
Onkruid herkennen 

Zevenblad, brandnetel of kruipende boterbloem. Dit soort onkruid kan een vervelende 

plaag vormen in de tuin. Er bestaan veel soorten onkruid die je op diverse manieren 

kunt bestrijden. Onkruid herkennen is niet moeilijk met onderstaande uitleg. 
Lees verder 

 

Onkruid herkennen 

In het artikel over onkruid bestrijden vind je meer uitleg over de methoden om onkruid te 

voorkomen en te bestrijden. Hieronder lees je hoe je de meest voorkomende soorten onkruid  

herkennen kunt. Train jezelf om jong onkruid herkennen makkelijk te maken, zodat je ze op tijd 

kunt wieden. 

Gewild onkruid 

Onkruid wordt gezien als een groep planten die je niet in de tuin wilt hebben, want onkruid heeft 

de neiging om andere, cultuurplanten, te overwoekeren. Over de schoonheid van onkruid wordt 

bijna niet gesproken. Maar er is ook schattig, mooi en zelfs lief onkruid. Mits het in de hand kan 
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worden gehouden, kan onkruid een juweel in je tuin zijn. Veel onkruid is ook eetbaar, dus het kan 

ook nog nuttig zijn. 

Zevenblad 

Het zevenblad (Aegopodium podagraria) is een hardnekkig onkruid dat zich snel door de tuin 

verspreidt. Deze plant is een gevaar voor andere planten. Door de bovengrondse bladeren en het 

ondergrondse wortelgestel verstikt hij ze. Van dit onkruid afkomen is vrij moeilijk. Je zult het 

telkens opnieuw moeten rooien en dan proberen om alles mee te nemen. Begin hier vroeg in jaar 

al mee en houd het constant bij. Er bestaan ook biologisch afbreekbare bestrijdingsmiddelen die 

goed tegen zevenblad helpen.  

 

Paardenbloem 

De gele paardenbloemen (Taraxacum officinale) zijn een bekend onkruid in het gazon, dit onkruid 

herkennen kan dus niet moeilijk zijn. Als je geen paardenbloemen in je tuin wilt hebben, kan je ze 

beter direct aanpakken. Je moet bij dit vaste onkruid de stevige, lange penwortel volledig 

verwijderen. Als je de wortel niet goed verwijdert, komt hij het jaar erop namelijk gewoon weer 

terug. Je kunt hiervoor een speciale penwortelsteker of paardenbloemsteker gebruiken. 

Vogelmuur 

Vogelmuur (Stellaria media) is een eenjarig plant die je herkent aan de kleine, witte bloempjes. 

Deze plant is makkelijk met wortel en al uit de grond te trekken. In de border kan je het met hand 

doen, in de moestuin gebruik je een schoffel of hark. 

Haagwinde 

De haagwinde (Calystegia sepium) is een klimplant die groeit in hagen en bomen. Het is een 

woekerend onkruid dat erg snel groeit. Dit onkruid herkennen kun je aan de witte bloemen, ook 

wel bekend als ‘pispotjes’. Als je dit onkruid niet bestrijdt, kan hij andere planten overwoekeren 

waardoor ze erg beschadigen. Om dit onkruid te bestrijden, moeten alle wortels worden 

verwijderd. Graaf de slierten daarvoor helemaal uit, want achtergebleven wortels zullen weer 

uitlopen. Verwijder de plant vroeg in het voorjaar en controleer geregeld of er nog ergens groene 

punten omhoog komen. 

https://www.vtwonen.nl/tuinieren/tuininspiratie/onkruid-jammie/


Brandnetel 

De brandnetel (Urtica) is een erg ongewenst onkruid dat bij aanraking zorgt voor een jeukende 

huid. Dit onkruid herkennen zal niet moeilijk zijn. Ook bij deze plant moet de wortel volledig 

worden verwijderd. Dat kan heel goed met de hand, maar zorg dan wel dat je goede handschoenen 

aan hebt. 

 

Dovenetel 

De bodembedekkende witte dovenetel jeukt niet en hoef je niet persé te verwijderen. Blijf steeds 

de planten die anderen overwoekeren wel weghalen.  

Wegdistel 

Wegisitel (Onopordum acanthium), deze tweejarige distel is te herkennen aan de violetkleurige 

bloemen en een zeer stekelig blad. Gebruik dus handschoenen bij het verwijderen. Bestrijd hem 

door de gehele plant uit de grond te trekken. Als dat niet lukt kan een bestrijdingsmiddel uitkomst 

bieden. 

 

Boterbloem 

Een beetje een wolf in schaapskleren is de prachtige goudgele boterbloem (Ranunculus). 

