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PLANTEN Aardaker - Lathyrus tuberosus 26-05-18

Adelaarsvaren - Pteridium aquilinum 16-05-18

Akkerdistel - Cirsium arvense 26-05-18

Akkerhoornbloem - Cerastium arvense 07-05-18

Akkervergeet-mij-nietje - Myosotis arvensis 13-04-18

Akkerviooltje - Viola arvensis 30-5-2018

Akkerwinde - Convolvulus arvensis 26-05-18

Amerikaanse vogelkers - Prunus serotina 21-05-18

Avondkoekoeksbloem - Silene latifolia 26-05-18

Behaarde boterbloem - Ranunculus sardous 26-05-18

Bergnachtorchis - Platanthera chlorantha 29-5-2018

Bermooievaarsbek - Geranium pyrenaicum 21-04-18

Beuk - Fagus sylvatica 19-03-18

Biezenknoppen - Juncus conglomeratus 26-05-18

Bijenorchis - Ophrys apifera 43246

Bijvoet - Artemisia vulgaris 26-05-18

Bitterzoet - Solanum dulcamara 26-05-18

Blaartrekkende boterbloem - Ranunculus sceleratus 20-05-18

Blauw glidkruid - Scutellaria galericulata 26-05-18

Bleke klaproos - Papaver dubium 27-05-18

Boerenwormkruid - Tanacetum vulgare 26-05-18

Bokkenorchis - Himantoglossum hircinum 26-05-18

Bosanemoon - Anemone nemorosa 08-04-18

Boskortsteel - Brachypodium sylvaticum 31-01-18

Brede stekelvaren - Dryopteris dilatata 08-05-18

Brede wespenorchis - Epipactis helleborine 26-05-18

Brem - Cytisus scoparius 28-04-18

Bultkroos - Lemna gibba 26-05-18

Canadese fijnstraal - Conyza canadensis 26-05-18

Dagkoekoeksbloem - Silene dioica 07-05-18

Daslook - Allium ursinum 03-05-18

Dauwbraam - Rubus caesius 26-05-18

Deens lepelblad - Cochlearia danica 26-05-18

Dolle kervel - Chaerophyllum temulum 26-05-18

Dotterbloem - Caltha palustris 09-04-18

Drijvend fonteinkruid - Potamogeton natans 30-5-2018

Dubbelloof - Blechnum spicant 08-05-18

Duist - Alopecurus myosuroides 26-05-18

Duizendblad - Achillea millefolium 26-05-18

Dwergkroos - Lemna minuta 26-05-18

Echte kamille - Matricaria chamomilla 26-05-18

Echte koekoeksbloem - Silene flos-cuculi 11-05-18

Echte valeriaan - Valeriana officinalis 26-05-18

Eenstijlige meidoorn - Crataegus monogyna 26-05-18

Engels raaigras - Lolium perenne 20-01-18

Es - Fraxinus excelsior 08-01-18

Europese lork - Larix decidua 27-05-18

Fijn hoornblad - Ceratophyllum submersum 27-05-18

Fijne waterranonkel - Ranunculus aquatilis 18-04-18

Fioringras - Agrostis stolonifera 26-05-18

Fluitenkruid - Anthriscus sylvestris 22-04-18

Geel nagelkruid - Geum urbanum 23-04-18

Gehoornde klaverzuring - Oxalis corniculata 27-05-18

Geknikte vossenstaart - Alopecurus geniculatus 26-05-18

Gekroesd fonteinkruid - Potamogeton crispus 26-05-18
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Gekroesde melkdistel - Sonchus asper 26-05-18

