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Illustraties (vervangen door: KNNV Werkgroep Grassen en 

Schijngrassen, behalve als anders vermeld).



Overeenkomsten/Thema

• Groen, sprietig, frutselige kleine bruine, groene of 
witte bloemen

• Windbestuivers, geen kleuren ‘nodig’

• Lastig, veel variatie



• Wereldwijd ca. 8000 soorten grassen (Poaceae/Gramineae), 
5500 soorten cypergrassen (Cyperaceae), 400 soorten
russen/bloembiezen (Juncaceae)

• 1/3e van de planten-biomassa wereldwijd bestaat uit
grasachtigen!

• Economisch belang

-voedsel: rijst, tarwe, gerst, rogge, mais, suikerriet. 

-gras als veevoer. 

-bouwmateriaal: Riet voor daken, biezen mandjes. Bamboe om 
hele huizen van te bouwen. Trilgraszegge als matrasvulling. Gras 
voor gazons en sportvelden.



Evolutie grasachtigen
• Grassen zijn 65 miljoen jaar geleden ontstaan, rond 40 miljoen jaar geleden massaal verschenen

• Laat mesozoicum: klimaat koeler en droger, ‘bos breekt open’

• Grassen leggen snel CO2 vast > verdere temperatuurdaling

• Veel droge biomassa > branden

• Co-evolutie met (zeer) grote grazers

• Fytolieten als verdedigingsmechanisme tegen grazers (stevigheid, moeilijker verteerbaar) > grazers 
ontwikkelen sterkere tanden

• Kruimelige bodemstructuur graslandbodems > meer verwering (silica)mineralen

• Meer beschikbaar silica door grassen > meer beschikbaar in oceanen > meer kiezelwieren

• Kiezelwieren leggen CO2 vast in oceaanbodem > minder CO2 in de atmosfeer, hiervan profiteren C4-
grassen



Graslanden als ecosysteem

• Voorkomen natuurlijke graslanden op 
wereldschaal bepaald door neerslag; 
savannen in de tropen, steppen en prairies in 
gematigde streken (zeker in de IJstijden ook in 
Europa en Noord-Amerika)

• Natuurlijke graslanden: kwelders en
(overstromings)graslanden langs rivieren en
beken



Niet natuurlijke en halfnatuurlijke graslanden

• Engels raaigraswoestijnen tegenwoordig 
overal aanwezig, voedselrijk, goed 
gedraineerd, maar niet té droog

• Door verschraling (plaggen, maaien en 
afvoeren, of beweiden) kunnen in 
natuurgebieden in zekere zin de vroegere 
soortenrijke graslanden weer worden hersteld



Verschraling nat:

• Vochtig tot nat, matig zuur, matig voedselrijk, met basenrijk
kwelwater, in rivieren en laagveengebied: 
Dotterbloemhooilanden

• In beekdalsystemen en permanent natte graslanden: 
Veldrusschraallanden en Blauwgraslanden

• Beide typen zijn zeer soortenrijk, met een hoog aandeel aan
Cyperaceae en dicotylen (‘bloemen’).

Verdere verschraling en vernatting: kleine zeggenmoerassen

Tussenstadia zijn kruidenrijke graslanden met veel Gestreepte
witbol en Gewoon reukgras



Verschraling droog:

• Op kalkrijke, goed doorlatende tot droge grond: 
Kalkgraslanden (stroomdalgraslanden, kalkrijke duinen, 
kalkgraslanden Zuid-Limburg). Zeer soortenrijk.

Tussenstadium: Glanshaverhooilanden, gedomineerd door 
Glanshaver, maar relatief soortenrijk. 

• Op zure voedselarme, Pleistocene zandgronden en zure
duinen: een mozaïek van droge heide met heischrale 
graslanden (Borstelgras met oa. Liggende vleugeltjesbloem en
Valkruid) en soortenrijke buntgrasvegetaties. Deze
soortenrijke graslanden komen niet terug als er te weinig
buffercapaciteit in de bodem is.

Tussenstadium: dominanties van met name Gewoon struisgras, 
Gestreepte witbol, Schapenzuring en Gewoon biggenkruid



Verschillende soorten grasachtigen

Gestreepte witbol
Zwarte zegge

Platte Rus



1 Bloemdek met 2 kransen van 3 duidelijke bloemdekbladeren aanwezig. Stengel zonder 
knopen. Bladeren vlak of priemvormig tot gootvormig. 

Juncaceae (Russen, Veldbiezen) 

1' Bloemdek niet bestaande uit één of meerdere kransen bloemdekbladeren.  Stengel al dan 
niet met knopen. Bladeren vlak tot ingerold. 2 

2 Geen bloemdek aanwezig, wel vliezige kafjes. Stengel met knopen, rond of afgeplat, 
bladeren in 2 rijen geplaatst, bladscheden open.

