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Voorwoord
Iedere tuinder heeft er bijna dagelijks mee te maken: onkruid. Vaak onschuldig ogend en rijk
bloeiend, soms culinair interessant of juist giftig en vol met stekels en netelharen. Veel variatie dus,
maar voor alle onkruid geldt uiteindelijk hetzelfde: Geef je het eenmaal de vrije hand, dan blijft er
van je tuin weinig over! Goed onkruidbeheer is daarom een essentieel onderdeel van volkstuinieren.
Op dit moment haakt ruim 30% van de startende tuinders in het 1ste jaar af mede vanwege de
moeizame strijd tegen het onkruid.
Voor ons reden de bestaande kennis van onkruid op de tuinen eens goed in kaart te brengen en
tevens de behoefte te peilen aan een simpele onkruidgids, die tuinders kan helpen in hun dagelijkse
strijd tegen het groene gevaar.
Er bleek geen directe behoefte te zijn aan weer een onkruidboekje met algemene informatie over de
verschillende soorten. Wel was er vraag naar een goed geïllustreerde. praktische handleiding
specifiek voor Arnhem-Noord, die vooral de startende tuinder zou kunnen helpen bij het herkennen
van onkruidsoorten en het kiezen van de juiste aanpak. Met deze informatie is de werkgroep
Onkruidwijzer twee jaar geleden van start gegaan. Een eerste concept van de onkruidgids kwam
begin vorig jaar uit. Tuinders werden uitgenodigd de gids in het veld te gebruiken en van
commentaar te voorzien. Sindsdien is veel feedback ontvangen, die aan het eind van het afgelopen
seizoen verwerkt kon worden tot een eindversie.
Als bestuur is het ons een genoegen om nu het uiteindelijke resultaat als ‘Onkruidwijzer voor tuinders
Arnhem-Noord (v2.0)’ hier te kunnen presenteren. We hebben er alle vertrouwen in dat de nieuwe
Onkruidwijzer, die een bundeling is van de huidige stand van onkruidkennis bij de VTV-tuinders een
belangrijke steun in de rug zal zijn voor startende tuinders.
Onze hartelijke dank aan de werkgroep Onkruidwijzer voor het tot stand brengen van deze fraaie gids
als ook aan alle tuinders, die hebben meegedacht en feedback gegeven!
Tenslotte wensen wij als bestuur vooral de startende tuinders veel genoegen toe bij het raadplegen
van deze gids en succes bij de strijd tegen het onkruid.
Het Bestuur van Volkstuindersvereniging Arnhem
Arnhem, 10 maart 2019
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Toelichting
In deze veldgids staan 48 van de op onze tuinen meest voorkomende onkruidsoorten beschreven en
voorzien van duidelijke kleurenfoto’s. Deze foto’s geven een gedetailleerd beeld van elke
onkruidsoort, niet alleen als volwassen plant, maar ook als jonge kiemplant, zodat herkenning en
identificatie in een vroeg stadium mogelijk is.
De gids heeft geen botanische indeling, maar een structuur gebaseerd op zgn. prioriteitklassen, die
bepaald worden door de mate en aard van door een onkruidsoort veroorzaakte overlast.
Hoofdstuk 1 geeft een algemeen overzicht van de betekenis van onkruid en algemene beheervragen
m.b.t. onkruidbestrijding op volkstuinen.
In Hoofdstuk 2 wordt verder ingegaan op de diverse onderhoudsmaatregelen, die genomen moeten
worden binnen het algemeen kader van duurzaam onkruidbeheer.
Hoofdstuk 3 bespreekt de verschillende criteria gebruikt voor de indeling in prioriteitsklassen.
Vervolgens wordt een kort overzicht gegeven van de geclassificeerde onkruidsoorten.
In Hoofdstuk 4 worden korte beschrijvingen gegeven van alle onkruidsoorten gerangschikt naar
prioriteitklasse; drie klassen worden onderscheiden: (1) Zeer ernstige overlast (Code-Rood) - (2)
Ernstige overlast (Code-Oranje) en (3) Matige overlast (Code-Geel). De beschrijving van elke soort
bestaat uit vier onderdelen: Prioriteitklasse - Korte beschrijving – Onkruidbeheer – Bijzonderheden.
De Werkgroep OnkruidWijzer
Rob Hennemann
Anjo de Jong
Lia Kalis
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1) Inleiding
1.1 Wat is onkruid?
Onkruid wordt doorgaans gezien als een plant die op een plek is gaan groeien waar je die niet wilt
hebben. In veel gevallen gaat het om planten die van nature in Nederland voorkomen en die in
Nederland verwilderd zijn. Ze vermeerderen zich vaak gemakkelijk, via zaad, door uitgebreide
wortelgestellen of door te kruipen. Ze kunnen vaak tegen een stootje. Terwijl je voor veel groenten je
best moet doen om ze op te kweken groeien veel van de beruchte onkruiden nog door nadat je ze uit
de grond hebt getrokken. Deze gids richt zich vooral op deze onkruiden.
Groenten of siergewassen kunnen ook onkruid zijn. Een vorig jaar vergeten aardappel die tussen de
sla of uitjes opkomt, Phacelia die massaal opkomt tussen de sla kan heel vervelend zijn. Aan de
andere kant: als ergens bewust een hoekje brandnetels blijft staan voor soep of als waardplant voor
vlinders, kan dat prima en is dat geen onkruid.

1.2 Wat is het nadeel van onkruid?
Er zijn verschillende redenen om onkruid te onderdrukken. De belangrijkste rede is dat onkruid met
de andere planten concurreert om licht, water en nutriënten. Onkruid kan daarnaast waardplant van
ziekten zijn. Zo zijn verschillende onkruiden familie van de koolsoorten of bonen, en ze helpen
ziekten en plagen om te overleven. Onkruiden geven daarnaast dekking aan muizen, slakken en
insecten.

1.3 Moet alle onkruid weg?
Onkruid hoeft zeker niet altijd en overal weg. Sommige soorten hebben een sierwaarde. Je kunt
prima enkele klaprozen tussen de groenten laten staan als je dat mooi vindt. Ook zijn sommige
onkruiden van belang voor nuttige insecten. Weer andere kun je eten. Je kunt er in veel gevallen
gerust wat van laten staan (verderop in deze gids wordt aangegeven met welke soorten je echter erg
moet oppassen).
Wat vooral van belang is, is om onkruid in toom te houden. Om er voor te zorgen dat je het onkruid
onder controle hebt, in plaats van dat het onkruid sneller groeit dan je in jouw beperkt beschikbare
tijd kan verwijderen. En in het algemeen betekent dat om het onkruid al in een vroeg stadium aan te
pakken en geen kans te geven om te woekeren en zaad te zetten.