Gelderse roos - Viburnum opulus 26-05-18

Gele dovenetel - Lamiastrum galeobdolon 20-04-18

Gele lis - Iris pseudacorus 13-05-18

Gele morgenster - Tragopogon pratensis 26-05-18

Gele plomp - Nuphar lutea 26-05-18

Gele waterkers - Rorippa amphibia 26-05-18

Gestreepte witbol - Holcus lanatus 26-05-18

Gevlekt longkruid - Pulmonaria officinalis 26-05-18

Gevlekte orchis - Dactylorhiza maculata 26-05-18

Gevlekte rupsklaver - Medicago arabica 14-05-18

Gewone agrimonie - Agrimonia eupatoria 26-05-18

Gewone berenklauw - Heracleum sphondylium 26-05-18

Gewone braam - Rubus fruticosus 21-05-18

Gewone brunel - Prunella vulgaris 26-05-18

Gewone eikvaren - Polypodium vulgare 26-05-18

Gewone engelwortel - Angelica sylvestris 26-05-18

Gewone esdoorn - Acer pseudoplatanus 21-05-18

Gewone hoornbloem - Cerastium fontanum 19-03-18

Gewone klit - Arctium minus 26-05-18

Gewone margriet - Leucanthemum vulgare 26-05-18

Gewone melkdistel - Sonchus oleraceus 26-05-18

Gewone raket - Sisymbrium officinale 26-05-18

Gewone rolklaver - Lotus corniculatus 26-05-18

Gewone salomonszegel - Polygonatum multiflorum 21-05-18

Gewone smeerwortel - Symphytum officinale 03-05-18

Gewone veldbies - Luzula campestris 26-05-18

Gewone vlier - Sambucus nigra 08-01-18

Gewone vogelmelk - Ornithogalum umbellatum 06-05-18

Gewone waterbies - Eleocharis palustris 26-05-18

Gewone zandmuur - Arenaria serpyllifolia 26-05-18

Gewoon biggenkruid - Hypochaeris radicata 26-05-18

Gewoon reukgras - Anthoxanthum odoratum 06-05-18

Gewoon sneeuwklokje - Galanthus nivalis 25-01-18

Glanshaver - Arrhenatherum elatius 26-05-18

Goudhaver - Trisetum flavescens 26-05-18

Grauwe wilg - Salix cinerea 26-05-18

Greppelrus - Juncus bufonius 26-05-18

Grof hoornblad - Ceratophyllum demersum 26-05-18

Groot blaasjeskruid - Utricularia vulgaris 14-05-18

Groot hoefblad - Petasites hybridus 10-03-18

Groot kaasjeskruid - Malva sylvestris 26-05-18

Grote brandnetel - Urtica dioica 08-01-18

Grote bremraap - Orobanche rapum-genistae 28-05-18

Grote egelskop - Sparganium erectum 26-05-18

Grote engelwortel - Angelica archangelica 26-05-18

Grote ereprijs - Veronica persica 19-03-18

Grote kattenstaart - Lythrum salicaria 26-05-18

Grote klaproos - Papaver rhoeas 26-05-18

Grote kroosvaren - Azolla filiculoides 15-05-18

Grote lisdodde - Typha latifolia 26-05-18

Grote maagdenpalm - Vinca major 18-02-18

Grote ratelaar - Rhinanthus angustifolius 20-05-18

Grote vossenstaart - Alopecurus pratensis 30-5-2018

Grote watereppe - Sium latifolium 26-05-18
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Grote waterweegbree - Alisma plantago-aquatica 26-05-18

