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Bedoeling les

 Gezellige avond
 Op zachte manier
 Algemene kennis over grassen verhogen
 Uiteindelijk; vertrouwd geraken met de 15 

belangrijkste grassoorten in de polder
 Verder op het jaar praktijk ter plaatse?
 Alle input is welkom



Oude benaming maanden





https://www.youtube.com/watch?v=J0Lso4fmmMo



Vijfmaal Latijn

Alopecurus pratensis = gr vo
Arrhenatherum elatius = glha

Phragmites australis = r..t

Phalaris arundinacea = rigr
Deschampsia cespitosa = rusm



Zeer verschillend 
van vorm



Zeer verschillende vormen
Roodzwenkgras – vegetatieve spruiten



Zeer verschillende vormen
Groot zeegras



Zeer verschillende vormen
Grote graslelie



Zeer verschillende vormen
Australische grasboom



Spreekwoorden

•bij de buren is het gras altijd groener. (=bij anderen lijkt het altijd beter 
(omdat men daar de interne problemen niet van kent).)
•buurmans gras is altijd groener. (=bij anderen lijkt het altijd beter 
(omdat men daar de interne problemen niet van kent).)
•daar groeit het gras in de straten (=daar is het erg saai.)
•de koe van de pastoor eet iedere dag mals gras. (=wie trouw is aan 
machtige mensen, heeft een heerlijk leven.)
•een adder(tje) onder het gras schuilen (=een gemene bedoeling achter 
schuilen)
•er geen gras over laten groeien (=onmiddellijk profiteren, uitvoeren)
•er schuilt een addertje onder het gras. (=er is een verborgen risico in 
het spel.)
•gras gaat niet harder groeien als je eraan trekt. (=sommige dingen 
hebben tijd nodig.)



Spreekwoorden
•het gras aan de andere kant van de heuvel is altijd groener. (=men 
denkt dat anderen geen problemen hebben)
•het gras aan de overkant is altijd groener (=ontevreden zijn.)
•het gras in de knieën hebben (=lijden aan voorjaarsmoeheid)
•het gras is altijd groener bij de buren (=er is altijd iets te vinden om 
jaloers op te zijn)
•het gras kunnen horen groeien (=erg verwaand zijn - ook gezegd als 
het ergens muisstil is)
•het gras voor de voeten wegmaaien (=de woorden uit de mond 
nemen - alle kansen ontnemen)
•iemand het gras voor de voeten wegmaaien (=iemand alle kansen 
ontnemen)
•ik kan het gras horen groeien (=het is erg stil.)
•luisteren naar groeien van het gras (=erg lui zijn.)



Gezegden

Een groentje zijn (=(ook: Groen als 
gras zijn. Ergens nog geen ervaring 
mee hebben)



In het dialect
 Het dialectenwoordenboek kent 25 spreekwoorden met `gras`

 Sint-Niklaas: 't gras afrijn (afdoen) (=het gras maaien)

 Overmeers: nen dots gas (=een hand gras)

 Eersels: Schaop erop! (=Dat gras mag wel eens gemaaid worden)

 Overmeers: 'n zoei gas (=een zode gras)

 Booms: 't gès is grien (=het gras is groen)

 Hulsters (NL): ut gos afdoen, afraijen (=het gras maaien)

Twents: ik vroag oe tog ok nig of ne koo 
gras lus? (=ik vraag je toch ook niet of 
een koe gras lust (iets onbenulligs 
vragen)

 Steins: 't graas aafdoon (=het gras maaien)

 Urkers: so ui so fui (=te hooi en te gras)



In het dialect

 Sint-Niklaas: der groei gras op zènnen buik (=hij is 
begraven)

 Munsterbilzen - Minsters: hae loet zich zene keis van tèsse zen snieë pikke (=de tuinier liet het 
gras van onder zijn voeten maaien)

 Westerkwartiers: doar zit 'n addertje onner 't gras 
(=daar is wat bij)

 Antwerps: dêr groeit gras op zaainen boajk (=hij is 
begraven)

 Bilzers: tgroës és griener on den iëverkant, mér daaj moeten der ook viël vür doen (=aan de 
overkant is het gras wel groener, maar...)