2) Onkruid bestrijden
2.1 Vals kiembed maken
Veel onkruidzaden reageren voor het kiemen op licht. Zodra ze op het juiste moment in het jaar aan
het oppervlak komen, kiemen ze. Als een veldje na het spitten, klauwen en harken direct je groenten
inzaait bestaat de kans dat het onkruid gelijk met je groenteplantjes opkomt. Tussen de kwetsbare
kleine groente is het vervolgens lastig onkruid verwijderen, en wachten geeft na een paar weken
groot onkruid. Wat daarom gedaan kan worden is een vals kiembed maken: het zaaibed wordt ruim
van te voren klaargemaakt en het onkruid dat vervolgens opkomt kan een maal geschoffeld worden.
Pas daarna, als een groot deel van de onkruidzaden al is gekiemd en weg geschoffeld, worden de
groenten gezaaid.
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2.2 Schoffelen (hoe, wanneer, scherp gereedschap)
Schoffelen is in een tuin die redelijk op orde is vaak de meest efficiënte manier om onkruid te
verwijderen. Bij het schoffelen wordt het mes van de schoffel vlak onder het aardoppervlak door
gehaald. Onkruid wordt daarbij dus vlak onder de grond afgesneden. Schoffelen dient te gebeuren
met een scherpe schoffel. Een botte schoffel duwt vaak een deel van het onkruid voor zich uit,
waarna het weer verder groeit. Af en toe flink scherp maken met een vijl is dus aan te raden. Dit
maakt het werk ook lichter.
Schoffelen doe je liefst als het onkruid nog klein is; in het stadium dat het net is opgekomen. Dan zijn
(zelfs bij de meest hardnekkige onkruiden) de plantjes erg kwetsbaar. Uiteraard kunnen er daarna
weer nieuwe onkruidplantjes opkomen, dus schoffelen dient regelmatig herhaald te worden. Op zich
hoeft dat geen probleem te zijn, want in een tuin die op orde is kost schoffelen maar weinig tijd. Zeg
een half uur voor 200 m2.
Schoffelen doe je het liefst voor een of liefst twee zonnige dagen. Los geschoffeld onkruid droogt dan
snel uit. Als het na het schoffelen gaat regenen weten veel onkruiden zich weer te herstellen. Een
tuin bijhouden met vooral schoffelen kan wel eens lastig zijn in natte zomers. Vaak is het dan nodig
om na het schoffelen het losse onkruid af te voeren. Bij droog weer kan het vaak blijven liggen, als
het niet te groot en te veel is.
Schoffelen vergt voldoende ruimte tussen de groenteplanten om in te schoffelen. Zaaien op rijen is
voor veel groenten dan ook een must om te kunnen schoffelen. Het moet overigens vaak wel
gecombineerd worden met het wegtrekken van onkruid, omdat nooit helemaal tot de
groenteplanten geschoffeld kan worden. Er moet dus toch altijd wel onkruid getrokken worden
tussen de groente, bijvoorbeeld in de rijen en dicht bij de groenteplanten.

2.3 Spitten, onderwerken onkruid
Spitten is uiteraard zeer effectief om onkruid tegen te gaan. Maar het is ook zwaar werk. Het wordt
vaak gedaan in het voorjaar (op zandgrond), nadat onkruiden als vogelmuur en tuinkers de hele
winter gegroeid hebben. De meeste onkruiden zijn na een keer spitten verdwenen, maar veel
wortelonkruiden en zodevormende onkruiden kunnen na onderwerken weer opkomen. Deze dienen
dan ook met wortel en al verwijderd te worden bij het spitten. Hiervoor kan het beste een greep
(spitvork) gebruikt worden, omdat die de wortelgestellen het beste in tact laat, wat het verwijderen
vergemakkelijkt.

2.4 Uittrekken
Uittrekken van onkruid kan in verschillende fasen van de ontwikkeling van het onkruid toegepast
worden. In een jong stadium is uittrekken soms nogal intensief. Dan kunnen de grote aantallen vaak
beter geschoffeld worden. Tussen de groenteplantjes is uittrekken een goede methode. Pas
natuurlijk wel op dat de groenteplantjes niet met de grond van het onkruid mee omhoog komen.
Ook als onkruid groter is gegroeid en bijvoorbeeld opkomt tussen de uien en wortels is uittrekken
een goede methode.
Als je de onkruiden na uittrekken op de grond achterlaat moet even de grond uit de wortels geschud
worden, om de kans op doorgroeien (knopkruid is hier berucht om) te verkleinen. Ook als de onkruid
wordt afgevoerd naar een composthoop is het voor het composteerproces goed als er zo min
mogelijk grond aan de wortels zit.

2.5 Wat te doen met de resten na schoffelen of uittrekken ?
Al het niet-verhout tuinafval is in principe geschikt voor compostering; een groot deel hiervan is
wiedafval. De volgende onkruidsoorten moeten echter uit de compostbak geweerd worden:
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 Sterk woekerende onkruidsoorten, zoals Kweekgras, Zevenblad, Witte klaver en Munt.
 Onkruidplanten, die veel afgerijpt zaad kunnen bevatten zoals bepaalde grassen.
Als het composteerproces optimaal verloopt zullen de meeste zaden en wortels dood gaan door de
hitte die ontstaat bij een perfect composteerproces. Maar in de praktijk zal het veel tuinders niet
lukken dit proces zo goed te laten verlopen, bijvoorbeeld omdat er steeds kleine beetjes per keer op
de hoop worden gebracht en de hoop niet genoeg wordt omgewerkt.
Als woekerende soorten of planten met veel zaad toch gecomposteerd worden, kan er voor worden
gekozen om hier een aparte composthoop of bak voor te gebruiken. De compost kan dan extra lang
blijven liggen (b.v. 2 jaar) of de compost kan op een specifieke plek toegepast worden, zoals in een
plantgat van een fruitboom.
Sommige planten die mogelijk ziekten dragen, kunnen beter niet gecomposteerd worden. Dit geldt
vooral voor aardappelloof en tomatenplanten, die de ziekten voor die plantensoorten
(nachtschaden) kunnen dragen. Of in ieder geval moet voorkomen worden dat de compost wordt
gebruikt op veldjes waar binnen enkele (drie) jaren planten van de betreffende familie komen te
staan.
Belangrijk is verder om vooraf stevige onkruidstengels wat fijner te hakken met een machete of
snoeischaar; hierdoor komen tevens nuttige enzymen vrij, die het omzettingsproces versnellen.

2.6 Bodem afdekken
Onkruid kan worden tegengegaan door de bodem af te dekken. Dit kan worden gedaan met
worteldoek, dat in tegenstelling tot gewoon (landbouw)plastic water en lucht doorlaat.
Als daar op enkele plekken gaten in gemaakt worden, kunnen daar pompoenen of courgettes in
geplant worden, die het worteldoek overgroeien. Met name bij de teelt van pompoenen is afdekken
een goede methode, omdat het lastig wieden is in een veldje pompoenen. Ook sta je in een veld
pompoenen al snel per ongeluk af en toe op een stengel.
Onkruid dat onder worteldoek probeert uit te groeien wordt zwak en geel door lichtgebrek en wordt
snel opgegeten door insecten en slakken.

2.7 Hoe omgaan met achterstallig onderhoud
De aanpak van achterstallig onderhoud is afhankelijk van het type onkruiden dat er staat. Als het
gaat om onkruiden die geen al te hardnekkig wortelstelsel hebben, kan het vaak verwijderd worden
door uit te trekken en/of af te knippen of te maaien. De stoppels die overblijven kunnen worden
omgespit en er blijft een vrij schoon stuk grond achter.
Als er veel wortelonkruiden staan (kweek, brandnetel etc.) moet bij het spitten zo veel mogelijk van
de wortels afgevoerd worden. Ieder stukje dat achterblijft zal weer opgroeien tot een nieuwe plant.
Het kan dan ook bijna niet anders dan dat hier veel nawerk verricht moet worden: iedere spriet die
weer boven komt moet uitgetrokken worden. Als je dit niet doet, wordt het vaak vechten tegen de
bierkaai en kan de onkruiddruk groot blijven.
Als een groot deel van de tuin op deze manier bijgehouden moet worden, vergt dat erg veel tijd, die
niet altijd beschikbaar is. Beter is het dan wellicht om een stuk van de achterstallige tuin na het
uittrekken en/of afknippen af te dekken. Dit kan met karton, dat na een seizoen is vergaan. Ook kan
worteldoek gebruikt worden. Zie ook onder "bodem afdekken".
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3) Classificatie van onkruidsoorten
3.1 Inleiding
In Hoofdstuk 2 is ingegaan op de diverse onderhoudsmaatregelen, die genomen moeten worden
binnen het algemeen kader van duurzaam onkruidbeheer. Goed onkruidbeheer vraagt echter naast
algemene kennis van beheermaatregelen ook specifieke kennis over de diverse onkruidsoorten en
hun gedrag in groente- of bloementuin. Dit hoofdstuk en het volgende richten zich daarom op de
volgende 3 vragen :
a) Met welk onkruidsoort heb ik te maken?
b) Hoe agressief en hardnekkig gedraagt zich deze onkruidsoort in de tuin?
c) Wat is de aard van de overlast, die de onkruidsoort veroorzaakt?
Sommige onkruidsoorten breiden zich razendsnel en ondergronds uit, anderen echter groeien
gestaag en zichtbaar, maar zijn zeer lastig of juist heel gemakkelijk te verwijderen. Deze grote
verschillen tussen onkruidsoorten vragen om een praktische basisindeling in ‘overlastklassen’ of
beter: beheerprioriteitsklassen. In deze onkruidwijzer hebben we 3 beheerprioriteitsklassen
onderscheiden, die de mate van onkruidoverlast aangeven.
1 - Zeer ernstige overlast (Code Rood) ; hoge prioriteitsklasse: onkruid groeit snel en/of
woekert sterk en/of is zeer lastig te verwijderen.
2 - Ernstige overlast (Code Oranje) ; middelhoge prioriteitsklasse: onkruid groeit matig snel
en/of woekert matig sterk en/of is lastig te verwijderen.
3 - Matige overlast (Code Geel) ; lage prioriteitsklasse: onkruid is vaak eenjarig, woekert niet
of nauwelijks en/of is relatief makkelijk te verwijderen. Wel dient tijdig te worden
gewied, omdat zo veel (schaarse) arbeid wordt bespaard.
Vervolgens zijn de prioriteitsklassen onderverdeeld in 5 subklassen, die de aard van de
onkruidoverlast aangeven:
k -

