
NATUUR IN HET OOSTERDELGEBIED – VLINDERBLOEMENFAMILIE 
 
In het Oosterdelgebied komen we verschillende planten tegen die behoren tot de familie van de vlinderbloe-
men. Ze groeien in de bermen en de graslanden. Eén soort komt ook regelmatig voor in de particuliere tui-
nen. Daar vertel ik straks iets meer over. 
De familie van de vlinderbloemen telt ruim negentienduizend soorten die verdeeld zijn over de hele wereld. 
Tot de familie van de vlinderbloemen behoren ook allerlei soorten eiwitrijke peulvruchten, waaronder erwten, 
bonen, pinda’s, tuin- en sojabonen. 
In het Oosterdelgebied ben ik tot nu toe elf soorten tegengekomen: rode klaver, witte klaver, hopklaver, 
kleine klaver, liggende klaver, gewone rolklaver, smalle rolklaver, vogelwikke, voederwikke, vergeten wikke 
en luzerne. Ik laat u hierbij alvast een paar soorten zien, die u misschien wel kent of eens gezien hebt: 
 

    
Witte klaver Rode klaver Vogelwikke Hopklaver 

 
Beschrijving van de vlinderbloemen 
De bloem bestaat uit een kelk van 5, doorgaans vergroeide, blaadjes en een kroon van 5 blaadjes, waarvan 
er twee volledig en de andere alleen aan de voet met elkaar vergroeid zijn 
 

 

1 = de vlag (1 kroonblad) 
2 = twee zwaarden (2 kroonbladen) 
3 = de kiel (2 vergroeide kroonbladen die een holte vormen waarbinnen de 5-
10 meeldraden en het vruchtbeginsel met stempel zijn opgeborgen. 
De bloem is tweezijdig symmetrisch. Meerdere bloemen tezamen vormen “de 
bloem” zoals wij die kennen en worden daarom “samengesteldbloemig” ge-
noemd. 
De bladeren staan verspreid aan stengels en ook deze zijn vaak samenge-
steld, zoals duidelijk te zien is aan de drie bijeen staande blaadjes van de 
hopklaver op de foto 

De vruchten van de vlinderbloemen worden “peulen” genoemd. 
 
Stikstofbinding 
De meeste soorten vlinderbloemigen hebben wortelknolletjes die in symbiose leven met bacteriën die stikstof 
uit de lucht kunnen binden, waardoor deze vrijkomt in de bodem en opgenomen kan worden door de plant. 
Op hun beurt leveren de vlinderbloemigen koolhydraten, eiwitten en zuurstof aan de bacteriën. 
 
Bestrijden van klaver in het gras is contraproductief 
Als een gazon er wat verwaarloosd uitziet dan kan er ineens massaal witte klaver tevoorschijn komen. Er zijn 
mensen die dan met bestrijdingsmiddelen de klaver te lijf willen gaan. Doe dit niet! Het grasveld had kenne-
lijk te weinig voedingsstoffen en de witte klaver komt te hulp om het tekort ongedaan te maken. De groep 
klavers verplaatst zich over het gazon en daar waar haar taak volbracht is verdwijnt zij. Op die plek zie je ge-
lijk het gras weer frisgroen boven komen. 
 
Bemesting van akkers door vlinderbloemigen 
Akkers, waarvan de bodem zo langzamerhand uitgeput is door de verbouwde gewassen, worden vaak na de 
laatste oogst ingezaaid met vlinderbloemigen, zoals luzerne. De stikstofbindende wortelknolletjes zorgen 
voor natuurvriendelijke bemesting. Ook kunnen ze de behoefte aan fosfaat verminderen. Naderhand worden 
de planten door de grond gewerkt, waardoor het gehalte aan organische stof in de bodem verhoogd wordt 
en waarna de akker weer klaar is voor het telen van andere gewassen. 
 
Het belang van vlinderbloemigen voor de fauna 
Vlinderbloemigen zijn van groot belang voor talloze dieren. Allerlei soorten bijen, vlinders en andere insecten  
komen op de bloemen af vanwege de nectar en het stuifmeel. Ze dienen als waardplant voor de rupsen van 
vlinders en kunnen ook als veevoeder gebruikt worden.  
 
Witte klaver 
Deze algemeen voorkomende plant kunnen we in alle gras- en hooilanden tegenkomen. Ook in bermen die 
vaak betreden worden kan de plant groeien. De stengels kruipen over de bodem en wortelen op de knopen, 
waardoor zij grote oppervlakken kunnen bezetten. Met name op enigszins verdichte grond duikt de soort op. 
Ze houdt van vochtige, voedzame grond en bloeit van mei tot oktober. Als je één klein bloempje plukt kun je 
onderaan de nectar eruit zuigen. 



