groote maier van Peru. Ongeacht of de in dit Herbarium opgeplakte
deel van de plant tot de soort Kleine majer (Amaranthus blitum L.) behoort, ligt het voor
de hand dat de Nederlandse naam majer zijn oorsprong vindt in maior en maius die in de
Latijnse plantennamen voorkomen. Maior en maius kunnen de betekenis hebben van
groter, belangrijker, ouder, de eerste of de oudste van de twee, maar waarop dit voor deze
planten van toepassing kan zijn, is niet duidelijk. Maius kan ook betekenen “van de maand
mei”, maar vermoedelijk is dat hier niet bedoeld. Bij Cornelis Kiliaan (1528-1607) in zijn
Etymologicum Teutonicae Linguae (1599) krijgt de plant Blitum de naam Maeyer. De
betekenis van majer voor deze plant blijft een vraagteken.
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Heel wat sierplanten behoren tot het geslacht Amaranthus, in het Nederlands Amarant.
Amarant is afgeleid van het Latijnse amarantus, zelf afgeleid van het Griekse amarantos,
dat niet verwelken betekent. De planten verwelken niet snel en vandaar dat planten van
dit geslacht vroeger veel in bloemkronen gebruikt werden.
PARELGRAS
Eenbloemig parelgras | Melica uniflora Retz.
Dit gras bezit vele afzonderlijke aartjes die elk één tweeslachtige, vruchtbare bloem,
vandaar eenbloemig, en één onvruchtbare bloem bevatten. Deze laatste bestaat uit twee
tot drie kroonkafjes die elk de vorm van een kleine knots hebben die vergeleken worden
met een parel, wat aanleiding gaf tot de naam Parelgras.
PASTINAAK
Gewone pastinaak | Pastinaca sativa subsp. sativa
Brandpastinaak | Pastinaca sativa subsp. urens (Req. Ex Godr.) Celak.
De Nederlandse naam Pastinaak is overgenomen uit de Latijnse geslachtsnaam
Pastinaca. Het woord pastinaca zou afgeleid zijn van pastus, dat voedsel betekent en
verwijst naar de eetbare wortels van de plant. Volgens anderen afgeleid van pastinum,
een soort hark die verwijst naar pastinare, wat betekent met een hark de grond omspitten
of omhakken voor het rooien van wortels zoals die van de Pastinaak.
De naam Gewone Pastinaak slaat zowel op de wilde als de gekweekte vorm. De wortels
ervan hebben een typische aromatische geur en smaak en werden vroeger als voedsel
gebruikt en worden ook nu nog als bijvoorbeeld pastinaakpuree bij gerechten opgediend.
De Brandpastinaak is zich nu in Vlaanderen volop aan het uitbreiden.
PEEN
Daucus carota L.
De naam Peen is nu een enkelvoudsvorm, maar was oorspronkelijke de meervoudsvorm
peën van het woord pee, een woord dat verwijst naar eetbare, oranje wortels en waarvoor
nog geen duidelijke etymologische verklaring gegeven kon worden. Misschien afgeleid
van het Middelnederlandse pede, dat zelf uit het Franse pied zou ontstaan zijn en dat dan
verwijst naar de wortel als de voet van de plant.
Het tweede, soortaanduidende woord carota in de Latijnse naam is afgeleid van Karota,
de Griekse naam voor de plant, die in het Frans Carotte en in het Vlaamse dialect karoot
werd, o.m. voor de als groente klaargemaakte worteltjes. Een gekneusde wortel van de in
het wild groeiende peen ruikt duidelijk naar de eetbare, oranje penwortels van de
gekweekte Peen (Daucus carota subsp. sativus).
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PIJLKRUID
Sagittaria sagittifolia L.
Deze in het water levende plant bezit bladeren met een lange bladsteel die eindigt op een
bladschijf die de vorm heeft van een scherpe pijlpunt, vandaar Pijlkruid.
PIJPENSTROOTJE
Molinia caerulea (L.) Moench
De plant dankt haar naam aan het gebruik van de halm, die geen knopen bezit, om
pijpenstelen te reinigen en groepen van gedroogde exemplaren van dit gras geven de
indruk van een bundeltje stro, vandaar de naam van het gras.
Pijpenstrootje is een kenmerkend gras van de vochtige heide en andere schrale gronden.
Als in een heide de begrazing, het afplaggen of het maaien achterwege blijven of na een
heidebrand, kan de heide “vergrassen”, d.w.z. dat het Pijpenstrootje gaat overheersen en
de andere heideplanten verdringt.
PINKSTERBLOEM
Cardamine pratensis L.
Deze plant kan al beginnen bloeien in april en is een van de eerste voorjaarsplanten die
de weiden of wegkanten kleurt. De bloeiende planten luiden het voorjaar in, zoals de
vroeg in het jaar vallende kerkelijke feestdagen Pasen en Pinksteren en vandaar de naam.
Pinksterzondag kan al op 10 mei vallen.
PLATAAN
Oosterse plataan | Platanus orientalis L.
Westerse plataan | Platanus occidentalis L.
Gewone plataan | Platanus x hispanica Mill. ex Münchh.
Plataan is ontleend aan Platanus, de Latijnse naam van de boom, of aan Platanos, de
Griekse naam. Deze naam zou afgeleid zijn van het Griekse platys wat breed of uitgebreid
betekent, wat dan zou slaan op de platte, brede bladeren of op de breed uitstaande kroon.
In de postume uitgave van Dodoens kruidenboek uit 1618 staat het zo: “Desen boom heet
in Griecx Platanos ende in Latijn oock Platanos, welcken naem hem ghegeven is nae de
breedde van sijn bladeren.”
De Platanen worden niet als inheemse bomen beschouwd. De Oosterse plataan is
afkomstig uit het Oosten en kwam hier in de 16de eeuw als parkboom in cultuur. Ogier
van Busbeke (1522-1592) heeft ertoe bijgedragen om deze boom in het Westen in te
voeren, net zoals dat beschreven staat bij de Paardenkastanje. De Westerse plataan stamt
uit Noord-Amerika; occidentalis in de wetenschappelijke naam betekent westelijk. De
Plataan die we in parken en langs wegen ontmoeten is bijna altijd de hybride Platanus x
hispanica, vermoedelijk ontstaan door een kruising van de Oosterse met de Westerse
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plataan. In het Nederlands wordt die boom Gewone plataan genoemd en in het Duits
draagt hij de toepasselijke naam Bastard-Platane.
POELRUIT
Thalictrum flavum L.
Een poel is een ondiep, stilstaand water en daarmee wordt in de naam van de plant al
verwezen naar waterkanten en andere natte plaatsen waar de plant leeft. Ruta is een oude
Latijnse plantennaam en een oude naam voor de plant is Ruta palustris (palustris betekent
in poelen of moerassen groeiend) en het woord ruit in de Nederlandse naam van de plant
is dus uit het Latijnse ruta afgeleid. Ruta betekent ruit en dat zou slaan op de min of meer
ruitvormige blaadjes van het samengesteld blad.
POPULIER of ABEEL
Witte abeel | Populus alba L.
Grauwe abeel | Populus x canescens (Ait.) Smith
Ratelpopulier | Populus tremula L.
De boomnaam Abeel is uit het Oudfranse Aubel of Albel ontstaan, zelf weer afgeleid van
het Latijnse albulus, hetgeen witachtig betekent, en dit uit albus, d.i. wit. Door
dissimulatie is de eerste letter l verdwenen. Het witachtige slaat dan op de witviltige
onderzijde van de bladeren van de boom, vandaar Witte abeel. Voor de Grauwe abeel
wordt dan verwezen naar de grauwachtige beharing op de onderzijde van de bladeren.
Een Abeel wordt veelal ook een Populier genoemd, afgeleid van het Oudfranse poplier,
dat dan weer afkomstig is van het Latijnse populus, dat volk betekent. Bij de Romeinen
plantte men Populieren op openbare pleinen die door het volk bezocht werden: het was
de volksboom of “arbor populi”. Het is ook mogelijk dat deze bomen de naam Populus
kregen, omdat ze veelal in dichte groepen groeien, zoals een dichte massa volk. En
volgens nog een andere verklaring zou populus afgeleid zijn van het Oudgriekse paipallo,
wat schudden, trillen en in onze taal popelen betekent, wat dan zou verwijzen naar de zeer
beweeglijke bladeren van een populier.
De Ratelpopulier, ook Trilpopulier genoemd, dankt zijn naam aan het ratelende of
trillende geluid dat de tegen elkaar klapperende bladeren maken als de wind door de
bomen jaagt. Deze boom wordt ook soms Esp genoemd, in het Middelnederlands was dat
nog Espe. We kennen zo voor het beven de uitdrukking “trillen als een espenblad”.
Veel soorten en variëteiten van soorten van het geslacht Populus worden aangeplant,
zoals de Canadese populier (Populus x canadensis Moench) en de Italiaanse populier
(Populus nigra var. italica Münchh.).
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RAAIGRAS
Engels raaigras | Lolium perenne L.
Italiaans raaigras | Lolium multiflorum Lam.
In Friesland en rond Groningen is raai een meer algemene naam voor een grashalm. Het
woord raai houdt verband met het Franse woord rayon, met het Engelse ray en met het
Latijnse radius. Deze woorden betekenen straal, maar ze kunnen ook verwijzen naar een
dun staafje, een spijl of naar de stralende dunne spaken van een fietswiel.
Bij Engels en Italiaans raaigras kunnen de opvallende, grote, opgerichte grashalmen, met
aan de top de aartjes, beschouwd worden als een bundel dunne stralen of staafjes, m.a.w.
als een verzameling van raaien, en vandaar de naam voor die grassoorten.
In het Engels draagt Engels raaigras de namen Ray-grass en Rye-grass en volgens
sommigen zou de Nederlandse naam Raaigras gewoon uit het Engels overgenomen zijn.
In Engeland werd vanaf de jaren 1600 Ray-grass als het beste voedsel voor paarden
beschouwd en dit voedergras werd van daaruit in de Lage Landen ingevoerd, vandaar de
naam Engels raaigras. Italiaans raaigras is een voedergewas dat uit Italië afkomstig is.
RAKET
Gewone raket | Sisymbrium officinale (L.) Scop.
De Nederlandse naam Raket is afgeleid van het Franse woord Roquette, zelf weer, over
het Ouditaliaanse rochetta, afgeleid van ruca, ontleend aan het Latijnse Eruca, de naam
voor een Kruisbloemige plant die op de Gewone raket lijkt en die nu Eruca sativa Miller
heet, in het Frans Roquette en in het Nederlands Raketsla of Rucola, bekend van het
gebruik in slaatjes.
RATELAAR
Grote ratelaar | Rhinanthus angustifolius C.C. Gmel.
Kleine ratelaar | Rhinanthus minor L.
Als men de bloemkelken met binnenin de rijpe doosvruchten heen en weer schudt,
veroorzaken de droge zaden een ratelend of rammelend geluid, vandaar de geslachtsnaam
Ratelaar.
REIGERSBEK
Gewone reigersbek | Erodium cicutarium (L.) L’Herit.
De langgesnavelde vruchten worden vergeleken met de kop van een reiger, vandaar de
naam.
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RESEDA
Wilde reseda | Reseda lutea L.
Wouw | Reseda luteola L.
De Nederlandse naam Reseda is dezelfde als de Latijnse geslachtsnaam. Reseda is
afgeleid van het Latijnse werkwoord sedare, wat tot rust brengen betekent. Resedare is
dan opnieuw tot rust brengen, kalmeren. Plinius de Oudere (23-79) verhaalt in zijn boek
Naturalis Historiae dat men de volgende bezweringsformule gebruikte: “Reseda, morbos
reseda!” – “Kalmeer, zieke, kalmeer!”, terwijl men een Reseda-plant op een gezwel of
zweer legde.
De Wilde reseda werd met wild betiteld om ze te onderscheiden van de hierna vermelde
Wouw die vroeger als cultuurplant gekweekt werd, maar weliswaar nu ook in het wild
voorkomt.
Over de verklaring en de oorsprong van de Nederlandse naam Wouw en de Duitse naam
Färberwau werd al heel wat etymologisch onderzoek gedaan, zonder een bevredigend
resultaat op te leveren. Interessant om weten is dat deze plant al in de Oudheid en tot de
jaren 1700 gekweekt werd om er een gele kleurstof uit te extraheren. Daarop wijzen niet
alleen de Duitse naam Färberwau – wouw om te kleuren – , maar ook de Engelse naam
Dyer’s Rocket – raketachtige plant voor de stoffenverver – en de Franse naam Herbe à
jaunir – plant om geel te kleuren. De bovenste bladeren werden afgekookt wat dan een
gele kleurstof opleverde, waarmee zijde, wol en linnen gekleurd werden. In combinatie
met een blauwe kleurstof kon ook een groene kleur bereikt worden. Volgens Dodoens
(1618) werd de plant vroeger gekweekt in het Leuvense en het Brusselse.
REUKGRAS
Gewoon reukgras | Anthoxanthum odoratum L.
Slofhak | Anthoxanthum aristatum Boiss.
Van het Gewoon reukgras verspreiden de hele plant en vooral de wortels een
kenmerkende, sterke, aangename cumarinegeur, een plantaardige reukstof die we ook bij
sommige soorten Honingklaver, bij Lievevrouwebedstro en bij gedroogd hooi aantreffen.
Het gras Slofhak heeft eerder een scherpe, onaangename geur. Dit gras is afkomstig uit
landen rond de Middellandse Zee en kwam via Duitsland en Nederland in ons land
terecht. In 1837 werden de eerste exemplaren in Nederland aangetroffen, vooral in
roggevelden. In 1881 werd de plant opgemerkt in Etterbeek en van dan af raakte het gras
vooral in de Kempen verspreid. Nederlandse landbouwers uit Gelderland en Overijssel
moesten vaststellen dat de plant vooral in roggevelden een lastig en schadelijk onkruid
was geworden. Frederik Willen van Eeden (1829-1901), een amateurplantkundige en
vader van de bekende schrijver Frederik van Eeden (1860-1932), schreef in zijn in 1886
verschenen werk Onkruid. Botanische wandelingen dat hij over dat gras vernomen had
“dat tot voor weinige jaren dit onkruid hier niet bekend was, en dat het van de
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landbouwers reeds den weinig eervollen naam van slofhak (slordig wijf, heks) ontvangen
had”. Slofhakke was inderdaad in bepaalde streken van Nederland een plaatselijk
dialectisch woord voor een ongewenste, haveloze vrouw en zo kreeg de plant uiteindelijk
in het Nederlands de naam Slofhak. Het woord is verwant met de denigrerende woorden
slons, sloerie en sloof.
RIET
Phragmites australis (Cav.) Steud.
Riet is samen met namen voor andere planten als Ried, Riot, Rietgras een van de originele
namen voor grassen die in moerassen groeien. In Dodoens (1618) heet de plant Gemeyn
Riet en Deck-Riet en de laatste naam verwijst naar het vroegere gebruik om daken van
huizen en boerderijen ermee te dekken.
RIETGRAS
Phalaris arundinacea L.
Dit gras vertoont grote gelijkenissen met Riet en komt zoals dit gras voor aan sloten,
oevers en in vochtige weiden.
ROBINIA
Robinia pseudoacacia L.
De Robinia werd zo genoemd naar de Fransman Jean Robin (1550-1629), die hovenier
was bij verschillende Franse koningen en die voor de medische faculteit in Parijs een
botanische tuin inrichtte. In 1601 ontving Robin zaden van de boom van zijn vriend, de
uit Vlaanderen afkomstige Engelse hovenier Johan of John Tradescant (1570-1638). Die
zaden waren afkomstig van de Appalachen, het middelgebergte in het oosten van NoordAmerika. De uitgeplante zaden groeiden uit en in 1632 werd een boom door Vespasien
Robin (1579-1662), een zoon en opvolger van Jean, overgebracht naar de Parijse
plantentuin Jardin des Plantes, waar hij nog altijd groeit en wellicht de oudste boom van
de stad is. Sindsdien raakte de boom over heel West-Europa verspreid. Voor ons land zou
een Robinia voor het eerst opgegroeid zijn in 1625, meer bepaald in de Brusselse tuin van
de aartshertog.
Jean Robin gaf aan deze in West-Europa nog onbekende boom eerst de naam Acacia
robini. De boom kreeg van Carl Linnaeus naar de eerste kweker later de naam Robinia
PseudoAcacia in zijn Species plantarum (1753), waarbij hij schrijft: “Habitat in
Virginia”. Virginia is een staat in het oosten van Noord-Amerika, waarin een deel van de
Appalachen liggen. Bij Linnaeus staat als synonieme naam ook Acacia americana. Maar
de boom verschilt in heel wat kenmerken van bomen van het geslacht Acacia, die meestal
in de tropen en subtropen groeien. Vandaar dat de boom ook Valse acacia genoemd
wordt, wat ook in de wetenschappelijke naam met het tweede, soortaanduidende woord
pseudoacacia weergegeven wordt.
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RODODENDRON
Pontische rododendron | Rhododendron ponticum L.
De naam Rododendron en de wetenschappelijke geslachtsnaam Rhododendron zijn
afgeleid van het Griekse rhodon, roos, en dendron, boom of boomachtig en zij betekenen
dus boomachtige plant met rozerode bloemen. Deze sierheester heeft purperen of lila
bloemen en is afkomstig uit Zuid-Europa en Klein-Azië, vandaar het tweede
soortaanduidende woord ponticum, afgeleid van Pontus, de Zwarte Zee en het land
errond, en vandaar Pontische in de Nederlandse naam van de plant.
Deze sierstruik werd op het einde van de achttiende eeuw in onze streken ingevoerd,
verwilderde en is nu een ingeburgerde soort.
ROLKLAVER
Gewone rolklaver | Lotus corniculatus L.
Moerasrolklaver | Lotus pedunculatus Cav.
De bladeren van deze planten zijn zoals bij de Klaver drietallig samengesteld en de peulen
zijn rolrond en niet afgeplat zoals bij andere verwante geslachten en dit verklaart de naam
Rolklaver.
RUSSEN
Greppelrus | Juncus bufonius L.
Pitus | Juncus effusus L.
Tengere rus | Juncus tenuis Willd.
Zomprus | Juncus articulatus L.
Biezenknoppen | Juncus conglomeratus L.
Zeegroene rus | Juncus inflexus L.
Veldrus | Juncus acutiflorus Ehr. ex Hoffmann
Knolrus | Juncus bulbosus L.
Platte rus | Juncus compressus Jacq.
Trekrus | Juncus squarrosus L.
Het woord Rus voor de Nederlandse geslachtsnaam zou in verband kunnen staan met het
Latijnse woord restis dat touw of koord betekent en daarmee wordt aangegeven dat bij
sommige soorten Russen de stengels of de bladeren zo stevig zijn dat ze voor allerlei
vlechtwerk geschikt zijn. Ook de wetenschappelijke geslachtsnaam Juncus wijst daarop,
want afgeleid van het Latijnse werkwoord jungere dat samenbinden of verenigen
betekent.
Greppelrus komt meestal voor in natte of tijdelijk vochtige grond zoals we die aantreffen
in greppels en daarbuiten. Het merg of de pit van Pitrus is heel licht en werd vroeger
gebruikt als lampenpit of wiek in olielampen. Tengere rus heeft heel dunne, tengere
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bladeren en geeft ook in zijn geheel een tengere indruk; de plant is afkomstig uit NoordAmerika en werd in 1824 voor het eerst in België en Nederland waargenomen, waarna ze
snel verspreid raakte omdat de kleverige zaden gemakkelijk aan wielen en schoenzolen
blijven hangen. Zomprus houdt van natte, zompige grond in weiden, moerassen en sloten.
Biezenknoppen heeft een ineengedrongen, knopvormig bloemgestel. Zeegroene rus is
gekenmerkt door sterk gestreepte, blauwgroene bladeren; deze Rus werd ooit gebruikt
om hout te polijsten. Veldrus is een plant van vochtige, voedselarme, zandige graslanden
in zogenaamde veldgebieden, zoals in het Bulskampveld, het heidegebied nabij Brugge.
Knolrus bezit bladeren met een knoopachtige of bolvormige basis. Van Platte rus zijn de
halmen samengedrukt of afgeplat. Trekrus heeft een opvallend taaie of stijve halm die
weerstaat aan de trekkrachten van de wind en die zich ook niet zo makkelijk uit de grond
laat trekken.
SALIE
Valse salie | Teucrium scorodonia L.
De Valse salie lijkt op de Veldsalie (Salvia pratensis L.) én door het algemeen uitzicht én
vooral door de min of meer gelijkaardige bladeren, vandaar het woord vals in de naam.
De naam Salie is afgeleid van het Latijnse salvia, dat zelf afkomstig is van salvus, d.i.
gezond, want bepaalde soorten Salvia worden in de kruidengeneeskunde gebruikt, o.m.
Echte salie (Salvia officinalis L.).
SALOMONSZEGEL
Gewone salomonszegel | Polygonatum multiflorum (L.) All.
De wortelstok van deze plant vertoont vele verdikkingen en littekens van verdorde
stengels. Die littekens worden beschouwd als de afdrukken van het zegel van Salomo, de
in de Bijbel beschreven wijze koning van Israël.
SCHIJNAARDBEI
Duchesnea indica (Andrews) Focke
De hele plant heeft het uitzicht van de Bosaardbei (Fragaria vesca L.): ze heeft uitlopers
met drietallige bladeren, een bloem met een dubbele kelk en ze draagt een rode
schijnvrucht die heel goed lijkt op een aardbei. De bloemen van de Schijnaardbei zijn
echter geel en bij de Bosaardbei wit en er zijn nog andere verschillen. De schijnvrucht
van de Schijnaardbei is weliswaar niet giftig, maar smakeloos en niet sappig. De
gelijkenis met de Bosaardbei is zo groot dat de plant vroeger Fragaria indica Andrews
genoemd werd, d.w.z. met dezelfde geslachtsnaam als de Bosaardbei, vandaar de naam
Schijnaardbei. Zelfs de geslachtsnaam Duchesnea verwijst naar de aardbeiplant, want
met die naam wordt eer betuigd aan Antoine Nicolas Duchesne (1747-1827), de grote
kenner van de rassen van aardbeien. Een Franse naam voor de plant is zelfs Fraisier de
Duchesne. De plant is afkomstig uit Zuid-Oost-Azië (China, Japan, India) en kwam eerst
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als sierplant in West-Europa terecht. Ze verwilderde in Engeland en Frankrijk en werd in
de jaren 1950 voor het eerst in het Brusselse waargenomen, waarna ze geleidelijk over
Vlaanderen verspreid raakte, ook al omdat de plant soms als bodembedekker gebruikt
wordt. Eigenaardig genoeg ontbreekt de plant volledig in Wallonië.
SCHUBWORTEL
Paarse schubwortel | Lathraea clandestina L.
Deze plant is een volledige wortelparasiet, d.w.z. dat ze met haar wortels water,
voedingsstoffen en zouten onttrekt aan de wortels van een waardplant, zoals Grauwe
abeel, Es, Els, Zomereik, Hazelaar, Gewone vlier, Beuk, e.a. De plant bezit een wortelstok
die met schubben bedekt is en de bloemen zijn paars gekleurd, vandaar Paarse
schubwortel. In Vlaanderen komt deze merkwaardige wortelparasiet voor in de bossen en
parken van de Vlaamse Ardennen, in de Zwalmvallei en tussen Geraardsbergen en
Ninove en daarnaast ook nog in de aanpalende Waalse streek (Pays des Collines). Van
heinde en verre komen plantenliefhebbers in het bloeiseizoen (maart-mei) deze
botanische parel van de Vlaamse Ardennen bekijken.
SERING
Gewone sering | Syringa vulgaris L.
Vóór de tijd van Carl Linnaeus sloeg de plantennaam Syringha op twee soorten
sierstruiken, nl. op de Boerenjasmijn, die nu de wetenschappelijke naam Philadelphus
coronarius L. draagt, en op de Gewone sering, die nu Syringa vulgaris L. heet en waarvan
de wetenschappelijke geslachtsnaam leidde tot de Nederlandse naam Sering.
Syringha komt van het Griekse syrinx, dat herdersfluit betekent, maar ook buisje of holle
pijp. Daarvan is het Franse woord seringue afgeleid, dat injectiespuit of klisteerspuit
betekent. De hiervoor genoemde Boerenjasmijn kreeg de naam Syringha omdat uit de
takken van de struik het merg weggehaald werd om ze dan als klisteerspuit te gebruiken
bij het zetten van een lavement bij een hardnekkige constipatie. In het Duits heet de
Boerenjasmijn Pfeifenstrauch, te vertalen als Pijpenstruik, waar dus de nadruk gelegd
wordt op de makkelijk hol te maken takken.
Bij het vastleggen van de wetenschappelijke namen heeft Carl Linnaeus in zijn Species
plantarum (1753) de geslachtsnaam Syringa voor de Gewone sering in de
wetenschappelijke soortnaam Syringa vulgaris behouden. Van deze struik zijn de takken
centraal met heel weinig merg gevuld, zodat ze niet of bijna niet geschikt zijn om er een
holle buis van te maken. De wetenschappelijke naam Philadelphus coronarius L. voor de
Boerenjasmijn werd ook al in 1753 door Linnaeus vastgelegd, waarbij hij ook vermeldt
dat de plant vroeger Syringa alba heette.
De Gewone sering werd vanuit Perzië overgebracht naar Constantinopel, nu Istanbul. De
struik kwam dan in West-Europa terecht door bemiddeling van Ogier Giselyn van