 Zwartebroeks: D'r staot mer een dun zwaoidje gres op 't laand (=Het gras staat niet hoog)

 Evergems: hij loapt doarmee n' slekkentrekre in 't ges (=hij prikt het papier van 't gras)

 Gronings: ain n swien ien t ies joagen (=iemand het gras voor de voeten wegmaaien)

 Izegems: 't hès van de zulle lwopn (hès=gras; zulle=drempel) (=(te) vaak bij iemand op bezoek 
gaan)

 West-Vlaams: je lat der gin gras over groein (=je wacht er niet mee)



Gras eten - mensen

 Grassen bevatten vezels die de mens niet kan 
verteren

 Verteert niet (cellulose)

 Er bestaan nog geen genetisch gewijzigde grassen 
die verteerd kunnen worden door de mens

 Mensen eten wel zaden van gras (zetmeel)



Gras eten - Katten

 Gras kan een handje helpen bij het opbraken van 
haarballen

 In gras zit veel foliumzuur, een belangrijke 
vitamine. De kat moet net zoals de mens 
foliumzuur uit de voeding halen, aangezien het 
lichaam dit zelf niet aanmaakt

 Om niet-verteerbare delen (muizen, vogels) te 
elimineren gaan katten gras eten en braken

 Braken zelf niet zo prettig, maar het opgelucht 
gevoel nadien wel!



Gras eten - Koe

Herkauwer
Vgl. met ree – zomer- en 
winterregime





Haas



Verklaring benaming Grieks en Latijn

GRAMINAE = familienaam van de grassen; 
gramen = (latijn) gras, verwijst ook naar 
de vrucht: graan

POACEAE; poa = (grieks) gras, weiland als 
voedsel voor runderen; mogelijk verwant 
met het werkwoord ‘poieo’, dat wil 
zeggen: maken, verschaffen, ver-bouwen



Wat serieuze klap

 Grassenfamilie: 8000 soorten

 Gramineae of Poaceae

 Op alle werelddelen, zelfs Antarctica (Smele)

 Eén van de soortenrijkste plantenfamilies van de 
bedektzadigen (200.000 tot 450.000)

 Bedektzadigen; voortplanting door zaden in 
vruchten

 Eénzaadlobbigen

 Ook granen zoals tarwe, mais en rijst zijn grassen



Van a één a twee

één zaadlob twee zaadlobben 

stuifmeelkorrels met één kiemopening stuifmeelkorrels met drie kiemopeningen 

parallelle nerven in bladeren vertakte nerven in bladeren 

grondgetal van de bloem: 3 of een veelvoud 
van 3 

grondgetal van de bloem: 4 of 5 of een 
veelvoud van 4 of 5 

geen verschil tussen kelk- en kroonbladeren, 
maar een bloemdek

duidelijk te onderscheiden kelk en kroon 

alleen bijwortels na kiemplantstadium vertakte hoofdwortel

vaatbundels verspreid vaatbundels in een ring 

geen secundaire diktegroei secundaire diktegroei mogelijk 



Eénzaadlobbigen



Kiemen

 Eénzaadlobbigen

 typisch kiemplant-ontwikkeling

 Dikwijls bij “economische” planten

Hiernaast: maïskiem



1 of 2 slachtig?
 Tweeslachtige bloemen = kafjes + kafnaald (soms)

 kafje = vliezig tot groen en vlezig schubje aan de bloeistengel onder de 
aanhechting van een bloem

Grasaartje
.

A ="volledig" aartje met een bloeiende 
bloem
B = stamper
C = helmhokjes
D = onderste kelkkafje
E = bovenste kelkkafje
F = bovenste kroonkafje (palea) al dan 
niet met korte naald
G = onderste kroonkafje (Lemma) al dan 
niet met grotere naald
H = stamper en overige bloemdelen in 
niet uiteengevouwen staat



Kaf van het koren scheiden



Indeling grassen

Grassen, Poaceae (70 genera): ronde, holle 
stengel met knopen 

Cypergrassen, Cyperaceae (15 genera): kantige 
stengel die vol is en geen knopen heeft, Bv, 
zegges

Russen, Juncaceae (2 genera) ronde stengel 
vol of gekamerd, bloemen zes bloemdekbladen





Precies echt

Gelijkend op ‘grassen’:
Lisdodde
(Smalle) weegbree
Egelskop
Kalmoes
Look, bvb Kraailook



Zo oud als de straat

Grassen bestaan al lang
Fossiele vondsten: 55 miljoen jaar 

Coprolieten: 65 miljoen jaar

Ontstaan mens? DNA –onderzoek: 
eerste moderne mensen 200.000 jaar 
geleden in Oost-Afrika