    
 
Vooral honingbijen zorgen voor de bestuiving van witte klaver. Verder is het waardplant voor diverse gras-
landvlinders zoals het icarusblauwtje dat hier ook voorkomt. Een waardplant is een plant waar eitjes op afge-
zet worden en rupsen van eten. Wie weet zien we hier ooit ook andere mooie vlinders, zoals de oranje en de 
gele luzernevlinder. 
 

     
Icarusblauwtje – man Icarusblauwtje- vrouw Icarusblauwtje Oranje luzernevlinder Gele luzernevlinder 

 
Rode klaver 
Rode klaver is een bekende, roze tot rood bloeiende, overblijvende plant die groeit in gras- en hooilanden, 
maar die ook voorkomt in ruigtes. Ze houdt van allerlei bodemtypes als deze maar niet te zuur zijn. 
De plant bloeit van mei tot diep in de herfst. Ze wortelt diep, tot wel 1.00 m en wordt zo’n 15- 50 cm hoog.  
De planten worden bestoven door bijen. De bijen drukken door hun gewicht de kiel van de bloem open, 
waardoor de meeldraden en stijl met stempels tevoorschijn komen. Daar vegen ze het stuifmeel af en bren-
gen juist het stuifmeel van andere bloemen ernaartoe. De kiel sluit zich gelijk weer na bezoek van de bij. 
Voor allerlei bijen, hommels en vlinders is zij een belangrijke voedsel- en waardplant. Op de foto’s zie je een 
akkerhommel en een Sint Jansvlinder.  
 

    
Rode klaver  Akkerhommel St. Jansvlinder 

 

    
Zuringuil op akkerdistel Zuringuil Hooibeestje Tipula paludosa, langpootmug 

 
Ook de rups van een zuringuil, een nachtvlinder, zag ik foerageren op rode klaver. Van het kleine hooi-
beestje is bekend dat deze rode klaver bezoekt om nectar te drinken en de langpootmug op de foto zag ik 
eveneens op rode klaver. 
 
Hopklaver 
Hopklaver kan één-, twee- of meerjarig zijn. De planten liggen plat op de bodem en kunnen grote matten vor-
men. In een wat weelderiger vegetatie staan de stengels ook wel rechtop. Aan het eind van een stengel be-
vindt zich een bloemhoofdje dat wel uit 30-50 kleine gele bloemetjes bestaat. Op de derde foto hieronder zie 
je de vruchten van de hopklaver, de zwarte, niervormige zaadjes. 
De plant is te vinden op open, zonnige en grazige plaatsen. Ze houdt van kalk.  
 



   
 
Ook deze plant is als waardplant van belang voor het icarusblauwtje en de gele luzernevlinder. 
 
Kleine klaver 
Kleine klaver en hopklaver lijken sterk op elkaar, maar zijn te onderscheiden door de stengels die bij de eer-
ste rond en bij de tweede vierkantig is. Ook is er een verschil in de zaadvorming. 
 
Liggende klaver 
Liggende klaver groeit op voedselarme tot matig voedselrijke graslanden op droge, open en zonnige plek-
ken. Het is een indicator voor een goede voedingstoestand van Natura 2000 graslanden en dan met name 
op de zandgronden. In het Oosterdelgebied ben ik de soort tegengekomen tussen de voegen van straatste-
nen. De soort houdt van kalk. De stengels zijn rood van kleur. 
 

   
 
Gewone rolklaver 
Rolklaver met haar knalgele bloemhoofdjes houdt van een matig voedzame bodem. Het is een soort die 
voorkomt in gebieden met een gevarieerde vegetatie. Dat we deze plant in onze bermen en velden al tegen-
komen is een gunstige ontwikkeling en duidt erop dat de grond rijp is voor een grotere biodiversiteit. 
In beweide gebieden wordt zij gegeten door het vee. Koeien die deze planten eten produceren een smaak-
volle melk.  
 

    
 
De bloemen staan in hoofdjes bijeen. Nog in de knop zijn ze vaak rood van kleur. Dit kun je op de laatste 
foto zien. Links op dezelfde foto is een bloem in knop te zien. 
Grote aantallen bijen komen op deze plant af vanwege hun nectar, maar ook heel veel andere soorten insec-
ten doen dit. Ze dient als waardplant voor o.a. het icarusblauwtje. 
 