84

Busbeke en Willem Quackelbeen, waarover meer informatie gegeven wordt bij de
bespreking van de Kalmoes en de Witte paardenkastanje. Van Busbeke bezorgde rond
1555 aan de plantkundige Pietro Andrea Mattioli in Wenen wortels of zaden van de
Gewone sering en vanuit Wenen raakte de struik als sierheester over heel West-Europa
verspreid, waarna hij later ook verwilderde.
SILENE
Blaassilene | Silene vulgaris (Moench) Garcke
Het woord blaas in Blaassilene verwijst naar de opgeblazen kelk van de bloemen. In
verband met die opgeblazen kelk zou de plant de naam Silene gekregen hebben naar
Silenus, de dikwijls dronken, dikbuikige, opgeblazen sater, begeleider van Bacchus de
Grieks-Romeinse god van de wijn. Een sage…
Een andere, meer geloofwaardige verklaring is dat Silene afgeleid is van het Griekse
woord selene voor de maan, waarbij dan verwezen wordt naar Silene-soorten die ’s nachts
bloeien. En nog een andere mogelijke verklaring is dat Silene afgeleid is van het Griekse
woord sialon, dat speeksel betekent en waarmee verwezen wordt naar het kleverige vocht
op de stengels van sommige Silene-soorten, wat trouwens geleid heeft tot Leimkraut, de
Duitse naam voor het geslacht Silene.
SINT-JANSKRUID
Hypericum perforatum L.
Een verklaring van de naam hangt samen met Sint-Jan-de-Doper (ca. 3 v.Chr.-ca. 29
n.Chr.). De plant is giftig en kan bij het vee een spontane abortus of de dood veroorzaken.
Vanwege die giftigheid ontstond bij de boeren de gewoonte om de plant in huis op te
hangen om zo ziekte en boze geesten te weren. Er kwam een traditie om de plant vooral
in huis vast te maken in het begin van de bloeitijd van de plant en die viel op of rond 24
juni, de geboorte- en naamdag van Sint-Jan-de-Doper en zo kreeg de plant haar naam.
Er bestaat ook een fantasierijke sage over de plant. De plant zou een wonderkruid zijn
waarmee de duivel, boze geesten en heksen verjaagd werden. De duivel werd daarover
nijdig en stak met naalden in de bladeren, waarvan we nu in die bladeren vele gaatjes zien
die eigenlijk doorschijnende oliekliertjes zijn, vandaar perforatum in het tweede,
soortaanduidende woord van de Latijnse naam. Maar de plant stierf niet, want zij was
ontsproten uit het bloed van de heilige Johannes of Sint-Jan-de-Doper toen die onthoofd
werd en daardoor komt nu ook een bloedrood sap te voorschijn als men de bloem of de
bladeren tussen de vingers wrijft; vandaar dus de naam Sint-Janskruid. Dodoens (1618)
vermeldt dat de plant vanwege het roodgekleurde, uitgeperste sap ook soms Mansbloet
genoemd wordt.
Het idee dat Sint-Janskruid boze geesten kan weren, leidde ertoe dat een Italiaanse arts
extracten van de plant gebruikte om depressies, angsten en krankzinnigheid te weren.
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Door ernstig en wetenschappelijk verantwoord onderzoek, uitgevoerd in de laatste
decennia, werd vastgesteld dat Sint-Janskruid inderdaad met goed gevolg gebruikt kan
worden bij lichte tot matig ernstige depressieve stoornissen. Vandaar dat deze plant in de
kruidengeneeskunde een belangrijke plaats inneemt. Ze werd in Duitsland als de
geneeskrachtige plant van het jaar 2015 uitgeroepen.
SLANGENKRUID
Echium vulgare L.
Uit de muilvormige, geopende bloem van deze plant steekt een gespleten stijl, wat
vergeleken werd met een opengesperde slangenkop met een uitgestoken, gespleten tong
en daarmee is de naam gemakkelijk verklaard. In de in vier delen gespleten vrucht ziet
men telkens ook de kop van een adder.
SLEUTELBLOEM
Slanke sleutelbloem | Primula elatior (L.) Hill
Stengelloze sleutelbloem | Primula vulgaris Hudson
Gulden sleutelbloem | Primula veris L.
De naam Sleutelbloem wordt op verschillende manieren verklaard. De bloemkroon past
als een sleutel in de langgerekte kelk of de kelk is de schacht van een sleutel en de
omgebogen kroonbladeren de baard. Bij de Slanke sleutelbloem kunnen we de stevige,
lange bloemsteel als de schacht van een grote sleutel beschouwen en de tros bloemen de
baard. Keuze dus.
De Gulden sleutelbloem, vroeger Gewone sleutelbloem genoemd, werd al sinds de
twaalfde eeuw tegen zwartgalligheid en prikkelbaarheid aangeprezen, eerst door
Hildegard van Bingen (1098-1179), de beroemde Duitse benedictijnse abdis die
geschreven heeft over de geneeskracht van planten. Het gebruik van deze plant werd
beschouwd als een sleutel tot het Paradijs en vandaar misschien de naam.
Er bestaat ook een legende over Sint-Petrus die de hemelpoort bewaakt, indommelt en de
sleutel van de poort uit zijn handen laat ontglippen. De sleutel valt op aarde en op die plek
begint een plant te bloeien: de Sleutelbloem. Zelfs Dodoens (1618) kende dit verhaal want
hij schrijft dat de sleutelbloem ook Sint Peeterscruyt en hemelsluetele genoemd wordt.
SMEERWORTEL
Gewone smeerwortel | Symphytum officinale L.
In de kruidengeneeskunde werd de wortelstok van deze plant geplet en het slijmerige
schraapsel werd dan gesmeerd op wonden en zweren om die te genezen, zodat
Smeerwortel letterlijk uitdrukt hoe de geneeskrachtige plant gebruikt werd. Ook nu nog
wordt smeerwortelzalf in de kruidengeneeskunde gebruikt, o. m. bij de behandeling van
rugpijn.
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In Cyrurgie, een van de gekopieerde geschriften uit de veertiende eeuw van de beroemde
Ieperse arts Jan Yperman (?1275-?1331), had de Smeerwortel de naam Confilie die grote
(ook Consolida maior). De gedroogde, verpulverde wortelstokken van de plant maakten
deel uit van een poeder – een pulver – dat gebruikt werd om wonden te genezen nadat ze
genaaid waren: “… ende als de wonde genayt es. so stroyt opten naet dit pulver dat gi
vore gemaect selt hebben. Want het doet de lippen vanden wonden te gadere heilen.”
Over het wondhelende effect lezen we in Dodoens (1618): “De Wortel van Waelwortelcruyt [d.i. de Gewone smeerwortel] is in veel dinghen nut ende goet: want op de versche
wonden, scheurselen ende breuckingen geleyt, gheneest die haest.” Hij noemt de plant
ook Waelwortel oft Groot Symphytum. Zowel het woord wallen als Symphytum, nu de
Latijnse geslachtsnaam, betekenen dichtgroeien van wonden. Pas in de 20ste eeuw werd
door wetenschappelijk onderzoek inderdaad geconstateerd dat deze plant een stof bevat,
namelijk allantoïne, die het aaneengroeien van wondranden bevordert.
SMELE
Bochtige smele | Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Ruwe smele | Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.
Bij een Smele ontspruiten uit dichte graspollen, die tot bultvormige zoden kunnen
uitgroeien, een groot aantal slanke, dunne, smalle grashalmen en Smele is een woord dat
verwant is met het woord smal, waarbij dan verwezen wordt naar die dunne halmen. De
Engelse naam voor de Bochtige smele is Wavy hair grass en hair is ook hier een
verwijzing naar de dunne halmen. In het Duits draagt een Smele de naam Schmiele,
verwant met het Duitse schmal dat ook smal of dun betekent.
Bij de Bochtige smele is de pluim zeer open en los en de hoofdas draagt haarvormige
zijassen die naar alle kanten gekronkeld zijn, waarop bochtige in de naam slaat. De plant
heette vroeger trouwens Buigzame smele. De bladeren van de Ruwe smele hebben een
bladschijf die van boven sterk uitstekende, zeer ruwe nerven bezit, vandaar de naam.
SNEEUWKLOKJE
Galanthus nivalis L.
Deze plant komt voor in bossen, natte graslanden, boomgaarden, tuinen en parken.
Waarschijnlijk was het eerst een sierplant die dan verwilderde. Het Sneeuwklokje kan al
bloeien als er nog ijs of sneeuw ligt, vandaar sneeuw in de naam, en de hangende bloemen
doen denken aan een klokje, waarmee dan de hele naam verklaard is.
SPEENKRUID
Ranunculus ficaria L.
De wortelknolletjes van het Speenkruid doen denken aan aambeien, de knobbelige
opzwellingen van de aders aan de aars, een aandoening die ook speen genoemd wordt en
vandaar de naam Speenkruid. Maar het is ook mogelijk dat de plant vroeger gebruikt werd
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om speen te genezen en dat dit de aanleiding was om de plant zo te noemen. Bij Leonhart
Fuchs (1549) staat daarover het volgende: “Dat cruyt ende wortel gruen gestooten [groen
fijngestampt], dat heylt ende geneest, ende verdrijft de spene, ende de croppen oft clieren,
alsment daerop leyt.” Er werd ook al gedacht dat Speenkruid verwijst naar de spenen van
de uier van een koe.
SPORKEHOUT
Frangula alnus Mill.
Sporke in Sporkehout is afgeleid van het Middelnederlandse sprockel of sproc, wat dun
rijshout of dun takje betekent; denk aan hout sprokkelen, het inzamelen van dunne,
gemakkelijk breekbare takjes. Cornelis Kiliaan (ca. 1530-1607) in zijn Etymologicum
teutonicae linguae (1599) vermeldt sporck. j. [d.i.] sprock, met als verklaring fragilis,
d.w.z. breekbaar, bros, broos, brokkelig. De letter r is versprongen en de naam Sporkehout
is dus een verbastering van het woord sprokkelhout.
De geslachtsnaam Frangula is afgeleid van het Latijnse frangere, dat breken betekent.
Zowel Frangula als sporck verwijzen dus naar het brokkelige, broze hout van de takken;
ook in Dodoens (1618) wordt over het hout van de heester geschreven dat het “witt ende
breuckich” is. De Italiaanse botanicus Pietro Arduino (1728-1805) gaf aan Sporkehout
de wetenschappelijke naam Frangula dodonei, waarmee de Vlaming Rembert Dodoens
geëerd werd, en sinds 2010 is Frangula dodonei Ard. nu ook in Frankrijk de
wetenschappelijke naam voor deze plant.
SPURRIE
Gewone spurrie | Spergula arvensis L.
Een oude Latijnse naam voor de plant is Spargula, vermeld in het boek De Vegetalibus
van Albert de Grote (ca.1200-1280). Bij de Vlaamse plantkundige Matthias de Lobel
(1538-1616) in zijn in 1576 verschenen Stirpium historia was de naam Saginae Spergula
en dit tweede deel is de wetenschappelijke geslachtsnaam geworden. En in het
kruidenboek uit 1618 van Rembert Dodoens heet de plant Spuerie. Er bestaat een
vermoeden dat de Latijnse naam Spergula afgeleid is van het Latijnse woord aspergullum
voor wijwaterkwast, omdat de draadvormige bladeren in kransen staan waarmee zo de
indruk wordt gegeven dat ermee gesprenkeld zou kunnen worden. De Nederlandse naam
Spurrie is dan een omvorming van ofwel de Latijnse geslachtsnaam Spergula ofwel van
de naam Spergel, de Duitse naam voor deze plant.
STALKRUID
Kruipend stalkruid | Ononis repens L.
Kattendoorn | Ononis spinosa L.
Stallen is een Middelnederlands en Oudduits woord voor het urineren van paarden en bij
uitbreiding ook van mensen. Over Kruipend stalkruid schrijft Dodoens (1644): “De
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schorsse van dese wortel met Wijn vermenght ende ingenomen doet water lossen ende
breeckt den steen [nier- en blaasstenen] ende doet ’t graveel [nier- en blaasgruis] rijsen
[vrijkomen] ende gemackelijck uytkomen.” Deze waterafdrijvende eigenschap van de
plant leidde tot de naam Stalkruid.
Kruipend duidt erop dat de plant zodevormend is met kruipende stengels, maar er zijn
ook opstijgende, zonder doorns of met zijstengels die eindigen op een doorn. De naam
Kattendoorn verwijst naar de op doorns uitlopende zijstengels die zo scherp zijn als de
klauwen van een kat.
STEENBREEK
Knolsteenbreek | Saxifraga granulata L.
Kandelaartje | Saxifraga tridactylites L.
Aan de stengelvoet van de Knolsteenbreek, even boven of onder de grond, zitten in de
bladoksels vele kleine uitwassen of knolletjes waarmee de plant zich vermenigvuldigt,
vandaar knol in de naam. Die knolletjes werden vroeger gebruikt voor de urineafdrijvende
eigenschappen en werden ook aangewend voor het afdrijven van graveel of gruis, zeer
kleine blaas- of niersteentjes. De inwerking op die steentjes heeft aanleiding gegeven
hebben tot de geslachtsnaam Saxifraga, waarin saxum steen betekent en fraga afgeleid is
van frangere, d.i. breken; de Nederlandse naam Steenbreek is dus een letterlijke vertaling
van de Latijnse geslachtsnaam.
Bij Dodoens (1618) heet Knolsteenbreek naar de kleur van de knolletjes Witte
Steenbreeck en over de geneeskracht lezen we: “Men ghebruyckt dese saeykens [de
knolletjes van de Knolsteenbreek verkeerdelijk zaadjes genoemd] om de smerten van de
Blase ende van de Nieren te versoeten ende wech te nemen: ende de steenen van de Blase
oft Nieren te morselen [vermorzelen] ende te ontdoen: de pisse te doen rijsen [vrijmaken]
ende gemackelijck te doen voortcomen: ende bovendien de droppelpisse [moeilijke
urinelozing door prostaatklachten] te genesen.”
Er bestaat ook een andere verklaring voor de naam Steenbreek. Bepaalde soorten van het
geslacht Saxifraga groeien met de wortels tussen stenen en in rotsspleten nadat ze de rots
zouden gebroken hebben. Er zijn inderdaad Steenbreek-soorten die goed gedijen in de
spleten van muren. Deze verklaring voor de geslachtsnaam is echter sterk te betwijfelen
want net de Knolsteenbreek is geen rotsplant en komt voor in weiden en bossen…
Bij Kandelaartje staan naast elkaar enkele rechtopstaande stengels die bovenaan enkele
bloemen dragen en dat geheel wordt vergeleken met een kandelaar die kaarsen draagt,
vandaar de naam. Deze plant komt wel voor op muren, rotsen en ook op zandige plaatsen.
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STEENRAKET
Muurbloem | Erysimum cheiri (L.) Crantz
Gewone steenraket | Erysimum cheiranthoides L.
De Muurbloem, als wilde plant in Vlaanderen weliswaar zeldzaam, is een overoude
sierplant, bekend als borderplant of als snijbloem in tuinen. Ze raakte verwilderd en komt
nu vooral voor in droge, stenige milieus en meer bepaald op verweerde, oude muren van
kaaien, kastelen, kerkhofmuren e.d., vandaar de naam Muurbloem.
Raket in Gewone steenraket is afgeleid zijn van het Franse woord Roquette, zelf afgeleid
van Eruca, de naam van de kruisbloemige plant Raketsla (Eruca sativa). waarmee een
wilde koolsoort aangeduid wordt. De Gewone steenraket lijkt op de Muurbloem en omdat
die laatste op een stenige ondergrond groeit, gaf die gelijkenis aanleiding tot de naam
Steenraket. Gewoon in de naam duidt aan dat er nog andere soorten Steenraket zijn met
een andere, eerste soortaanduidende Nederlandse naam, zoals Witte, Stijve of Vaste
steenraket.
STINKENDE GOUWE
Chelidonium majus L.
Bij het kneuzen of doorbreken van delen van deze plant verschijnt een goudgeel sap en
vandaar gouwe voor goud in de naam. Het kan ook dat de kleur van de bloemen aanleiding
gaf tot goud en dan gouwe in de naam. De plant werd vroeger nog goudkruyd en
goutwortel genoemd.
Het overvloedige oranjekleurige sap van de plant heeft een onaangename, bittere, scherpe
geur vandaar Stinkende in de naam.
De Stinkende gouwe is een heel bekende plant in de kruidengeneeskunde, want het sap
van de plant werd of wordt aangewend om huidwratten weg te nemen. De plant is familie
van de Papavers en bevat giftige alkaloïden, zodat ze in geen geval inwendig gebruikt
mag worden.
STREEPZAAD
Klein streepzaad | Crepis capillaris (L.) Wallr.
De plant behoort tot de familie van de Samengesteldbloemigen (Asteraceae,
Composieten) en wat bij deze planten als zaden aangezien worden, zijn eigenlijk de
vruchten van de plant, meer bepaald dopvruchten. De vruchten van het geslacht
Streepzaad (Crepis) zijn geribbeld en laten strepen zien, vandaar de betwistbare naam
Streepzaad. Een walvis is ook geen vis…
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STRUISGRAS
Gewoon struisgras | Agrostis capillaris L.
Hoog struisgras | Agrostis gigantea Roth
Moerasstruisgras | Agrostis canina L.
Zandstruisgras | Agrostis vinealis Schreb.
Fioringras | Agrostis stolonifera L.
Naar het uitzicht van de bloempluim van Gewoon struisgras hebben de soorten van het
geslacht Struisgras die naam te danken aan de gelijkenis van die pluim met de staart met
pluimen van struisvogels.
Hoog struisgras kan inderdaad bij gunstige omstandigheden tot 120 cm hoog worden.
Moerasstruisgras groeit op moerassige en andere vochtige plaatsen. Zandstruisgras komt
voor in heiden, zandverstuivingen en schrale graslanden.
Fioringras heet in het Engels Fiorin en die naam is afgeleid van Fiorthann wheat grass,