Herkenbaarheid grassen
Stengel en blad

 De stengel is tussen de knopen meestal hol (mais…)

 bladen staan in twee tegenoverstaande rijen 
ingeplant op de knopen

 De bladbasis vormt een kokervormige bladschede 
rond de stengel

 Het tweede deel is de bladschijf en staat af van de 
stengel

 Op de overgang tussen bladschede en bladschijf 
vaak een tongetje





Bladeren tegenovergesteld  



Bladbasis kokervormige bladschede



Bladschijf



Tongetje



Bloeiwijzen

Aar van aartjes, bvb Tarwe, 
Rogge en Kweek

Schijnaar, bvb Vossenstaart, 
Timoteegras
Wijde pluim, bvb Riet, Kropaar, 

Witbol, Haver, Smele



Herkenbaarheid
Aartje

 Windbestuivers

 bloemblaadjes niet felgekleurd

 bloeiwijze vaak groenig, bruinig of doorschijnend

 vormt veel stuifmeel

 Aartjes = bloeiwijze van grassen

 Hatsjie



Aartjes
Bloeiwijze

 Altijd boven op de plant

 Meestal meerdere aartjes

 Aartjes om het verlengde van de grasstengel = de 
aarspil

 Aarspil is verder niet vertakt

 Aartjes zitten op zogenaamde tanden aan die 
aarspil vast

 De onderste twee blaadjes van een aartje heten de 
kelkkafjes

 Soms gegroepeerd = pluim



Aartje Italiaans raaigras



Aartje Italiaans raaigras



Glanshaver – 2 aartjes



Schijnaar

Een schijnaar is een thyrsus bloeiwijze, 
waarbij de zijassen sterk verkort zijn en 
daardoor op een aar lijkt

walsvormige of hoofdachtige pluim 
(aarpluim of schijnaar)

 Een thyrsus is een samengestelde bloeiwijze, waarbij de hoofdas trosvormig is en de

zijassen geheel of gedeeltelijk bijschermen zijn. Vaak is de bloeiwijze sterk vertakt en

in het midden het breedst



Schijnaar vossenstaart



Pluimen zonder vogels

een pluim (panicula) is een 
bloeiwijze met een spil
een lange hoofdas met 

vertakte zijassen



Pluim zachte dravik



Pluim grote vossenstaart



Groeiwijzen

Pollen (zoden)
Uitlopers
Wortelstokken



Geur

 grasgeur wordt veroorzaakt door cis-3-hexenol  

 eenvoudige organische verbinding

 verantwoordelijk is voor de geur van versgemaaid 
gras  en de smaak van groene thee

 kleurloze, olie-achtige vloeistof en zeer slecht 
oplosbaar in water 

 heeft aantrekkingskracht op plantenetende 
insecten

 “bladalcohol”…



Waar groeit gras?

 weiland

 hooiland

 akkers (granen)

 bermen, oevers

 tussen stenen

 gazon, voetbalvelden

 in bos...



Gebruik van grassen

 voeding: tarwe, rogge, gerst, haver, spelt, rijst, 
suikerriet, gierst, maïs...

 gisting: bier, whisky, jenever...

 voedergewas voor vee, + in ‘wilde natuur’ 
veelzijdig voedergewas voor allerlei dieren

 dakbedekking, bouwmateriaal

 vlechtwerk

 papierbereiding (Egyptische papyrus !)

 andere...?



Aantal grassprietjes?

 ‘grassen’ vormen de grootste biomassa 
van alle zaadplanten

vormen de basis van vele verschillende 
biotopen en vegetatietypes

Voornamelijk “graslanden”



KBR GOG Vegetatiekartering 2000

 dus voor de werken en herinrichting van natuur

39 verschillende soorten grassen!

9 verschillende graslandtypes

 licht tot zwaar bemeste, vochtig tot drogere 
graas- en hooiweiden





Types graslanden

 Kamgrasland

 Gestreepte witbol-Engels raaigras-grasland 

 Ruw beemdgras-Engels raaigras-grasland 

 Overgangsgrasland

 Verarmd Geknikte vossenstaart-grasland 

 Geknikte vossenstaart-grasland 

 Engels raaigras-grasland 

 Kruipende boterbloem-overgangsgrasland 

 Italiaans raaigras-hooiland 



Poldergrassoorten

 Gestreepte witbol, Holcus lanatus

 Gewone kropaar, Dactylis glomerata

 Grote vossenstaart, Alopecurus pratensis

 Rietgras, Phalaris arundinacea

 Glanshaver, Arrhenaterum elatius

 Straatgras, Poa annua

 Ijle dravik, Bromus sterilis

 Kweek, Elymus repens



Poldergrassoorten

 Engels raaigras, Lolium perenne

 Italiaans raaigras, Lolium multiflorum

 Fioringras, Agrostis stolonifera

 Timoteegras, Phleum pratense

 Struisgras

 (Bochtige) smele

 Liesgras, Glyceria maxima

 (Ruw) Beemdgras, Poa trivialis

 Geknikte vossenstaart, Alopecurus geniculatus

 Riet, Phragmites australis



Ook aanwezig, maar niet aan de orde vandaag

Kamgras, Cynosurus cristatus

Gewoon reukgras, Anthoxanthum 
odoratum

Kruipertje, Hordeum murinum  
(n.v.d.r.; hordeum = gerst!)

