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 GRAS KIJKEN

afbeelding omslag: 
Ineke Bams
Vorig jaar is op het natuurbouwproject 
moerassmele gevonden en dat was een 
bijzondere vondst.

Grasroute: Kilometerhok 118-466, Floron District 11 (langs zoveel mogelijk verschillende 
vegetaties – midden in de wei, in de berm, de slootkant, het half verharde/onverharde pad)*
Gidsen: Ineke Bams (grassen kenner), Dick Smit (botanisch illustrator), 
Martha Renes (moleculair diëtist)

* Al vanaf het begin van deze eeuw wordt er ‘gehokt’ in Nederland. Per uurhok of 
kilometerhok houden (vrijwillige) floristen op streeplijsten bij welke plantensoorten er 
voorkomen. Al deze gegevens zijn aanwezig bij het Rijksherbarium in Leiden. Ze 
vormen een belangrijke referentie voor het huidige natuurbeleid en -beheer. Er zijn 
kilometerhokken waar je in een halve dag klaar bent en andere waar je gevraagd 
wordt minimaal een hele dag te inventariseren. Hokken reserveren en de vooruitgang 
van het project volgen kan op het digitale portaal www.verspreidingsatlas.nl. Via de 
reservering module wordt informatie over de geselecteerde kilometerhokken verschaft, 
waaronder de eerder aangetroffen Typische soorten en de geschatte moeilijkheids-
graad van het kilometerhok. Aan de moeilijkheidsgraad is een gevraagde (minimum en 
maximum) bezoekduur gekoppeld.

Km-hokken vind je op de topografische kaart. Dus gebaseerd op coördinaten.  
Van tevoren bekijken we welke variatie er is in het km-hok. Zijn er slootkanten, weiland, 
bosjes, akkers, tuinen, parken, bermen enz.? We moeten in elk geval alle soorten 
gebieden bekijken om zo volledig mogelijk te zijn. Eventueel moet er toestemming 
gevraagd worden aan een grondeigenaar (we gaan geen tuinen in; wel bijv. er vlakbij). 
Sloten en waterkanten bekijken we vanaf het water (kano). En dan wordt er een route 
bepaald. Meestal komen we er 2x per jaar: in juni en nog eens in augustus (soms  
ook meerdere dagen omdat we niet alles tegelijk kunnen doen). Wij kijken zoveel mogelijk 
naar bloeiende planten. maar eigenlijk moeten alle niet-bloeiende ook bekeken worden.
- natuurliefhebber en IVNer Ineke Bams

 GRAS KIJKEN 
ZATERDAG 21 SEPTEMBER, 14.00 - 17.00 uur 

Gras is veel meer dan groen: door 
de ogen van botanisch tekenaar 
Dick Smit is een kavel gras een ware 
weelde. Al je waarnemingen tot één 
vel brengen, daar gaat het om. 
Grassen zijn goed herkenbaar: ze 
hebben een karakteristiek bouw-
plan. Sommige kenmerken bevinden 
zich aan de stengel en het blad, 
andere aan de bloem en bloeiwijze. 
Met Gras Kijken zoomen we in tot 
op binoculair niveau. Delen van De 
Bovenlanden zullen de komende 
jaren verschalen, wat zal leiden tot 
een groter soorten rijkdom. Kunnen 
we daar al iets van zien? Beloning: 
een shot supergezond tarwegras.

Dag en tijd: zaterdag 21 september 
14.00-17.00
Nodig: loep, eigen mok, potlood 
HB, goed oog en geduld
Plaatsen: 10
Locatie: Moerasstrook Molenland* 
(Stichting De Bovenlanden) & serre 
van Mieke en Dick Lok, Molenland 
29  (IVN’er, kunst- en natuurliefheb-
ber, particulier boseigenaar)

Let op: er zijn grassen en grasachti-
gen! Russen, biezen en zegges lijken 
op grassen, maar zijn het niet!