(sterk) Kruipend; voorbeeld: Heggenrank of Hondsdraf

p -

Penwortel-vormend; voorbeeld: Ridderzuring

u -

(sterk) Uitzaaiend; voorbeeld: Gestreepte witbol of Knopkruid

w -

Wortelstokvormend; voorbeeld: Grote brandnetel

z -

Zode-vormend; voorbeeld: Gestreepte witbol

Alle onderscheiden onkruidsoorten zijn op deze manier geclassificeerd en uitgewerkt in
onderstaande tabel.
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3.2 Overzicht onkruidklassen
Plantenfamilie
Soort

Prioriteitsklasse
1

2

Opmerkingen

3

Anjerfamilie (Caryophyllaceae)
Dagkoekoeksbloem
(Melandrium rubrum)

u

Tweejarig tot overblijvend; vormt eerst
rozet daarna snel uitgroeiend en
verdringend.

Vogelmuur
(Stellaria media)

u

Laag op de grond uitwaaierend; makkelijk te
verwijderen; zaait zich bijna hele jaar door
uit.

Brandnetelfamilie (Urticaceae)
Grote brandnetel

Meerjarig; sterk zodevormend, waardoor
moeilijk te verwijderen; uitkijken voor
pijnlijke netelharen.

wu

(Urtica dioica)
Kleine brandnetel

u

(Urtica urens)

Eenjarig ; gemakkelijk te verwijderen;
uitkijken voor (zeer) pijnlijke netelharen.

Composietenfamilie (Compositae)
Paardebloem
(Taraxacum officinale)

Harig Knopkruid
(Galinsoga quadriradiata)

zpu

Penwortel totaal verwijderen, anders
bladrozetten erbij! uitgebloeide bloemen
weghalen. Indicator voedselrijke grond.

u

Goed verwijderen; een plant kan 100 000
zaadjes vormen. Indicator van zeer
voedselrijke (stikstofrijke) grond

Gewone Melkdistel
(Sonchus oleraceeus)

p

Eenjarig, met penwortel; gemakkelijk te
verwijderen.

u

Eenjarig; groeit snel, maar gemakkelijk te
verwijderen.

Duizendknoopfamilie (Polygonaceae)
Perzikkruid
(Polygonum persicaria)
Ridderzuring
(Rumex obtusifolius)

p

Krulzuring
(Rumex crispus)

p

Veldzuring
(Rumex acetosa)
Japanse duizendknoop
(Fallopia japonica /
Polygonum cuspidatum)

Meerjarig; vormt krachtige penwortel,
waardoor al in vroeg stadium moeilijk te
verwijderen.
-do-

u
wz

Meerjarig; matige groei van penwortel,
waardoor relatief makkelijk te verwijderen.
Meerjarig ; extreem lastig te bestrijden
invasiesoort uit Japan

5

Plantenfamilie
Soort

Prioriteitsklasse
1

2

Opmerkingen

3

Ganzevoetfamilie (Amaranthaceae)
Melganzevoet
(Chenopodium album)

u

Eenjarig; snelle groei, maar relatief
makkelijk te verwijderen.

Stippelganzevoet
(Chenopodium ficifolium)

u

Eenjarig; snelle groei, maar relatief
makkelijk te verwijderen.

u

Erg giftig! Schoffelen, wieden, uitzaaien
voorkomen. Vormt pollen.

w

Diepe penwortel die uitgespit moet worden.
Indicator van zeer stikstof- / voedselrijke,
omgewerkte grond.

Helmkruidfamilie (Scrofulariaceae)
Vingerhoedskruid
(Digitalis purpurea)

Kaasjeskruidfamilie (Malvaceae)
Klein kaasjeskruid
(Malva neglecta)

Komkommerfamilie (Cucurbitaceae)
Heggenrank
(Bryonia cretica spp. dioica)

Meerjarig; lastig te verwijderen door snel
groeiende klimranken en stevig
wortelstelsel.

k

Kruisbloemenfamilie (Cruciferae)
Herderstasje
(Capsella bursa-pastoris)

u

Eenjarig, zaait beperkt uit. Indicator
stikstofrijke bodem.

Look-zonder-look
(Alliaria petiolata)

u

Meerjarig, zaait beperkt uit. Groeit ook in
milde schaduw tussen struiken.

Kleine veldkers
(Cardamine hirsuta)

Eenjarig; gemakkelijk te verwijderen
(schoffelen). Groeit echter ’s winters door
en zorgt snel voor nieuw zaad, dat lang
kiemkrachtig blijft.

u

Lipbloemfamilie (Labiatae)
Hondsdraf
(Glechoma hederacea)

k

Meerjarig; kruipend, gemakkelijk te
verwijderen, maar in vaste planten en
struiken blijven vaak resten achter van
waaruit opnieuw overlast ontstaat.

Gewone hennepnetel
(Galeopsis tetrahit)

u

Eenjarig, zaait beperkt uit. Groeit ook in
matige schaduw tussen struiken.
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Plantenfamilie
Soort

Prioriteitsklasse
1

2

Opmerkingen

3

Nachtschadefamilie (Solanaceae)
Zwarte nachtschade
(Solanum nigrum)

U

Zaait beperkt uit. Gemakkelijk te schoffelen
of uit te trekken

Ooievaarsbekfamilie (Geraniaceae)
Zachte Ooievaarsbek
(Geranium molle)

pu

Een- tot tweejarig; relatief makkelijk te
verwijderen ondanks vorming stevige
wortelrozet.

Reigersbek
(Erodium cicutarium)

u

Een- tot tweejarig; relatief makkelijk te
verwijderen

Gewone klaproos
(Papaver rhoeas)

u

Eenjarig, zaait matig uit. Bestrijding door
bijna rijpe zaaddozen af te knakken.

Oosterse klaproos (Papaver
orientale)

u

Meerjarig, zaait zich beperkt uit. Zie verder
bij Gewone klaproos.

up

Meerjarig. Zaait matig uit, verdraagt redelijk
schaduw en komt daarom ook tussen
struiken op.

z

Moerassig terrein. Wieden, uitzaaien
voorkomen. Indicator van zure natte grond.

u

Eenjarig; makkelijk te verwijderen.

Papaverfamilie (Papaveraceae)

Stinkende gouwe
(Chelidonium majus)

Russenfamilie
Pitrus
(Juncus effusus)

Ruwbladigenfamilie (Boraginaceae)
Akkervergeet-mij-nietje
(Myosotis arvensis)
Gewone Smeerwortel
(Symphytum officinale)

p

Meerjarig; stevige penwortel, waardoor
moeilijk te verwijderen.

