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Wat de een ziet als onkruid, 

vindt de ander een aanwinst 

voor de tuin. Met deze gids zijn 

de 146 meest voorkomende 

wilde planten al in een vroeg 

stadium gemakkelijk te herken-

nen. Elke plant wordt namelijk 

ook afgebeeld in het kiemstadi-

um, wanneer de eerste blaadjes 

net zichtbaar zijn. 

Aan deze geheel herziene elfde 

editie van Henk Glas’ klassieker 

zijn niet alleen meer foto’s toe-

gevoegd, maar ook een handig 

overzicht om snel te zoeken op 

kiemplant. Daarbij is er extra 

aandacht voor hoe schadelijk of 

lastig de planten kunnen zijn, of 

juist mooi als tuinplant, nuttig 

voor bijen, vlinders en vogels, of 

zelfs beschermd! 

Onmisbare 

gids voor  

alle  

tuiniers

“Al jaren een  

vertrouwde gids  

bij de vraag: laat  

ik het staan of  

moet het eruit?”
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Voorwoord 3

Voorwoord

Dit onkruidenboek is een geheel herziene en uitgebreide uitgave van het zo bekende
Akkeronkruiden en Weide-onkruiden. Tekst en foto’s zijn totaal herzien. Ook het aantal
beschreven onkruiden is, mede op verzoek van gebruikers, uitgebreid met nieuwe
probleemonkruiden. Ondanks die uitbreiding geeft dit boekje geen volledig totaalbeeld
en ook geen flora-achtige beschrijving. Velen willen een plant op het gezicht kunnen
herkennen zonder veel precisiewerk. Daarom zijn de planten in vorm en kleur zo
natuurgetrouw mogelijk afgebeeld. Per onkruid is steeds een foto als jong plantje
opgenomen. Het jeugdstadium speelt immers meestal de hoofdrol bij de noodzaak
van het herkennen. Soms is daarvoor een plant met kiemblaadjes (kiemplant) gebruikt,
maar meestal een plant die naast kiemblaadjes ook al echte blaadjes heeft. Dit geeft
namelijk veel meer houvast dan alleen de kiemplant. 
Van ieder onkruid is verder een foto van de bloeiende plant opgenomen. 
Van bijzonderheden, die voor de plant specifiek zijn en die herkenning
vergemakkelijken, treft u ook afbeeldingen aan.

De afbeeldingen geven een indruk van de onkruiden in hun meest ideale
verschijningsvorm: afwijkingen in vorm en kleur komen echter regelmatig in de natuur
voor.
De begeleidende tekst is eenvoudig gehouden en heeft betrekking op het gemiddelde
gedrag van het (on)kruid. Meer factoren kunnen dit gemiddelde beïnvloeden. 
Zo kan de standplaats in combinatie met het gewas het beeld verstoren.

Voor onkruidbestrijding bestaan veel mogelijkheden wanneer men het gedrag van het
onkruid kent. Om dat gedrag te doorgronden is het noodzakelijk eerst te weten om
welk onkruid het gaat en daar kan deze uitgave bij helpen.
De benaming (Nederlands en Latijns) is volgens de 23e druk van Heimans, Heinsius en
Thijsse’s geïllustreerde Flora van Nederland.

Ing. H. Glas
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17Komkommerfamilie

De heggerank is lid van de
komkommerfamilie (Cucurbitae). 

Tot deze familie behoren diverse
cultuurgewassen zoals komkommers en
augurken.
Al deze cultuurgewassen hebben als
gemeenschappelijk kenmerk dat ze
vruchten dragen met grote hoeveelheden
sap. Wat dit betreft is de heggerank een
buitenbeentje, want deze vormt, voor
mensen oneetbare, rode bessen.
Heggerank vinden we vooral in heggen
en struwelen. Vanuit grote en dikke
knolvormige wortelstokken loopt de plant
in het voorjaar uit met stengels die al
gauw een paar meter lang worden. 
Aan de stengels ontstaan bladeren met
3-5 lobben en ranken, met behulp
waarvan de plant omhoog klimt.
Heggerank is een tweehuizige plant; er
zijn dus afzonderlijke mannelijke en
vrouwelijke planten. De soort-aanduiding
dioica geeft al aan dat de plant twee
vormen kent. Heggerank bloeit van mei
tot september met groenachtig witte

