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1. Akkers en droge ruigten 

Subgroep  Foto wensen 

11 (1a) Planten van 
voedselrijke 
akkers 

Akkeronkruiden van voedselrijke 
gronden  

Voorjaarsbeeld 
zomervruchtakker met 
vroegbloeiende soorten als 
Paarse dovenetel, 
Kluwenhoornbloem, 
Vogelmuur, Kleine veldkers en  
Klein kruiskruid 

Zomerbeeld zomervruchtakker 
met soorten als 
Hondspeterselie, Zwaluwtong, 
ganzenvoeten, Akkermunt, 
Echte kamille, Harig knopkruid, 
Zwarte nachtschade en 
Akkermelkdistel 

13 (1c) Planten van 
kalkarme akkers 

Graan- en maisakkers 
(esdorpenlandschap) 

Wintergraanakker met soorten 
als Akkerviooltje, Slofhak, 
Ringelwikke, Grote windhalm 
en Korenbloem. 

Maisakker met Zuid-Afrikaanse 
gierst, Glad vingergras en 
naaldaren. 

14 (1d) Tredplanten Langs wegen en tussen plaveisel Straatbeeld (urbaan) met 
soorten als Kruipertje, 
Straatliefdegras, 
vingergrassen, Canadese 
fijnstraal (evt ook Hoge 
fijnstraal) tussen de bestrating.  

Rand wegberm met soorten als 
Grote weegbree, Straatgras, 
Varkensgras en Schijfkamille 

15 (1e) Planten van 
voedselrijke 
ruigten 

Overhoeken, verstoorde plekken 
in bermen  

Ruige berm met soorten als 
Gewone raket, Kweek, Klein 
streepzaad, Vlasbekje en 
Uitstaande melde. 

Berm met lint van Raapzaad 

16 (1f) Planten van 
kalkrijke ruigten 

Overhoeken in stedelijke gebied Ruigte met groot aandeel 
tweejarige soorten als 
Hongaarse raket, Grote 
zandkool, Kompassla en 
daarnaast teunisbloemen en 
toortsen. 

17 (1g) Planten van 
humeuze ruigten 

Allerlei ruderale plekken, ook 
langs bosranden 

Ruderale plek met soorten als 
Bijvoet, Kleine klit, Kruldistel, 



Akkerdistel, Ridderzuring, 
Boerenwormkruid. 

Omvangrijke groeiplaats van 
Japanse-, Sachalinse- of 
Bastaardduizendknoop. 

 

Planten van gestoorde plaatsen of open, vochtige humusarme grond 

subgroep   fotowensen 

21 (2a) Storingsmilieus Voormalige voedselrijke 
graslanden in 
natuurontwikkelingsgebieden 

Grasland met verspreide 
Pitruspollen met ertussen 
bloeiende Kruipende 
boterbloem, Paardenbloem, 
Gestreepte witbol en Ruw 
beemdgras of ijsbaan met 
uitbundig bloeiende 
Zilverschoon 

22 (2b) Pioniers van 
stikstofrijke, 
natte grond 

Droogvallende oevers van 
voedselrijke plassen en intensief 
beheerde slootkanten waar 
schoningsmateriaal op de kant is 
gedeponeerd 

Droogvallende oever met 
bloeiende Blaartrekkende 
boterbloem, verschillende 
Tandzaad-soorten en 
Goudzuring en/of 
Moeraszuring 

23 (2c) Pioniers van 
matig 
voedselarme, 
vochtige grond 

‘Karresporen’ en andere vochtige, 
maar regelmatig droogvallende 
voedselarme tot matig 
voedselrijke, open plekken, 
meestal ook wat dichtgeslagen, 
zowel natuurlijk (venranden, 
zandige oevers beken), als door 
de mens gemaakt, zoals vochtige 
heidepaadjes, poelranden, open 
getrapte toegangen en lage 
plekken in weilanden 

Rijk bloeiende ‘plakkaat’ van 
Grondster op een zandpad in 
een boswachterij; bloeiende 
Muizenstaart in 
weilandtoegang met 
herkenbare koeienpoten; 
 

 

3 Planten van zeeduinen, zoute wateren en kwelders 

subgroep   fotowensen 

33 (3c) Kustplanten Wegbermen en parkeerplaatsen Lint van Deens lepelblad langs 
vluchtstrook van snelweg, 
liefst vanaf een viaduct; 
Bloeiende rozetten van 
Hertshoorn weegbree tussen 
bestrating van een 
parkeerplaats of ander stenige 
bereden plekken met ook 
andere begeleiders 

 

 



4. Water en oeverplanten 

subgroep  Foto wensen 

41 (4a) Planten van 
voedselrijke 
wateren 

Beken, meren, 
waterschapsleidingen, kanalen 
etc.  