* Langs het Molenland in het westelijke deel van De Bovenlanden bevindt zich al geruime
tijd een brede moerasstrook, die sterk verruigd was. In 1994 werd daarom door Landschap
Erfgoed Utrecht een beheers- en inrichtingsvoorstel opgesteld. Dit voorstel vormde de basis
voor een aantal aanpassingen aan dit terrein waardoor de waarde ervan voor flora, fauna
en mens zal toenemen. De doelstellingen voor het gebied zijn o.a. het handhaven van
de huidige biotopen voor planten- en diersoorten; het verkrijgen van een zo gevarieerd
mogelijk landschappelijk beeld (variatie, openheid); een educatieve functie d.m.v. het 
volgen van de natuurontwikkeling vanaf de er langs gelegen openbare weg, en de mogelijk-
heid om het particuliere deel te bezoeken. De aanpassingen hielden o.a. in dat een deel van 
de bovenlaag is afgegraven en dat de watergangen zijn uitgebaggerd. Het beheer bestaat 
uit het tweemaal per jaar maaien en afvoeren van de begroeiing. De elzen moeten regelma -
tig worden gesnoeid.
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ontstaan, in de tijd dat de dinosauriërs onze planeet nog bevolkten. De echte bloeitijd 
begon ongeveer 20 miljoen jaar later. Er ontstonden toen enorme grasvlaktes. Van-
daag de dag ontbreken ze in weinig ecologische formaties. In formaties als steppe, 
prairie en savanne zijn grassen dominant. 

De menselijke beschaving zou er heel anders hebben uit gezien wanneer er geen 
grassen waren geweest. De mens begon zijn ontwikkeling op de grasvlakten van de 
Afrikaanse savanne en overal waar de mens zich nadien vertoonde ontstonden 
grasvlakten en graanakkers. Oorspronkelijk zou Europa bedekt zijn met bos (niet ieder-
een is het hierover eens), maar door de komst van de mens nam gras de overhand. 
Ongeveer 9000 jaar geleden begonnen mensen wilde gerst en wilde tarwe te verbou-
wen in zuidwest Azië. Dat leverde aanvankelijk niet veel op, want de wilde rassen 
lieten bij het oogsten meteen hun zaden vallen. Door selectie ontstonden rassen 
waarvan de zaden in de aren bleven zitten. In andere delen van de wereld ontstonden 
uit grassen weer andere succesvolle voedingsgewassen. Ongeveer 10.000 jaar 
geleden ontstond in China of in Korea de rijstcultuur. In Midden-Amerika ontwikkelden 
ongeveer 4500 jaar geleden Indianen maïs tot voedingsgewas.

Voedingsgewas
Tot de grassen behoren een aantal zeer 
belangrijke voedingsgewassen zoals rijst, 
maïs en tarwe. En zonder de grassenfami-
lie zou er geen bier zijn, geen bamboe en 
geen rietsuiker. De grassenfamilie kent 
één specerij: citroengras of sereh.  

Als voedselbron voor de mens zijn 
grassoorten – in dit geval beter bekend als (wel-/geen glutenbevattende) graansoorten 
met name als koolhydraat-/zetmeelbron van belang. En met name de laatste paar 
jaar ook weer controversieel. Als reactie daarop zijn de jonge planten weer een hype 
als tarwegras e.d. in wat voor vorm dan ook. – Martha Renes, moleculair diëtetist

Tarwegras is onder hippe stedelingen een populaire ‘superfood’ dat wordt gekweekt 
uit ontkiemde tarwekorrels. Het jonge gras is afkomstig van de tarweplant. Tarwegras 
is rijk aan chlorofyl, bètacaroteen (vitamine A, C, E, B-12 en K, calcium, selenium, 
Magnesium en IJzer) en antioxidanten. Dit gras wordt daarom ook aangeprezen als 
een natuurlijk remedie voor een aantal gezondheidsproblemen. Het gras kan zowel 
binnen als buiten worden geteeld. De wortels en ondergrondse stengels worden veelal 
gebruikt voor kruidengeneesmiddelen.

- Eetbare gedeelte van volwassen grasplant a. Wortel.  b. Stengel.  c. Zaad. (=c)
- Graankorrel bestaat uit a. Zemel  b. Kiem  c. Zetmeellichaam  d. 
- a+b+c. (=d)

I. Gras

Kenmerken
In Nederland kennen we ongeveer 140 verschillende soorten gras. De wetenschappe-
lijke naam is Poaceae of Gramineae. Grassen hebben rolronde stengels die meestal hol 
zijn en zelden hout bevatten. Zoals de meeste stengels bestaat ook de grasstengel uit 
leden en knopen. De knopen zijn meestal verdikte plekken waaraan de bladeren vast 
zitten. Bij grassen zit er steeds maar één blad aan een knoop. De bladeren van 
grassen staan in twee rijen; ze staan als het ware om en om. Ze bestaan uit een 
bladschede en een bladschijf. De bladschede zit als een koker om de stengel. Op de 
overgang tussen bladschede en bladschijf zit vaak een vliesje: het tongetje. Dit vormt 
een belangrijk kenmerk voor de herkenning van bepaalde grassoorten. 

