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Wat je vooraf 
moet weten



vruchtbeginsel

stijl

stempel

lelie wilg maagdenpalm



zomerklokje

zaadlijst

zaden

axiaaldriehokkig



tomaat

zaadlijstcarpel

tweehokkig axiaal



tulp

zaadlijst

zaden

axiaaldriehokkig



Droge vruchten



Niet 
openspringende



graanvrucht

tarwe



graanvrucht

maïs



dopvrucht

zonnebloem



dopvrucht

wegdistel



dopvrucht

paardenbloem



dopvrucht

bosrank



noot  gevleugelde noot

gevleugelde dubbele splitvrucht

kastanje eik iep es berk
veldesdoorn gewone esdoorn Noorse esdoorn



noot

zomereik



noot

hazelaar





doosvrucht met kleppen noot

paardenkastanje beuk



noot

kastanje



noot

kastanje



doosvrucht met kleppen

paardenkastanje



noot

beuk



gevleugelde noot

iep



gevleugelde noot

berk



gevleugelde noot

hemelboom



gevleugelde noot

es



noten onder schutblad

linde



haagbeuk

noot onder schutblad



gevleugelde dubbele splitvrucht

gewone esdoorn



gevleugelde dubbele splitvrucht

Noorse esdoorn



gevleugelde dubbele splitvrucht

Japanse esdoorn



dubbele splitvrucht

berenklauw



dubbele splitvrucht

berenklauw



dubbele splitvrucht

fluitenkruid



viervoudige splitvrucht

scharnierplant



veelvoudige splitvrucht

groot kaasjeskruid



veelvoudige splitvrucht

Lavatera



Openspringende



kluisvrucht

ooievaarsbek



zijdeplant

kokervrucht



dotterbloem

kokervrucht



kokervrucht

akelei



pioen

kokervrucht



peulvrucht

blauwe regen



peulvrucht

brem



peulvrucht

valse acacia



hauw

look-zonder-look



hauwtje

herderstasje



hauwtje



hauwtje

judaspenning



hauwtje

judaspenning



doosvrucht met kleppen

Fremontodendron



doosvrucht met kleppen

lis

arillus



doosvrucht met kleppen

Indisch bloemriet



V

doosvrucht met kleppen

beverboom



doosvrucht met kleppen

teunisbloem



doosvrucht met kleppen

wilgenroosje



doosvrucht met kleppen

basterdwederik



doosvrucht met tanden

sleutelbloem



doosvrucht met tanden

dagkoekoeksbloem



doosvrucht met poriën

kleine klaproos



Vlezige vruchten



steenvrucht  pitvrucht besvrucht

kers  okkernoot  meelbes mispel  kruisbes Gelderse roos



besvrucht

tomaat



besvrucht

Gelderse roos



besvrucht

aalbes



besvrucht

aronskelk



besvrucht

maretak



besvrucht

druif



besvrucht

koffie



komkommervrucht

courgette



komkommervrucht

courgette



komkommervrucht

springkomkommer



pitvrucht

appellijsterbes



pitvrucht

dwergkwee



pitvrucht

meidoorn



pitvrucht

mispel



steenvrucht

nectarine



steenvrucht

kers



steenvrucht

gele kornoelje



steenvrucht

sleedoorn



steenvrucht

okkernoot



steenvrucht

kokosnoot



hulst

steenvrucht



meerstenige steenvrucht

vlier



samengestelde steenvrucht

braam



citrusvrucht

sinaasappel



Schijnvruchten 
en ander geks



schijnvrucht:bloembodem

Duchesnea



schijnvrucht:bloembodem

roos



schijnvrucht:kelk

lampionplant



schijnvrucht: gemene bloembodem

vijg



schijnvrucht: gemene bloembodem

vijg



schijnvrucht: gemene bloembodem

vijg



schijnvrucht: schutbladeren

els



naaktzadige ‘vrucht’: kegel

den



naaktzadige ‘vrucht’: kegelbes

jeneverbes



naaktzadige ‘vrucht’: schijnbes = zaadrok (arillus)

venijnboom



viviparie

levendbarende duizendknoop



Alpenbeemdgras

viviparie



proliferatie

Allium