Boterbloemen zijn dol op grond die rijk is aan mineralen. De planten vormen dichte pollen die 

met een schep of spa diep moeten worden uitgespit. De bloeitijd is van mei tot juli. De wortels 

van boterbloemen scheiden een stof af die de groei van buurplanten kunnen belemmeren. 

Melkdistel 

Melkdistel (Sonchus asper) is een eenjarige distel met grijsgroen blad en gele bloemen. Je moet 

voorkomen dat er pluizige zaadjes ontstaan waarmee hij zich verder verspreidt. Wieden, 

schoffelen en hakken zijn effectief om hem met wortel en al te verwijderen. 

Kweekgras 



Kweekgras (Elymus repens) is een gras met een plat, lichtgroen blad aan liggende stengels. Deze 

komt vaak voor in het gazon. Je kunt het makkelijk bestrijden door het gazon te maaien. Ook 

kunnen de pollen worden uitgestoken. 

Straatgras 

Straatgras (Poa annua) is een eenjarig gras met een brede, bleke bladschede. Hij komt vaak voor 

in het gazon. Je kunt dit onkruid bestrijden door het kort te maaien om zo de bloei te voorkomen. 

Vervolgens moet je het met wortels en al verwijderen. Als het tussen de tegels groeit, kan je het 

eventueel afbranden met een speciale brander of met kokend water. 

 

Hondsdraf 

Hondsdraf is een kruipende vaste plant, deze herken je aan de violet gekleurde bloemen. De lange 

uitlopers kruipen overal tussendoor. Je moet dit onkruid met wortel en al verwijderen. Dat gaat 

gemakkelijk door middel van wieden, schoffelen of hakken. 

Wilgenroosje 

Wilgenroosje (Chamerion angustifolium) wordt 100 cm hoog. De plant, die in de natuur vooral 

langs oevers voorkomt wil in de volle zon staan en bloeit vanaf eind juni. De wortels 

vermeerderen zich radensnel. Je moet dus steeds de planten die in de weg staan, wegtrekken. Het 

gekweekte witte wilgenroosje (Chamerion angustifolia ‘Album’ syn. Epilobium) en de zachtroze 

‘Stahl Rose’ kunnen mooi staan in de tuin. 

 

Kamille 

Kamille schattige bloemen die onvoorstelbaar veel zaden kunnen produceren die zich overal 

kunnen uitzaaien. Laat u dit plantje in uw tuin toe dan loopt u dus het risico dat in de toekomst uw 

tuin verandert in een veld vol met witte bloemetjes. De plant bloeit in de zomer. 

Fluitenkruid 



Fluitenkruid (Anthriscus sylvestris) heeft mooi blad, schitterende bloemen en zorgt in mei voor 

het ultieme voorjaarsgevoel. De tot 150 cm hoge tweejarige of overblijvende plant groeit prima in 

de schaduw van bomen en heesters. Helaas, kan fluitenkruid zich flink uitbreiden en het is niet 

eenvoudig om de dikke penwortels te verwijderen. 

 

Dagkoekoeksbloem 

Prachtig roze zijn de bloemen van de dagkoekoeksbloem (Silene diocica). De plant heeft behaard 

blad en kan zich flink uitbreiden. Hoewel erg mooi in een wild stukje tuin is de koekoeksbloem 

niet echt een borderplant. De plant wordt ruim 50 cm hoog en bloeit vanaf mei. 

Madeliefje 

Een echte voorbode van de lente is het madeliefje (Bellis perennis). De bladeren vormen een 

stevig rozetje en de bloemen verschijnen praktisch het hele jaar. De bloemen zien er lief uit, maar 

de rozetten kunnen een grasveld op den duur verstikken. 

 

Vergeet-me-niet 

Vergeet me niet is echt een twijfelgeval. Is dit nu onkruid of niet? Deze tweejarige plant is zo 

mooi blauw en heeft zo’n onschuldige uitstraling dat bijna iedereen er dol op is. De plant kan zich 

enorm uitzaaien, maar is heel makkelijk uit te trekken. Vergeet-me-niet kan in de halfschaduw of 

volle zon staan en is in potten een succes. Bloei vanaf mei tot juli. 

Kruipende boterbloem 

Kruipende boterbloem (Ranunculus repens) kun je als onkruid herkennen aan de gele bloemen 

met lange uitlopers. Deze vaste plant is makkelijk te verwijderen door hem te wieden, schoffelen 

of hakken. 

Kleefkruid 

Kleefkruid (Galium aparine) is te herkennen aan de klevende bladeren en stengels die langs 

andere planten omhoog groeien. De plant is eenjarig en moet je daarom verwijderen voor het zaad 



rijp wordt. In de border kan je het met de hand verwijderen en in de moestuin met een schoffel of 

hark. 

 