de Ierse naam voor deze plant. Dit gras is een goed gazongras en met de invoer van de
zaden naar het Europese vasteland kwam ook de Engelse naam mee. Ook in het Frans
wordt dit gras soms Fiorin genoemd.
TANDJESGRAS
Danthonia decumbens (L.) DC.
De onderste kroonkafjes van de bloemen van dit gras bezitten aan de top drie tandjes, wat
leidde tot de naam Tandjesgras.
TANDZAAD
Veerdelig tandzaad | Bidens tripartita L.
Zwart tandzaad | Bidens frondosa L.
Bij deze planten van natte standplaatsen staan op de vruchten – en eigenlijk niet op de
zaden – twee tot vier duidelijk tandvormige stekeltjes.
Veerdelig tandzaad heette vroeger Driedelig tandzaad, zoals dat ook opgemaakt kan
worden uit het Latijnse, tweede soortaanduidende woord tripartita. Dit slaat dan op de
samengestelde bladeren die meestal drie blaadjes bezitten. Waarom de Nederlandse
soortnaam veranderd werd in Veerdelig tandzaad is voor ons een raadsel. Misschien
omdat het samengesteld blad soms vijf blaadjes draagt en de term veerdelig dan meer
nauwkeurig slaat op Tandzaad met een veervormig, samengesteld blad? En waarom werd
de plant dan niet Veerdelige tandvrucht genoemd…? De wegen van plantennaamgevers
zijn soms ondoorgrondelijk…
Bij Zwart tandzaad zijn de vruchten zwartbruin gekleurd, vandaar de naam.
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TASJESKRUID
Klein tasjeskruid | Teesdalia nudicaulis (L.) R. Brown
De vruchten – hauwtjes – van deze plant lijken op een tasje, zoals we dat ook aantreffen
bij het Herderstasje (Capsella bursa-pastoris (L.) Med.) en de plant wordt maar 3 tot 20
cm groot, zodat daarmee de naam van de plant gemakkelijk verklaard is.
TAXUS
Taxus baccata L.
Taxus is de makkelijk te snoeien haagplant waarvan de hoogte 3 tot 10 m kan worden en
als boom kan de plant tot 15 m hoog worden. Voor de herkomst van het woord taxus
worden er vele verklaringen gegeven, die o.m. verband houden met hetzij de giftigheid
van de plant, hetzij met de rangschikking van de bladeren, hetzij met de eigenschappen
van het hout van de boom. De verreweg meest waarschijnlijke verklaring is dat taxus
afkomstig is van het Griekse woord toxon dat boog betekent. Reeds in de Steentijd maakte
men immer schietbogen uit de stevige, veerkrachtige takken van de boom. In Dodoens’
postume kruidenboek uit 1618 krijgt de Taxus trouwens de naam Booghe-hout.
Een mooie meer Nederlands klinkende naam voor deze plant is Venijnboom. Venijn
betekent gif en het woord is afkomstig van het Franse venin dat dan weer afkomstig is
van het Latijnse venenum, dat sap of vergif betekent. De takken en bladeren van de
Venijnboom zijn voor mens en dier zwaar giftig en het is al voorgekomen dat paarden,
runderen, schapen en varkens ernstig ziek werden en stierven na het eten van bladeren
van deze planten. Er zijn zelfs gevallen bekend van paarden die na het eten van
taxusbladeren na een tiental minuten dood neervielen.
Er werd ontdekt dat uit de bladeren van de Taxus de stof baccatine gehaald kan worden,
waaruit na een chemische bewerking het anti-kankermedicijn taxol bereid wordt dat van
nut is bij de behandeling van borst-, eierstok- en longkanker. Omdat voor de extractie van
de werkzame stof grote hoeveelheden bladeren nodig zijn, wordt in sommige gemeenten
het snoeisel van Taxus voor een farmaceutisch bedrijf ingezameld.
De best bekende Taxusboom in Vlaanderen is de Caesarboom vlakbij de Middeleeuwse
Westpoort in het West-Vlaamse stadje Lo. Volgens een legende rustte Julius Caesar (±
100 v. Chr. - 44 v. Chr.) bij die boom en bond er zijn paard aan vast toen hij in 55 of 54
v. Chr. op weg was naar Brittannië. Erg wijs zou dat niet geweest zijn, want het eten van
de bladeren van de boom is dodelijk voor paarden. Waarschijnlijk is de boom ongeveer
200 jaar oud en volgens andere bronnen zou hij toch in de 16de eeuw aangeplant zijn.
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TEUNISBLOEM
Middelste teunisbloem | Oenothera biennis L.
Zandteunisbloem | Oenothera deflexa R. R. Gates
Over de herkomst van de naam Teunisbloem is er veel onzekerheid. Volgens de ene
verklaring is de plant toegewijd aan de heilige Antonius van Padua (1195-1213), wat tot
de verbastering Teunis leidde, omdat de plant rond zijn feestdag van 13 juni in bloei komt.
Deze heilige wordt echter meestal voorgesteld met in de hand een witte lelie, symbool
van de zuiverheid, en dus niet met een bebloemde stengel van een Teunisbloem. Volgens
een andere verklaring zou de naam Teunisbloem overgenomen zijn van SintAntoniuslelie, een volksnaam voor het Wilgenroosje (Epilobium angustifolium), een plant
die verwant is met de Teunisbloem. Antonius zou dan ook verbasterd zijn tot Teunis
De meeste plantensoorten van het geslacht Teunisbloem of Oenothera zijn afkomstig uit
Noord-Amerika of Canada. Zo zou de Middelste teunisbloem in het begin van de 17de
eeuw uit Noord-Amerika in West-Europa ingevoerd zijn om ze voor de eetbare wortels
als groente te kweken. De Zandteunisbloem zou ook in de 17de eeuw uit Canada afkomstig
zijn. Teunisbloemen groeiden ook op in sier- en plantentuinen waaruit ze dan
verwilderden.
TIJM
Grote tijm | Thymus pulegioides L.
De naam Tijm is afgeleid van de Latijnse naam Thymus, zelf ontleend aan de oude Griekse
plantennaam Thumos, wat ook geurig kruid betekent, verwijzend naar de specifieke geur
van Tijm
De Grote tijm – vroeger Wilde tijm genoemd – komt vooral voor in onze westelijk gelegen
kustduinen, maar wordt ook in tuinen aangeplant. Als keukenkruid wordt de Echte of
Gewone tijm (Thymus vulgaris L.) gekweekt. In Duitsland werd Echte tijm als de
geneeskrachtige plant van het jaar 2006 uitgeroepen.
In Dodoens (1618) staat veel lof over de eigenschappen van Tijm: “Het water daer
Thymus met honich in ghesoden [gekookt] is geweest is seer goed gebruyckt den genen
die heuren aessem niet halen en connen dan met rechten halse ende die engborstich zijn
ende die den kikhoest [kinkhoest] hebben. Dat selve afsietsel jaegt de wormen uyt den
buyck, verweckt de maentstonden, doet de vrucht voortcomen ende drijft de naegeboorten
af: ende doet pissen.” En er wordt ook verteld hoe Tijm toen net zoals nu gebruikt wordt:
“Den Thymus is de gesonde lieden oock seer nut, jae soo aengenaem als de crancke:
want hij wort in de sausen veel gebruyckt ende bij de spijsen veel gedaen om die eenen
beteren smaeck ende reuck te geven.”
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TIMOTEEGRAS
Gewoon timoteegras | Phleum pratense L.
Timoteegras is oorspronkelijk afkomstig uit Scandinavië en kwam door kolonisten in de
late jaren 1600 in Amerika terecht. De plant was in de Amerikaanse staat New Hampshire,
een van de staten van de regio New England, een wild groeiend gras, dat in 1711 voor het
eerst door John Herd beschreven werd. Dan bracht een zekere Timothy Hanson, een
landbouwer, het gras rond de jaren 1720 over van New England naar de zuidelijke
Amerikaanse staten. De planten van deze grassoort hebben een hoge voedingswaarde en
de soort werd daarom door Hanson bij zijn collega’s-landbouwers sterk aanbevolen. De
soort werd dan in 1747 door de Amerikaanse politicus en wetenschapper Benjamin
Franklin (1706-1790) voor het eerst Timothy genoemd naar de voornaam van de
landbouwer Hanson. Via Engeland kwam dit gras op het Europese vasteland terecht, waar
het de Nederlandse naam Timoteegras kreeg.
TOMAAT
Lycopersicon esculentum Mill.
Deze overbekende plant, afkomstig uit Zuid- en Midden-Amerika, kwam op het einde
van de zestiende eeuw in West-Europa terecht en was eerst een sierplant. Pas vanaf de
laatste jaren van de negentiende eeuw werd de Tomaat als groente geteeld. De zaden
ervan raakten verspreid en zo verwilderde de plant.
Het woord tomaat werd ontleend aan het Franse tomate, zelf ontleend aan tomatl, het
woord dat gebruikt werd door de Indianen van Mexico, die de plant al vanin de
prehistorische tijden als voedselbron gebruikten. Tomatl is wellicht afgeleid van tomaua,
d.i. opzwellen, wat wellicht slaat op de rijpende, geleidelijk aan zwellende vrucht.
TOORTS
Koningskaars | Verbascum thapsus L.
Zwarte toorts | Verbascum nigrum L.
Beide soorten Toorts – ook de Koningskaars heette vroeger gewoon Toorts – danken hun
naam aan het gebruik dat ze vroeger, ingesmeerd met vet, hars of pek, als lichtende fakkel
of als lichtgevende kaars gebruikt werden. Soms dienden de bloemsteel en de bladeren
ook als lampenpit of kousje in een primitief verlichtingstoestel.
De Koningskaars bezit een krachtige, cilindrische stengel met een statig kaarsvormig
bloemgestel met heldergele bloemen. De plant kan tot twee meter hoog worden en
daaraan dankt ze wellicht haar koninklijke status.
Zwart in de naam Zwarte toorts verwijst naar de purperen haren op de helmdraden binnen
de lichtgele bloemen of naar de zwart gekleurde wortels.
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TORKRUID
Watertorkruid | Oenanthe aquatica (L.) Poiret
Pijptorkruid | Oenanthe fistulosa L.
Deze planten van waterkanten, sloten en moerassen behoren tot de familie van de
Schermbloemigen (Apiaceae, Umbelliferen). Het bloemgestel van planten van deze
familie is een samengesteld of enkelvoudig scherm en bij planten van het geslacht
Torkruid (Oenanthe) viel het op dat er soms veel torren of kevers in de bloemen van de
samengestelde schermen nectar en stuifmeel zoeken, vandaar Torkruid.
In de jaren 1880 onderzocht de bekende Gentse hoogleraar Julius Mac Leod (1857-1919)
welke insecten bepaalde wilde planten bezoeken. Hij publiceerde de resultaten van zijn
zogenaamd bloembiologisch onderzoek onder de titel “Over de bevruchting der bloemen
in het Kempisch gedeelte van Vlaanderen” (Botanisch Jaarboek V (1893) en VI (1894)).
In de omgeving van Gent (Drongen, Gentbrugge, Heusden) telde hij niet minder dan 19
soorten insecten die in de bloemen van Watertorkruid voedsel zoeken. Dat waren dan
vooral zweefvliegen, wespen, een soort vlinder en hij noteerde daarbij het bezoek van
eigenlijk maar één kever of tor, nl. het Soldaatje (Rhagonucha fulva), een typische
bezoeker van de bloemen van planten uit de familie van de Schermbloemigen.
Bij Pijptorkruid wordt in de naam de nadruk erop gelegd dat de stengels lang en wijd
buisvormig zijn, wat aanleiding gaf tot het woord pijp, gebruikt voor een holle, stevige
buis, zoals ook in de termen ellepijp en luchtpijp.
TUINJUDASPENNING
Lunaria annua L.
Deze oorspronkelijk in tuinen gekweekte plant komt nu in heel Vlaanderen verwilderd
voor. Apostel Judas verraadde Christus aan de Romeinse autoriteiten voor dertig
zilverlingen, een soort penningen; een gouden muntstuk heette vroeger een
goudtpennincksken. Als van de hauwen, de platte, ovaalvormige vruchten, de kleppen
aan de twee zijkanten afgevallen zijn, blijven zilverkleurige, doorschijnende
tussenschotten over die met penningen of muntstukken vergeleken kunnen worden.
Symbolisch toont de plant dus de penningen die Judas voor zijn snode daad kreeg.
VALERIAAN
Echte valeriaan | Valeriana repens Host
De naam Valeriana voor deze plant is al in de kruidenboeken gekend van in de 10de eeuw.
De Nederlandse naam komt overeen met de Latijnse geslachtsnaam. Er wordt betwist dat
die naam afgeleid is van het Latijnse werkwoord valere dat gezond zijn betekent en dat
daarmee verwezen wordt naar de helende eigenschappen van de plant. Een extract van de
wortel van deze plant wordt gebruikt om het kalmerend effect en is in de apotheek te koop
(o.m. Relaxine, Valerial). Volgens sommigen zou de plant haar naam gekregen hebben
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omdat ze rijkelijk aanwezig was in een gebied dat in de Romeinse tijd de streek Pannonia
Valeria in de provincie Pannonië heette. Volgens anderen zou de geslachtsnaam
verwijzen naar de Romeinse arts Plinius Valerianus (23-79 n. Chr.) of naar de Romeinse
keizerin Valeria Messalina (24-48 n. Chr.) die door deze plant van een ernstige ziekte
genezen werd.
VARENS
Mannetjesvaren | Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Brede stekelvaren | Dryopteris dilatata (Hoffmann) A. Gray
Smalle stekelvaren | Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs
Wijfjesvaren | Athyrium filix-femina (L.) Roth
Muurvaren | Asplenium ruta-muraria L.
Tongvaren | Asplenium scolopendrium L.
Steenbreekvaren | Asplenium trichomanes L.
Dubbelloof | Blechnum spicant (L.) Roth
Adelaarsvaren | Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Eikvaren | Polypodium vulgare sensu lato
Koningsvaren | Osmunda regalis L.
Addertong | Ophioglossum vulgatum L.
Pilvaren | Pilularia globulifera L.
Al in het Middelnederlands werd voor Varens het woord varen of varenkruid gebruikt.
Varen is een oud woord dat veer van een vogel of veerblad betekent en waarmee verwezen
werd naar de dikwijls geveerde bladeren van deze planten. De term veer voor een blad
van een Varen is ook nu nog in gebruik.
Mannetjesvaren en Wijfjesvaren zijn de namen voor twee verschillende soorten Varens.
In deze oude namen voor deze soorten moeten we geen geslachtelijk onderscheid tussen
twee vormen van dezelfde plantensoort zien, want toen die Varens lang geleden hun naam
kregen, was er over de geslachtelijke voortplanting van de planten in het algemeen en van
de Varens nog niets gekend. De eerste naamgevers constateerden dat de Varens die we
nu Mannetjesvaren en Wijfjesvaren noemen, van elkaar verschillen, maar toch heel goed
op elkaar lijken en dat dus de ene soort de naam van Mannetjesvaren en de andere soort
die van Wijfjesvaren mag dragen, zoals bij de mens en de dieren ook een “mannetje”
onderscheiden wordt van een “wijfje”. De Mannetjesvaren met dubbel geveerde bladeren
werd als de meest robuuste en forse aangezien, terwijl men in de Wijfjesvaren met dubbel
tot soms drievoudig geveerde bladeren een fijnere en tengere Varen zag. In de postume
uitgave van Dodoens (1618) staat er: “Na de leeringe van de oude Schijvers is het
Varencruyt tweederley van gheslachten te weten Manneken ende Wijfken.”
De randen van vooral de onderste blaadjes van de samengestelde bladeren van de Brede
en de Smalle stekelvaren vertonen stekeltjes en vandaar Stekelvaren. Breed en smal slaan
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op een subtiel onderscheid in de vorm van het hele blad. Bij de Brede stekelvaren heeft
het blad een veel meer uitgesproken, bredere driehoekige vorm dan bij de meer smalle
driehoekige vorm bij de Smalle stekelvaren. Muurvaren is inderdaad een Varen waarvan
de korte wortelstok zich genesteld heeft in voegen van oude muren en spleten van rotsen.
Tongvaren heeft niet ingesneden bladeren die de vorm hebben van een langgerekte tong.
Steenbreekvaren komt voor op rotsen, op beschaduwde muren en in halfdonkere kelders.
Vroeger dacht men dat deze Varen met de wortelstok in staat is om rotsen te doen splijten,
vandaar steenbreek in de naam. In Dubbelloof betekent loof gewoon blad en deze varen
bezit twee soorten bladeren: onvruchtbare die 20 tot 40 cm lang zijn en vruchtbare die
30 tot 70 cm lang kunnen worden en die de sporendoosjes dragen; dat leidde tot de naam
Dubbelloof.
Als men de wortelstok van de Adelaarsvaren dwars doorsnijdt ziet men op het snijvlak
de heraldische figuur van een dubbele adelaar met twee koppen, zoals het wapen van de
Oostenrijkse keizer; deze figuur wordt veroorzaakt door het donker gekleurde
geleidingsweefsel en zou aan de basis liggen van de naam van deze Varen. Maar het wordt
ook mogelijk geacht dat de grote, uitgespreide bladeren van deze Varen vergeleken
werden met de wijd open vleugels van een adelaar en dat zo de naam Adelaarsvaren
ontstond. De Eikvaren kreeg die naam omdat hij nogal eens aangetroffen wordt aan de
voet van eiken, maar deze Varen komt niet alleen voor in eikenbossen, maar ook aan de
voet van oudere bomen van andere soorten en op beschaduwde rotsen en muren. De
Koningsvaren kan tot twee meter hoog worden, zodat hij met een dergelijke koninklijke
status zijn naam wel verdient. De Addertong bezit meestal één blad, waarvan het onderste
deel bladachtig is en het bovenste steelvormig met aan de top een 1 tot 4 cm lange soort