Grote wederik - Lysimachia vulgaris 26-05-18

Grote weegbree - Plantago major 26-05-18

Grove den - Pinus sylvestris 27-05-18

Gulden sleutelbloem - Primula veris 21-04-18

Haagbeuk - Carpinus betulus 26-01-18

Haagwinde - Convolvulus sepium 26-05-18

Hangende zegge - Carex pendula 26-05-18

Harig wilgenroosje - Epilobium hirsutum 26-05-18

Hazelaar - Corylus avellana 26-01-18

Heermoes - Equisetum arvense 26-05-18

Heggenroos - Rosa corymbifera 26-05-18

Hennegras - Calamagrostis canescens 27-05-18

Herderstasje - Capsella bursa-pastoris 15-04-18

Herik - Sinapis arvensis 26-05-18

Hoenderbeet - Lamium amplexicaule 24-03-18

Hoge cyperzegge - Carex pseudocyperus 26-05-18

Hokjespeul - Astragalus glycyphyllos 26-05-18

Hondsdraf - Glechoma hederacea 20-04-18

Hondskruid - Anacamptis pyramidalis 26-05-18

Hop - Humulus lupulus 03-05-18

Hopklaver - Medicago lupulina 26-05-18

Hulst - Ilex aquifolium 21-05-18

IJle dravik - Anisantha sterilis 06-05-18

Italiaans raaigras - Lolium multiflorum 26-05-18

Italiaanse aronskelk - Arum italicum 26-05-18

Jakobskruiskruid - Jacobaea vulgaris 26-05-18

Japanse duizendknoop - Fallopia japonica 23-05-18

Kale jonker - Cirsium palustre 26-05-18

Kalmoes - Acorus calamus 43246

Kamgras - Cynosurus cristatus 20-01-18

Kandelaartje - Saxifraga tridactylites 26-05-18

Kattendoorn - Ononis repens 26-05-18

Katwilg - Salix viminalis 26-05-18

Kikkerbeet - Hydrocharis morsus-ranae 15-05-18

Kleefkruid - Galium aparine 03-05-18

Klein hoefblad - Tussilago farfara 12-04-18

Klein kroos - Lemna minor 26-05-18

Klein kruiskruid - Senecio vulgaris 16-05-18

Klein streepzaad - Crepis capillaris 26-05-18

Kleine brandnetel - Urtica urens 27-05-18

Kleine egelskop - Sparganium emersum 26-05-18

Kleine klaver - Trifolium dubium 09-05-18

Kleine lisdodde - Typha angustifolia 14-05-18

Kleine maagdenpalm - Vinca minor 21-04-18

Kleine ooievaarsbek - Geranium pusillum 26-05-18

Kleine varkenskers - Coronopus didymus 26-05-18

Kleine veldkers - Cardamine hirsuta 07-04-18

Klimop - Hedera helix 08-01-18

Klimopereprijs - Veronica hederifolia 24-03-18

Kluwenhoornbloem - Cerastium glomeratum 26-05-18

Knolboterbloem - Ranunculus bulbosus 26-05-18

Knoopkruid - Centaurea jacea 26-05-18

Koninginnekruid - Eupatorium cannabinum 26-05-18

Koolzaad - Brassica napus 25-05-18
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Kraailook - Allium vineale 26-05-18

Kraakwilg - Salix fragilis 31-01-18

Kromhals - Anchusa arvensis 03-05-18

Kroontjeskruid - Euphorbia helioscopia 14-04-18

Kropaar - Dactylis glomerata 06-05-18

Kruipende boterbloem - Ranunculus repens 06-05-18

Kruipertje - Hordeum murinum 16-05-18

Kruldistel - Carduus crispus 26-05-18

Krulzuring - Rumex crispus 26-05-18

Kweek - Elytrigia repens 26-05-18

Lelietje-van-dalen - Convallaria majalis 26-05-18

Liggende vetmuur - Sagina procumbens 26-05-18

Look-zonder-look - Alliaria petiolata 21-04-18

Maarts viooltje - Viola odorata 07-04-18

Madeliefje - Bellis perennis 13-02-18

Mannetjesvaren - Dryopteris filix-mas 26-05-18

Melganzenvoet - Chenopodium album 26-05-18

Moerasdroogbloem - Gnaphalium uliginosum 27-05-18

Moerasvaren - Thelypteris palustris 31-01-18

Moeraswalstro - Galium palustre 26-05-18

Moeraszegge - Carex acutiformis 14-05-18

Moeraszuring - Rumex palustris 14-05-18

Muizenstaart - Myosurus minimus 26-05-18

Muurbloem - Erysimum cheiri 24-03-18

Muurleeuwenbek - Cymbalaria muralis 04-05-18

Muurpeper - Sedum acre 26-05-18

Muurvaren - Asplenium ruta-muraria 26-05-18

Oeverzegge - Carex riparia 21-04-18

Okkernoot - Juglans regia 26-05-18

Oranje havikskruid - Hieracium aurantiacum 27-05-18

Paardenbloem - Taraxacum officinale s.l. (incl. all sec.) 11-03-18

Paarse dovenetel - Lamium purpureum 07-04-18

Paarse schubwortel - Lathraea clandestina 07-04-18

Peen - Daucus carota 26-05-18

Penningkruid - Lysimachia nummularia 27-05-18

Perzikkruid - Persicaria maculosa 26-05-18

Pinksterbloem - Cardamine pratensis 12-04-18

Pitrus - Juncus effusus 3-5-2018

Plat beemdgras - Poa compressa 26-05-18

Pluimzegge - Carex paniculata 14-05-18

Puntkroos - Lemna trisulca 26-05-18

Rankende helmbloem - Ceratocapnos claviculata 28-05-18

Rapunzelklokje - Campanula rapunculus 26-05-18

Ratelpopulier - Populus tremula 27-05-18

Reuzenberenklauw - Heracleum mantegazzianum 18-05-18

Ridderzuring - Rumex obtusifolius 26-05-18

Riet - Phragmites australis 08-01-18

Rietgras - Phalaris arundinacea 26-05-18

Rietzwenkgras - Festuca arundinacea 26-05-18

Ringelwikke - Vicia hirsuta 30-5-2018

Robertskruid - Geranium robertianum 21-04-18

Rode klaver - Trifolium pratense 26-05-18

Rode ogentroost - Odontites vernus 26-05-18

Rode waterereprijs - Veronica catenata 26-05-18

Rood zwenkgras - Festuca rubra 26-05-18
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1000 soorten Damme