Smalle rolklaver 
 

   



Ook smalle rolklaver komt in het Oosterdelgebied op verschillende plekken voor. Haar naam dankt zij aan de 
smalle bladeren. Ze houdt van een vochtige, half-lichte standplaats, hoewel andere media spreken over zan-
dige, droge gebieden. Bij ons komt ze voor in het droge gedeelte van de berm, niet ver van de oever. 
De bloemen, die tweeslachtig zijn (met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen), staan afzonder-
lijk of met 2 tot 4 bij elkaar. In vergelijking met de gewone en moerasrolklaver zijn de bloemen iets kleiner 
(0,6-1,2 cm). Op de derde foto kun je goed zien dat ook de knoppen van deze soort rolklaver rozerood van 
kleur zijn. Zaden van de rolklavers zijn lang, wel vijf jaar, kiemkrachtig. 
 
Vogelwikke, voederwikke, vergeten wikke 
De verschillende soorten wikke verschillen onderling op details, daarom bespreek ik ze hier als groep. Vogel-
wikke en vergeten wikke zijn meerjarige planten, voederwikke is eenjarig. 
Het zijn in de zomer bloeiende, planten, die in lange ranken omhoog kunnen klimmen langs andere planten 
en die we tegenkomen in de bermen of aan de rand van struweel. De planten wortelen zowel diep als in de 
breedte. Ook zij hebben stikstofbindende wortelknolletjes en worden om die reden vaak als groenbemester 
gebruikt. Zoals de naam voederwikke al aangeeft is het ook een geschikte plant om als veevoer te dienen. 
De planten groeien op een zonnige standplaats, maar enige schaduw verdragen zij eveneens. De bodem 
dient humeus en min of meer voedselrijk te zijn en mag variëren tussen droog en vochtig. 
 

    
Vogelwikke Voederwikke, samen met scherpe boterbloem Peulen van voederwikke 

 

  
Vergeten wikke Vergeten wikke, detail 

 
Vooral vogelwikke is een belangrijke nectarplant voor allerlei dag- en nachtvlinders, hommels, vliegen, ke-
vers, wantsen en de grote groene sabelsprinkhaan. De plant zit vaak onder de luizen (zwarte bonenluis en 
vogelwikkeluis), waardoor de stengels een blauwgrijs aanzien krijgen. De luzernevlinder gebruikt de voeder-
wikke als waardplant.  
 
Luzerne 
Luzerne komt vooral voor in ruderale terreinen (door de mens bewerkte terreinen) en ruigten. Ook deze plant 
wordt al jarenlang gebruikt als groenbemester en als voederplant. Het is een sterk vertakte, overblijvende 
plant. De bloemen variëren van kleur van witachtig lila naar diep paars, zoals je op de foto’s kunt zien.  
 

    
 
Luzerne komt van nature voor op tamelijk vochtige, kalkhoudende grond, waaronder klei. De bodems zijn 
matig stikstofrijk, humusarm en basenrijk. Luzerne heeft ook medicinale eigenschappen. De bladeren kun-
nen gebruikt worden tegen bloedarmoede en bloedverlies. Ook zouden ze kalkvorming bevorderen. 
De kiemen van deze plant kennen wij als alfalfa 
 



Als waardplant is luzerne belangrijk voor o.a. de volgende vlinders: 
 

    
Groot koolwitje Icarusblauwtje Oranje luzernevlinder Gele luzernevlinder 

 

Maar ook voor diverse andere insecten, zoals het zevenstippelig lieveheersbeestje en de groene schild-
wants, galmuggen en (mineer)vliegen is dit het geval. Daarnaast is zij als nectarplant van groot belang. Voor 
zover bekend zijn er zo’n 79 soorten insecten die op de een of andere manier gebruik maken van luzerne. 
   
Er bestaat ook een soort snuitkever die de naam “gewone luzernekever” draagt. Deze zal dus wel iets heb-
ben met de plant. Wij hebben eens een snuitkever in huis gevonden die hier sterk op leek, maar hiervan is 
de waarneming nog niet door www.waarneming.nl beoordeeld. 
 
Vlinderbloemen als cultivar 
Als cultivar kennen we veel soorten planten die behoren tot de familie van de vlinderbloemen. Om er een 
paar te noemen: gouden regen, lathyrus, brem, lupine, robinia en gaspeldoorn. 
 
 
Om aan te tonen hoe belangrijk inheemse planten zijn als voedsel- of als waardplant voor allerlei andere or-
ganismen licht ik in een volgend artikel er één van de hier al besproken planten uit: de rode klaver. 
 
  
Danny Disma-van Laar, 
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Bronnen voor de informatie over de planten: www.wikipedia.org,  www.floravannederland.nl en 
www.ecopedia.be 
Een paar foto’s zijn afkomstig van: http://www.freenatureimages.eu  
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