op zoek naar
stoepplantjes

Wat heb
je nodig?
Deze stoe
pplantjes
ch
Stoepkrijt ecklist

In Nederland kun je meer dan 100 verschillende soorten stoepplantjes tussen
de straatstenen vinden. Zij bieden voedsel en leefruimte aan insecten, vergoten
de biodiversiteit en helpen de stad te verkoelen. Leer ze kennen! Vandaag zijn
winterpostelein en gehoornde klaverzuring aan de beurt.

Stappenplan

Tip: Op 13 april staa
t de Nationale Buite
nlesdag in het teke
van Botanisch Stoe
n
pkrijten. Vraag of ju
llie ook met de
klas naar buiten mog
en en download he
t lesmateriaal van
buitenlesdag.nl.
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Stap 1: Ga op zoek naar stoepplantjes.
Kijk voor je eigen deur, bij je oom, tante, opa, oma, vriendjes
of vriendinnetjes of op het schoolplein.
Stap 2: Heb je een winterpostelein of gehoornde klaverzuring gevonden? Teken dan
met stoepkrijt een cirkel om het plantje heen en schrijf de naam erbij. Nóg leuker:
schrijf er #stoepplantjes bij, maak een foto en deel hem op social media.

Gehoornde
klaverzuring
Te herkennen aan: blaadjes die op klavers
lijken. Het blad kan roodbruin of groen
van kleur zijn. Gele bloemetjes met 5
bloemblaadjes.
Deze plant vouwt zijn blaadjes en bloemen
dicht bij somber weer. Als de zon schijnt,
opent hij zijn blaadjes en bloemen weer.
Na de bloei maakt de plant zaadjes in een
vruchtje dat open springt zodra je het
aanraakt. De zaadjes worden door de plant
weggeschoten tot wel een meter ver.
Leuk om uit te proberen!

Winterpostelein
Te herkennen aan: sappige, hartvormige
blaadjes op steeltjes uit de grond. Tijdens
de bloei liggen de kleine witte minibloemetjes op een rond blad aan het
einde van het steeltje.
Winterpostelein kan tegen strenge vorst
in de winter, maar groeit gerust het
hele jaar door. Op straat vind je hem
vooral op schaduwrijke plekjes en aan de
rand van bloemperken. Winterpostelein
is als groente in de winkel te koop. Het is
rijk aan vitamine C, dus heel gezond. Let
op: nooit zomaar van de straat eten! Er
kan een hond geplast hebben.