bloemen. De bloemen vinden we in de
oksels van de bladeren en vallen
nauwelijks op. Heggerank wordt bestoven
door insecten zoals de meeste planten
met groenachtige bloemen. Elke bloem
heeft vier meeldraden. De vrouwelijke
bloem heeft een 3-lobbige stijl. De bloe-
men van de mannelijke planten zijn
groter dan die van de vrouwelijke en
hebben ook langere stelen.
De plant heeft dikke gedraaide wortel-
stokken, die in vroeger dagen in de
homeopathie werden gebruikt tegen
onvruchtbaarheid. Hierbij moest men heel
goed oppassen want een te royale
inname kon tot ernstige vergiftiging
leiden. De heggerank wordt thans
gebruikt in homeopatische mengels voor
sommige reumatische polyatrische
aandoeningen.

Heggerank Bryonia cretica spp. dioica

Heggerank heeft witte bloemen met 5 kroon-blaadjes Het blad van heggerank is puntig en diep ingesneden
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Perzikkruid is een eenjarige plant die
van voedselrijke grond houdt. Zij

groeit met opgaande stengels en kiemt in
het voorjaar. Om de kiemplant van ande-
re veelknopigen te onderscheiden, is het
goed de bladverhoudingen te vergelijken,
hetgeen heel duidelijk met de afbeeldin-
gen wordt getoond. Perzikkruid is een
echte duizendknoop en dat is te zien aan
de knopen in de stengels. Perzikkruid en
andere veelknopigen worden vaak rood-
been genoemd naar de roodverkleuring
van de stengeltjes in een jong stadium.
De bladeren zijn zonder steeltje aan de
stengels bevestigd. Op deze tamelijk
gladde bladeren komt vaak een donkere
vlek voor, die is omgeven met allerlei
legenden. Het is evenwel geen kenmer-
kend verschijnsel, want andere veelknopi-
gen hebben dit ook. Een ander kenmerk,
dat wel heel specif iek bij perzikkruid
hoort, is het bewimperde tuitje. Deze
bewimpering is te zien wanneer de sten-
gel bij een knoop uit elkaar wordt getrok-
ken. Het vlezige omhulsel (tuitje) laat dan

30

Perzikkruid Polygonum persicaria

Duizendknoopfamilie

Let bij de kiemplant van perzikkruid vooral op de bladver-
houdingen. Dit is een herkenbaar verschil met andere
duizendknopigen

Bloeiwijze van perzikkruid

De perzikachtig gekleurde bloemknoppen
verraden mede de herkomst van de naam

aan de bovenrand de haren van de
bewimpering zien. Perzikkruid bloeit van
juli tot de herfst met vrij veel perzikkleu-
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rige bloemaartjes die, met uitzondering
van de aartjes aan de uiteinden, in de
bladoksels zitten. De vruchtjes zijn aan
één kant rond, aan de andere kant plat
en soms driekantig. Gemiddeld ontstaan
er 500 zaden per plant. Perzikkruid wordt
minimaal 80 cm hoog. Vroeger werd f ijn-
gehakt blad gebruikt ter verkoeling bij

open wonden; het werd ook aangewend
bij aambeien, maagaandoeningen en
nierstenen.
De naam perzikkruid en ook de Latijnse
naam persicaria duiden op de perziktint
van de bloempjes. De geslachtsnaam
Polygonum is gevormd uit poly (veel) en
gonu (knoop): veelknoop.

31

Polygonum persicaria Perzikkruid

Duizendknoopfamilie

De uit elkaar getrokken stengel laat de haren op het
witte tuitje heel duidelijk zien

Een stengelknoop van perzikkruid. Op het tuitje is de
bewimpering te zien
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