Bouwplan
Grassen hebben net als andere zaadplanten bloemen. De schoonheid ervan blijkt pas 
bij het gebruik van een loep. De bloeiwijze bevindt zich doorgaans aan de top van de 
stengel. De stengel die de bloeiwijze draagt wordt halm genoemd. Onder bloeiwijze 
verstaan we de wijze waarop de bloemen in een plant gegroepeerd staan. De funda-
mentele eenheid van de bloeiwijze is het aartje. Aan de voet van een aartje zitten twee 
schutblaadjes, de kelkkafjes. Boven deze kelkkafjes kun je afhankelijk van de grassoort 
1 tot ongeveer 12 bloemen aantreffen. Onder elke bloem zitten nog eens twee kafjes: 
het lemma en het palea. (De gebruikte terminologie kan voor leken verwarrend zijn.)

Verspreiding
Grassen komen overal voor, van de beide poolcirkels tot de evenaar en van de 
bergtoppen tot aan de zee. Volgens schattingen beloopt het aandeel van de grassen in 
het totale plantendek van de aarde ca. 20% en zijn ze er de voornaamste component 
van. Dat is niet altijd zo geweest, want de grassen zijn ‘pas’ 70 miljoen jaar geleden 
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Cellulose:
Vezelstof o.a. in zemel en stengel van volwassen (tarwe)grasplant. De mens mist 
hiervoor enzymen om te kunnen verteren.

Graankorrel rijk aan:
Zetmeel=koolhydraat, vezelstof, B-vitamines (in de kiem alle voedingsstoffen om 
nieuwe plant te kunnen vormen)

Chlorophyl:
Groene kleurstof in plant. Zorgt voor koolzuurassimilatie; bevat o.a. magnesium en ijzer

Dopamine/Serotonine:
Gelukshormonen/Neurotransmitters; benodigde voedingsstoffen o.a.: Magnesium, 
IJzer, vitamine D (zonlicht!), cholesterol

Prebiotica:
Vezels die door gezonde bacteriën (= Probiotica) verteerd worden. Probiotica zijn op 
hun beurt nodig voor een goede vertering, -weerstand en -stoelgang. Nb. Altijd in 
combinatie met voldoende vocht!

Glutenbevattende granen/grassen:
Tarwe, haver, gerst, rogge, spelt en kamut

Niet-glutenbevattende granen/grassen:
Rijst, amaranth,, gierst, maïs, boekweit

Bouwgewas
Stevige grassen worden al eeuwenlang als constructiemateriaal gebruikt. Denk maar 
aan bamboe en riet. De ontwikkeling van gazons en andere grasmatten is bijna een 
wetenschap op zichzelf. Het bedrijf SolidPack heeft in 2009 een verpakking ontwikkeld 
waar een grote hoeveelheid gras in is verwerkt. Voor het karton gebruikt Solidpack 
gemaaid gras uit gebieden van Staatsbosbeheer. ‘Staatsbosbeheer wil van het 
overtollig gras af, en voor ons is het een goedkope grondstof,’ vertelt directeur Schut. 
Het bedrijf hoopt 15.000 ton gras te kunnen verwerken tot kartonvezels.

Biomassa
Olifantsgras kan dienen als biomassa-grondstof voor de duurzame productie van 
energie en tal van materialen, zoals bioplastic. Daarmee is het een ideale grondstof in 
de innovatieve duurzame productiecyclus. Wageningen UR heeft hiervoor, samen met 
partners, een kringloopketen ontwikkeld. Het heeft eigenschappen die duurzame 
toepassingen binnen handbereik brengen en is na twee jaar productief. Voorjaar 2013 
wordt het gewas aangeplant, waarna het na twee jaar een hoogte van circa drie tot 
vier meter zal hebben bereikt.

Miscanthus, een meerjarig reuzengras, levert een stengelrijk gewas dat uitstekend kan 
worden ingezet voor de productie van warmte en elektriciteit. De biomassa wordt nu 
vooral aangewend als grondstof voor de productie van biobrandstoffen zoals bio-
ethanol. 