aar met tot 40 sporendoosjes. Die vruchtbare aar doet denken aan een slangentong,
vandaar Addertong. De Pilvaren heeft bladeren die alleen bestaan uit draadvormige stelen
zonder bladschijf. Aan de basis van die stelen zitten 3 tot 4 mm grote, bolronde
sporenkapsels die de plant haar naam bezorgden.
VARKENSKERS
Kleine varkenskers | Coronopus didymus (L.) Smith
Grove varkenskers | Coronopus squamatus (Forssk.) Aschers.
Dit zijn planten van wegranden, kanten van akkers, ruigten en door mens en dier sterk
betreden plaatsen, waar loslopende varkens de grond omwoelen en wellicht ook van de
planten eten.
Kers, het tweede deel van de naam, verwijst naar Waterkers of Tuinkers, want de bladeren
van de twee soorten Varkenskers hebben ongeveer dezelfde smaak als van die twee
soorten planten. De planten werden vroeger ook al eens in slaatjes gegeten.
Bij Grove waterkers voelt een plant wat vlezig aan en vandaar misschien grove in de
naam.
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VELDBIEZEN
Gewone veldbies | Luzula campestris (L.) DC.
Veelbloemige veldbies | Luzula multiflora (Ehr.) Lej.
Ruige veldbies | Luzula pilosa (L.) Willd.
Het woord bies komt zowel voor in namen van soorten van de Russenfamilie,
bijvoorbeeld bij Veldbiezen, als in namen van soorten van de Cypergrassenfamilie,
bijvoorbeeld bij Mattenbies. In het Middelnederlands was het nog bise en biese. Vroeger
gaf men de naam bies, met eventueel een voorvoegsel als veld- of bos- of ruw, aan planten
die dunne, buigzame, lange en meestal steelronde stengels zonder knopen bezitten en in
een vochtig tot zeer nat milieu leven. Maar er zijn nu ook planten die bies in hun naam
hebben maar niet aan die algemene beschrijving beantwoorden. De verre oorsprong van
het woord bies is onbekend.
De Gewone veldbies is een zeer algemene soort die op vele eerder droge terreinen te
vinden is. De Veelbloemige veldbies heeft tot tien aartjes, wat meer is dan bij de meeste
andere Veldbiezen. Ruige veldbies bezit bladeren die aan de rand gewimperd zijn en dat
gaf aanleiding tot het woord ruig in de naam.
VELDLATHYRUS
Lathyrus pratensis L.
De wetenschappelijke geslachtsnaam Lathyrus, die ook in de Nederlandse naam
voorkomt, is een samenstelling van het Griekse la, d.i. zeer, en thuros, d.i. afvoerend,
prikkelend, heftig. Dat zou dan eventueel slaan op de zaden van de Zaailathyrus (Lathyrus
sativus L.) die giftig zijn en zenuwaandoeningen veroorzaken
Bepaalde Lathyrus-soorten zouden ook een geslachtsdrift opwekken. Over Lathyrus
nissolia L., de Graslathyrus, die bij Dodoens (1618) Wilde Erven heet, schrijft die
bijvoorbeeld dat volgens Dioscorides deze soort “worden ghesocht ende veel geacht om
de liefde te verwecken, ende daer minnedrancken van te maecken. Ende men seydt dat de
vrouwen van Thessalalien [Thessaloniki in Griekenland] de selve tot dien eynde seer
plaghen te ghebruycken”. Een sterk overtuigende verklaring is het niet.
Een andere verklaring voor de naam Lathyrus is dat het woord gewoon afgeleid is van
Lathuros, de Griekse naam voor de Bergerwt (Astragalus cicer L.), zoals Lathyrus ook
een soort van de Vlinderbloemfamilie, en misschien is die naam overgegaan naar enkele
Lathyrus-soorten.
Veldlathyrus komt voor in grasland, bossen, langs bouwland en wegen, d.w.z. in de
velden en vandaar Veld in de naam.
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VELDSLA
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Deze plant heeft vroeger de wetenschappelijke naam Valerianella olitoria (L.) Pollich
gedragen, waarin olitoria afgeleid is van olus, d.i. groente, want Veldsla is niet alleen een
wilde plant, maar wordt ook gekweekt. De bladeren van de gekweekte variëteiten zijn
dan wel groter en worden als sla gegeten, vandaar de naam.
VERGEET-MIJ-NIETJE
Akkervergeet-mij-nietje | Myosotis arvensis (L.) Hill
Vergeet-mij-nietje is een vertaling van het Duitse vergisse myn nit, een naam die al sinds
de 15de eeuw voorkomt voor een plant die nu de Duitse naam Vergissmeinnicht heeft. De
oorspronkelijke Nederlandse naam vergeet mi niet is pas sinds 1546 bekend. In het
kruidenboek van Rembert Dodoens uit 1554 heet de plant nog Muysooren, naar de
gelijkenis van de bladeren met de oren van een muis.
Er worden talrijke sagen beschreven om een verklaring van de naam te geven, maar een
overtuigende botanische betekenis werd nog niet gevonden. Volgens een Italiaanse
legende zou de plant haar naam gekregen hebben toen een ridder bij het plukken van een
bosje bloemen van die plant door de zwaarte van zijn harnas in het water viel. Terwijl hij
verdronk riep hij zijn geliefde toe: “Non ti scorda di me!” ofwel “Vergeet mij niet!”.
Volgens een andere volkssage zou het plantje zijn naam vergeten zijn toen het die van
God gekregen had of zou God bij de schepping vergeten zijn om het plantje een naam te
geven.
De plant heeft een naam met een ietwat poëtische inhoud en wordt soms beschouwd als
de bloem van de geliefden, maar de oorspronkelijke verklaring van de naam zal een
raadsel blijven, vervlogen in de nevelen der tijden…
VINGERGRAS
Harig vingergras | Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Glad vingergras | Digitaria ischaemum (Schreb. ex Schweigg.) Muhlenb.
Bij de Vingergrassen vertrekken vanuit de top van de halm een aantal vertakkingen zoals
de vingers vanuit de handpalm, wat de naam verklaart. Ook de wetenschappelijke
geslachtsnaam verwijst daarnaar, want Digitaria is afgeleid van het Latijnse woord
digitus, dat vinger betekent.
Bij het Harig vingergras zijn de onderste bladscheden en de knopen behaard en bij het
Glad vingergras zijn de bladscheden en de bladeren kaal, behalve de dun behaarde voet
van de bladschijf.
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VINGERHOEDSKRUID
Digitalis purpurea L.
De bloemkroon van deze plant heeft werkelijk ongeveer de vorm van een langgerekte
vingerhoed, zodat de naam van de plant niet beter gekozen kon worden. Eigenlijk is het
een wilde plant van berg- of heuvelachtige, bosrijke streken die als sierplant gekweekt
werd en verwilderde.
De verse plant is giftig voor de mens en voor varkens, schapen en paarden en de
vergiftiging van vee is dikwijls te wijten aan droog Vingerhoedskruid in het hooi.
Er is wellicht geen andere plant die om haar medische toepassingen zo grondig
onderzocht werd door artsen, apothekers, chemici en botanici. Vooral uit de nauw
verwante soort Wollig Vingerhoedskruid (Digitalis lanata Ehr.) worden
digitalisglycosiden geëxtraheerd, o.m. digoxine (hoofdbestanddeel van het geneesmiddel
Lanoxin®), dat soms voor patiënten met bepaalde hartaandoeningen een belangrijk
geneesmiddel is. Dit geneesmiddel mag alleen op advies van een arts gebruikt worden
omdat het soms gevaarlijke bijwerkingen heeft.
VIOOLTJE
Akkerviooltje | Viola arvensis Murray
Bleeksporig bosviooltje | Viola riviniana Reichenb.
Maarts viooltje | Viola odorata L.
Viola is een oude Latijnse plantennaam die vervormd in het Nederlands gewoon werd
overgenomen. Waarschijnlijk is die Latijnse naam afgeleid van de Griekse naam ion voor
een viooltje.
Alle viooltjes dragen bloemen die over een spoor beschikken en bij het Bleeksporig
bosviooltje is die spoor geelachtig wit gekleurd, vandaar de naam. Van het Maarts viooltje
verschijnen de eerste paarse bloemen in de maand maart.
VLEUGELTJESBLOEM
Liggende vleugeltjesbloem | Polygala serpyllifolia Hose
Gewone vleugeltjesbloem | Polygala vulgaris L.
De bloemen van deze planten bezitten vijf zeer ongelijke kelkbladeren waarvan de drie
buitenste klein en de twee binnenste groot en gekleurd zijn en als die laatste uitgespreid
staan lijken ze op twee vogelvleugels, vandaar de naam Vleugeltjesbloem. De stengels en
zijstengels zijn vooral liggend bij de Liggende vleugeltjesbloem, terwijl die bij de Gewone
vleugeltjesbloem eerder recht opgaand zijn.
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VLIER
Gewone vlier | Sambucus nigra L.
Trosvlier | Sambucus racemosa L.
De oorsprong en de botanische verklaring van de naam Vlier is en blijft duister. Bij
Cornelis Kiliaan (1528-1607) in zijn Etymologicum Teutonicae Linguae (1599) staan
voor deze plant niet alleen de naam Vlier, maar ook de namen Vlieder en Fleder-boom,
maar die leiden ons niet tot een nadere verklaring voor de naam Vlier.
De Trosvlier bezit geelgroene bloemen in bolvormige pluimen die de indruk van een tros
bloemen geven en vandaar de naam.
VLIESZAAD
Smal vlieszaad | Corispermum pallasii Steven
Rondom de vrucht – niet het zaad – zit er een dunne, smalle, vliezige vleugelrand, vandaar
Smal vlieszaad.
VLINDERSTRUIK
Buddleja davidii Franch.
Wie deze struik in de tuin heeft, weet dat de bloemen ervan grote massa’s vlinders
aantrekken, althans in de seizoenen met veel vlinders… De nectar in de bloemen wordt
ook door bijen, hommels en zowel door dag- als door nachtvlinders gezocht.
Oorspronkelijk is de Vlinderstruik een sierheester uit China die vanaf de jaren 1890 in
onze contreien gekweekt werd en dan verwilderde. In ons land werden de eerste
verwilderde exemplaren in 1940 aangetroffen op braakliggende terreinen nabij het
spoorwegstation Brussel-Noord. Vanaf 1970 heeft de soort dan geleidelijk alle stedelijke
agglomeraties in Vlaanderen gekoloniseerd.
VLOTGRAS
Stomp vlotgras | Glyceria notata Chevall.
Getand vlotgras | Glyceria declinata Bréb.
Mannagras | Glyceria fluitans (L.) R. Brown
Liesgras | Glyceria maxima (Hartm.) Holmberg
De Vlotgrassen leven in of nabij sloten, plassen en meestal traag stromende rivieren,
waarbij de halmen op het water kunnen drijven en meevloeien of meevlotten met het
water.
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Bij het Stomp vlotgras is de top van het onderste kroonkafje stomp en bij het Getand
vlotgras draag het onderste kroonkafje drie tandjes. Het Mannagras verwijst naar de
graanvruchten die als het manna uit de Bijbel als voedselbron gebruikt kunnen worden.
Zoals bij alle Vlotgrassen smaken de halmen en de zaden van het Mannagras zoet en
daarom werd dit gras al in de Oudheid en ook nu nog in sommige Oost-Europese landen
zelfs gekweekt om zo de vruchten te kunnen oogsten. Dit gras werd en wordt ook soms
als veevoer gebruikt. Liesgras kan onder de Vlotgrassen de grootste exemplaren
opleveren. Het gras kan ook in dieper water groeien dan dit bij de andere Vlotgrassen het
geval is. Eventueel staat het gras tussen andere waterplanten als de Gele lis en de Lisdodde
en lies in Liesgras verwijst naar lis zoals in die namen.
VOGELMELK
Gewone vogelmelk | Ornithogalum umbellatum L.
Vogelmelk is de vertaling van de wetenschappelijke geslachtsnaam Ornithogalum:
ornithos is de tweede naamval van het Griekse ornis, d.i. vogel, en gala betekent melk.
En een legende verhaalt dat vogels met het sap van deze plant hun dorst zouden lessen…
De naam kan eerder verwijzen naar de melkwitte kleur van de bloemen en vogel zou dan
misschien betrekking hebben op het sap van de plant dat lijkt op het wit van een kippenei.
VOGELPOOTJE
Klein vogelpootje | Ornithopus perpusillus L.
De Nederlandse naam Vogelpootje is een vertaling van de wetenschappelijke
geslachtsnaam, want Ornithopus is afgeleid van het Griekse ornis, d.i. vogel, en het
Griekse pous, d.i. poot. Een drietal enigszins gebogen, gelede peulen vertrekken vanuit
één punt van de stengel, waardoor als het ware het beeld gevormd wordt van een poot met
tenen van een vogel, vandaar Vogelpootje. Dodoens (1618) beschrijft dat zo: “De
Brabanders noemen dit cruyt Vogelvoet… om dat sijn ‘tsamen vergaderde dunne
omgecromde haeuwkens die in ettelijcke ledekens of knoopkens verdeylt zijn de
claeuwkens van cleyne vogelkens gelijcken.”
VOSSENSTAART
Grote vossenstaart | Alopecurus pratensis L.
Geknikte vossenstaart | Alopecurus geniculatus L.
Duist | Alopecurus myosuroides Huds.
De aarpluim van de Vossenstaart-soorten is kort tot lang cilindrisch, wat de vergelijking
met de staart van een vos opriep. Onder die soorten kan de Grote vossenstaart een van de
grootste grassen worden, want de plant kan tot 120 cm hoog worden. De Geknikte
vossenstaart heeft slappe stengels die meestal vanuit een neerliggende stand geknikt
opstijgen, vandaar de naam.
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De naam Duist voor een gras is afgeleid van het Middelnederlandse woord dust en van
het woord duyst, vermeld in Etymologicum Teutonicae Linguae (1599) van Cornelis
Kiliaan, en die woorden betekenen kaf, zemelen, vuil stof of stuifmeel. Kaf is een
hoeveelheid materiaal dat bestaat uit kelk- en kroonkafjes die overblijven als uit de
bloemen van de aren de graanvruchten verdwenen zijn, hetzij uitgevallen na de rijping,
hetzij na het dorsen. Lang geleden was voor landbouwers, o.m. in Friesland, het gras dat
nu Duist heet een echte pest in de velden van graangewassen en daardoor aanzagen ze
deze ongewenste plant als dust of duyst, een waardeloze hoop kaf, een vuiligheid als het
ware, en zo ontstond de plantennaam Duist. We kennen ook de uitdrukking “het kaf van
het koren scheiden”, in de betekenis van het “niet waardevolle scheiden van het
waardevolle”, en waarin kaf ook een ongunstige betekenis heeft. Het Engelse woord dust,
dat vuil stof of vuilnis betekent, is natuurlijk ook verwant met het Middelnederlandse
dust, wat pleit voor de overgang van dust en duyst naar de naam van het ongewenste gras
Duist. Vroeger werd het verder nutteloze kaf soms wel gebruikt als goedkope
matrasvulling in een zogenaamde kafzak; vooral het zachte kaf van Haver was daarvoor
geliefd.
VROEGELING
Erophila verna (L.) Chevall.
Vanaf februari-maart kan die plant al bloeien, zij is er dus vroeg bij, vandaar Vroegeling.
VULPIA
Gewoon langbaardgras | Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.
De aren van dit gras dragen bloemen waarvan de onderste kroonkafjes kafnaalden dragen
die uitzonderlijk tot 15 mm lang kunnen zijn wat leidde tot de naam Langbaardgras,
waarbij de kafnaalden hier de naam baardharen kregen.
WALSTRO
Kleefkruid | Galium aparine L.
Glad walstro | Galium mollugo L.
Moeraswalstro | Galium palustre L.
Geel walstro | Galium verum L.
Kruisbladwalstro | Cruciata laevipes Opiz
Ruw walstro | Galium uliginosum L.
Liggend walstro | Galium saxatile L.
Lievevrouwebedstro | Galium odoratum (L.) Scop.
Het woord wal in Walstro komt van het Middenduits woord wel dat wieg betekent. Dit
komt overeen met het feit dat in het Engels verschillende Walstro-soorten het woord
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Bedstraw in de soortnaam bezitten. Stro zou op een oud Duits gebruik wijzen waar bij de
geboorte van een kind dat in de wieg op stro lag, een bosje Walstro opgehangen werd om
zo de kwade geesten te verjagen.
Om de naam Kleefkruid te verklaren laten we Dodoens (1618) aan het woord: “Dit
gantsche cruydt is rouw [ruw], ende aen de cleederen ende slippen van de gene die dat
aenraecken, vast blijvende ende clevende, waer van dattet den naem Cleefcruyt voert.”
De ruwheid wordt veroorzaakt door kleine, kromme stekeltjes op de plant.
Glad walstro heeft in tegenstelling met Kleefkruid gladde stengels en bladeren.
Kruisbladwalstro droeg vroeger met dezelfde Nederlandse naam de Latijnse naam
Galium cruciata (L.) Scop. en heeft dus de naam Walstro gemeen met de andere Galiumsoorten. De bladeren staan in kransen van vier, vandaar Kruisbladwalstro. Ruw walstro
voelt ruw aan en Liggend walstro heeft een liggende stengel.
Met Lievevrouwebedstro wordt weergegeven dat ook Maria een bundeltje van die planten
boven de wieg of het bedje van kindeke Jezus zou gehangen hebben om zo kwade geesten
af te schrikken, een legende, maar er wordt ook gesuggereerd dat die plant vroeger vooral
gebruikt werd om door haar geur ongedierte of kwade geesten op een afstand te houden.
Lievevrouwebedstro wordt gebruikt om “maitrank” te bereiden, een aperitiefdrankje dat
vooral geproduceerd wordt in de streken rond Aarlen in de provincie Luxemburg.
WATERAARDBEI
Comarum palustre L.
Bij deze plant van moerassige plaatsen, vandaar water in de naam, staan op de