Schermbloemfamilie (Umbelliferae)
Zevenblad
(Aegopodium podagraria)

wu

Het hardnekkigste onkruid! Overblijvend
wortelonkruid, ook uitzaaiend; Elk klein
stukje wortel verwijderen, uitzaaien
voorkomen. Vaak blad afsnijden om te
verzwakken. Een plant kan in 1 jaar tot 3m
uitgroeien! Indicator voedselrijke bodem.
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Plantenfamilie
Soort

Prioriteitsklasse
1

2

Opmerkingen

3

Sterbladigenfamilie (Rubiaceae)
zk

Kleefkruid
(Galium aparine)

Eenjarig. Kan lastig tussen struiken en
planten kruipen. Als wortelaanzet niet
goed verwijderd wordt, blijft plant terug
komen. Indicator stikstofrijke bodem.

Vlinderbloemenfamilie (Leguminosae)
Witte Klaver
(Trifolium repens)
Rode Klaver
(Trifolium pratense

Windefamilie
Haagwinde
(Callistegia sepium)

Meerjarig; sterke woekeraar met
bovengrondse uitlopers, die wortelen op
de knopen.

w

u

Meerjarig; woekert niet als witte klaver.

(Convolvulaceae)
Meerjarig; zeer lastig te bestrijden door
vorming van lange wortelstokken.

wk

Wolfsmelkfamilie (Euphorbiaceae)
Kroontjeskruid
(Euphorbia helioscopia)

u

Eenjarig ; makkelijk te verwijderen;
uitkijken voor giftig melksap.

Tuinwolfsmelk
(Euphorbia peplus)

u

Als Kroontjeskruid.

Kruisbladige wolfsmelk
(Euphorbia lathyrus)

u

Als Kroontjeskruid.

u

Een tot meerjarig; makkelijk te
verwijderen; lastig in zaaibedden.

Grote Weegbree
(Plantago major)

u

Overblijvend zaadonkruid; vormt pollen.
Handmatig uitsteken, schoffelen Uitzaaien
voorkomen. Indicator van voedselrijke,
betreden grond.

Smalle weegbree
(Plantago lanceolata)

u

Overblijvend zaadonkruid; vormt pollen.
Handmatig uitsteken, schoffelen;
uitzaaien voorkomen. Indicator van
voedselrijke, betreden grond.

Viooltjesfamilie (Violaceae)
Driekleurig viooltje
(Viola tricolor)

Weegbreefamilie (Plantaginaceae)
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Grassenfamilie (Gramineae)
Straatgras (Poa annua)
Kweekgras
(Elymus repens)
Harig Vingergras (Digitaria
sanguinalis)

Eenjarig; makkelijk te verwijderen.

u
w

Meerjarig, sterke woekerend; zeer lastig te
verwijderen door vorming uitgebreid
wortelstel.

wu

Eenjarig; al in vroeg stadium lastig te
verwijderen door stevig, dicht wortelstelsel

Geknikte vossestaart
(Alopecurus geniculatus)

u

Meerjarig; relatief makkelijk te verwijderen.

Gestreepte Witbol
(Holcus lanatus)

zu

Meerjarig; vormt snel zeer dichte zode,
waardoor lastig te verwijderen.

Fioringras
(Agrostis stolonifera)

k

Meerjarig; snelle groei uitlopers leidt tot
verstikking gewas; groeit bovendien door op
composthoop, ook na uitdroging.

4) Korte beschrijving van onkruidsoorten
4.1 Algemeen
Een totaal van 48 onkruidsoorten wordt in dit hoofdstuk kort beschreven. De hoofdindeling is op
basis van prioriteitsklasse als volgt: Onkruidgroep Code-Rood - klasse 1, Onkruidgroep Code-Oranje klasse 2, Onkruidgroep Code-Geel - klasse 3. Binnen elke prioriteitsklasse zijn de soorten verder
alfabetisch gerangschikt naar plantenfamilie.
Voor elke soort wordt onder Korte beschrijving de algemene soortnaam en de botanische naam
vermeld plus een summiere beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de soort. Van elke soort
zijn twee kleurenfoto’s toegevoegd, van de jonge plant en van de volwassen bloeiende plant.
Onder Onkruidbeheer worden de aard van de onkruidoverlast aangegeven als ook de beste manier
om de soort onder controle te houden.
Onder Bijzonderheden wordt tenslotte nog korte informatie gegeven over evt. giftigheid of
eetbaarheid van de soort.
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4.2 De Code-Rood onkruidgroep

Paardebloem (Taraxacum officinale)

Prioriteitsklasse:

1 pu

Korte beschrijving: Eenjarige, kruidachtige plant
behorend tot de Composietenfamilie (Asteraceae).
Laagblijvend (5-30cm); bladeren langwerpig, gelobd en
sterk getand; vormt rozet van penwortels; bloeitijd
april-mei; met grote gele bloemen op enkele holle
steel, die melksap bevat; vormt na bloei pluizenbollen.
Zeer algemene soort ; indicator van voedselrijke
grond.
Onkruidbeheer: Penwortels geheel verwijderen om
vorming nieuwe bladrozetten te voorkomen; uitgebloeide bloemen direct weghalen.
Bijzonderheden: De jonge bloemknoppen, bloemen,
en bladeren kunnen als groente gebruikt worden; van
de wortelen kan molsla gemaakt worden.

Harig Knopkruid (Galinsoga quadriradiata)
Prioriteitsklasse :

1u

Korte beschrijving: Eenjarige, kruidachtige plant behorend
tot de Composietenfamilie (Asteraceae); 20-50 cm hoog
met kruisgewijs geplaatste bladeren; bloeit van juni tot de
herfst met kleine gele bloemhoofdjes en witte
kroonbladeren.
Onkruidbeheer: Knopkruid groeit snel en produceert veel
zaad. Het is daarom raadzaam planten snel en in vroeg
stadium te verwijderen om uitzaai te voorkomen. Bij
verwaarlozing kan een heel groentebed in korte tijd
overwoekerd raken met dit onkruid.
Bijzonderheden: Knopkruid is van origine een
groente/keukenkruid in Zuid-Amerika. De jonge toppen zijn
goed te gebruiken als basis voor een salade.
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Japanse Duizendknoop (Fallopia japonica)
Prioriteitsklasse:

1wz

Korte beschrijving: Overblijvende uitheemse plant behorend
tot de duizendknoopfamilie (Polygonaceae); krachtige en snelle
groeier, geldt als een van de meest invasieve soorten ter
wereld; bereikt forse afmetingen met rood gevlekte, bamboeachtige stengels tot 2-3 m hoog. Vrij groot ovaal blad, aan het
einde puntig. De wortels zijn zeer sterk en kunnen zelfs door
asfalt heen groeien.
Groeit op alle bodemsoorten, mits deze vochtig en
voedselrijk zijn. Verspreiding via krachtige wortels, die diep
kunnen wortelen en via zaad, vaak via sloten en rivieren.
Gesignaleerd langs de randen van onze tuincomplexen.
Bloei en bloeitijd: gebroken witte bloempluimen in
augustus-september.
Onkruidbeheer: de bloeiende aren afknippen. Bij enkele
planten: de wortels uitgraven ; bij een groot verspreidingsgebied herhaald maaien en afdekken.