Determinatie
We hebben op De Bovenlanden een keer de knolorchis gevonden. Dat is een hele 
bijzondere, tenminste, de geelgroene knolorchis dan. Hij ziet er niet uit hoor! Het is 
een klein plantje en HEEL bleek. Het is heel bijzonder als je die vindt! Als we die 
vinden is de hele groep helemaal euforisch. Dan is het net alsof er een bijzondere 
vogel aangetroffen wordt. Zo van jee.. ik heb hem! – Mieke Lok

Determinatie is in de biologie het ‘op naam brengen’ van een planten- of diersoort, dat 
wil zeggen bepalen tot welke soort een bepaald exemplaar behoort. Hiervoor wordt 
meestal gebruik gemaakt van determinatietabellen of determinatiesleutels, aan de 
hand waarvan men door het beantwoorden van vragen over waarneembare kenmer-
ken van het exemplaar naar een nieuwe vraag wordt geleid, tot er uiteindelijk nog 
maar één mogelijke soort over is.

De ‘grasbox’ van SolidPack   

De Heidemaatschappij probeerde in de jaren
‘30 het drogen (van gras) op een rek uit  
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Noot: eind september zijn de meeste grassen uitgebloeid en/of gemaaid, dus iets 
lastiger tijd te inventariseren dan in het voorjaar. Het is echter mogelijk om grassen zonder 
bloeiwijze te determineren aan de hand van vegetatieve kenmerken. Je moet dan kijken 
of het blad is gevouwen of gerold en hoe de oortjes en tongetjes er uit zien. Deze 
menselijk klinkende onderdelen zijn te vinden op de plek waar het blad is aangehecht 
aan de stengel.

Voor de km-hokken gebruiken we de standaard formulieren van Floron. Voor onze 
eigen terreinen gebruiken we eigen schema’s, opgesteld met die soorten die je 
mogelijk kunt verwachten. En ook omdat we de aantallen proberen in te schatten.
- voorzitter Stichting de Bovenlanden Otto van Asselen

IVN De Ronde Venen & Uithoorn Planteninventarisatie Molenland, Stichting De Bovenlanden
De inventarisaties worden uitgevoerd volgens twee verschillende methoden: de 
FLORON methode, hierbij wordt alleen genoteerd dat de plant aanwezig is. In de 
lijsten wordt dit aangegeven met een *; de Tansley methode, hierbij wordt aan de 
hoeveelheid voorkomende planten op het terrein een code toegekend:

1. Sporadisch; op het gehele terrein komen enkele exemplaren voor (1 - 3).
2. Zeldzaam; op het gehele terrein komen een gering aantal exemplaren voor  

(4 - 10).
3. Schaars, hier en daar; op een aantal plaatsen komen groepjes voor,  

totaal niet meer dan 10 - 20.
4. Plaatselijk talrijk 20 - 100 exemplaren.
5. Talrijk, regelmatig verspreid, 20 - 100 exemplaren.
6. Plaatselijk zeer talrijk, > 100 exemplaren.
7. Zeer talrijk, regelmatig verspreid, > 100 exemplaren.
8. Soort domineert, samen met andere soorten.
9. Soort domineert, bedekking > 50%.

Meting (2010)

Gras, engels  raai 1
Gras, fiorin 4
Gras, frans raai, glanshaver 2
Gras, getand vlot 
Gras, hoog struis
Gras, lies
Gras, manna 2
Gras, moeras  struis 4
Gras, reuk 3 

Meldingskaartje van stichting Floron  
voor enkele waarnemingen.  
Meldingskaartjes zijn bedoeld voor losse 
waarnemingen van bijzondere soorten of  
van soorten op bijzondere groeiplaatsen. 
Vooral geschikt voor de hoge nood  
en voor een enkele waarneming.

Gras, riet 3
Gras, rietzwenk
Gras, ruw beemd
Gras, straat
Gras, struis 3
Gras, timothee
Gras, varkens
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LEGENDA

Km-hok 118-466
Floron District 11

slootkant

weiland (midden op)

moerasstrook (natuurbouwproject Stichting De Bovenlanden)

pad (onverhard)

tuin

luwbosje

kleiput oever

bos (particulier)
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Een km-hok vind je op de topografische 
kaart. Dus gebaseerd op coördinaten.  

