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Plantenstudiegroep   Kruin 

INLEDING 

De zaadplanten  of de Spermatophyta worden verdeeld in twee hoofdgroepen, een klein groep van 
Coniferen of Gymnospermen en een grotere groep Bloemplanten of Angiospermen . De Europese 
Gymnospermen zijn alle bomen of heesters, met uitzondering van de Larix, altijdgroen met smalle 
bladeren gereduceerd tot naalden. Ze zijn vaak éénslachtig en vaak éénhuizig en met zaden die niet 
omsloten worden door een vruchtbeginsel. De naaktzadigen. 

De bloemplanten worden eveneens in twee groepen ingedeeld de Dicotylen en de 
Monocotylen 

Namen : Familienamen eindigen op ....aceae;  

Elke familie heeft bepaalde kenmerken  en eigenschappen die noemt men SLEUTELS. 

In mijn voorbeeld :ze worden gekarakteriseerd door het feit dat wat op één bloem lijkt, 
eigenlijk een bloeiwijze is van vele bloemen; Er zijn drie typen van hoofdjes te 
onderscheiden; met alleen buisbloemen; met alleen straal -of lint bloemen; en met straal 
en buisbloemen samen 

De wetenschappelijke plantennaam  bestaat uit DE GESLACHTSNAAM  en die schrijf je altijd MET  
HOOFDLETTER   

en de soortnaam  schrijf je altijd met een kleine letter Alle biologen gebruiken over heel de wereld 
dezelfde namen zo weet men direct over welke plant het gaat . 

Tweezaadlobbigen 

 

 

Tweezaadlobbige kiemplanten van Bladmoes 

De naam tweezaadlobbigen (of "dicotylen") wordt traditioneel gebruikt voor een groep planten die samen 

met de "eenzaadlobbigen" (of "monocotylen") de bloemplanten of bedektzadigen vormen. Veel van de 

"tweezaadlobbigen" hebben per zaad twee zaadlobben (of "cotylen"), waarin het reservevoedsel, nodig 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eenzaadlobbigen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zaadlob
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Bladmoes_kiemplanten.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Bladmoes_kiemplanten.jpg
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voor de kieming en eerste groei van de jonge plant, zit opgeslagen. Bij meer dan de helft van de 

"monocotylen" is er één zaadlob per zaad. 

De wetenschappelijke naam voor deze groep is Dicotyledonae ofDicotyledoneae (soms ook Dicotyledones). 

Bij Cronquist heette deze groepMagnoliopsida (in de vertaling van de 22e druk van 

de Heukels: Magnoliidae). In het APG-systeem worden de dicotylen niet meer erkend: de (voormalige) 

tweezaadlobbigen vormen een "parafyletische groep". 

Een deel van de "oude" tweezaadlobbigen vormt wèl een monofyletische ("goede") groep, die door de APG 

de "eudicots" wordt genoemd (eu- = echt). Merk op dat de 23e druk van de Heukels (2005) deze groep van 

de eudicots aanduidt met "tweezaadlobbigen", dus in afwijking van de traditionele betekenis van deze 

naam. 

Verschillen tussen "monocots" en "eudicots" 

N.B. Dit zijn geen harde verschillen: er zijn tal van uitzonderingen. 

één zaadlob twee zaadlobben 

stuifmeelkorrels met één kiemopening stuifmeelkorrels met drie kiemopeningen 

parallelle nerven in bladeren vertakte nerven in bladeren 

bloemdelen in meervoud van drie bloemdelen met een ander grondgetal 

alleen bijwortels na kiemplantstadium vertakte hoofdwortel 

vaatbundels verspreid vaatbundels in een ring 

geen secundaire diktegroei secundaire diktegroei mogelijk 

Hieronder vind je de site van de plantengids 

http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?page=guide 

Als je op onderstaande foto goed kijkt, dan zie je minstens stampers in de lintbloempjes, 
waarschijnlijk zijn er ook meeldraden aanwezig. 

www.kuleuven-kulak.be/bioweb/foto.php?link=photos/A/Achillea%20millefolium-09-
5795.jpg&titel=gewoon%20duizendblad%20/%20duizendblad%20-%20Achillea%20millefolium   

Met controle + klik kom je rechtstreeks bij de juiste foto. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kieming
http://nl.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heukels
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parafyletisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stuifmeel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nerf_(blad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Blad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wortel_(plant)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vaatbundel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Secundaire_diktegroei
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?page=guide
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/foto.php?link=photos/A/Achillea%20millefolium-09-5795.jpg&titel=gewoon%20duizendblad%20/%20duizendblad%20-%20Achillea%20millefolium
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/foto.php?link=photos/A/Achillea%20millefolium-09-5795.jpg&titel=gewoon%20duizendblad%20/%20duizendblad%20-%20Achillea%20millefolium


plantenstudiegroep kruin 2012    Pagina 3 
 

 