Zevenblad (Aegopodium podagraria )
Prioriteitsklasse :

1wu

Korte beschrijving: Vaste plant uit de familie der schermbloemigen (Umbelliferae) met kenmerkend zeventallig blad; bloeit
met fraaie witte schermbloemen in juni- juli; hoogte: 60-90 cm.
Zevenblad heeft een wijd vertakt wortelstelsel met vlezige witte
wortels. Verspreiding: door zaden en wortels
Onkruidbeheer: Probeer de plant steeds met wortel
en al eruit te halen en laat het zevenblad niet in bloei
komen. Zo voorkom je, dat de plant zich uitzaait.
Telkens opnieuw rooien van de wortels is de enige
manier om van deze plant af te komen.
Bijzonderheden: Het jonge
blad is een lekkernij en
wordt als spinazie bereid,
bv. in Zevenbladquiche (zie
foto).
If you can’t beat, eat it!
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Haagwinde (Calystegia sepium)
Prioriteitsklasse:

1wk

Korte beschrijving: Meerjarige klimplant behorend tot de Windefamilie (Convolvulaceae). Met 1 3 m lange slingerende stengels, pijlvormige
bladeren en grote witte trechtervormige bloemen;
bloeitijd juni-oktober; vormt breekbare witte
wortelstokken.
Onkruidbeheer: Door snelle groei van de
slingerende stengels en de vorming van
ondergrondse wortelstokken die snel afbreken, is
haagwinde zeer lastig te bestrijden; plant met
wortelstok en al verwijderen incl. afgebroken
stukken van wortelstok.

Harig vingergras (Digitaria sanguinalis)
Prioriteitsklasse :

1wu

Korte beschrijving: Eenjarige plant behorend tot de grassenfamilie (Gramineae). De plant wordt 10-60 cm hoog en heeft
een liggende of opstijgende groeiwijze; de liggende stengels
vormen op de knopen wortels. Harig vingergras bloeit van juli
tot de herfst. Zeer algemene soort, vooral op warme
zandgronden.
Onkruidbeheer: al in jong stadium lastig met de hand te
verwijderen door dicht wortelstelsel. Als eenmaal de
zaadstengels verschijnen, zitten de wortels zo stevig in de
grond, dat wieden een zwaar karwei wordt. Daarom in jong
stadium schoffelen ; in later stadium vaste
pollen wegsnijden met scherp tuinmes.

Onkruidbeheer
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Kweekgras (Elytriga repens)
Prioriteitsklasse:

1wk

Korte beschrijving: Meerjarige plant behorend tot
de grassenfamilie (Gramineae). Kweekgras wordt
30-100 cm hoog en bloeit van juni tot augustus. De
plant verspreidt zich vegetatief met ondergrondse,
vertakkende uitlopers en generatief d.m.v. zaad. Bij
het in stukken breken van een uitloper ontstaat op
elke knoop weer een nieuwe plant. De grassoort
komt voor op de meeste gronden, maar heeft een
voorkeur voor lichte, voedselrijke gronden; zeer
droogteresistent.
Onkruidbeheer: een van de meest gevreesde
onkruidsoorten ; door de onophoudelijke vorming
van lange ondergrondse wortelstokken kan deze
grassoort zich razendsnel verspreiden; bovendien
kan bij het stuk schoffelen van de wortelstokken elk
deeltje een nieuwe plant vormen. Het beste is
daarom kweekgras zeer grondig - met wortel en al te verwijderen; zorg er verder voor, dat het niet in
bloei schiet om uitzaaien te voorkomen.
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4.3 De Code-Oranje onkruidgroep

Grote brandnetel (Urtica dioica)
Prioriteitsklasse :

2 wu

Korte beschrijving: Meerjarige plant behorend tot
de Brandnetelfamilie (Urticaceae). Vooral op
zandige, stikstofrijke gronden. Hoogte 0,3 - 1,5 m;
met vrouwelijke en mannelijke bloemen in oksels
en grof gezaagde bladeren. Bloeit van juni tot
oktober.
Onkruidbeheer : lastig te verwijderen door
krachtige wortelstok; door netelharen is aanraking
van de hele plant pijnlijk; het beste is de planten
met wortel en al uit te steken.
Bijzonderheden: in de keuken gebruikt als groente,
voor soep en thee. Brandnetelgier wordt als
bestrijdingsmiddel tegen onder meer bladluis
gebruikt. De gier is stikstofrijk en als biologische
meststof te gebruiken

Ridderzuring (Rumex obtusifolius)
Prioriteitsklasse :

2u

Korte beschrijving: Overblijvende, kruidachtige plant
behorend tot de Duizendknoopfamilie (Polygonaceae).
Fors (70-100 cm) met rode steel en grote hart- en
lancetvormige bladeren; bloeitijd : juni-okt.; bloeiwijze:
losse vertakte pluim met kleine groene bloempjes, die later
roodbruin kleuren.
Onkruidbeheer: Zeer lastig te verwijderen door sterke,
diepe penwortel; het beste is daarom de hele plant met
wortel en al uit te steken.
Bijzonderheden: de jonge oxaalzuurhoudende bladeren
kunnen gebruikt worden in soepen en als groente.
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Krulzuring (Rumex crispus)
Prioriteitsklasse :

2p

Korte beschrijving: Overblijvende, kruidachtige plant
behorend tot de Duizendknoopfamilie (Polygonaceae).
Fors (40-80 cm) met lange smalle, aan de rand gekrulde
bladeren; bloeitijd: mei-okt.; bloeiwijze met rechtopstaande pluim met groene en roodgetinte bloempjes.
Onkruidbeheer: Zeer lastig te verwijderen door sterke,
diepe penwortel; het beste is daarom de gehele plant
met wortel en al uit te steken.
Bijzonderheden: krulzuring bevat hogere concentraties
oxaalzuur in vergelijking met ridderzuring, daarom
minder goed bruikbaar in de keuken.

Heggenrank (Bryonia dioica)
Prioriteitsklasse

2kw

Korte beschrijving: Eenjarige, tweehuizige
klimplant uit de Komkommerfamilie
(Cucurbitaceae); woekert sterk met lange, snel
groeiende ranken, meestal vanuit heggen langs
perceelsgrenzen; knolvormige wortelstok. Het blad
is drie- tot vijflobbig; bloeit van mei-sept. met
geelachtige (vrouwelijke en mannelijke) bloemen.
De rode besachtige vruchten zijn zeer giftig.
Onkruidbeheer: Ranken afsnijden en wortelstok
uitgraven.
Bijzonderheden: alle delen van de plant zijn giftig
tot zeer giftig dus handschoenen aan bij het
weghalen.
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Kleine veldkers (Cardamine hirsuta)
Prioriteitsklasse :

2u

Korte beschrijving: Eenjarige, kruidachtige plant
behorend tot de Kruisbloemenfamilie (Brassicaceae).
Kleine tot 15 cm hoge rozetplant met fijn dubbelgeveerd blad; bloeit het hele jaar door met kleine
witte bloemen.
Onkruidbeheer: Wieden gaat makkelijk, omdat plant
geen uitgebreid wortelstelsel heeft. Veldkers is een
‘vroeg’ onkruid omdat in de winter doorgroeit.
Hierdoor en omdat snel zaad zet, is regelmatig
schoffelen met name in het voorjaar aanbevolen.
Bijzonderheden: Veldkers is rijk aan vitamines en
zeer smakelijk in salades, soepen en sauzen. De beste
oogsttijd is in het voorjaar.

Gewone smeerwortel
(Symphytum officinale)
Prioriteitsklasse :

2p

Korte beschrijving: Overblijvende, kruidachtige plant
behorend tot de Ruwbladigenfamilie (Boraginaceae).
Forse tot 1 m hoge plant met grove ruwe
speervormige bladeren; bloeit van mei-aug. met
fraaie witte of paarsroze bloemen.
Onkruidbeheer: Zeer lastig te verwijderen door
krachtige diepe penwortel; het beste is de plant met
wortel en al uit te steken.
Bijzonderheden: de jonge bladeren kunnen gebruikt
worden in soepen en als groente; vond voorheen veel
medicinale toepassing o.a. voor wondheling en bij
botbreuken.
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Witte klaver (Trifolium repens)
Prioriteitsklasse :

2w

Korte beschrijving: Overblijvende, kruidachtige plant behorend tot de Vlinderbloemenfamilie (Leguminosae). Sterke woekeraar met
10-40 cm lange kruipende stengels, die wortelen op de knopen. Groeit vooral op stikstofarme grond.
Onkruidbeheer: lastig te verwijderen door
sterke wortelstokvorming; met wortel en al
uitsteken.
Bijzonderheden: de jonge bladeren zijn goed
te verwerken in salades en groene sauzen; van
de gedroogde bloemen kan een geurige thee
gemaakt worden.