Van tevoren bekijken welke variatie er is 
in het km-hok. Zijn er slootkanten, weiland, 
bosjes, akkers, tuinen, paden, bermen 
enz.? In elk geval alle soorten gebieden 
bekijken om zo volledig mogelijk te zijn. 
Per deelgebied een stuk afzetten met touw 
en paaltjes. Eventueel toestemming vragen 
aan een grondeigenaar (geen tuinen in; 
wel evt. er vlakbij). Sloten en waterkanten 
bekijken vanaf het water (kano). 

Zoveel mogelijk naar bloeiende planten 
kijken. Maar ook naar alle niet-bloeiende. 

Eerst wordt er bijna niet gelopen, want 
alles moet gevonden, gedetermineerd 
en aangestreept worden. Later kun je 
meer doorlopen voor de aanvullingen. 

Bij een groep als ganzen achter mekaar! 
Een Floron streeplijst vul je in per km-hok. 

tijdstip: met laag hangende avondzon 
seizoen: voor de 1e (juli) of 2e maaibeurt (september)
temperatuur: zomers

GRAS
KIJKEN ROUTE
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Strepen
Dat stukje waar het dan voorkomt is niet toegankelijk voor het grote publiek.  
Dat kan ook niet, want er staat ook zonnedauw en dergelijke. Dat wordt allemaal 
vertrapt. Wij lopen echt als ganzen achter mekaar en Otto wordt altijd erg zenuw-
achtig als we dus uit de rij gaan, want er staan zoveel leuke planten… Dat vertrap 
je gewoon. - Mieke Lok

Verschaling
Wij vinden het heel leuk dat dit wat moerasachtig gaat worden. Er zullen in onze 
tuin ook dingen gaan veranderen. Want achter die stuw gaat het waterpeil zo’n stuk 
omhoog en dat zal dus invloed hebben op je planten, wat we daar hebben staan. 
Maar ik vind het eigenlijk wel interessant. Ik zie wel wat er gaat gebeuren. We 
hebben er niet zo’n probleem mee. Wij vinden het eigenlijk wel leuk. Nou ja, dan 
gaat het ene soort dood en dan komt er weer wat anders op! Riet komt er hier niet 
eens. Want zelf zo’n rietkraag vind ik altijd erg mooi. Maar dat krijgen we dus niet.
 - Mieke Lok

Weiland ingezaaid met verrijkt engels        Verschraald nat grasland bij het natuurbouwproject
raaigras voor de melkveehouderij        van Stichting de Bovenlanden aan het Molenland
II. Kijken

II. Kijken

Natuurgetrouw
Alles is in principe het tekenen waard. Probeer maar ‘s de kleur wit te omschrijven, 
bijvoorbeeld. Het gaat erom dat je al je waarnemingen tot één vel brengt, in een 
mooie compositie. Veel ruimte heb je daarvoor niet nodig nee. Dit beroep kun je 
aan de keukentafel uitoefenen. Je hebt er wel veel tijd voor nodig. – botanisch 
illustrator Dick Smit 

Een botanische tekening of schildering van een plant toont een gedetailleerde en 
wetenschappelijk verantwoorde weergave van een plant of delen van een plant, met 
aandacht voor de specifieke kenmerken die de plant van andere onderscheidt. De 
afbeelding kan een prototype of een portret van een individuele plant zijn. Het 
hedendaagse botanisch tekenen bouwt voort op een eeuwenoude traditie waarbij 
onderzoek, correcte weergave van het onderwerp en creativiteit in compositie en 
beeldtaal worden gecombineerd. 

In een tekening vallen waarneming en vertelling samen: er kunnen details helder 
weergegeven worden, beschadigde delen gerepareerd, en kunnen precies die details 
naar voren gehaald worden die de wetenschapper het belangrijkst vindt. Hoe oud de 
kunst van het weergeven (op een wetenschappelijk verantwoorde wijze) van planten is 
weet niemand precies. Er zijn echter houtsneden bekend van rond 1500. In 1484 
verscheen het Latin Herbarius en rond 1500 Ortus Sanitatis. Dit waren echter meer 
folkloristische weergaven van de plant. Het werd dan ook meer gebruikt als decora-
tieve illustraties dan een correcte weergave te geven van de plant die beschreven 
werd. De proporties waren vaak niet goed en de lijnvoering was nogal grof. Niet veel 
later, 1530-1540, kwamen er echter kunstenaars die de planten wel correct wilden 
weergeven en ook zo goed houtsnijwerk konden maken dat er heel gedetailleerde 
afbeeldingen kwamen van planten.