Rood zwenkgras, Festuca rubra





Soorten determinatie 2015-2016
 Poa pratensis, Veldbeemdgras (in droog perceel op einde van 

dreef naast Schoutheete).

 Elymus repens, Kweek

 Agrostis gigantea, Hoog struisgras

 Agrostis stolonifera, Fioringras

 Alopecurus pratensis, Grote vossenstaart

 Arrhenatherum elatius, Glanshaver (Frans raaigras)

 Calamagrostis epigejos, Duinriet

 Dactylis glomerata, Kropaar

 Deschampsia cespitosa, Ruwe smele

 Glyceria maxima, Liesgras



Soorten determinatie 2015-2016

 Holcus lanatus, Gestreepte witbol

 Holcus mollis, Zachte witbol

 Lolium multiflorum, Italiaans raaigras

 Lolium perenne, Engels raaigras

 Phalaris arundinacea, Rietgras

 Phleum pratense, Timotheegras

 Phragmites australis, Riet

 Poa annua, Straatgras

 Poa trivialis, Ruw beemdgras



Gestreepte witbol

 Ook wel wollig zorggras genoemd

 Kan dichte zoden vormen

 Zowel het blad als de stengel zijn zacht behaard

 Het tongetje (ligula) is tot 4 mm lang en heeft een 
vlakke top

 De aartjes zijn tot zes mm lang en bestaan uit twee 
bloemen

 De tweede bloem is mannelijk en is haakvormig aan 
het kafje



Gestreepte witbol



Gewone kropaar

 Pollenvormend
 Circa 150 cm
 Het blad is licht- of grijsachtig groen en tot 35 cm 

lang
 De aartjes zijn tot 9 mm lang en hebben twee tot 

vijf bloempjes
 Minder smakelijk en voedzaam weide- en hooigras 

dan Engels raaigras
 Waardplant voor de vlinders zwartsprietdikkopje, 

bont dikkopje, groot dikkopje, bont zandoogje, 
koevinkje, vals witje, argusvlinder



Gewone kropaar



Grote vossenstaart

 Rechtopgaande, soms aan de voet geknikte 
bloeistengels  en korte uitlopers

 Circa 120 cm

 Eén van de vroegste bloeiers (apr-jun)

 Tweede bloei: aug-okt

 Gladde blad is groen (enigszins naar blauw neigend)

 Soms aan de achterzijde iets ruw

 Het tongetje is min of meer vierkant en 1-2,5 mm lang 



Grote vossenstaart



Geknikte vossenstaart

 De grijsgroene of groene plant wordt 15–45 cm 
hoog

 Bloeit van mei tot de herfst met aarpluimen

 Aartjes zijn 2,5-3,5 mm lang

 Komt voor op voedselrijke grond op vochtige tot 
natte plaatsen in grasland in ondiep water en in 
brak water



Geknikte vossenstaart



Rietgras
 Lijkt op riet - Tongetje !

 Wordt 0,5-2 m lang

 Bloeit in juni en juli met een grote, 5-25 cm 
lange, pluimvormige, vertakte bloeiwijze, die 
vaak roze tot paarsbruin is aangelopen



Rietgras



Het gevreesde moment

Intermezzo
Heukels editie 23



Verklaring op eer

“Bij het inscannen van een 
bladzijde van de Heukels werd 
mijn PowerPointpresentatie 
instabiel, waardoor ik deze 
bladzijde er uit gelaten heb”

Zal ze fysisch doorgeven 



Fotomoment
Sleutel 5



Glanshaver

 Frans raaigras

 Vooral op kleigrondblad heeft een lengte van 
maximaal 40 cm

 Hoogte van maximaal 1,5 m.

 Stengels zijn glad en glanzend

 Grote variatie tussen de aartjes in aantal 

bloemen



Glanshaver



Straatgras

 Tussen de stenen van de oprit
 Kan in een paar weken uitgroeien tot een 

bloeiend polletje
 Niet hoger wordt dan 25-30 cm
 Bloeiwijze is een pluim
 Takken vaak naar één kant gericht 
 Het tongetje is melkwit
 Bij overwintering wortelstokken…
 Uit een kruising van twee andere 

beemdgrassen



Straatgras



Ijle dravik

 Nederlandse rode lijstsoort!