Hoe planten determineren 

 Je kan al veel zien met het blote oog 
 Met een loep zie je details zoals stampers en meeldraden en beharing 
 Ga in het veld en neem je plantengids mee 
 Noteer vindplaats en datum van de vondst 
 Hoogte en vorm van de plant; is hij éénjarig of overblijvend 
 Bladvorm en bladstand, lengte van de bladsteel 
 Vorm en kleur van de bloemen;aantalkroonbladen,stampers en stijlen 
 Vorm en kleur van de vruchten;soort vrucht 
 Mate van beharing van alle plantendelen 
 Groeiplaats en de mate van voorkomen (van zeer veel tot matig) 

 

 

Achillea millefolium 

Plant :  Gewoon duizendblad = Achillea millefolium 

Rijk: Plantae (Planten) 

Stam: Embryophyta (Landplanten) 

Klasse: Spermatopsida (Zaadplanten) 

Clade: Bedektzadigen  

Clade: 'nieuwe' Tweezaadlobbigen  

Clade: Campanuliden 

Orde: Asterales 

Familie: Asteraceae (Composietenfamilie) 

Onderfamilie: Asteroideae  

Geslachtengroep: Anthemideae  

Geslacht: Achillea (Duizendblad) 
 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijk_(biologie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Planten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stam_(biologie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Embryophyta
http://nl.wikipedia.org/wiki/Klasse_(biologie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spermatopsida
http://nl.wikipedia.org/wiki/Clade
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bedektzadigen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Clade
http://nl.wikipedia.org/wiki/%27nieuwe%27_Tweezaadlobbigen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Clade
http://nl.wikipedia.org/wiki/Campanuliden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_(biologie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Asterales
http://nl.wikipedia.org/wiki/Familie_(biologie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Composietenfamilie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onderfamilie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Asteroideae
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geslachtengroep
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Anthemideae&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geslacht_(biologie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Achillea
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Achillea_millefolium_bloem.jpg
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Vindplaats : spoorweg berm in Beveren ( nieuw fietspad)grazige plaatsen ,braakliggende 
terrein, dijken ; zeer sterke plant met kruipende wortelstok met uitlopers, kan zelfs in 
verdorde gras bloeien. Ongeveer 50cm hoogte. Komt in heel Europa en Noord-Amerika voor. 

Betekenis van de naam :  millefolium= duizend bladig 

Achillea : volgens de legende in het (epos=heldengedicht) van Homerus : zou de onstuimige 
Achilles, de helde van de Trojaanse oorlog, de plant op aanraden van Venus , hebben 
gebruikt om Telephos de koning van Mysië te verzorgen nadat hij hem verwond had met een 
lans. 

 

Plantkunde  

Beschrijving : meerjarige plant uit de familie der samengesteldbloemigen = Compositae nu 
wordt deze familie ook Asteraceae genoemd. 

Wortel : kruipende wortelstok met uitlopers, voor vegatieve verspreiding 

Bladeren : zo fijn als kant, veerdelig , met fijn verdeelde segmenten , er is een zachte 
beharing, aromatisch en donkergroen. 

 
dubbelveerdelig blad 

Bloemen : wit of roze straalbloempjes, met roomkleurige buisbloemen in platte 
schermachtige bloeiwijzen. 

 

Zaden : dopvruchten , zijn smal en vertonen smalle vleugels langs de randen. 

Bloeitijd : juni  tot oktober geven de boeken aan , maar ik vond het in januari 

  

 
Inhoudsstoffen 

De plant bevat isovaleriaanzuur, salicylzuur, asparagine, sterolen, flavonoïden, bitterstoffen, 

tanninen en coumarinen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Valeriaanzuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Salicylzuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Asparagine
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sterol
http://nl.wikipedia.org/wiki/Flavono%C3%AFde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bitterstof
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tannine
http://nl.wikipedia.org/wiki/Coumarine
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Gewoon_duizendblad_Achillea_millefolium.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Achillea_millefolium_seeds.jpg
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Toepassing 

-Als voeding 

Gewoon duizendblad werd vroeger, voordat de hop ontdekt werd, gebruikt bij de 

bierbereiding. 

Ook was in de zeventiende eeuw een populaire groente. De jonge bladeren werden als 

spinazie klaargemaakt of in soep gedaan. De bladeren zijn zoet met een iets bittere smaak. 