De meeste van deze vroege platen werden gebruikt in kruidenboeken voor medicinale 
doeleinden. Het waren dus in eerste instantie niet de botanici voor wie de boeken 
bestemd waren maar voor artsen en apothekers. In de 17e eeuw ontstond er een trend 
in het uitgeven van het ‘florilegium’ (wat letterlijk vertaald bloemenboek betekent). In 
deze boeken is de tekst ondergeschikt aan de afbeelding. Ook werden dergelijke 
boeken in opdracht geschilderd. Bloemen kwamen meer in de mode. Naast de 
kruidentuinen, moestuinen en de medicinale tuinen kwamen er ook steeds meer 
bloementuinen. Dit verklaart de opmars van het florilegium. Florilegia waren zogezegd 
catalogi van verzamelingen van planten die men in de tuin had.

Een andere belangrijke ontwikkeling in de botanische wereld zorgde ervoor dat de 
illustraties die gemaakt werden wetenschappelijk correct moesten zijn. Dit was het 
ontdekken van nieuwe planten in de nieuw ontdekte delen van de wereld. Planten uit 
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Azië die niet levend naar Europa konden worden verscheept moesten ter plekke 
getekend en geschilderd worden. Zaden, gedroogde exemplaren e.d. werden dan 
meegestuurd naar Europa. Veel van de informatie over de planten moest men dus 
halen uit de beschrijving van de botanicus en zijn tekenaar.

100.000 x meer
Naturalis heeft tekenaars en taxonomen in dienst. Taxologen identificeren soorten en 
publiceren teksten. Tekenaars verduidelijken de tekst. Door een binoculair met teken-
spiegel kijken de tekenaars met het ene oog naar het plantje of beestje en met het 
andere oog zien ze hun hand, het papier en hun potlood. De tekeningen leggen 
dingen uit die je moeilijk kunt beschrijven of fotograferen. Een beeld zegt 100.000 x 
meer dan woorden.

Hunnie sprak Leni Duistermaat, gespecialiseerd in grassoorten en momenteel bezig met 
het aanleggen van omvangrijke digitale flora’s opdat niet alleen wetenschappers met 
kennis van Latijnse namen, maar een ieder op basis van visuele vergelijking soorten 
kan identificeren. Met digitale plaatjesgestuurde sleutels kun je bovendien sneller planten 
op naam brengen. Is een grass-app waarmee je soorten kunt identificeren de toekomst? 
Een app die aangeeft hoeveel soorten grassen en bloemen er zich bevinden op de kavel 
waar jij loopt. Of die op basis van ingevulde watergegevens als hardheid en voedsel-
rijkheid een voorspelling voor de toekomstige flora van verschralende kavels van de 
Bovenlanden doet. 

Nieuwe buitenbeelden
De Hollandse wolkenluchten en landschappen zijn van oudsher een geliefd onderwerp 
voor schilders. Schitterende vergezichten, oude knotwilgen en sappig groen gras zijn 
bron van inspiratie voor de aquarellerend amateur. Door technisch tekenaars en weten-
schappers aan elkaar te koppelen krijg je heel andere buitenbeelden van de Bovenlanden.
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VERWONDERING
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Agendatip! Zondag 29 september, Science Talks
De wilde flora van Nederland omvat zo’n 2000 soorten en is nog steeds toenemend. 
Taxologe Leni Duistermaat is Curator Q-bank invasive plant species. Hoe komen er 
eigenlijk steeds soorten bij? www. naturalis.nl

Bronnen:
Dit paspoort is een samenvoeging van persoonlijke gesprekken, krantenknipsels uit het 
nieuws, het prachtige boek De Venen in Kaart, en diverse online bronnen. Met dank aan 
Leni Duistermaat, Anita Walsmith Sachs, Dick Smit, Mieke Lok, Ineke Bams, Ria Waal, 
Martha Renes, Otto van Asselen, Jan van’t Riet.