sponsachtige bloembodem verscheidene gladde, kleine vruchten die samen het uitzicht
van een aardbei hebben.
WATERDRIEBLAD
Menyanthes trifoliata L.
Deze plant van sloten en moerassen bezit drietallige bladeren, zodat daarmee de naam
van de plant gemakkelijk verklaard is.
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WATERKERS – TUINKERS
Moeraskers | Rorippa palustris (L.) Besser
Gele waterkers | Rorippa amphibia (L.) Besser
Akkerkers | Rorippa sylvestris (L.) Besser
Kleine veldkers | Cardamine hirsuta L.
Bosveldkers | Cardamine flexuosa With.
Bittere veldkers | Cardamine amara L.
Witte waterkers | Nasturtium officinale R. Brown
Tuinkers | Lepidium sativum L.
Het woord kers, dat in verschillende plantennamen voorkomt, is afgeleid van Duitse
plantennamen die het woord Kresse bevatten of van een Franse plantennaam die het
woord Cresson bevat. Bij het omzetten van Kresse of Cresson in Kers zijn de letters e en
r verwisseld wat de etymologen metathese noemen.
Tuinkers (Lepidium sativum L.) heet in het Duits Garten-Kresse, in het Frans Cresson
alénois en in het Engels Garden cress.
De oorsprong van het Duitse Kresse of het Franse Cresson is omstreden. Misschien is het
woord afgeleid van het Frankische woord kresso dat waterplant betekent, of van het
Volkslatijnse crissonium dat een “kruid van het moeras” betekent of gewoon van het
Latijnse werkwoord crescere, dat overeenkomt met groeien of zich vermenigvuldigen,
verwijzend naar de weelderige groei van sommige van die Kers-planten. Er is ook een
vermoeden dat Kresse afgeleid zou zijn van het Nederduitse crasso, dat eetbaar of voedsel
betekent, waarmee verwezen wordt naar planten die als sla gegeten kunnen worden.
Moeraskers en Gele waterkers zijn soorten van waterkanten en andere vochtige plaatsen,
terwijl Akkerkers langs wegen groeit. De Gele waterkers draagt gele, vrij grote bloemen.
De Kleine veldkers komt voor op open en bebouwde zandgrond en de Bosveldkers op
meer beschaduwde plaatsen. De Bittere veldkers heeft inderdaad een bittere smaak.
De Witte waterkers draagt witte bloemen en groeit in beken, sloten en moerassen. Deze
plant wordt geroemd om het hoog gehalte aan allerlei vitaminen, vooral vitamine C, en
mineralen. De plant wordt o.m. geteeld in de Zwalmstreek (Oost-Vlaanderen), in VlaamsBrabant, nabij Tongeren (o.m. Lauw, Vechmaal) en in sommige Waalse gemeenten (o.m.
Anhée, Jemappe-sur-Sambre, Mettet). Witte waterkers heet in het Frans Cresson de
fontaine of in de keukentaal kortweg Cresson. De plant wordt gebruikt in slaatjes of voor
de bereiding van soep.
De Tuinkers heet in het Frans Cresson alénois en daarvan komen meestal kiemplantjes
van een paar dagen oud op het eetbord terecht, die dan Sterrenkers of Cressonette
genoemd worden. Het woord alénois is afgeleid van orlenois, d.w.z. van de Franse stad
Orléans.
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De Witte waterkers bevat 75 mg vitamine C per 100 g eetbaar gedeelte, de Tuinkers 69
mg. Vergelijk met sinaasappel en aardappel: respectievelijk 50 mg en 20 mg per 100 g
eetbaar gedeelte.
WATERNAVEL
Gewone waternavel | Hydrocotyle vulgaris L.
Deze plant groeit langs oevers van sloten, vijvers, vennen en andere waterplassen,
bijvoorbeeld vochtige duinpannen. De kleine, ronde, gekartelde bladeren staan op lange
bladstelen die in het midden van de onderzijde van het blad zitten. De bovenzijde van het
blad is centraal wat verdiept, zodat het uitzicht van een navel op een buik gegeven wordt
en vandaar navel in de naam.
Sinds een paar jaar is in Vlaanderen de zeer invasieve soort Grote waternavel
(Hydrocotyle ranunculoides L.f.) opgedoken. Het is een “pestplant” die beken en andere
grotere waterlopen inpalmt en er drijftillen vormt. In Nederland is bij wet verboden om
de plant te bezitten of te verkopen.
WATERPEST
Brede waterpest | Elodea canadensis Michaux
Smalle waterpest | Elodea nuttallii (Planch.) St John
De Brede waterpest is een waterplant van zwak stromende waterlopen, waterplassen en
tuinvijvers. De plant is uit Noord-Amerika afkomstig. Ze werd voor het eerst in 1836 in
Ierland aangetroffen en men weet niet hoe ze daar was terechtgekomen, waarschijnlijk
met een scheepslading. Zeer snel daarna vond men de plant in Schotland (1842) en in
Engeland (1849). Vanuit Engeland werd de plant overgebracht naar plantentuinen op het
vasteland en in 1859 werd de plant al gekweekt in de omgeving van Berlijn. Omstreeks
1860 werd ze voor het eerst gezien in Nederland en in 1870 werd ze in Frankrijk
aangetroffen. Voor ons land kwam Waterpest in 1858 in Ledeberg bij Gent in het water
terecht door toedoen van Michael Joseph Scheidweiler (1799-1861), een leraar
plantkunde van de toenmalige Tuinbouwschool van Gentbrugge. Twee jaar later werd de
plant al opgemerkt in Destelbergen. In de in 1866 verschenen tweede uitgave van de Flore
de Belgique van François Crépin wordt de aanwezigheid van de Brede waterpest al
vermeld in Gent en omgeving en in Melle, Wetteren, Schellebelle, Overmere,
Dendermonde, Hamme, het kanaal Mechelen-Leuven, Bosvoorde en Herstal. Vanaf 1879
had de plant geheel Europa in haar greep. De verspreiding gebeurt door schepen,
watervogels en door de mens, want aquariumhouders en plantenliefhebbers hebben ook
wel eens Waterpest in waterplassen gedumpt.
In ons land komen alleen vrouwelijke planten voor, zodat uitsluitend door
ongeslachtelijke voortplanting het aantal planten toeneemt. Bij gunstige omstandigheden
kan de voortplanting zo massaal optreden dat in waterlopen de visvangst of de
scheepvaart gehinderd worden, het is dan een “pest” geworden en vandaar de naam.
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Bij de Brede waterpest zijn de bladeren breder dan bij de Smalle waterpest. Deze laatste
bezit tengere stengels met smalle, lancet- tot lijnvormige bladeren. Ook die plant is uit
Noord-Amerika afkomstig en werd pas in 1939 in België en in 1941 in Nederland
verwilderd aangetroffen. De Brede waterpest is ook een geliefde aquariumplant, maar
soms gebruikt men ook de Argentijnse waterpest (Elodea densa (Planch.) Casp.),
afkomstig uit Centraal en Zuid-Amerika.
WATERVIOLIER
Hottonia palustris L.
Deze waterplant bezit een bloemgestel dat goed lijkt op dat van de Violier (Matthiola
incana (L.) R. Br.), vandaar de naam
WATERWEEGBREE
Grote waterweegbree | Alisma plantago-aquatica L.
De bovenste bladeren van deze waterplant lijken op de bladeren van de Grote weegbree
(Plantago major L.), waarvan de wetenschappelijke geslachtsnaam trouwens in de
wetenschappelijke naam van de Grote waterweegbree voorkomt.
WEDERIK
Grote wederik | Lysimachia vulgaris L.
Penningkruid | Lysimachia nummularia L.
De naam Wederik is uit het Duits afkomstig, want in een Duits kruidenboek uit 1539 staat
al de naam Weiderich voor de Grote wederik. In het Duits draagt de Wilg de naam Weide
en in het Middelnederlands is dat Wede. De bladeren van de Wederik gelijken op die van
een Wilg, zodat Wederik eigenlijk betekent rik of rijk aan bladeren zoals van de Wede of
Wilg. Een oude Engelse naam voor de Grote wederik is Willow-weed, m.a.w.
Wilgenkruid, wat pleit voor de gegeven verklaring.
Voor Penningkruid is de verklaring eenvoudig: de ronde bladeren doen aan muntstukken
of penningen denken.
WEEGBREE
Grote weegbree | Plantago major L.
Smalle weegbree | Plantago lanceolata L.
De naam Weegbree komt van het Middelnederlandse Weghebrede, samengesteld uit weg
en breed, dus een plant die aan de wegen groeit en over een groot oppervlak woekert, wat
vooral voor de Grote weegbree het geval is. Het is ook mogelijk dat breed verwijst naar
de brede bladeren die typisch zijn voor de Grote weegbree.
Weegbree werd vanuit Europa over heel de wereld verspreid. De Indianen in Amerika
noemden de plant “de voetstap van de blanke”, omdat de Weegbree overal verscheen
waar de blanken zich vestigden.
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De Smalle weegbree heeft smallere bladeren dan de Grote Weegbree. Smalle weegbree
kreeg in Duitsland de eer van de geneeskrachtige plant van het jaar 2014.
WEGEDOORN
Rhamnus cathartica L.
De naam Wegedoorn is afgeleid van Wegdorn, een oudere Duitse naam voor deze plant.
Wege in de naam verwijst gewoon naar weg, zodat in de plantennaam gewoon tot
uitdrukking wordt gebracht dat de plant een heester is waarvan de takjes eindigen op een
doornpunt en die langs de weg groeit.
WIKKE
Vogelwikke | Vicia cracca L.
Heggenwikke | Vicia sepium L.
Ringelwikke | Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray
Smalle wikke | Vicia sativa L.
Uit het Latijn Vicia, een oude naam voor deze planten, ontstond het Germaanse woord
wikja, en dat in de tijd dat in Vicia de de letter c voor de i uitgesproken werd als k. Uit
wikja ontstond dan het Oudhoogduits wicka, het Middelhoogduits wicke en het
Nederlandse wikke. De naam Vicia is afgeleid van het Latijnse vincire, wat wikkelen
betekent en verwoordt dat de meeste soorten van dit geslacht zich om andere planten
slingeren.
Volgens anderen zou Wikke gewoon afgeleid zijn van het werkwoord wikkelen, d.w.z.
zich rondom andere planten omhoog slingeren.
Van de Vogelwikke eten vogels graag de zaden. Heggen in Heggenwikke wijst erop dat
de plant zich slingert rondom de planten van hagen en heggen. Het woord ringel in
Ringelwikke komt van het werkwoord ringhelen, wat betekent iets met een ring omringen
en ringel duidt dus ook weer het rankend vermogen van de plant aan. De Smalle wikke
heette vroeger Voederwikke omdat ze gekweekt en als groenvoer gebruikt werd en de
plant komt nu ook verwilderd voor. Het Smalle slaat op de bovenste bladeren die nogal
smal zijn in vergelijking met de bladeren van de andere Wikken.
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WILG
Schietwilg | Salix alba L.
Boswilg | Salix caprea L.
Kraakwilg | Salix fragilis L.
Grauwe wilg | Salix cinerea L.
Katwilg | Salix viminalis L.
Geoorde wilg | Salix aurita L.
Kruipwilg | Salix repens L.
Amandelwilg | Salix triandra L.
De naam Wilg had vroeger vele andere vormen, zoals wilghe, willighe, wide e.a. en
wellicht stamt het woord uit een voor-Indo-Europese taal in West-Europa. In het Engels
is het de verwante naam Willow, in het Duits Weide, terwijl de Franse naam Saule meer
aansluit bij de wetenschappelijke geslachtsnaam Salix.
De Schietwilg, de Katwilg, de Kraakwilg en de Amandelwilg werden vroeger of worden
soms nu nog aangeplant voor het leveren van dunne, taaie, buigzame twijgen die wijmen,
tenen of wissen genoemd worden. Ook de bastaard tussen de Schietwilg en de Kraakwilg
[Salix x rubens Schrank (S. alba x S. fragilis)], in het Nederlands meestal Bindwilg
genoemd, wordt vaak voor dit doel aangeplant. Twijgen van wilgen worden gebruikt voor
het vervaardigen van manden, voor tuinafsluitingen en voor het opbinden van wijnranken.
De wissen kennen ook een toepassing bij de dijkenbouw en oeverversterkingen. Bepaalde
snelgroeiende wilgensoorten kunnen biomassa opleveren die bij vergassing tot bruikbare
energie kan leiden. Grote landoppervlakken die begroeid zijn met wilgen met het doel de
twijgen ervan te oogsten heten grienden.
De Schietwilg wordt zo genoemd omdat, na het snoeien of knotten van de boom,
gemakkelijk weer nieuwe takken uitschieten waardoor de bekende Knotwilgen ontstaan,
een naam die deze bomen ook dragen. Een Schietwilg die nog niet geknot is heet soms
een Schotwilg. De Boswilg, ook soms Waterwilg genoemd, komt voor als onderhout in
bossen en ook veel aan waterkanten. De Kraakwilg wordt ook Knakwilg genoemd, een
vertaling van de Duitse naam Knackweide. De jonge twijgen breken aan de basis
gemakkelijk af, vandaar Kraak- of Knakwilg. Bij de Grauwe wilg zijn de oudere takken
bruinachtig of grauw, de knoppen zijn grijsbruin, grijs of zwartviltig en de bladeren zijn
onderaan grijsviltig en die grijze tot grauwe kleuren gaven de naam aan de boom. De
Katwilg heeft meestal de vorm van een hoge heester en niet van een boom. De
bloemgestellen van deze plant, de mannelijke en de vrouwelijke katjes, zijn opvallend
lang en zilverwit voor het opengaan en dat gaf aanleiding tot de naam Katwilg. Bij de
Geoorde wilg zijn de twee oorvormige steunbladeren aan de voet van de bladeren sterk
ontwikkeld, vandaar de naam. De Kruipwilg is een lage heester die een voorkeur heeft
voor zandbodems, zoals die voorkomen in de Vlaamse Duinstreek, het Brugse Houtland
en de Kempen. De plant heeft een onderaardse stengel die kruipend grote oppervlakken
inneemt. De bladeren van de Amandelwilg hebben dezelfde vorm als die van de
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Amandelboom (Prunus dulcis), wat Carl Linnaeus al in zijn Species plantarum (1753)
opmerkte en vandaar Amandelwilg. Amandel komt van het Latijnse amandula, zelf
afgeleid van het Griekse amygdale, oude namen voor een amandel.
WILGENROOSJE
Wilgenroosje | Epilobium angustifolium L.
Harig wilgenroosje | Epilobium hirsutum L.
De term roosje is gewoon een verwijzing naar rode rozen, omdat de niet te grote bloemen
van een Wilgenroosje rood of paars-rood zijn. Het woord wilg slaat op het feit dat de
bladeren van de planten enigszins lijken op de bladeren van de Wilg. Harig verwijst naar
de lange, afstaande haren op de stengel.
WINDE
Haagwinde | Calystegia sepium (L.) R. Brown
Akkerwinde | Convolvulus arvensis L.
De Haagwinde heeft een snelgroeiende, lange stengel die zich vasthecht en zich windt
rondom de stengels en de bladeren van andere planten of die klimt in haagvormende
planten. De stengel is moeilijk los te maken van de planten waarrond ze gewonden is.
WINDHALM
Grote windhalm | Apera spica-venti (L.) Beauv.
Stijve windhalm | Apera interrupta (L.) Beauv.
Bij de grote, luchtige en uitgespreide graspluimen van de Grote windhalm worden de
halmen gemakkelijk door de wind bewogen, wat leidde tot de naam Windhalm. Na de
bloei zijn die pluimen wel samengetrokken. De pluimen van de Stijve windhalm zijn meer
ineengekrompen en geven in vergelijking met de Grote windhalm een stijve indruk.
WINTERPOSTELEIN
Claytonia perfoliata Donn ex Willd.
Winterpostelein is afkomstig uit westelijk Noord-Amerika en komt pas sinds 1749 voor
in Europa. De plant werd vroeger en wordt ook nu nog gekweekt en als sla- of
stoofgroente gegeten. De plant verwilderde en komt nu in heel West-Europa voor. De
zaden van de plant ontkiemen pas bij een temperatuur onder de 12°. Het uitzaaien gebeurt
van september tot maart en dat levert winterharde planten op, vandaar winter in de naam
van deze wintergroente. Ook het woord Postelein wijst erop dat de plant als groente
gegeten kan worden, want het woord is overgenomen uit het Oudfranse porcelaine, de
naam voor de groente Postelein (Portulaca oleracea), dat zelf ontleend werd aan het
Italiaanse porcellana dat groente betekent.
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WITBOL
Gestreepte witbol | Holcus lanatus L.
Gladde witbol | Holcus mollis L
Bol is een oud Nederlands woord voor onkruid, zo genoemd omdat deze grassen maar
minderwaardige voedergrassen zijn. De aartjes van deze grassen zijn in een 10- tot 20cm lange, wollige, witachtige pluim verenigd, vandaar wit in Witbol. De pluim kan ook
iets roze tot purper gekleurd zijn.
Bij Gestreepte witbol zijn de bladeren en de bladscheden behaard, terwijl bij de Gladde
witbol de bladscheden kaal maar de knopen toch duidelijk behaard zijn.
WOLFSKLAUW
Grote wolfsklauw | Lycopodium clavatum L.
Moeraswolfsklauw | Lycopodiella inundata (L.) Holub
De naam Wolfsklauw is gedeeltelijk een letterlijke vertaling van de wetenschappelijke
geslachtsnaam Lycopodium die afgeleid is van het Grieks, want het Griekse woord lukos
betekent wolf en het Griekse podion is het verkleinwoord van pous of podos, dat voet of
poot betekent en hier dus voetje of pootje. De wetenschappelijke geslachtsnaam betekent
dus wolfspootje. Met Wolfsklauw wordt verwezen naar de stekende, naaldvormige,
witachtige uiteinden van de onvruchtbare bladeren van bijvoorbeeld de Grote wolfsklauw,
die vergeleken worden met de geklauwde tenen van een wolf. Volgens anderen zou de