Poaceae (Grassen) 

2' Bloemdek gereduceerd tot haren, of tot een urntje. Stengel zonder knopen, driekantig, met 
merg gevuld, bladeren in 3 rijen, bladscheden gesloten. 

Cyperaceae (Cypergrassen, Zeggen, Waterbiezen) 

Onderscheid op hoofdlijnen



Cypergrassen (Cyperaceae)

• Vaak gebonden aan water/moeras, enkele ook aan vochtige heiden 
(Veenbies, Snavelbiezen); stengels meestal driekantig, bladeren in 3 
rijen. 

• Eleocharis (Waterbies), Cyperus (Cypergras), Schoenoplectus (o.a. 
Mattenbies en Ruwe bies), Blysmus (Rode en Platte bies), 
Rhynchospora (Snavelbies), Eriophorum (Wollegras), Cladium
mariscus (Galigaan), Scirpus sylvatica (Bosbies), Isolepis setacea
(Borstelbies), Trichophorum cespitosum (Veenbies) en Eleogiton
fluitans (Vlottende bies), Schoenus nigricans (Knopbies), 
Bolboschoenus (Zee- en Oeverbies).  

Zij onderscheiden zich van het genus Carex vanwege de afwezigheid 
van urntjes.



Bolboschoenus: Heen (B. maritimus)



Ruwe bies (Schoenoplectus tabernaemontani) 



Carex (zeggen)



Waarop moet je letten?

• Beharing bladschijf/schede: ja, dan Ruige Zegge of Bleke Zegge (ook Viltzegge, maar 
zzz)

• Aantal stempels (2 of 3)

• Bloeiwijze (verschillende typen aartjes/gelijkvormige bruine aartjes met mannelijke 
en vrouwelijke bloemen door elkaar) (subgenus Carex resp. subgenus Vignea)

• Groeivorm: (horst/pol/zode)

• Huidmondjes bladschijf onder/boven (of aan beide kanten bij sommige hybriden)

• Urntjes (kaal/behaard, gesnaveld/ongesnaveld)

• Tongetje (spits-hoog/stomp-breed)



Waarop moet je letten?
Huidmondjes: 

• Bovenkant blad: Zwarte zegge, Zompzegge, Snavelzegge, Noordse 
zegge 

• Beide zijden blad (in meer of mindere mate): Drienervige zegge, 
enkele hybriden van bijv.  Zwarte zegge 

• Onderkant blad: alle andere soorten (de meeste!)

Beharing der urntjes 

• Van vrijwel alle soorten zijn de urntjes helemaal kaal! 

• Urntjes behaard, blad kaal:  Draadzegge, Pilzegge, Voorjaarszegge 

• Urntjes kaal, blad behaard: Bleke zegge 

• Urntjes en blad behaard: Ruige zegge (en Viltzegge)



‘Typen zeggen’
• ‘Grote zeggen’; Scherpe zegge, Oeverzegge, Moeraszegge -

voedselrijke moerassen

• ‘Verlanders’; Elzenzegge, Stijve zegge, Pluimzegge -
horstvormende zeggen op voedselarmere, zuurdere
veengrond, vaak in broekbossen

• ‘Kleine zeggen’; Zwarte zegge, Blauwe zegge, Zomzegge, 
Geelgroene zegge, Dwergzegge, Schubzegge, Gele zegge, 
Zeegroene zegge

• ‘Zandzeggen’; Zandzegge, Valse zandzegge, Trilgraszegge, 
Rivierduinzegge, Vroege zegge



Hoge Cyperzegge 
(Carex pseudocyperus)

velementum



IJle zegge (Carex remota)



Grassen (Poaceae)
Waar moet je op letten 

• Type bloeiwijze (pluim/aar/aarpluim) 

• Tongetje (harig/vliezig, lang/kort/accoladevormig, gerafeld/vlak) 

• Oortjes (aanwezig/afwezig, gewimperd/kaal) 

• Bladschijf (geribd, of glad, 'tramrails/skispoor' aan/afwezig) 

• Spruit (gerold/gevouwen) 

Bloeiwijzen 

• Pluim samengesteld vertakte bloeiwijze met lange hoofdas en meervoudig vertakte 
zij-assen, bijvoorbeeld Beemdgras, Witbol, Struisgras 

• Aar bloeiwijze met lange hoofdas en enkelvoudige zittende of zeer kort gesteelde 
bloemen. Voorbeelden: Timoteegras, Kweek, Kortsteel, Raaigras, Tarwe, 
Langbaardgras. 

• Aarpluim soort pluim met zeer korte vertakte zij-assen: bijvoorbeeld Grote 
vossenstaart en Kamgras



kamgras



Poa pratensis Lolium perenne



Festuca gigantea



Glyceria declinata



Poa (beemdgras)

• Wereldwijd plm 500 soorten, gematigde 
streken

• 11 taxa in Nederland

• Allemaal ‘gras’, maar goed gespecialiseerd!



