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Basiscursus Wilde planten 2021 

 

 

 Weet jij welke bloem hier zo uitbundig bloeit? 

 

 

 

 

 Hoe heet deze plant die op vogelmuur lijkt? 

 

 

 

 

 Is dit nou een lathyrus of een wikke? 

 

 

 

Wil je op dit soort vragen een antwoord weten? En vind je het leuk om uit te zoeken welke naam 

er bij een plant hoort om er zo meer over te weten te komen? 

Ben je daarnaast ook nog geïnteresseerd in de eigenschappen van deze planten? Bijvoorbeeld 
waarom je bosanemonen meestal in het bos vindt en fluitenkruid in een stikstofrijke berm? 
Kortom als je graag meer over wilde planten wilt weten, dan is de basiscursus wilde planten echt iets 
voor jou!  
Je zoekt van allerlei wilde planten in het veld de naam op, tot welke plantenfamilie ze behoren en 
waar ze zoal voorkomen. 
 
Opzet en inhoud 
We streven naar zeven fysieke bijeenkomsten en daarnaast drie excursies. Zolang het volgens de 
RIVM-richtlijnen niet lukt om fysiek bij elkaar te komen, schakelen we over op een digitale vorm.  
 
De nadruk in deze cursus ligt op veel zelf oefenen. Voorafgaand aan de les ontvang je digitaal een 
opdracht die je individueel of in een tweetal uitvoert.  Op de cursusavond (of via Zoom) bespreken 
we de opdracht, geven uitleg over een aantal botanische begrippen en oefenen met determineren.   
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Wat komt er aan de orde?  

• Meestal staan twee families centraal, met daarbij aanvullend een plantkundig onderwerp 

• Indeling van het plantenrijk 

• De opbouw van de planten 

• De namen en functies van de verschillende onderdelen van een plant 

• Uitleg bij de vaktermen die gebruikt worden  

• Het op naam brengen van planten met de Veldgids Nederlandse Flora. 
 
 
Begeleiding 
De cursus wordt georganiseerd door de plantenwerkgroep van de KNNV Breda en verzorgd door 
Charles Schils, Erik van der Hoeven en Jacques Rovers.  
 
Waar en wanneer 
De cursusbijeenkomsten zijn op de woensdagavonden: 24 maart, 21 april, 19 mei, 23 juni, 25 
augustus en 22 september telkens van 19.30 uur tot 22.00 uur in het duurzaam leslokaal van 
Boerderij Wolfslaar in Breda.   
De veldexcursies zijn op zaterdagochtend: 29 mei, 3 juli en 28 augustus van 9.30 uur tot 12.30 uur.  
 
Kosten 
De kosten voor de cursus bedragen € 70,- voor leden van de KNNV Breda. 
Niet-leden kunnen voor € 80,- deelnemen en krijgen een jaar gratis lidmaatschap ingaande per 1-1-
2021.  
Bij de kosten zijn inbegrepen koffie /thee en een syllabus van de lesstof. 
 
Materialen 
Voor de cursus heb je een flora en een loep nodig 
We gebruiken de Veldgids Nederlandse Flora, van Henk Eggelte (laatste druk uitgave april 2021), een 
uitgave van de KNNV Uitgeverij (het boek kost ca € 45,-). Voor de cursus is aanschaf van deze gids 
noodzakelijk. Je kunt de Veldgids voor een gereduceerde prijs via KNNV Breda aanschaffen. Let op: 
de nieuwe druk komt pas later in het voorjaar uit. In verband met talrijke naamsveranderingen en 
aanvullingen zijn oude drukken niet bruikbaar. Wacht met aanschaffen tot de flora beschikbaar is 
 
Aanmelden 
Aanmelden via plantenwerkgroep@breda.knnv.nl met vermelding van naam, adres, woonplaats, 
telefoonnummer en mailadres. Meer informatie kun je inwinnen bij 076 5875353 (Jacques Rovers) of 
via plantenwerkgroep@breda.knnv.nl 
Het aantal deelnemers is maximaal 20. Datum aanmelding is bepalend voor de deelname. Meld dus 
tijdig aan. Kort na aanmelding ontvang je een bericht over de deelname. 

 

 

 

 
KNNV Afdeling Breda 
Secretariaat: Hortensiastraat 4b, 4818 GM Breda 
Tel: 06-53890309 E-mail: secretaris@breda.knnv.nl 

 

mailto:plantenwerkgroep@breda.knnv.nl
mailto:plantenwerkgroep@breda.knnv.nl