 Wordt 15 - 120 cm hoog en vormt kleine zoden op 
vochtige tot droge, voedselrijke grond op akkerland

 Getande tongetje is 2,2 mm lang

 Bloeit in mei en juni met een ijle, losse, 

10 - 15 cm lange pluim

 Aartjes in waaierachtige bundels

 Op vochtige tot droge, voedselrijke grond op 
akkerland



Ijle dravik



Kweek

 Op voedselrijke grond en zelfs op zilte grond

 Wordt 30-120 cm met rechtopstaande stengels

 Verspreidt zich vegetatief met ondergrondse, 
vertakkende uitlopers

 Generatief door middel van zaden

 Komt wereldwijd zeer algemeen voor

 Bij voorkeur op voedsel- of stikstofrijke 
plaatsen



Kweek



Specialleke: pemen

 “Rauwigheid”

 Vijand van de boeren in de akkerkanten

 Sterk doorgroeiend wortelgestel



Specialleke: pemen



Filmpje
 https://www.youtube.com/watch?v=6_2wrZxULDQ



Engels raaigras

 Dichte zoden-vormend

 Zowel van nature als uitgezaaid

 In niet doorgeschoten toestand een hoge 
voederwaarde

 Wordt 30–60 cm hoog met rechtopstaande, 
gladde stengels

 Het blad is lichtgroen, onbehaard en vettig 
glanzend

 Tweemaal bloei/jaar



Engels raaigras



Italiaans raaigras

 Lolium multiflorum

 Tweejarige plant

 Zeer hoge opbrengst

 Smakelijk voor het vee

 Wordt 30-120 (soms tot 180) cm

 De vrucht is een graanvrucht



Italiaans raaigras



Fioringras

 Ook wit struisgras genoemd

 Voor gazons

 Bloeit van juni tot september

met 1 tot 13 cm lange en

0,4 tot 2,5 brede pluimen

met 3 tot 7 zijassen

 Komt voor op natte tot vochtige, zowel zoete als 
zilte grond en ook in ondiep water



Fioringras





Timoteegras

 Zeer voedzaam gras

 Langs wegen, dijken en in weilanden

 40-150 cm hoog

 De bladeren zijn groen of grijsgroen en maximaal 
45 cm lang

 Het blad is onbehaard, maar ruw

 Ovale tongetje

 Pools: Tymotka

 Bloeit van juni tot augustus



Timoteegras



Gewoon struisgras

 Op vochtige plekken, maar ook in weilanden, 
in wegbermen en in het bos

 Op ietwat zure gronden van heide en 
veengebieden

 Bij droogte lang groen

 Voor de greens van golfvelden

 Wordt 10-70 cm hoog

 Bloeit met een 5-15 cm lange pluim

 Bloeit begin tot half juni

 Kan zeer goed tegen kort maaien



Gewoon struisgras



Bochtige smele



Liesgras

 Wordt 0,9-2 m hoog

 Glanzend, helder groene bladeren zijn 25-60 cm lang

 Op voedselrijke gronden in ondiepe sloten, aan 
waterkanten

en in drassige beekdalgraslanden

 Heeft een holle stengel en vormt lange uitlopers

 Fluitje maken met een scheermesje (lengtesnede in 
de stengel)

 In jonge scheuten komt blauwzuur voor



Liesgras



Ruw beemdgras

 Vaste zodevormende plant

 Tot 100 cm hoog

 Bloei van mei tot juli met pluim

 Tongetje als een kokertje om de stengel

 Ruwe stengels

 Bladeren zijn donkergroen en vaak een 
purperen waas

 Bovengrondse uitlopers bewortelen op de 
knopen



Ruw beemdgras



Riet

 Prominent aan waterkanten aanwezig

 Vermeerdering: door zaad, door wortelstokken en 
door uitlopers

 Kan 1-3 m hoog worden

 Op de grens van de bladschede en de bladschijf zit 
een tongetje dat bestaat uit een krans van haren

 Bloei van juli tot oktober

 15-40 cm lange, sterk vertakte, purperkleurige of 
bruinachtige pluim

 Waterzuivering: rietveld!



Riet



Riet



Laat het gras maar groeien



Ook belangrijk

Graangewassen: Gerst, haver, 
tarwe, rogge, spelt, mais, 
triticale, koren,…