De werkgroep planteninventarisaties houdt zich bezig met het inventariseren van planten 
in verschillende gebieden in De Ronde Venen en Uithoorn, bijvoorbeeld t.b.v. IVN-
excursies. De werkgroep heeft elk jaar eind april een planningsavond waarop de 
gebieden onder de werkgroepleden worden verdeeld. In mei en juni is het de meest 
geschikte tijd om te inventariseren. De werkgroep bestaat uit ongeveer 20 leden, die 
een of meerdere keren mee doen aan de inventarisaties. Een aantal leden van de werk-
groep inventariseert o.a. voor FLORON, de stichting Floristisch Onderzoek Nederland 
en voor de Stichting De Bovenlanden. ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn
www.debovenlanden.nl/inventarisaties/

Stichting FLORON coördineert en stimuleert vrijwilligers die landelijke telprojecten 
voor planten uitvoeren, geeft voorlichting en advies, voert ecologisch onderzoek uit 
ten behoeve van wetenschap, beheer en beleid en beschermt plantensoorten en hun 
leefgebieden. Het Landelijk Bureau zorgt voor begeleiding en methodische ondersteu-
ning van floristen en voor controle en opslag van gegevens in de landelijke floradat-
bank FLORBASE. De gegevens uit de databank staan, samen met de bijbehorende 
expertise, ter beschikking voor wetenschappelijke onderzoek en onderzoek ten dienste 
van de bescherming van flora, vegetatie en milieu. www.floron.nl

Naturalis (Nederlands Centrum voor Biodiversiteit) werkt aan biodiversiteit met een 
collectie van wereldformaat, een combinatie van onderwijs, onderzoek, publieksedu-
catie en persoonlijke beleving en een academische werkplaats waar NCB Naturalis 
met Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam en Wageningen University samen 
onderzoek doen.  Biodiversiteit is het leven in al zijn verschijningsvormen. Van de 
kleinste schimmels tot de grootste dieren. www.naturalis.nl

Hoe leg je de natuur vast? Deze vraag belichtte drs. Hans Mulder, conservator Artis 
Bibliotheek afgelopen juni in de Artis Academie lezing Naar het leven, de betekenis 
van natuurhistorische afbeeldingen. De Artis Bibliotheek beheert een van de grootste 
collecties dierenprenten (circa 90.000) ter wereld: de zogenaamde Iconographia 
Zoologica. Momenteel wordt gewerkt aan de digitale ontsluiting van deze collectie.
www.artis.nl/nu/agenda/2013/06/04/naar-het-leven/

Heukels’ Flora, 199 & Heukels’ Flora, Botanisch Basisregister en Standaardlijst 2003 
vormen de basis voor een omvangrijke digitale database aan soorten. www.soortenbank.nl

Knnv, vereniging voor veldbiologie: www5.knnv.nl

Eric van den Hoeve, Een wereld zonder gras is ondenkbaar, aug 2011

Caroline Elfferich, Een stom hok, Over het inventariseren van planten. Artikel in Natura 
(feb 2013) over Baudewijn Odé van Stichting FLORON.  
Zie ook Vroege Vogels, zondagmorgen 23 september 2012.

Dick Smit: www.dick-smit.nl  www.botanischkunstenaarsnederland.nl

Biomassa
www.wageningenur.nl/nl/show/Genetische-verbetering-miscanthus-voor-productie-biomassa

Botanisch woordenboek van Henk Eggelte

Colofon
Hunnie is een project van ontwerpers 
Henriëtte Waal & Sophie Krier, ontwikkeld 
in opdracht van Centrum Beeldende Kunst 
Utrecht (Ella Derksen) en mogelijk gemaakt 
door Programmabureau Utrecht-West / 
Provincie Utrecht, Stichting DOEN, Fonds 
voor Cultuurparticipatie en Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Hunnie is per 1-1-2013 
ondergebracht bij Landschap Erfgoed 
Utrecht. Hunnie dankt dit avontuur mede 
aan Zorgboerderij Amstelkade, SBB, 
Museum de Ronde Venen, De Kweektuin 
en alle gidsen.

www.hunnie.nu

grafisch ontwerp: 
hunnie & studio auke triesschijn 

fotografie: 
Hunnie  
natuurfotograaf Ruud van Middelkoop, 
IVNers en auteurs (zie bronnen)Portret van Basis Besler (1561 - 1629)
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D
it paspoort laat je naar de Bovenlanden kijken door de ogen en kennis van een grassenkenner.  

D
oor een andere lens op te zetten ervaar je andere dingen. H

unnie legt m
et deze route een vergroot- 

glas op het gebied om
 het landschap anders te leren lezen.