Straatgras (Poa annua)
Prioriteitsklasse :

2u

Korte beschrijving: Kleine eenjarige grassoort met
een hoogte van 10-25 cm; stelt weinig eisen aan
bodem en temperatuur en groeit en bloeit daardoor
het hele jaar.
Onkruidbeheer: gemakkelijk te verwijderen met de
schoffel; doordat straatgras echter uitstekend
betreding verdraagt en het hele jaar doorgroeit, is
het een geducht onkruid vooral in het vroege
voorjaar.
Bijzonderheden: Straatgras gedijt op vrijwel alle
bodemtypen; mede daardoor is het een van de
meest voorkomende onkruidsoorten van
Nederland.
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Gestreepte witbol (Holcus lanatus)
Prioriteitsklasse :

2 uz

Korte beschrijving: Overblijvende 20-60 cm hoge, lichtgrijs viltig
behaarde plant uit de Grassenfamilie (Poaceae); bloeit van mei tot
september in dichte lichtgroene tot roodachtige pluimen, die veel
zaad bevatten. Kenmerkend voor zure, uitgeputte grond, vaak op
verwaarloosde tuinen.

Onkruidbeheer: eenmaal volgroeid is
deze grassoort buitengewoon lastig te
verwijderen door de vorming van een
dichte, massieve graszode; zaait zich
bovendien snel uit.
Bijzonderheden: bijzonder decoratieve
grassoort door fraai blad en bloeiwijze.

Fioringras (Agrostis stolonifera)
Prioriteitsklasse :

2k

Korte beschrijving: Overblijvende grassoort met lange uitlopers,
die nieuwe stekken vormen; variabele hoogte van 20 - 150 cm;
bloeit van juli tot augustus.
Onkruidbeheer: Snelle groei van uitlopers leidt tot verstikking van
gewas; groeit bovendien door op de composthoop, ook na
uitdroging. Beheer door
volledig verwijderen van
plant uit de tuin.
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4.4 De Code-Geel onkruidgroep
Dagkoekoeksbloem (Silene dioica)

Prioriteitsklasse:

3u

Korte beschrijving: Tweejarige tot overblijvende
tweehuizige soort behorend tot de Anjerfamilie
(Caryophyllaceae). Hoogte: 25-60 cm; dichtbehaard
met ellipsvormige bladeren en (eenslachtige) bloemen
met diep ingesneden rozerode kroonbladeren;
bloeitijd: mei tot september. Algemeen op humusrijke
zandgronden.
Onkruidbeheer: in het algemeen makkelijk te
verwijderen.
Bijzonderheden: niet eetbaar, wel decoratief!

Vogelmuur (Stellaria media)

Prioriteitsklasse:

3u

Korte beschrijving: Eenjarige, kruidachtige plant
behorend tot de Anjerfamilie ((Caryophyllaceae).
Laagblijvend (5-30 cm) en uitwaaierend; bladeren klein,
ovaal en spits toelopend; bloeit het hele jaar met kleine
witte stervormige bloemen. Zeer algemeen voorkomend
onkruid, vooral op bewerkte grond.
Onkruidbeheer: vogelmuur is een snelle groeier, maar in
het algemeen makkelijk te verwijderen; groeit in zachte
winters door!
Bijzonderheden: hele plant kan als salade gegeten
worden; ook te gebruiken in soepen en groene sauzen.
Onkruidbeheer: snelle groeier, maar in het algemeen
toch makkelijk te verwijderen; wel belangrijk om planten
met wortel en al te verwijderen, anders loopt plant snel
weer uit vanuit achtergebleven worteldelen.
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Kleine brandnetel (Urtica urens)

Prioriteitsklasse:

3u

Korte beschrijving: Eenjarige kruidachtige plant behorend
tot de Brandnetelfamilie (Urticaceae). Snel groeiend vooral
op zandige, bemeste gronden tot een hoogte van 40-50 cm;
met vrouwelijke en mannelijke bloemen in oksels en
heldergroene diep ingezaagde bladeren. Bloeit van mei tot
november. Algemeen op voedzame stikstofrijke grond.
Onkruidbeheer: ondanks penwortel relatief makkelijk te
verwijderen; voorzichtigheid is geboden i.v.m. zeer pijnlijke
netelharen. Tijdig schoffelen en/of wieden.
Bijzonderheden: wordt gebruikt als roerbakgroente voor
soep en als thee.

Gewone melkdistel (Sonchus oleraceus)

Prioriteitsklasse:

3p

Korte beschrijving : Eenjarige of tweejarige, kruidachtige
plant behorend tot de Composietenfamilie (Asteraceae).
Hoogte tot 90-100 cm; met holle stengel, die veel
melksap bevat; bladeren matgroen, ingesneden met
stekels bezet; bloeit van juni tot oktober met vrij kleine,
lichtgele bloemen. Algemene soort op bouwland en
langs wegen.
Onkruidbeheer: ondanks penwortel relatief makkelijk te
verwijderen.
Bijzonderheden: De bloemen en jonge bladeren kunnen
in salades worden gegeten en als geblancheerde groente.
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Perzikkruid (Polygonum persicaria)

Prioriteitsklasse:

3u

Korte beschrijving: Eenjarige, kruidachtige
plant behorend tot de Knoopkruidfamilie
(Polygonaceae). Hoogte : 20-70 cm; bladeren
lancetvormig met donkere vlek; bloeit van
juni-oktober met aren van kleine witte tot roze
bloemen. Zeer algemeen, vooral op
zandgrond.
Onkruidbeheer: groeit en verspreidt zich snel,
maar gemakkelijk te verwijderen.
Bijzonderheden: De jonge bladeren worden
als groente gegeten.

Veldzuring (Rumex acetosa)

Prioriteitsklasse:

3u

Korte beschrijving: Meerjarige kruidachtige plant
behorend tot de Duizendknoopfamilie (Polygonaceae).
Hoogte 50-80 cm; plant vormt bladrozet met pijlvormige
bladeren en bloeit in mei-september met slanke
witachtig-groene tot donkerrode losse pluimen. Zeer
algemene soort vooral op vochthoudende gronden.
Onkruidbeheer: ondanks bladrozet en snelle groei in
het algemeen makkelijk te verwijderen.
Bijzonderheden: De bladeren worden gebruikt als
groente in salades, stamppotten en soepen.
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Melganzevoet (Chenopodium album)

Prioriteitsklasse:

3u

Korte beschrijving: Eenjarige, kruidachtige plant
behorend tot de Ganzenvoetfamilie (Chenopodaceae).
Hoogte 20-120 cm; bladeren ovaal tot lancetvormig;
bloeit met vertakte pluim van kleine groene bloempjes
in juli-september, die veel, kiemkrachtig zaad
produceren. Zeer algemene onkruidsoort op akkers,
tuinen en vuilstortplaatsen.
Onkruidbeheer: ondanks snelle groei relatief makkelijk
te verwijderen.
Bijzonderheden: De jonge bladeren kunnen gebruikt
worden als spinazie.