 -Medicinaal 

Vooral de bloemschermen en het blad bevatten geneeskundige stoffen. De plant werd vroeger 

gebruikt als opwekkend en versterkend middel. Tegenwoordig wordt duizendblad gebruikt 

tegen verkoudheid en griep. De etherische oliën verzachten darmkramp en buikpijn en werken 

ontstekingsremmend, zo hebben de aanwezige flavonoïden een antibiotische werking, werkt 

het salicylzuur pijnstillend en het kalium en sesquiterpenen gaan beide oedeemvorming 

tegen.[1] Daarnaast hebben de groene bladeren een bloedstelpend effect en werden voor de 

behandeling van wonden gebruikt. Het innemen van sap van de plant stimuleert juist 

bloedingen.[2] Het kan de menstruatie bevorderen, maar ook bloedneus veroorzaken. In het 

Engels heet de plant daarom ook wel Nosebleed plant. Veelal wordt er een thee getrokken, die 

tijdens de menstruatie voor een betere doorbloeding zou zorgen en tegen krampen. Een 

theekuur van duizendblad is vochtafdrijvend en helpt tegen oedeem en jicht. Een omslag van 

duizendblad bespoedigt de genezing van eerste graadsbrandwonden en open wonden.[1] 

-In het volksgeloof 

In het volksgeloof van de Middeleeuwen werd de plant ook een beschermende kracht 

toegedicht tegen spoken en de duivel. Hiervoor moest hij onder de dorpel van het huis worden 

neergelegd. Zie ook afweerkruid. 

Waardplant 

Duizendblad is waardplant voor de vlinders Bucculatrix cristatella, Coleophora trochilella, 

Coleophora argentula, Cochylidia richteriana, Dichrorampha petiverella, Dichrorampha 

alpinana, Dichrorampha plumbagana, Dichrorampha plumbana, Dichrorampha vancouverana, 

Epiblema graphana, Phycitodes saxicola en Thiodia citrana 

Ecologie: andere  planten in de buurt. 

  Senecio  vulgaris = Klein kruiskruid / Akkeronkruid op verstoorde grond /het ganse jaar 
 Veronica persica = Grote ereprijs/ Akkeronkruid  overal komt uit ZW -Azië 

 

Andere soorten : Achillea ptarmica = Wilde  bertram/  Achillea filipendulina = geel duizendblad 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hop_(plant)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bier
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spinazie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Griep
http://nl.wikipedia.org/wiki/Etherische_olie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Salicylzuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kalium
http://nl.wikipedia.org/wiki/Terpeen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oedeem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duizendblad#cite_note-ReferenceA-0
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloed
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duizendblad#cite_note-Furlenmeier-1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedneus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duizendblad#cite_note-ReferenceA-0
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spoken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duivel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afweerkruid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waardplant
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bucculatrix_cristatella&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Coleophora_trochilella&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Coleophora_argentula&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cochylidia_richteriana&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dichrorampha_petiverella
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dichrorampha_alpinana&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dichrorampha_alpinana&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dichrorampha_plumbagana&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dichrorampha_plumbana&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dichrorampha_vancouverana&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Epiblema_graphana&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Phycitodes_saxicola&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Thiodia_citrana&action=edit&redlink=1
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Geraadpleegde werken : 
-  Wikipedia, 
- Flora  van Nederland  Heimans &P Thijsse; blz.1008; 
-Nieuwe Bloemengids, De wilde bloemen van Noordwest- Europa Richard Fitter/Alastair Fitter/ 
Marjorie Blamey blz.250 
-Heilzame planten  ANWB blz.94 
-Nieuwe plantengids voor onderweg Thomas Schauer/Claus Caspari /Op kleurgerubriceerd Tirion blz 
104 
- De easy Wilde plantengids Neil Fletcher/ Gill Tomblin blz .70 
-Genezende planten  Bruno Vonarburg/Rolf handschin blz.81 
-Wilde planten van West- en Midden Europa Reader's  Digest  Dr. Oskar Sebald ,Freiburg blz.341 
-Kruidenwijzer  Deltas  Franz-Xaver Treml blz. 270 
- Wilde Planten Roger Philips blz.76 e 
Het Grote Kruidenboek   Jennie Harding  Parragon blz. 182  
- Heksenkruiden  &  Toverplanten Gertrud Scherf blz 130-131 
-Kruidenbijbel  peter McHoy& Pamela Westland  blz. 16 
-Geneeskrachtige planten  R& B  Dr. Thierry Desgranges blz.17 
-Geneeskrachtige Planten&kruiden ,gezondheid uit de natuur. Dr Ute Künkele /Till R.Lohmeyer blz.50 
 
 

 

 

 


