Er in Nederland in totaal bijna
4000 verschillende soorten planten
voorkomen?



Een van de bekendste plantensoorten
de brandnetel is? Hier zijn drie
verschillende soorten van: de
grote, de kleine & de zuidelijke
brandnetel.



Sommige steden ‘vergroenen’ door de
daken van huizen te gebruiken? Op
platte daken leggen ze tuintjes
aan, aangezien die toch niet
gebruikt worden!

Speurtocht met stoepplantjes

Introductie



Kijk! Zie je dat? Wat, waar?
Stoepplantjes! Overal waar je loopt ze je
plantjes tussen de tegels door piepen, op
het dak groeien, of zelfs op andere bomen
groeien! Als je er op gaat letten, zie je
dat in bijna elk hoekje en gaatje wel een
stoepplantje groeit. Hoe zit dat bij jou
in de stad? Groeien er allemaal dezelfde
stoepplantjes of zijn er juist veel
verschillende soorten?

Een stad wel 1000 verschillende
plantensoorten bevat?

Zoek en vind
Daar gaan we achter komen! We gaan op
zoek naar de 12 meest voorkomende
stoepplantjes in je eigen stad tijdens
een speurtocht. Plantensoorten kunnen
heel erg op elkaar lijken. Soms is het
enige verschil de vorm van de blaadjes.
Ze zouden wel broertjes of zusjes kunnen
zijn! Om de plantensoorten goed te
bekijken, kan je ze natekenen. Hierdoor
leer je goed naar elk detail van de
stoepplantjes te kijken. Dit doen échte
onderzoekers ook!
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Wist je dat:

Benodigdheden
Verwonder singelpark kaart

Tekenblok
en potlood

Stoepplantjes

~2 uur

0 uur

Speurtocht met stoepplantjes
Stap 1: Print de Verwonder Singelpark
kaart, pak je tekenblok en potlood
erbij en ga naar buiten.

Tip!

Stap 2: Ga op zoek naar
de verschillende soorten
stoepplantjes.

Je kan, met de stoepplantjes
die je hebt gevonden en
getekend, ook je eigen
Herbarium maken! Download
de instructable

Tip!

Stap 3: Kijk op je kaart welk
stoepplantje het is.

Kijk goed naar de vorm van de
blaadjes, de stengel en eventueel
de bloem om erachter te komen
welk stoepplantje je hebt
gevonden

Stap 4: Pak nu je tekenblok erbij en
teken het stoepplantje na. Je kan ook
alleen de bloem of een blaadje te
tekenen.
Zet de naam van het plantje onder je
tekening.