Stippelganzevoet
(Chenopodium ficifolium)
Prioriteitsklasse:

3u

Korte beschrijving: Eenjarige, kruidachtige plant
behorend tot de Ganzenvoetfamilie (Chenopodaceae).
Hoogte 30-90 cm; bladeren ranker en meer pijlvormig
dan van Melganzevoet; bloeit met vertakte pluim van
kleine groene bloempjes in juli-september, die veel
kiemkrachtig zaad produceren. Vrij algemene
onkruidplant op akkers, tuinen en vuilstortplaatsen.
Onkruidbeheer: ondanks snelle groei relatief
makkelijk te verwijderen.
Bijzonderheden: De jonge bladeren kunnen gebruikt
worden als spinazie. Zeer decoratieve plant, vooral in
jong stadium.
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Vingerhoedskruid (Digitalis purpurea)

Prioriteitsklasse:

3u

Korte beschrijving: Tweejarige kruidachtige plant
behorend tot de Helmkruidfamilie (Scrofulariaceae) ).
Hoogte 50-150 cm; de lancetvormige bladeren zijn
alleen aan onderzijde behaard; vormt rozet in eerste
jaar; bloeit het tweede jaar in juni-september met
grote hangende bloemen met paarse klokvormige
kroon. Algemeen op humusrijke zandgronden onder
braakland of tuinen.
Onkruidbeheer : Vormt stevige pollen; voorkom
uitzaaien door regelmatig schoffelen en wieden.
Bijzonderheden: Alle delen van deze plant zijn giftig.
Bij huidcontact goed handen wassen of handschoenen
dragen.

Klein kaasjeskruid (Malva neglecta)

Prioriteitsklasse:

3w

Korte beschrijving: Eenjarige, kruidachtige plant
behorend tot de Kaasjeskruidfamilie (Malvaceae).
Laagblijvend met 10-30 cm lange stengels; bladeren
licht ingesneden/ gekarteld niervormig; bloeit in juniseptember met vrij kleine, regelmatig gevormde, wit lila bloemen. Vrij algemene soort op stikstofrijke
omgewerkte grond.
Onkruidbeheer: vormt diepe penwortel, die uitgespit
moet worden.
Bijzonderheden: De jonge bladeren kunnen als
groente gebruikt worden; de bloemen voor thee en in
salades.
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Herderstasje (Capsella bursa-pastoris)

Prioriteitsklasse:

3u

Korte beschrijving: Eenjarige, kruidachtige plant
behorend tot de Kruisbloemenfamilie (Cruciferae).
Laagblijvend (10-40 cm) met rozet van geveerde
bladeren en ovale stengelbladeren; bloeit met kleine
witte bloempjes (maart-december) en produceert
opvallende, platte driehoekige vruchten. Algemene
soort vooral op voedselrijke gronden.
Onkruidbeheer: in het algemeen makkelijk te
verwijderen onkruid.
Bijzonderheden: De jonge bladeren kunnen verwerkt
worden in soepen, salades en groene saus.

Look-zonder-look (Alliaria petiolata)

Prioriteitsklasse:

3u

Korte beschrijving: Tweejarige, kruidachtige plant
behorend tot de Kruisbloemenfamilie (Cruciferae).
Hoogte 40-70 cm; bladeren hartvormig grof getand;
bloeit in april-juni met kleine witte bloemen in trosjes;
zaaddozen langwerpig; heeft opvallende ui-/knoflookachtige geur. Vrij algemeen in bosachtige omgevingen
en parken; verdraagt goed schaduw en groeit daarom
vaak tussen struiken.
Onkruidbeheer: in het algemeen eenvoudig te
verwijderen.
Bijzonderheden: De jonge bladeren kunnen als salade
of groente gegeten worden.
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Hondsdraf (Glechoma hederacea)

Prioriteitsklasse:

3k

Korte beschrijving: Meerjarige, kruidachtige plant
behorend tot de Lipbloemigenfamilie (Lamiaceae).
Kruipend met liggende en opgaande vierkante stengels;
hoogte 10-20 cm; bladeren niervormig en gekarteld;
bloeit in april-juni met paarsblauwe, soms lila bloemen,
in kransen rond de steel. Zeer algemeen.
Onkruidbeheer: gemakkelijk te verwijderen, maar vaak
blijven resten achter in vaste planten en struiken,
waaruit de plant het volgend seizoen opnieuw kan
uitlopen.
Bijzonderheden: De jonge bladeren kunnen gebruikt
worden voor pesto’s, in groene sauzen en salades.

Gewone hennepnetel (Galeopsis tetrahit)

Prioriteitsklasse:

3u

Korte beschrijving: Eenjarige, kruidachtige plant
behorend tot de Lipbloemigenfamilie (Lamiaceae).
Hoogte 20-70 cm; sterk behaarde vierkante stengel zich
verbredend op de knopen; bladeren ovaal en gezaagd;
bloeit in juni-oktober met lilarode bloemen. Algemeen
op bouwland langs wegen en tussen hakhout.
Onkruidbeheer: in het algemeen gemakkelijk te
verwijderen.
Bijzonderheden: geen.
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Zwarte nachtschade (Solanum nigrum)

Prioriteitsklasse:

3u

Korte beschrijving: Eenjarige, kruidachtige plant
behorend tot de Nachtschadefamilie (Solanaceae).
10-40 cm hoge plant met getande eivormige
bladeren, witte bloemen en zwarte bessen;
bloeitijd juni-oktober. Algemeen op bouwland en
langs wegen.
Onkruidbeheer: Zaait beperkt uit; gemakkelijk te
schoffelen of uit te trekken.
Bijzonderheden: Giftig!

Zachte ooievaarsbek (Geranium molle)
Prioriteitsklasse:

3pu

Korte beschrijving: Eenjarige, rozetachtige plant
behorend tot de Ooievaarsbekfamilie (Geraniaceae).
Laagblijvend (15-30cm); met zacht behaarde stengels
en ronde ingesneden bladeren; bloeit in meiseptember met vrij grote roze to purperrode
bloemen. Zeer algemeen langs wegen en heggen en
op droge gronden.
Onkruidbeheer: vermeerdert zich snel via zaad en
vormt tevens stevige penwortel; tijdig en regelmatig
schoffelen en handmatig wieden.
Bijzonderheden: geen.
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Reigersbek (Erodium cicutarium)

Prioriteitsklasse:

3u

Korte beschrijving: Eenjarige, kruidachtige plant
behorend tot de Ooievaarsbekfamilie (Geraniaceae).
Laagblijvend (10-30cm) met dubbel-geveerde
bladeren; bloeit in april-september met kleine
rozerode bloempjes en vormt daarna omhoog
gerichte lange snavelvormige vruchten. Algemeen op
zandige akkers en langs wegen.
Onkruidbeheer: relatief makkelijk te verwijderen.
Bijzonderheden: sierlijk plantje met decoratieve
bladeren en bloemen.

Gewone papaver (Papaver rhoeas)

Prioriteitsklasse:

3u

Korte beschrijving: Eenjarige, kruidachtige plant
behorend tot de Papaverfamilie (Papaveraceae).
Hoogte 20-60 cm; met behaarde stengel en diep
ingesneden bladeren; bloeit van mei-juli met grote
rode bloemen; bijna kogelronde, met zaad gevulde
vruchten. Zeer algemeen op droge gronden.
Onkruidbeheer: relatief makkelijk te verwijderen;
om uitzaai te voorkomen stengels met bijna rijpe
zaaddozen omknakken.
Bijzonderheden: de bloemen en het zaad
(maanzaad) kunnen worden gegeten.
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Oosterse klaproos (Papaver orientale)

Prioriteitsklasse:

3u

Korte beschrijving: Meerjarige, kruidachtige plant
behorend tot de Papaverfamilie (Papaveraceae).
Hoogte 50-100 cm; met sterk behaarde stengels en
diep ingesneden bladeren; bloeit van mei-juli met
zeer grote witte of rode bloemen. Verwilderde
cultuurplant uit Azië.
Onkruidbeheer: minder gemakkelijk te verwijderen
vanwege krachtig ontwikkeld wortelstelsel; om uitzaai
te voorkomen stengels met bijna rijpe zaaddozen
omknakken.
Bijzonderheden: geen.