Watergang/kanaal met goed 
ontwikkelde 
onderwatervegetatie en 
bloeiende waterlelies en/of 
Gele plomp en/of 
Watergentiaan   

42 (4b) Planten van 
voedselarme 
wateren 

Vennen, geïsoleerde ondiepe 
plassen (natuurontwikkeling) 

Ven met Drijvende egelskop 
(bv Kiploo of Grenspoel) 

Droogvallende heideplas met 
Oeverkruid (bv Brunstinger 
plassen) 

Ondiepe recent gegraven plas 
met bloeiende Drijvende 
waterweegbree en/of 
Ondergedoken moerasscherm 
en/of Moerashertshooi en/of 
Vlottende bies (bv landgoed 
Vossenberg) 

43 (4c) Planten van 
voedselrijke 
oevers 

Oever- en verlandingsvegetaties 
in voedselrijk water langs 
kanalen, zandgaten, meren en 
waterschapsleidingen  

Goed ontwikkelde en 
rijkbloeiende oeverbegroeiing 
met soorten als Kalmoes, 
Grote watereppe,  Kleine 
watereppe, Blauw glidkruid, 
Waterzuring, Water-
Kransmunt en/of 
Moerasvergeet-mij-nietje 

44 (4d) Planten van natte 
ruigten 

Verwaarloosde rietlanden en 
ruige ongemaaide waterkanten 
langs zandgaten, kanalen en 
veenwijken 

Natte rietruigte met soorten 
als Harig wilgenroosje, 
Poelruit, Moerasandoorn, 
Bitterzoet en Haagwinde (evt 
ook met Oranje springzaad) 

 

5. Bemeste graslanden  

subgroep  Foto wensen 

51 (5a) Planten van 
vochtige bemeste 
graslanden 

Graslanden  met Scherpe- en 
Kruipende boterbloem, 
Pinksterbloem, Madeliefje en 
paardenbloem 

Weiland vol boterbloemen, 
paardenbloemen en/of 
pinksterbloemen 

Intensieve grootschalige 
raaigras-graslanden zonder 
bloemen  

52 (5b) Planten van natte 
bemeste 
graslanden 

Natte hooilanden in beekdalen Hooiland met Dotterbloem, 
Moeraskartelblad en 
Waterkruiskruid (bv Reestdal) 

Hooiland met 
Moerasstreepzaad en Brede 
orchis (Drentsche Aa) 



6. Droge graslanden   

subgroep  Foto wensen 

61 (6a)         Muuurplanten  (Kerk)muur met Muurvarens 

62 (6b)  Planten van 
droge, neutrale 
graslanden 

Soorten in heischrale 
graslanden, droge zandige 
wegbermen en schrale taluds 
van waterschapsleidingen en 
kanalen 

Berm of talud met bloeiend 
Muizenoor  
 
 
 
 
 

64 (6d) Planten van 
droge, zure 
graslanden 

Soorten van zandverstuivingen, 
heischrale graslanden en 
spoorbanen 

Zandverstuiving met Buntgras 
en Heidespurrie 

Bloeiende Brem met 
ondergroei van  Zilverhaver, 
Schapenzuring 

 

 

 

7. Heiden, venen en schraallanden 

subgroep  Foto wensen 

71 (7a)    Laagveenplanten Kleine zeggenmoerassen 
 

Moerasvegetatie met een 
aantal herkenbare, bloeiende 
kleine zeggen (Zwarte, Ster-, 
Geelgroene zegge) en 
begeleiders als 
Egelboterbloem en 
Schildereprijs 

73 (7c) Blauwgraslanden  Vegetatie met bloeiende 
Spaanse ruiter (Eexterveld) 
met ertussen schemerende 
orchideeën 
 

74 (7d) Planten van 
natte heide 
 

 
Vochtige en natte heiden met 
vennen 

Groeiplek met Beenbreek , in 
bloei of in vrucht; 
Veentje met hoogveenmossen, 
Ronde zonnedauw, Kleine 
veenbes en Lavendelhei; 
Gewone dopheide vegetatie 
met Klokjesgentianen 

75 (7e) Planten van 
droge heiden                          

Droge heide, zandverstuivingen, 
Jeneverbesstruweel 
 

Paadje door reliëfrijke droge 
heide met bloeiende Struikhei 
met Stekelbrem, Tandjesgras 
en Borstelgras. 
 
 

 



8.  Zomen en struwelen 

subgroep  Foto wensen 

81 (8a)    Planten van 
kaalslagen 

Door kap of storm ontstane 
open plakken in bossen 

Vegetatie met 
Vingerhoedskruid, 
Wilgenroosje en Boskruiskruid 

82 (8b) Planten van 
voedselrijke 
zomen 

Randen van bossen op 
voedselrijke grond 

Ruigtekruiden begroeiing met 
Dolle kervel, Akkerkool, Geel 
nagelkruid en Hondsdraf 

    

84 (8d) Struweelplanten  (Doorn)struwelen Bloeiende struwelen van 
Sleedoorn, Meidoorn of Vlier 

 

9. Bossen 

subgroep   Fotowensen 

91 (9a) Planten van 
natte bossen 

Elzenbroek en bronbossen; oude 
beekmeanders 

Voorjaarsaspect van  stukje 
beekdal elzenbroek met loopje 
bijvoorbeeld Burgvallen of 
oude meander in Hunzedal 

92 (9b) Planten van 
droge, 
voedselrijke 
bossen  

Potkleibossen in NW-Drenthe, 
Gastersche Holt, Kleine Houten bij 
Gieten en plaatselijk in de 
beekdalen 

Voorjaarsaspect met bloeiende 
bomen en struiken met in 
ondergroei tapijt van 
Bosanemoon of Grote muur 

93 (9c) Stinsenplanten  Landgoedbossen  Voorjaarsaspect met 
bijvoorbeeld Boerencrocus, 
Holwortel of Vingerhelmbloem 

94 (9d) Planten van 
kalkrijke bossen 

(In delen van enkele) 
landgoedbossen 

Voorjaarsaspect met Daslook 

95 (9e) Planten van 
bossen droge, 
zure grond 

Eikenhakhoutbosjes op /langs 
essen; Eiken-berkenbos in 
heideontginningen, Grove 
dennenbossen 

Bosrand met Hengel of plek 
met rijkbloeiend Dalkruid 
 

 

 

 