plantennaam Wolfsklauw gewoon verwijzen naar de jonge, dicht bebladerde stengels die
lijken op de behaarde poten van een wolf.
De Grote wolfsklauw onderscheidt zich in grootte van de Kleine wolfsklauw
(Diphasiastrum complanatum (L.) Holub; vroeger Lycopodium complanatum L.). Terwijl
de Grote wolfsklauw eerder een plant is van dennenbossen en heidevelden, is de
Moeraswolfsklauw meer een plant van vochtige veen- en heidegrond.
WOLFSMELK
Kroontjeskruid | Euphorbia helioscopia L.
Tuinwolfsmelk | Euphorbia peplus L.
Heksenmelk | Euphorbia esula L.
De Wolfsmelkfamilie omvat talrijke soorten die gemakkelijk te herkennen zijn. Het witte,
melkachtige sap van de planten heeft een bijtende, afstotende smaak die zo erg zou zijn
als de beet van een wolf, vandaar Wolfsmelk. Een plant van het geslacht Euphorbia had
in Physica, een medisch boek van de abdis Hildegard van Bingen (1098-1179), al de
naam van Wulffesmich.
De groene bloemen van Kroontjeskruid staan alle op ongeveer gelijke hoogte en vormen
als het ware een kroon. Esula, het tweede, soortaanduidende woord in de
wetenschappelijke naam van Heksenmelk, betekent iets scherp of bitter smakend en ook
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de Nederlandse naam Heksenmelk verwijst naar de irriterende smaak van het melksap dat
typisch is voor planten van het geslacht Wolfsmelk (Euphorbia).
WOLFSPOOT
Lycopus europaeus L.
Het blad van deze plant wordt vergeleken met de voetafdruk van een wolf, vandaar de
naam Wolfspoot.
De Franse volksnaam voor deze plant is Patte de loup en de Duitse naam is Wolfstrapp,
dit betekent respectievelijk de poot van de wolf en de tred van de wolf.
WOLLEGRASSEN
Veenpluis | Eriophorum angustifolium Honck.
Eenarig wollegras | Eriophorum vaginatum L.
De Wollegrassen behoren tot de familie van de Cypergrassen en zijn dus eigenlijk geen
echte Grassen.
Veenpluis is typisch voor veengebieden, natte heide en nat grasland. De in groepjes
voorkomende donkerbruine vruchten dragen onvertakte, witte, wollige haren die aan het
geheel een pluizig uitzicht geven. Het bloemgestel van Eenarig wollegras bestaat uit één
eindelingse aar.
ZANDBLAUWTJE
Jasione montana L.
Deze plant van open, zandige terreinen draagt blauwe bloemen.
ZANDDODDEGRAS
Phleum arenarium L.
Dodde in de naam Zanddoddegras heeft de betekenis van een dot, d.i. een kluwen, prop
of bosje en dat slaat dan op de 0,5 tot 5 cm lange, rolronde, dikke aren van het gras. Deze
plant is een typische plant van zandige duinen, wat dan het woord zand in de naam
verklaart. Het woord dodde treffen we met dezelfde betekenis ook aan in de plantennaam
Lisdodde (Typha-soorten).
ZANDKOOL
Grote zandkool | Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.
Deze aan losse, zandachtige bodems gebonden plant van de Kruisbloemenfamilie draagt
bladeren die lijken op de bladeren van planten van het geslacht Kool (Brassica spp.). Het
woord kool is afgeleid van caulis, een Latijns woord dat stengel of koolplant betekent.
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ZANDRAKET
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Deze plant groeit op muren en zandige gronden. Raket is afgeleid van het Franse
Roquette, de naam van Eruca sativa Miller die in het Nederlands Raketsla heet.
Zandraket werd en wordt over de hele wereld als proefplant bij genetische
onderzoekingen gebruikt, o.m. door de bekende Gentse hoogleraar Marc Van Montagu.
De Zandraket is ook de eerste plant waarvan in 2001 het DNA in kaart werd gebracht:
125 miljoen basenparen en 25.500 genen.
ZEEPKRUID
Saponaria officinalis L.
Als wortels van de plant met water gemengd worden ontstaat een schuimende vloeistof
zoals zeepsop, vandaar de naam. Voor zijde en fijn linnen werd vroeger soms een
afkooksel van de zeepkruidwortel gebruikt of werd het wasgoed samen met wortels van
het zeepkruid gekookt. Ook in kloosters werd vroeger Zeepkruid gebruikt om fijn
altaarlinnen te wassen en misschien is deze plant ooit eens uit kloostertuinen ontsnapt.
ZEGGEN
Scherpe zegge | Carex acuta L.
Moeraszegge | Carex acutiformis Ehrh.
Zandzegge | Carex arenaria L.
Zompzegge | Carex canescens L.
Valse voszegge | Carex cuprina (Sándor ex Heuffel) Nendtvich ex A. Kerner
Tweerijige zegge | Carex disticha Huds.
Stijve zegge | Carex elata All.
Elzenzegge | Carex elongata L.
Ruige zegge | Carex hirta L.
Zwarte zegge | Carex nigra (L.) Reichard
Hazenzegge | Carex ovalis Good.
Pluimzegge | Carex paniculata L.
Pilzegge| Carex pilulifera L.
Hoge cyperzegge | Carex pseudocyperus L.
IJle zegge | Carex remota Jusl. ex L.
Oeverzegge | Carex riparia Curt.
Snavelzegge | Carex rostrata Stokes
Boszegge | Carex sylvatica Huds.
Blaaszegge | Carex vesicaria L.
In Vlaanderen en het Brussels Gewest komen een 50-tal soorten Zeggen voor en van een
20-tal meest voorkomende soorten wordt hieronder de naam verklaard. De bloemstengels
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van Zeggen zijn min of meer driekantig en de ribben ervan zijn dikwijls zeer ruw en
scherp, zodat we er ons kunnen aan snijden. Het woord zegge houdt verband met het
Latijnse werkwoord secare dat snijden betekent, zoals ook de woorden zaag en zeis met
dit werkwoord verwant zijn.
De bladeren van de Scherpe zegge hebben een duidelijk voelbare ruwe, scherpe rand. De
Moeraszegge komt voor in vochtige weiden, in sloten en aan oevers van waterpartijen.
Zandzegge is een typische Zegge van de kustduinen, waar de plant een pionier is en het
zand vastlegt, en van de zandgronden in de Kempen. Zompzegge komt voor in zompige,
natte bossen en moerasweiden en in lage venen. De kafjes van de bloemen van de Valse
voszegge zijn roodbruin, zoals de pels van een vos. De plant krijgt de betiteling vals omdat
ze goed lijkt op een andere Zegge-soort die gewoon Voszegge (Carex vulpina L.) heet,
waarin vulpina afgeleid is van vulpes, het Latijnse woord voor vos. De laatst genoemde
soort is uiterst zeldzaam in Vlaanderen. De aarvormige pluim van de Tweerijige zegge
draagt aartjes in twee rijen. Stijve zegge bezit een stijve, rechtopstaande stengel, vandaar
de naam. De Elzenzegge is een typische plant van elzenbroeken en andere moerassige
bosgrond. Bij de Ruige zegge bezitten de bladeren een dicht of verspreid behaarde
bladschijf en zijn ook de mannelijke aartjes behaard wat tot het woord ruig leidde. De
kafjes van de Zwarte zegge zijn meestal zwart gekleurd. De Hazenzegge bezit een aar met
dicht bij elkaar zittende aartjes waardoor het geheel wat op een hazenpootje lijkt, terwijl
anderen in de aartjes gewoon hazenkeutels zien. Het bloemgestel van de Pluimzegge is
een vaak grote, lange, losse pluim met afstaande takken. Bij de Pilzegge is het bloemgestel
zeer kort met slechts één mannelijk aartje aan de top en daaronder enkele rondachtige
vrouwelijke aartjes die lijken op pillen. Hoge cyperzegge heeft voor een Zegge een nogal
hoge stengel die tot 80 cm lang kan zijn en die tot vier centimeter lange cilindrische aartjes
draagt, waardoor de hele plant aan een Cypergras doet denken, zoals Heen. De aartjes bij
de IJle zegge staan wijd uit elkaar waardoor een ijl of los bloemgestel ontstaat. De
Oeverzegge groeit aan de oevers van waterpartijen en in moerassen. Het schutblad dat de
vrouwelijke bloemen van de Snavelzegge als een zakje omgeeft, het zogenaamde urntje,
vertoont een vrij lang uitsteeksel dat met een snavel van een vogel vergeleken wordt,
vandaar de naam. Boszegge is een typische plant van bossen met loof- of naaldbomen en
komt ook voor in boswegels. De vruchten van de Blaaszegge zijn in het midden
blaasvormig verdikt.
ZENEGROEN
Kruipend zenegroen | Ajuga reptans L.
De naam Zenegroen is een vervorming van het Middelnederlandse Sindegroen en sinde
is afgeleid van sin dat dagelijks of altijd betekent. Zenegroen wil dus zeggen “altijd
groen”. De plant is een lastig onkruid en vormt blijvende, bebladerde uitlopers, vandaar
kruipend in de naam. Door die uitlopers die vele maanden van het jaar grote oppervlakken
kunnen bedekken, ziet de plant er altijd groen uit.
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ZEVENBLAD
Aegopodium podagraria L.
Deze plant is een van de eerste vertegenwoordigers van de Schermbloemenfamilie die in
het voorjaar zichtbaar wordt.
Het samengesteld blad bestaat uit een eindblaadje dat bestaat uit drie deelblaadjes en twee
zijdelingse blaadjes die elk ook uit drie deelblaadjes kunnen bestaan. Maar dikwijls zijn
de deelblaadjes van de zijdelingse blaadjes met elkaar vergroeid zodat het blad niet negen,
maar zeven deelblaadjes telt, vandaar de naam Zevenblad.
ZILVERSCHOON
Zilverschoon | Potentilla anserina L.
Vijfvingerkruid | Potentilla reptans L.
Tormentil | Potentilla erecta (L.) Räuschel
Aardbeiganzerik | Potentilla sterilis (L.) Garcke
Kruipganzerik | Potentilla anglica Laichard.
De onderkant van de bladeren van Zilverschoon is zijdeachtig, viltig behaard met een
blinkend, zilverkleurig uitzicht, wat de naam verklaart.
Bij Vijfvingerkruid tellen de handvormig, samengestelde of gevingerde bladeren vijf
blaadjes, die uit één punt van de bladsteel ontspringen.
Een oudere Latijnse naam voor Tormentil is Tormentilla erecta L. en daarmee staat
natuurlijk de Nederlandse naam in verband. Ook Dodoens (1618) vermeldt voor deze
plant de Latijnse naam Tormentilla en de Nederlandse naam Tormentille. Tormentilla
komt van het Latijnse woord tormentum, dat kwelling, krampen of foltering betekent. We
zeggen dat iemand getormenteerd is als hij zich geplaagd, gekweld of gepijnigd voelt. En
de plant kreeg de naam Tormentilla omdat de wortel of extracten ervan als zeer goede
geneesmiddelen gebruikt werden, volgens Dodoens o.m. tegen vele “pestige oft heete
smettelijcke qualen”, zoals tandpijn, bloedingen, maagaandoeningen, buikpijn, krampen,
dysenterie, inwendige kwetsuren, enz. Vandaar dus de Nederlandse naam Tormentil.
Dodoens (1554) was de eerste die in het Nederlands de term Ganserick, nu Ganzerik,
gebruikte, wellicht gewoon een omzetting van de Duitse naam Gänserich, want hij was
vertrouwd met Duitse kruidenboeken. Het originele Duitse woord Gänserich, nu nog
gebruikt voor Zilverschoon, verwijst misschien naar plaatsen rondom boerderijen waar
veel ganzen lopen; volwassen ganzen eten die plant niet. Bij gelegenheid werden vroeger
van Zilverschoon wel fijn gehakte planten, gemengd met klei, aan heel jonge ganzen
gevoederd. Het is weliswaar ook mogelijk dat de drie- tot vijftallige handvormig
samengestelde bladeren van Zilverschoon doen denken aan de voeten van een gans en dat
dit geleid heeft tot de naam Gänserich en vandaar het Nederlandse Ganzerik.
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Aardbeiganzerik lijkt sterk op de Bosaardbei (Fragaria vesca L.) en zelfs Carl Linnaeus
gaf de plant de Latijnse naam Fragaria sterilis, d.w.z. de steriele aardbei of de “aardbei
zonder eetbare vruchten”. Uit de wortelstok van de Kruipganzerik komen lange stengels
die over de bodem kruipen, vandaar de naam.
ZONNEDAUW
Ronde zonnedauw | Drosera rotundifolia L.
Kleine zonnedauw | Drosera intermedia Hayne
De bladeren van deze planten zijn aan de rand en aan de bovenkant bezet met klierharen
waarvan de toppen verdikt zijn en heldere druppeltjes vocht afscheiden die met
dauwdruppels vergeleken worden. Maar eigenlijk bevatten deze druppels geen dauw of
gecondenseerd min of meer zuiver water, maar wel een kleverige vloeistof met o.m. in
water opgeloste eiwitsplitsende enzymen, gevormd door de klierharen. Bij fel zonlicht
wordt de vorming van de zogenaamde dauwdruppels bevorderd en doen ze de bladeren
schitteren als de zon, vandaar de naam Zonnedauw. Bij Dodoens (1554) heet de plant
Sondauw en Ros solis, waarin Ros dauw betekent en solis de genitief is van sol of zon,
dus kunnen we de plant als “dauw-in-de-zon” benoemen. Maar er wordt ook nog een
andere verklaring gegeven. Het woord Zonnedauw zou bestaan uit de woorden zond plus
dauw, waarin zond afgeleid zou zijn van sin dat groot, veel of altijd betekent, dus zou de
plant in dat geval dan “altijd-dauw” betekenen.
Bij de Ronde zonnedauw zijn de bladeren cirkelrond. De Kleine zonnedauw is kleiner dan
de planten van de andere soorten Zonnedauw.
ZULTE
Aster tripolium L.
Zulte of zult heeft als oorspronkelijke betekenis zout water en dat verwijst naar het zoute
zeewater en de zilte gronden waarin deze plant groeit. Het is een plant van slikken en
schorren van onze zeekust.
ZURING
Veldzuring | Rumex acetosa L.
Kluwenzuring | Rumex conglomeratus Murray
Krulzuring | Rumex crispus L.
Ridderzuring | Rumex obtusifolius L.
Schapenzuring | Rumex acetosella L.
De bladeren van de soorten Zuring hebben een zure smaak, vandaar de naam van het
geslacht. Die bladeren bevatten het zure kaliumbioxalaat, bekend als zuringzout,
waardoor de planten tegen diervraat beschermd zijn. In grote hoeveelheden is zuringzout
giftig. Bij Dodoens (1618) krijgen alle Zuringsoorten de naam Surckel die als Zurkel is
blijven bestaan voor de Veldzuring.
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Zuringzout wordt onder meer gebruikt om inkt- en ijzervlekken uit kleren te verwijderen
en dat staat al in Dodoens (1618) na de beschrijving van de geneeskrachtige nutticheyt
van de planten: “Noch hebben dese cruyden een ander nutticheyt in heur, te weten dat
heur bladeren gestooten [fijn gestampt] zijnde, en ‘tsap daer uut gedouwt, de placken uut
de cleederen nemen connen.”
Veldzuring – met de volksnaam Zurkel – wordt soms gekweekt als groente en de jonge
bladeren worden samen met spinazie en gekookte aardappelen tot zuringpuree verwerkt
of er wordt met de bladeren zurkelsoep gemaakt. De bladeren kunnen ook het “groen”
leveren voor “paling in ’t groen”. Kluwenzuring bezit schijntrossen in piramidevorm met
langs de zijtakken van de tros de bloemen in kleine groepjes of kluwentjes, vandaar de
naam Kluwenzuring. De bladeren van de Krulzuring vertonen een gegolfde of gekroesde
rand, vandaar Krulzuring.
Schapenzuring – bij Dodoens (1618) Schaeps Surckele – is een plant die groeit op eerder
magere gronden, en door schapen afgegraasd wordt. De Ridderzuring is onder de
Zuringsoorten een opvallend grote plant met grote bladeren en dat gaf waarschijnlijk
aanleiding tot de adellijke naam Ridderzuring.
ZWANENBLOEM
Butomus umbellatus L.
De stamper van de bloem bestaat uit zes delen, telkens met een opgezwollen
vruchtbeginsel met een spits toelopende stijl en een streepvormige stempel.. Na
bestuiving en bevruchting ontstaan zes vruchten en wat rest van stijl en stempel heeft
telkens het uitzicht van een zwanenhals, wat tot de naam van de plant heeft geleid.
Volgens anderen is het de rechtopstaande, cilindrische, lange, onbebladerde stengel die
vergeleken wordt met een lange zwanenhals en zo de plant haar naam bezorgde. Volgens
nog anderen kreeg de plant gewoon die naam omdat ze groeit langs langzaam stromend
water waarin ook zwanen leven.
ZWENKGRAS
Rood zwenkgras | Festuca rubra L.
Rietzwenkgras | Festuca arundinacea Schreb.
Fijn schapengras | Festuca filiformis Pourr.
Beemdlangbloem | Festuca pratensis Huds.
Reuzenzwenkgras | Festuca gigantea (L.) Vill.
Het woord zwenk in Zwenkgras is afkomstig van het werkwoord zwenken dat slingeren,
zwaaien of zwieren betekent en het verwijst hier gewoon naar de bewegende pluimen als
het hard waait.
De bloempluim van Rood zwenkgras kan rood aangelopen zijn, vandaar de naam, maar
ook soms purper of groen. Rietzwenkgras kan in verschillende milieus voorkomen, o.m.
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aan de rand van rivieren, vandaar de naam, maar ook op waterrijke weiden en soms zelfs
op zandige gronden. Fijn schapengras is bij uitstek het gras dat op schrale gronden groeit
waar meer weelderige grassen geen kans hebben en dat daar tot voedsel van schapen kan
dienen. Beemdlangbloem bezit aartjes van 10 tot 20 mm lang die iets langer zijn dan van
de andere Zwenkgras-soorten. Van het Reuzenzwenkgras kunnen individuen tot 120 cm
hoog worden, wat toch heel groot is.
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Cerastium fontanum 37