Stinkende gouwe (Chelidonium majus)

Prioriteitsklasse:

3pu

Korte beschrijving: Meerjarige, kruidachtige plant
behorend tot de Papaverfamilie (Papaveraceae). Een
30-50 cm hoge gespreide, harige plant, die giftig
oranjegeel melksap bevat ; met diep ingesneden,
oneven geveerde blauwgroene bladeren ; bloeit met
gele bloemschermen in mei-oktober. Algemene soort
met voorkeur voor schaduwrijke plekken.
Onkruidbeheer: ondanks penwortel in het algemeen
makkelijk te verwijderen.
Bijzonderheden: giftig!
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Pitrus (Juncus effusus)

Prioriteitsklasse:

3z

Korte beschrijving: Eenjarige, kruidachtige plant
behorend tot de Russenfamilie (Juncaceae). Hoogte 5080 cm; met glanzend heldergroene gladde stengels en
relatief losse bloeiwijze zijdelings aan steel bevestigd;
Algemeen langs waterkant en op vochtig grasland.
Onkruidbeheer : in het algemeen lastig te verwijderen
door vorming wortelzode.
Bijzonderheden: geen.
.

Akkervergeet-mij-nietje (Myosotis arvensis)

Prioriteitsklasse:

3u

Korte beschrijving: Eenjarige, kruidachtige plant
behorend tot de Ruwbladigenfamilie (Boraginaceae).
Hoogte 15-60 cm; met ovale, licht behaarde
bladeren; bloeit met kleine lichtblauwe bloemen van
mei tot oktober. Algemene soort met voorkeur voor
goed doorlatende humushoudende zandgronden.
Onkruidbeheer: In het algemeen makkelijk te
verwijderen.
Bijzonderheden: Vooral de decoratieve bloemen
(met een lichte komkommersmaak) worden gegeten.
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Kleefkruid (Galium aparine)

Prioriteitsklasse:

3kz

Korte beschrijving: Meerjarige, kruidachtige plant
behorend tot de Sterbladigenfamilie (Rubiaceae).
Heeft meterslange vertakte, liggende of klimmende
ruwe stengels met ruwe lancetvormige bladeren;
bloeit met onaanzienlijke, vuilwitte bloemen van juni
tot oktober; vruchten bekleed met borstels waardoor
deze kleverig lijken. Algemene soort langs heggen,
wegen en dijken.
Onkruidbeheer: kruipt tussen en in struiken en vaste
planten. Daardoor wordt wortelaanzet tijdens wieden
vaak niet goed verwijderd, zodat onkruid blijft
terugkomen; door snelle ‘afdekkende’ groei kunnen
gewassen verstrikt en verstikt raken. Grondig
verwijderen van alle kleefkruid is daarom een must.
Bijzonderheden: De jonge bladeren worden gebruikt
voor salades, soepen en sauzen.

Rode klaver (Trifolium pratense)

Prioriteitsklasse:

3u

Korte beschrijving: tweejarige, kruidachtige plant
behorend tot de Vlinderbloemenfamilie
(Leguminosae); met 25-40 cm lange stengels en
grote ronde hoofdjes met roodpaarse en roze
bloempjes; bloeitijd mei-september. Algemeen in
graslanden en bermen op vochtige grond..
Onkruidbeheer: woekert niet als witte klaver en is
daarom in het algemeen makkelijk te verwijderen.
Bijzonderheden: De jonge bladeren worden
gebruikt in salades en groen sauzen. Van de
gedroogde bloemen kan een geurige thee gemaakt
worden.
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Kroontjeskruid (Euphorbia helioscopia)

Prioriteitsklasse:

3u

Korte beschrijving: Eenjarige, kruidachtige plant
met giftig wit melksap behorend tot de Wolfsmelkfamilie (Euphorbiaceae). 10-30 cm hoog met
vertakte stengels en gezaagde eivormige bladeren;
bloeit van mei-oktober met vijfstralige schermen
van geelgroene bloemen. Algemeen op voedselrijk
bouwland.
Onkruidbeheer: in het algemeen makkelijk te
verwijderen; uitkijken voor melksap.
Bijzonderheden: Giftig!

Tuinwolfsmelk (Euphorbia peplus)
Prioriteitsklasse:

3u

Korte beschrijving: Eenjarige, kruidachtige plant met
giftig wit melksap behorend tot de Wolfsmelkfamilie
(Euphorbiaceae). 10-30 cm hoog met vertakte
stengels en gladrandige eivormige bladeren; bloeit
van mei-juni met kleine veelstralige schermen met
daarin vrouwelijke bloem omgeven door krans
mannelijke bloemen. Vrij algemeen op vochtige en
natte gronden.
Onkruidbeheer: in het algemeen makkelijk te
verwijderen; uitkijken voor melksap.
Bijzonderheden: Giftig!
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Kruisbladige wolfsmelk (Euphorbia lathyrus)

Prioriteitsklasse:

3u

Korte beschrijving: Eenjarige, kruidachtige plant met
giftig wit melksap behorend tot de Wolfsmelkfamilie
(Euphorbiaceae). Met krachtige rechtopstaande stengel
30-100 cm hoog; bladeren blauwgroen, kruisgewijs
tegenoverstaand; bloeit van juni-augustus met grote
twee- tot vierstralige schermen van geelgroene
bloemen. Afkomstig uit Z. Europa, verwilderd op
moestuinen en langs spoorwegen.
Onkruidbeheer: in het algemeen makkelijk te
verwijderen; uitkijken voor melksap.
Bijzonderheden: Giftig!

Driekleurig viooltje (Viola tricolor)
Prioriteitsklasse:

3u

Korte beschrijving: Een- tot meerjarige, kruidachtige
plant behorend tot de Viooltjesfamilie (Violaceae).
Laagblijvend (10-30cm) met langwerpige bladeren;
bloeit van april tot oktober met sierlijke bloemen van
uiteenlopende kleur, waarbij bovenste kroonbladeren vaak blauwpaars en wit en de onderste geel
met zwarte strepen zijn. Algemeen op zandgronden
onder bouwland en tuinen.
Onkruidbeheer: in het algemeen makkelijk te
verwijderen.
Bijzonderheden: van de jonge blaadjes wordt een
thee getrokken.
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Grote weegbree (Plantago major)
Prioriteitsklasse:

3pu

Korte beschrijving: Meerjarige, rozetachtige plant
behorend tot de Weegbreefamilie (Plantaginaceae).
Hoogte 10-40 cm; met brede wortelstandige
bladeren; bloeit van mei tot november met kleine
bruinachtige bloempjes in lange aren. Zeer algemeen
op en langs wegen en paden; indicator van
veelbelopen grond.
Onkruidbeheer: Vormt stevige penwortel dus tijdig
schoffelen; volwassen planten handmatig uitsteken.
Bijzonderheden: Kan goed tegen betreden en groeit
daarom vaak op paden.

Smalle weegbree (Plantago lanceolata)

Prioriteitsklasse:

3u

Korte beschrijving: Meerjarige, rozetachtige plant
behorend tot de Weegbreefamilie (Plantaginaceae).
Hoogte 10-40cm; met elliptische tot lancetvormige
bladeren; bloeit van mei tot oktober met korte dikke
bruine aren met geelwitte meeldraden. Zeer
algemeen langs wegen en dijken, en in graslanden.
Onkruidbeheer: tijdig schoffelen, volwassen planten
handmatig uitsteken.
Bijzonderheden: geen.
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Geknikte vossenstaart
geniculata)

Prioriteitsklasse:

(Alopecurus

3u

Korte beschrijving: Eenjarige, kruidachtige plant
behorend tot de Grassenfamilie (Gramineae); met
15-40 cm lange geknikte stengels; bloeit van mei
tot oktober met vrij kleine violet-getinte
aarpluimen. Algemeen langs slootkanten en op
vochtige vruchtbare weiden.
Onkruidbeheer: ondanks snelle groei relatief
makkelijk te verwijderen grassoort.
Bijzonderheden: geen.
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