Ruige zegge - Carex hirta 26-05-18

Ruw beemdgras - Poa trivialis 26-05-18

Ruwe bies - Schoenoplectus tabernaemontani 30-5-2018

Schedefonteinkruid - Potamogeton pectinatus 30-5-2018

Scherpe boterbloem - Ranunculus acris 04-05-18

Schietwilg - Salix alba 08-01-18

Schijnaardbei - Potentilla indica 26-05-18

Sering - Syringa vulgaris 06-05-18

Sleedoorn - Prunus spinosa 26-05-18

Slipbladige ooievaarsbek - Geranium dissectum 26-05-18

Smalle stekelvaren - Dryopteris carthusiana 26-05-18

Smalle waterpest - Elodea nuttallii 26-05-18

Smalle weegbree - Plantago lanceolata 23-05-18

Spaanse aak - Acer campestre 26-05-18

Speenkruid - Ficaria verna 16-02-18

Speerdistel - Cirsium vulgare 26-05-18

Stengelloze sleutelbloem - Primula vulgaris 21-03-18

Stinkende ballote - Ballota nigra 26-05-18

Stinkende gouwe - Chelidonium majus 16-04-18

Straatgras - Poa annua 20-04-18

Tengere rus - Juncus tenuis 26-05-18

Tijmereprijs - Veronica serpyllifolia 26-05-18

Timoteegras - Phleum pratense 26-05-18

Tongvaren - Asplenium scolopendrium 26-05-18

Tuinwolfsmelk - Euphorbia peplus 27-05-18

Uitstaande vetmuur - Sagina micropetala 43246

Valse voszegge - Carex otrubae 43246

Veelkleurig vergeet-mij-nietje - Myosotis discolor 43246

Veenwortel - Persicaria amphibia 43246

Veldbeemdgras - Poa pratensis 43246

Veldereprijs - Veronica arvensis 43211

Veldgerst - Hordeum secalinum 26-05-18

Veldlathyrus - Lathyrus pratensis 26-05-18

Veldzuring - Rumex acetosa 06-05-18

Vierzadige wikke - Vicia tetrasperma 26-05-18

Vijfvingerkruid - Potentilla reptans 26-05-18

Viltige basterdwederik - Epilobium parviflorum 26-05-18

Viltige hoornbloem - Cerastium tomentosum 18-05-18

Vingerhoedskruid - Digitalis purpurea 26-05-18

Voederwikke - Vicia sativa 04-05-18

Vogelmuur - Stellaria media 19-03-18

Vogelwikke - Vicia cracca 27-05-18

Vroegeling - Erophila verna 06-03-18

Watermunt - Mentha aquatica 26-05-18

Waterpostelein - Lythrum portula 27-05-18

Watertorkruid - Oenanthe aquatica 30-5-2018

Waterzuring - Rumex hydrolapathum 26-05-18

Wijfjesvaren - Athyrium filix-femina 08-05-18

Wilde akelei - Aquilegia vulgaris 28-04-18

Wilde kamperfoelie - Lonicera periclymenum 26-05-18

Wilde lijsterbes - Sorbus aucuparia 08-05-18

Wilde marjolein - Origanum vulgare 26-05-18

Wilgenroosje - Chamerion angustifolium 26-05-18

Witte abeel - Populus alba 26-05-18

Witte dovenetel - Lamium album 07-04-18
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Witte honingklaver - Melilotus albus 26-05-18

Witte klaver - Trifolium repens 26-05-18

Witte krodde - Thlaspi arvense 26-05-18

Witte waterlelie - Nymphaea alba 26-05-18

Wolfspoot - Lycopus europaeus 26-05-18

Zachte dravik - Bromus hordeaceus 26-05-18

Zachte ooievaarsbek - Geranium molle 03-05-18

Zandhoornbloem - Cerastium semidecandrum 26-05-18

Zandraket - Arabidopsis thaliana 26-05-18

Zeegroene muur - Stellaria palustris 26-05-18

Zeegroene rus - Juncus inflexus 20-01-18

Zevenblad - Aegopodium podagraria 22-05-18

Zilverschoon - Potentilla anserina 03-05-18

Zomereik - Quercus robur 08-01-18

Zomerlinde - Tilia platyphyllos 26-05-18

Zwanenbloem - Butomus umbellatus 27-05-18

Zwarte els - Alnus glutinosa 08-01-18

Zwarte mosterd - Brassica nigra 26-05-18
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