Bolboschoenus maritimus 9

Calluna vulgaris 33

Ceratophyllum demersum 37

Borstelbies 9

Caltha palustris 17

Chaenorhinum minus 54

Borstelgras 11

Calystegia sepium 109

Chaerophyllum temulum 24

Bosaardbei 1

Campanula rapunculus 48

Chelidonium majus 89

Bosandoorn 3

Campanula rotundifolia 48

Chenopodium album 25

Bosanemoon 3

Canadese fijnstraal 23

Bosbes 12

Canadese guldenroede 30

Chrysosplenium alternifolium
29

Bosbies 9

Capsella bursa-pastoris 34

Bosgierstgras 12

Cardamine amara 104

Boskortsteel 12

Cardamine flexuosa 104

Bosrank 12

Cardamine hirsuta 104

Bosveldkers 104

Cardamine pratensis 76

Boswilg 108

Carduus crispus 15

Boszegge 112

Carex pilulifera 112

Chrysosplenium oppositifolium
29
Cichorei 14
Cichorium intybus 14
Circaea lutetiana 33
Cirsium arvense 15
Cirsium oleraceum 15
Cirsium palustre 15

III

Cirsium vulgare 15

Digitalis purpurea 99

Eenbes 20

Citroengele honingklaver 37

Digitaria ischaemum 98

Eenbloemig parelgras 75

Claytonia perfoliata 109

Digitaria sanguinalis 98

Eenjarige hardbloem 30

Clematis vitalba 12

Diplotaxis tenuifolia 111

Eenstijlige meidoorn 3

Cochlearia danica 56

Dipsacus fullonum 40

Egelskop 20

Cochlearia officinalis 56

Distel 15

Eik 20

Comarum palustre 103

Dolle kervel 24

Eikvaren 95

Conium maculatum 28

Donderkruid 16

Eleocharis palustris 9

Convallaria majalis 55

Doornappel 16

Elodea canadensis 105

Convolvulus arvensis 109

Doornzaad 16

Elodea nuttallii 105

Conyza canadensis 23

Dotterbloem 17

Els 20

Conyza sumatrensis 23

Dovenetel 17

Elymus repens 53

Corispermum pallasii 100

Droogbloem 17

Elzenzegge 112

Cornus mas 51

Drosera intermedia 115

Engelwortel 21

Cornus sanguinea 51

Drosera rotundifolia 115

Engels raaigras 78

Coronomus squamatus 96

Dryopteris carthusiana 95

Epilobium angustifolium 109

Coronopus didymus 96

Dryopteris dilatata 95

Epilobium hirsutum 109

Corylus avellana 32

Dryopteris filix-mas 95

Epipactis helleborine 71

Corynephorus canescens 14

Dubbelkelk 11

Eppe 21

Crataegus laevigata 3

Dubbelloof 95

Equisetum arvense 72

Crataegus monogyna 3

Duchesnea indica 82

Equisetum fluviatile 72

Crepis capillaris 89

Duindoorn 18

Equisetum palustre 72

Cruciata laevipes 102

Duinriet 18

Equisetum telmateia 72

Cymbalaria muralis 54

Duist 101

Eragrostis minor 56

Cynosurus cristatus 42

Duivenkervel 18

Eragrostis pilosa 56

Cytisus scoparius 13

Duizendblad 18

Ereprijs 21

Dactylis glomerata 53

Duizendguldenkruid 19

Erica tetralix 33

Dactylorhiza maculata 71

Duizendknoopfamilie 19

Erigeron acer 23

Dagkoekoeksbloem 50

Echium vulgare 85

Erigeron annuus 23

Dalkruid 15

Echt bitterkruid 11

Eriophorum angustifolium 111

Danthonia decumbens 90

Echt duizendguldenkruid 19

Eriophorum vaginatum 111

Daslook 59

Echt lepelblad 56

Erodium cicutarium 78

Datura stramonium 16

Echte guldenroede 30

Erophila verna 102

Daucus carota 75

Echte kamille 42

Erysimum cheiranthoides 89

Deens lepelblad 56

Echte koekoeksbloem 50

Erysimum cheiri 89

Den 15

Echte tijm 92

Es 22

Deschampsia cespitosa 86

Echte valeriaan 94

Esdoorn 22

Deschampsia flexuosa 86

Eenarig wollegras 111

Euonymus europaeus 43

IV

Eupatorium cannabinum 51

Ganzenbloem 25

Gewone berenklauw 7

Euphorbia esula 110

Ganzenvoet 25

Gewone braam 13

Euphorbia helioscopia 110

Gaspeldoorn 26

Gewone brandnetel 13

Euphorbia peplus 110

Geel nagelkruid 68

Gewone brunel 14

Euphrasia spp. 69

Geel walstro 102

Gewone dophei 33

Europese hanenpoot 90

Geelrode naaldaar 67

Gewone duivenkervel 18

Fagus sylvatica 8

Geknikte vossenstaart 101

Gewone engelwortel 21

Fallopia convolvulus 19

Gekroesd fonteinkruid 25

Gewone ereprijs 21

Festuca arundinacea 116

Gekroesde melkdistel 63

Gewone esdoorn 22

Festuca filiformis 116

Gekweekte haver 31

Gewone hennepnetel 34

Festuca gigantea 116

Gelderse roos 26

Gewone hoornbloem 37

Festuca pratensis 116

Gele ganzenbloem 25

Gewone klit 48

Festuca rubra 116

Gele helmbloem 23

Gewone melkdistel 63

Fijn schapengras 116

Gele kornoelje 51

Gewone ossentong 52

Fijne kervel 24

Gele lis 57

Gewone pastinaak 75

Fijnstraal 23

Gele morgenster 65

Gewone plataan 76

Filipendula ulmaria 64

Gele plomp 27

Gewone raket 78

Fioringras 90

Gele waterkers 104

Gewone reigersbek 78

Fluitenkruid 24

Genista anglica 13

Gewone rolklaver 81

Fonteinkruid 25

Genista pilosa 13

Gewone salomonszegel 82

Fragaria vesca 1

Gentiaan 27

Gewone sering 83

Frangula alnus 87

Gentiana pneumonanthe 27

Gewone smeerwortel 85

Frans raaigras 31

Geoorde wilg 108

Gewone spurrie 87

Fraxinus excelsior 22

Geranium dissectum 70

Gewone steenraket 89

Fumaria officinalis 18

Geranium molle 70

Gewone tijm 92

Gagel 25

Geranium pusillum 70

Gewone veldbies 97

Galanthus nivalis 86

Geranium robertianum 70

Gewone vleugeltjesbloem 99

Galeopsis bifida 34

Gerst 27

Gewone vlier 100

Galeopsis tetrahit 34

Gespleten hennepnetel 34

Gewone vogelmelk 101

Galinsoga parviflora 49

Gestreepte witbol 110

Gewone waterbies 9

Galinsoga quadriradiata 49

Getand vlotgras 100

Gewone waternavel 105

Galium aparine 102

Geum urbanum 68

Gewoon barbarakruid 6

Galium mollugo 102

Gevlekte aronskelk 4

Gewoon biggenkruid 9

Galium odoratum 102

Gevlekte orchis 71

Gewoon duizendblad 18

Galium palustre 102

Gevlekte rupsklaver 47

Gewoon langbaardgras 102

Galium saxatile 102

Gevlekte scheerling 28

Gewoon reukgras 79

Galium uliginosum 102

Gevleugeld hertshooi 35

Gewoon sterrenkroos 52

Galium verum 102

Gewone agrimonie 2

Gewoon struisgras 90

V

Gewoon timoteegras 93

Grote maagdenpalm 60

Heksenkruid 33

Glad vingergras 98

Grote muur 66

Heksenmelk 110

Glad walstro 102

Grote ratelaar 78

Helianthus tuberosus 1

Gladde iep 39

Grote tijm 92

Helm 33

Gladde witbol 110

Grote vossenstaart 101

Helmbloem 33

Glanshaver 31

Grote watereppe 21

Helmkruid 34

Glebionis segetum 25

Grote waterweegbree 106

Hemelsleutel 67

Glechoma hederacea 36

Grote wederik 106

Hengel 34

Glidkruid 28

Grote weegbree 106

Hennegras 18

Glyceria declinata 100

Grote windhalm 109

Hennepnetel 34

Glyceria fluitans 100

Grote wolfsklauw 110

Heracleum sphondylium 7

Glyceria maxima 100

Grote zandkool 111

Herderstasje 34

Glyceria notata 100

Grove den 15

Herik 35

Gnaphalium uliginosum 17

Grove varkenskers 96

Hertshooi 35

Goudhaver 31

Guichelheil 29

Hieracium pilosella 31

Goudveil 29

Gulden sleutelbloem 85

Hieracium umbellatum 31

Grasklokje 48

Guldenroede 30

Hippophae rhamnoides 18

Grasmuur 66

Haagbeuk 30

Hirschfeldia incana 65

Grauwe abeel 77

Haagwinde 109

Hoefblad 35

Grauwe wilg 108

Hanenpoot 30

Hoge cyperzegge 112

Greppelrus 81

Hardbloem 30

Hoge fijnstraal 23

Grijskruid 29

Harig knopkruid 49

Holcus lanatus 110

Grijze mosterd 65

Harig vingergras 98

Holcus mollis 110

Groene naaldaar 67

Harig wilgenroosje 109

Holpijp 72

Grof hoornblad 37

Haver 31

Hondsdraf 36

Groot heksenkruid 33

Havikskruid 31

Hondspeterselie 36

Groot kaasjeskruid 41

Hazelaar 32

Hondsroos 36

Groot moerasscherm 64

Hazenpootje 47

Honingklaver 37

Grote bevernel 8

Hazenzegge 112

Hoog struisgras 90

Grote brandnetel 13

Hedera helix 48

Hoornblad 37

Grote egelskop 20

Heelblaadjes 32

Hoornbloem 37

Grote ereprijs 21

Heelkruid 32

Hop 37

Grote kaardenbol 40

Heen 9

Hopklaver 47

Grote kattenstaart 45

Heermoes 72

Hordeum murinum 27

Grote keverorchis 71

Heggendoornzaad 16

Hordeum secalinum 27

Grote klaproos 45

Heggenrank 33

Hottonia palustris 106

Grote leeuwenklauw 55

Heggenwikke 107

Hulst 38

Grote lisdodde 58

Heide 33

Humulus lupulus 37

VI

Hyacint 38

Kaardenbol 40

Kleine ooievaarsbek 70

Hyacinthoides non-scripta 38

Kaasjeskruid 41

Kleine ratelaar 78

Hydrocharis morsus-ranae 45

Kale jonker 15

Kleine varkenskers 96

Hydrocotyle vulgaris 105

Kalmoes 41

Kleine veldkers 104

Hypericum dubium 35

Kamgras 42

Kleine watereppe 21

Hypericum humifusum 35

Kamille 42

Kleine zonnedauw 115

Hypericum perforatum 84

Kamperfoelie 42

Klimop 48

Hypericum tetrapterum 35

Kandelaartje 88

Klimopereprijs 21

Hypochaeris radicata I, 509

Kantig hertshooi 35

Klit 48

Iep 39

Kardinaalsmuts 43

Klokje 48

IJle dravik 17

Kastanje 43

Klokjesgentiaan 27

IJle zegge 112

Kattendoorn 87

Kluwenzuring 115

IJzerhard 39

Kattenstaart 45

Knautia arvensis 7

Ilex aquifolium 38

Katwilg 108

Knolbeemdgras 7

Impatiens glandulifera 5

Kers 45

Knolrus 81

Impatiens parviflora 5

Kervel 24

Knolsteenbreek 88

Indische mosterd 65

Kikkerbeet 45

Knoopkruid 49

Inula conyzae 16

Klaproos 45

Knopherik 35

Iris pseudacorus 57

Klaver 47

Knopig helmkruid 34

Isolepis fluitans 9

Klaverzuring 48

Knopkruid 49

Isolepis setacea 9

Kleefkruid 102

Koekoeksbloem 50

Italiaans raaigras 78

Klein bronkruid 13

Kompassla 50

Jacobskruiskruid 53

Klein hoefblad 35

Koninginnenkruid 51

Jasione montana 111

Klein kroos 52

Koningskaars 93

Jeneverbes 40

Klein kruiskruid 53

Koningsvaren 95

Juglans regia 70

Klein liefdegras 56

Korenbloem 51

Juncus acutiflorus 81

Klein springzaad 4

Kornoelje 51

Juncus articulatus 81

Klein streepzaad 89

Kraailook 59

Juncus bufonius 81

Klein tasjeskruid 91

Kraakwilg 108

Juncus bulbosus 81

Klein vogelpootje 101

Kransnaaldaar 67

Juncus compressus 81

Kleine bevernel 8

Krentenboompje 51

Juncus conglomeratus 81

Kleine brandnetel 13

Krodde 52

Juncus effusus 81

Kleine klaver 47

Kromhals 52

Juncus inflexus 81

Kleine leeuwenbek 54

Kroontjeskruid 110

Juncus squarrosus 81

Kleine leeuwenklauw 55

Kroos 52

Juncus tenuis 81

Kleine lisdodde 58

Kropaar 53

Juniperus communis 40

Kleine maagdenpalm 60

Kruipbrem 13

Kaal knopkruid 49

Kleine majer 74

Kruipend stalkruid 87

VII

Kruipend zenegroen 113

Linaria vulgaris 54

Mannetjesereprijs 21

Kruipende boterbloem 12

Linde 57

Mannetjesvaren 95

Kruipertje 27

Lis 57

Maretak 62

Kruipganzerik 114

Lisdodde 58

Margriet 62

Kruipwilg 108

Listera ovata 71

Marjolein 62

Kruisbes 1

Lolium multiflorum 78

Matricaria discoidea 42

Kruisbladwalstro 102

Lolium perenne 78

Matricaria maritima 42

Kruiskruid 53

Lonicera periclymenum 42

Matricaria recutita 42

Kruldistel 15

Loogkruid 58

Mattenbies 9

Krulzuring 115

Look 59

Medicago arabica 47

Kweek 53

Look-zonder-look 60

Medicago lupulina 47

Kweldergras 54

Lotus corniculatus 81

Medicago sativa 47

Lactuca serriola 50

Lotus pedunculatus 81

Melampyrum pratense 34

Lamium album 17

Lunaria annua 94

Melde 63

Lamium purpureum 17

Lupine 60

Melganzenvoet 25

Lapsana communis 2

Lupinus polyphyllus 60

Melica uniflora 75

Late guldenroede 30

Luzerne 47

Melilotus officinalis 37

Lathraea clandestina 83

Luzula campestris 97

Melkdistel 63

Lathyrus pratensis 97

Luzula multiflora 97

Melkeppe 21

Leeuwenbek 54

Luzula pilosa 97

Mentha aquatica 66

Leeuwenklauw 55

Lychnis flos-cuculi 50

Menyanthes trifoliata 103

Leeuwentand 55

