
NMVH Basiscursus planten 
 
Wil je wilde planten bij naam kennen en leren determineren? Dan ben je bij de Natuur- en 
Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) aan het juiste adres. Wij bieden je in het voorjaar van 
2022 een Basiscursus planten! 
  
Inhoud 
De cursus is een praktische cursus voor iedereen die wilde planten wil leren herkennen. Voorkennis is 
niet noodzakelijk. Tijdens de cursus leer je verrassend snel wilde bloemen en veel voorkomende bomen, 
struiken en grassen op naam te brengen.  
 
Vijf blokken van steeds een avondles op woensdagavond. Op elke avond een algemeen planten-
onderwerp, waarna enkele plantenfamilies aan bod komen. Beide aan de hand van veel Powerpoint-
plaatjes en levend plantmateriaal. 
 
Elke avondles wordt gevolgd door een excursie op de zaterdag er na, om de opgedane kennis in het veld 
te toetsen. 
De inhoud van de lessen is afgestemd op planten die op dat moment in bloei staan.  
 

Blok Data 
(2022) 

Onderwerpen 

1 13 april 
 

7 mei 

- Planten herkennen in het algemeen: vormen blad, 
stengels, bouw van de bloem, etc.  
- Determineren, werken met een flora  

- Kruisbloemenfamilie 

2 1 juni 
 

4 juni 

- Een/tweehuizig en een/tweeslachtig 
- Paardenstaartenfamilie 
- Vlinderbloemenfamilie 
- Cypergrassenfamilie 

3 29 juni 
 

2 jul 

- Bloembiologie 
- Schermbloemenfamilie 
- Ruwbladigenfamilie 
- Heidefamilie 
- Grassenfamilie 

4 21 sep 
 

24 sep 

- Bomen en stuiken 
- Nazomergras 

- Nachtschadefamilie 
- Composietenfamilie 

5 12 okt 
 

15 okt 

- Plantengemeenschappen, groeiomstandigheden planten 
- Varens 
- Duizendknoopfamilie 
- Amarantenfamilie 

 
Docent 
De cursus wordt verzorgd door Rob Vereijken. Rob is docent binnen de opleiding tot natuuronderzoeker 
aan Helicon Opleidingen. Daarnaast werkt hij voor KNNV, IVN, Floron.  
Hij is verder actief in Stadsnatuur in Tilburg en Stadsbos013.  
 
Locatie en tijden 
Buurthuis De Mand, Jan Steenstraat 2, 5252 NG Vlijmen 
Avonden: 19.30-22.00 uur, Excursies 09.30-12.00 uur (behalve 15 oktober: 13.30-16.00 uur) 
 
Kosten 
€ 90,- per persoon. 
Leden van de NMVH en mensen uit de Dorpsnatuur-wijken Venne-Oost en Vliedberg betalen € 45,-. 