Straatgras / ‘Straatgrascomplex’ (Poa annua)

Foto: Door Rasbak - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95915



• Zeer succesvol ‘onkruid’, van ruderale plaatsen 
en zeer voedselrijke pioniermilieus

• Allopolyploid, ontstaan uit Poa infirma 
[2n=14] (Vroeg beemdgras, recent ontdekt in 
NL) en Poa supina [2n=14], een alpiene soort 
met wortelstokken uit Centraal-Europa), al 
lopen de meningen uiteen, anderen denken 
aan een hybride van P. trivialis [2n=14] ,en P. 
supina.



Vroeg beemdgras (Poa infirma)

Foto: Sipke Gonggrijp https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-

reports/message/?msg=23393



• Recent ontdekte (maar langer aanwezige soort?) in 
NL, op campings, met name aan de kust

• Aanvoer en/of natuurlijke areaaluitbreiding? 
Mediterraan-Atlantische soort, ons klimaat wordt
atlantischer en de kust heeft een milder klimaat

• Geelgroene kleur van het korte blad en ijle bloeiwijze 
met veel kleinere helmknoppen. Bloeit als echte 
winterannuel zeer vroeg in het jaar



Het veldbeemdgras-complex
Veldbeemdgras (Poa pratensis s.str.)
• Zodevormer, daarom ook vaak 

aangeplant/ingezaaid (gazons, weilanden)

• Blauwige kleur, kort tongetje

• Verdraagt overstroming slecht, dus op goed 
doorlatende grond



Smal beemdgras (Poa angustifolia)

• Smaller tongetje, loopt af langs de bladschede

• Ingerolde onderste bladeren, zeer dun, 
vormen een stro-mantel om de basis, lijkt
zeker vegetatief op bijvoorbeeld Rood 
zwenkgras

• Soort van droge schraallanden, aangevoerd
zand, (rivier)duinen



Berijpt beemdgras (Poa humilis)
• Tongetje aan de van de stengel afgekeerde zijde met 

± 0,5 mm lange stekelharen. Onderste kelkkafje 
meestal met 3 nerven, zo breed als het bovenste 
kelkkafje, zo lang als de onderste lemma, vaak 
berijpt.

• Bewoner van plaatsen waar regelmatig vocht blijft 
staan, wegbermen, stoepranden, zouttolerant, maar 
ook zeer droge graslanden

• Moeilijk af te grenzen; er zijn allerlei cultivars in 
omloop



Schaduwgras (Poa nemoralis)

Foto: Wikimedia 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/P

oa.nemoralis.in.may.germany.jpg



Knolbeemdgras (Poa bulbosa)
• Meerjarige soort van extreme droge, kalkrijke

milieus (o.a. samen met Poa infirma in de 
duinen, maar die is éénjarig)

• Voedsel in knolletjes, kan dus al zeer vroeg
gaan groeien en bloeien, vóórdat de andere
kruiden gaan overheersen. Nu, in mei, al bijna
verdwenen

• Broedknolletjes groeien uit tot bladachtige
structuren (valse viviparie)



Juncaceae
1 Bladeren vlak, gewimperd, driezadige doosvrucht, soorten van droog grasland en vooral 

(leemhoudende) bossen. Luzula (Veldbies) 

1' Bladeren priemvormig rond of gootvormig, kaal, doosvrucht meerzadig, soorten van 
moerassen, pioniersmilieus op leemhoudende vochtige bodem. Juncus (Rus) 

Waar moet je op letten 

Russen 

• stengel (geribd/ongeribd, gevuld met merg/luchtholten Veldrus, Zomprus, Paddenrus en 
Alpenrus tussenmerg, rond/afgeplat) Pitrus vs. Biezenknoppen 

• vorm bloeiwijze (zijtakken recht/schuin afstaand/rechtop, aantal bloemen per 
bloemhoofdje, aantal bloemhoofdjes per bloeiwijze) 

Veldbiezen 

• aantal bloemen per bloemsteel (1 bij Ruige, 2-8 bij Grote en Witte, meer bij Gewone en 
Veelbloemige veldbies) 

• pol vs. zode (Veelbloemige veldbies vs. Gewone veldbies)





Juncus inflexus

Foto:Go Botany NewEngland Wild  

https://newfs.s3.amazonaws.com/taxon-images-

1000s1000/Juncaceae/juncus-inflexus-ss-

fgiordana2.jpg



Veldbies (Luzula)

Foto:https://upload.wikimedia.org/wikiped

ia/commons/thumb/1/12/Illustration_Luzu

la_pilosa0.jpg/1200px-

Illustration_Luzula_pilosa0.jpg



EINDE

Foto: Ecolonomics  

http://sustainablelivestocknutrition.com/wp-

content/uploads/2014/04/Photoxpress_3819639.jpg


