
Plantenplakboek 

Maak je eigen herbarium 

Introductie 
Wist je dat: 

 Een herbarium gebruikt wordt om 
onderzoek te doen naar planten?  

 
 Het woord ‘herbarium’ afkomstig is 

van het Latijnse woord ‘herba’? Dat 
betekent ‘kruid’. Vroeger heette 
een herbarium een ‘herbarius’, of 
‘kruidboek’. 

 
 Een herbarium vroeger werd gebruikt 

om keukenkruiden en geneeskruiden 
te verzamelen?  

 
 Het oudste herbarium uit het jaar 

512 komt? Het is gemaakt door een 
Griek. 

Als je over de straat loopt, zie je wel 
eens plantjes tussen de stoeptegels door 
piepen. Normaal kijk je misschien niet 
naar deze stoepplantjes, maar als je goed 
naar ze kijkt, zie je dat ze niet 
allemaal hetzelfde zijn. De een heeft 
gele bloemetjes, de ander grote ronde 
bladeren en de volgende heeft lange 
groene sprietjes als bladeren.  
 
Als er veel verschillende plantensoorten 
zijn, is er een grote biodiversiteit. De 
biodiversiteit van de stoepplantjes kan 
je bekijken over de hele wereld, alleen 
in Nederland, maar ook van je eigen stad 
of straat.  
 
Om een goed overzicht te krijgen van alle 
verschillende plantjes in je straat kan 
je een herbarium maken. Een herbarium is 
een soort boek waarin je alle plantjes 
bewaart. Bij elk plantje schrijf je waar 
en wanneer je hem gevonden hebt. Zo krijg 
je een goed overzicht van welk 
stoepplantje waar en wanneer groeit. 

Benodigdheden  

Zware boeken 

Keukenpapier  
of kranten 

Stoepplantjes 

Plakboek 
en pen 

Plakband of tape 

~1 uur ~3 weken 
Bedacht door:  

Esmeralda, Lisa, Amy en 



Maak je eigen herbarium 
Stap 1: Pluk verschillende soorten 
stoepplantjes in je buurt/straat. 
 
Schrijf op waar en wanneer 
je de stoepplantjes gevonden 
hebt.  
 
Let op! Pluk alleen 
plantjes van de stoep en 
niet uit de tuinen. 

Stap 2: Droog de stoepplantjes.  
 
Leg ze tussen velletjes keukenpapier of 
een krant. 

Stap 4: Plak de stoepplantjes met het 
plakband in je plakboek. 
 
Noteer naast het gedroogde stoepplantje de 
datum van wanneer je het hebt geplukt en 
de plek waar je het hebt gevonden.  
 
Hier kun je ook de naamkaartjes op het 
werkblad voor gebruiken. 

Tip! 
Als je de stoepplantjes 
niet meteen gaat drogen, 
bewaar ze dan in een 

plastic zak in de koelkast 

Stap 3: Plet de 
stoepplantjes.  
 
Leg het pakketje tussen twee 
dikke boeken. Vervang de 
papieren als ze nat zijn.  
 
Nu moet je wachten tot de 
planten helemaal droog zijn. 
Dit duurt meerdere dagen.   

Tip! 
Print of bekijk de Verwonder 
Singelpark kaart met veel 

voorkomende stoepplantjes in 
Leiden. Dan weet je welk 

plantje je plukt.  
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