Lycopersicon esculentum 93

Mercurialis annua 10

Lelietje-van-dalen 55

Lycopodiella inundata 110

Mespilus germanica 3

Lemna minor 52

Lycopodium clavatum 110

Middelste teunisbloem 92

Lemna trisulca 52

Lycopus europaeus 111

Middelste waterranonkel 12

Leontodon autumnalis 55

Lysimachia nummularia 106

Mierikswortel 63

Lepelblad 56

Lysimachia vulgaris 106

Milium effusum 12

Lepidium sativum 104

Lythrum salicaria 45

Misopates orontium 54

Leucanthemum vulgare 62

Maagdenpalm 60

Mispel 3

Lidrus 72

Maarts viooltje 99

Moederkruid 64

Liefdegras 56

Madeliefje 61

Moerasandoorn 3

Liesgras 100

Mahonia aquifolium 61

Moerasbeemdgras 7

Lievevrouwebedstro 102

Mahonia 61

Moerasdroogbloem 17

Liggend hertshooi 35

Maianthemum bifolium 15

Moeraskers 104

Liggend walstro 102

Majer 74

Moerasrolklaver 81

Liggende vleugeltjesbloem 99

Malus sylvestris 3

Moerasscherm 64

Liguster 57

Malva sylvestris 41

Moerasspirea 64

Ligustrum vulgare 57

Mannagras 100

Moerasstruisgras 90

VIII

Moeraswalstro 102

Okkernoot 70

Phleum arenarium 111

Moeraswolfsklauw 110

Olm 39

Phleum pratense 93

Moeraszegge 112

Ononis repens 87

Phragmites australis 80

Moeraszoutgras 65

Ononis spinosa 87

Picris echioides 11

Moesdistel 13

Ooievaarsbek 70

Picris hieracioides 11

Molinia caerulea 75

Oosterse plataan 76

Pijlkruid 76

Montia minor 13

Oot 31

Pijpenstrootje 76

Morgenster 65

Ophioglossum vulgatum 95

Pijptorkruid 94

Mosterd 65

Orchideeën 71

Pilularia globulifera 95

Muizenoor 31

Origanum vulgare 62

Pilvaren 95

Munt 66

Ornithogalum umbellatum 101

Pilzegge 112

Muskuskruid 66

Ornithopus perpusillus 101

Pimpinella major 8

Muur 66

Osmunda regalis 95

Pimpinella saxifraga 8

Muurbloem 89

Ossentong 52

Pinksterbloem 76

Muurleeuwenbek 54

Oxalis acetosella 48

Pinus sylvestris 15

Muurpeper 67

Oxalis fontana 48

Pitrus 81

Muurvaren 95

Paarbladig goudveil 29

Plantago lanceolata 106

Myosotis arvensis 98

Paardenbloem 71

Plantago major 106

Myrica gale 25

Paardenkastanje 43

Plat beemdgras 7

Naaldaar 67

Paardenstaarten 72

Plataan 76

Nachtschade 68

Paarse dovenetel 17

Platanus occidentalis 76

Nagelkruid 68

Paarse schubwortel 83

Platanus orientalis 76

Narcis 69

Papaver rhoeas 45

Platanus x hispanica 76

Narcissus pseudonarcissus 69

Papegaaienkruid 74

Platte rus 81

Nardus stricta 11

Parelgras 75

Pluimzegge 112

Nasturtium officinale 104

Paris quadrifolia 20

Poa annua 7

Noorse esdoorn 22

Pastinaak 75

Poa bulbosa 7

Notelaar 70

Pastinaca sativa 75

Poa compressa 7

Notenboom 70

Peen 75

Poa nemoralis 7

Nuphar lutea 27

Penningkruid 106

Poa palustris 7

Nymphaea alba 27

Perenboom 3

Poa pratensis 7

Odontites vernus 69

Persicaria bistorta 2

Poa trivialis 7

Oenanthe aquatica 94

Persicaria hydropiper 19

Poelruit 77

Oenanthe fistulosa 94

Persicaria lapathifolium 19

Polygala serpyllifolia 99

Oenothera biennis 92

Persicaria maculosa 19

Polygala vulgaris 99

Oenothera deflexa 92

Perzikkruid 19

Polygonatum multiflorum 82

Oeverzegge 112

Peucedanum palustre 21

Polygonum aviculare 19

Ogentroost 69

Phalaris arundinacea 80

Polypodium vulgare 95

IX

Pontische rododendron 81

Ratelpopulier 77

Ruige zegge 112

Populier 77

Reigersbek 78

Rumex acetosa 115

Populus alba 77

Reseda 79

Rumex acetosella 115

Populus tremula 77

Reseda lutea 79

Rumex conglomeratus 115

Populus x canescens 77

Reseda luteola 79

Rumex crispus 115

Potamogeton crispus 25

Reukeloze kamille 42

Rumex obtusifolius 115

Potamogeton pectinatus 25

Reukgras 79

Rupsklaver 47

Potentilla anglica 114

Reuzenbalsemien 4

Russen 81

Potentilla anserina 114

Reuzenpaardenstaart 72

Ruw beemdgras 7

Potentilla erecta 114

Reuzenzwenkgras 116

Ruw walstro 102

Potentilla reptans 114

Rhamnus cathartica 107

Ruwe berk 8

Potentilla sterilis 114

Rhinanthus angustifolius 78

Ruwe bies 9

Primula elatior 85

Rhinanthus minor 78

Ruwe iep 39

Primula veris 85

Rhododendron ponticum 81

Ruwe smele 86

Primula vulgaris 85

Ribes rubrum 1

Sagina procumbens 66

Prunella vulgaris 14

Ribes uva-crispa 1

Sagittaria sagittifolia 76

Prunus avium 45

Ridderzuring 115

Salie 82

Prunus padus 45

Riet 80

Salix alba 108

Prunus serotina 45

Rietgras 80

Salix aurita 108

Prunus spinosa 45

Rietzwenkgras 116

Salix cinerea 108

Pseudofumaria lutea 33

Ringelwikke 107

Salix fragilis 108

Pteridium aquilinum 95

Robertskruid 70

Salix repens 108

Puccinellia distans 54

Robinia 80

Salix triandra 108

Pulicaria dysenterica 32

Robinia pseudoacacia 80

Salix viminalis 108

Puntkroos 52

Rode klaver 47

Sallix caprea 108

Pyrus communis 3

Rode kornoelje 51

Salomonszegel 82

Quercus petraea 20

Rode ogentroost 69

Salsola kali 58

Quercus robur 20

Rododendron 81

Sambucus nigra 100

Quercus rubra 20

Rolklaver 81

Sambucus racemosa 100

Raaigras 78

Ronde zonnedauw 115

Sanicula europaea 32

Raket 78

Rood guichelheil 29

Saponaria officinalis 112

Ranunculus acris 12

Rood zwenkgras 116

Saxifraga granulata 88

Ranunculus aquatilis 12

Rorippa amphibia 104

Saxifraga tridactylites 88

Ranunculus ficaria 86

Rorippa palustris 104

Schaduwgras 7

Ranunculus repens 12

Rorippa sylvestris 104

Schapenzuring 115

Raphanus raphanistrum 35

Rosa canina 36

Schedefonteinkruid 25

Rapunzelklokje 48

Rubus fruticosus 13

Schermhavikskruid 31

Ratelaar 78

Ruige veldbies 97

Scherpe boterbloem 12

X

Scherpe fijnstraal 23

Smalle wikke 107

Stinkende ballote 5

Scherpe zegge 112

Smeerwortel 85

Stinkende gouwe 89

Schietwilg 108

Smele 86

Stomp kweldergras 54

Schijfkamille 42

Snavelzegge 112

Stomp vlotgras 100

Schijnaardbei 82

Sneeuwklokje 86

Straatgras 7

Schoenoplectus lacustris 9

Solanum dulcamara 11

Straatliefdegras 56

Schoenoplectus
tabernaemontani, 9

Solanum nigrum 68

Streepzaad 89

Solidago canadensis 30

Struikheide 33

Solidago gigantea 30

Struisgras 90

Solidago virgaurea 30

Succisa pratensis 11

Sonchus arvensis 63

Symphytum officinale 85

Sonchus asper 63

Syringa vulgaris 83

Sonchus oleraceus 63

Tamme kastanje 43

Sorbus aucuparia 3

Tanacetum parthenium 64

Spaanse aak 22

Tanacetum vulgare 11

Sparganium erectum 20

Tandjesgras 90

Speenkruid 86

Tandzaad 90

Speerdistel 15

Taraxacum-soorten 71

Spergula arvensis 87

Tasjeskruid 91

Spiesmelde 63

Taxus baccata 91

Sporkehout 87

Taxus 91

Springzaad 4

Teesdalia nudicaulis 91

Spurrie 87

Tengere rus 81

Stachys palustris 3

Teucrium scorodonia 82

Stachys sylvatica 3

Teunisbloem 92

Stalkruid 87

Thalictrum flavum 77

Steenbreek 88

Thlaspi arvense 52

Steenbreekvaren 95

Thymus pulegioides 92

Steenraket 89

Thymus vulgaris 92

Stekelbrem 13

Tijm 92

Stellaria graminea 67

Tijmereprijs 21

Stellaria holostea 67

Tilia cordata 57

Stellaria media 67

Tilia platyphyllos 57

Stengelloze sleutelbloem 85

Timoteegras 93

Stijf barbarakruid 6

Tomaat 93

Stijve klaverzuring 48

Tongvaren 95

Stijve windhalm 109

Toorts 93

Stijve zegge 112

Topinamboer 1

Scirpus sylvaticus 9
Scleranthus annuus 30
Scrophularia nodosa 34
Scutellaria galericulata 28
Sedum acre 67
Sedum telephium 67
Senecio jacobaea 53
Senecio vulgaris 53
Sering 83
Setaria pumila 67
Setaria verticillata 67
Setaria viridis 67
Silene dioica 50
Silene 84
Silene latifolia 50
Silene vulgaris 84
Sinapis alba 65
Sinapsis arvensis 35
Sint-Janskruid 84
Sisymbrium officinale 78
Slangenkruid 85
Slanke sleutelbloem 85
Sleedoorn 45
Sleutelbloem 85
Slipbladige ooievaarsbek 70
Slofhak 79
Smal vlieszaad 100
Smalle stekelvaren 95
Smalle waterpest 105
Smalle weegbree 106

XI

Torilis japonica 16

Varkenskers 96

Vingerhoedskruid 99

Torkruid 94

Vaste lupine 60

Viola arvensis 99

Tormentil 114

Veelbloemige veldbies 97

Viola odorata 99

Tragopogon pratensis 65

Veenpluis 111

Viola riviniana 99

Trekrus 81

Veerdelig tandzaad 90

Viooltje 99

Trifolium arvense 47

Veldbeemdgras 7

Viscum album 62

Trifolium dubium 47

Veldbiezen 97

Vlasbekje 54

Trifolium fragiferum 47

Veldereprijs 21

Vleugeltjesbloem 99

Trifolium hybridum 47

Veldgerst 27

Vlieszaad 100

Trifolium pratense 47

Veldkers 104

Vlier 100

Trifolium repens 47

Veldlathyrus 97

Vlinderstruik 100

Triglochin palustris 65

Veldrus 81

Vlotgras 100

Trisetum flavescens 31

Veldsla 98

Vlottende bies 9

Trosvlier 100

Veldzuring 155

Vogelkers 45

Tuinbingelkruid 10

Venijnboom 91

Vogelmelk 101

Tuinjudaspenning 94

Verbascum nigrum 93

Vogelmuur 66

Tuinkers 104

Verbascum thapsus 93

Vogelpootje 101

Tuinwolfsmelk 110

Verbena officinalis 39

Vogelwikke 107

Tussilago farfara 35

Vergeet-mij-nietje 98

Vossenstaart 101

Tweerijige zegge 112

Veronica agrestis 21

Vroegeling 102

Tweestijlige meidoorn 3

Veronica arvensis 21

Vroeger haver 31

Typha angustifolia 58

Veronica chamaedrys 21

Vulpia myuros 102

Typha latifolia 58

Veronica hederifolia 21

Vulpia 102

Uitstaande melde 63

Veronica officinalis 21

Walnoot 70

Ulex europaeus 26

Veronica persica 21

Walstro 102

Ulmus glabra 39

Veronica serpyllifolia 21

Wasgagel 25

Ulmus minor 39

Verspreidbladig goudveil 29

Wateraardbei 103

Urtica dioica 13

Vertakte leeuwentand 55

Waterdrieblad 103

Urtica urens 13

Vetmuur 66

Waterkers 104

Vaccinium myrtillus 12

Viburnum opulus 26

Watermunt 66

Valeriaan 94

Vicia cracca 107

Waternavel 105

Valeriana repens 94

Vicia hirsuta 107

Waterpeper 19

Valerianella locusta 98

Vicia sativa 107

Waterpest 105

Valse kamille 42

Vicia sepium 107

Watertorkruid 94

Valse salie 82

Vijfvingerkruid 114

Waterviolier 106

Valse voszegge 112

Vinca major 60

Waterweegbree 106

Varens 95

Vinca minor 60

Wederik 106

Varkensgras 19

Vingergras 98

Weegbree 106

XII

Wegedoorn 107

Wouw 79

Westerse plataan 76

Zachte berk 8

Wijfjesvaren 95

Zachte dravik 17

Wikke 107

Zachte ooievaarsbek 70

Wilde appelboom 3

Zandblauwtje 111

Wilde bertram 8

Zanddoddegras 111

Wilde cichorei 14

Zandkool 111

Wilde gagel 25

Zandmuur 66

Wilde hyacint 38

Zandraket 112

Wilde kamperfoelie 42

Zandstruisgras 90

Wilde kardinaalsmuts 43

Zandteunisbloem 92

Wilde liguster 57

Zandzegge 112

Wilde lijsterbes 3

Zeegroene rus 81

Wilde marjolein 62

Zeepkruid 112

Wilde narcis 69

Zeggen 112

Wilde reseda 79

Zenegroen 113

Wilg 108

Zevenblad 114

Wilgenroosje 109

Zilverhaver 31

Winde 109

Zilverschoon 114

Windhalm 109

Zoete kers 45

Wintereik 20

Zomereik 20

Winterlinde 57

Zomerfijnstraal 23

Winterpostelein 109

Zomerlinde 57

Witbol 110

Zomprus 81

Witte abeel 77

Zompzegge 112

Witte dovenetel 17

Zonnedauw 115

Witte els 20

Zulte 115

Witte klaver 47

Zuring 115

Witte klaverzuring 48

Zwaluwtong 19

Witte krodde 52

Zwanenbloem 116

Witte mosterd 65

Zwart tandzaad 90

Witte paardenkastanje 43

Zwarte els 20

Witte waterkers 104

Zwarte mosterd 65

Witte waterlelie 27

Zwarte nachtschade 68

Wolfsklauw 110

Zwarte toorts 93

Wolfsmelk 110

Zwarte zegge 112

Wolfspoot 111

Zwenkdravik 17

Wollegrassen 111

Zwenkgras 116

