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1 Brief botanisch stoepkrijten van Lisanne 
Beste Plantenkenner, 

 

Bedankt voor jullie hulp met het project Stoepkrijten beschermde planten! 

In deze mail vinden jullie meer info over het doel van het project, de werkwijze en een handleiding 

voor het invullen van de locaties. 

 

Doel van het project 

vanaf 16 mei gaat het Graffitinetwerk op pad om met semi-permanente krijt plantennamen bij 

beschermde planten te plaatsen. Hierdoor leren inwoners welke planten er allemaal in de stad 

groeien. Daarnaast weten aannemers van de gemeente welke planten moeten blijven staan bij het 

onderhouden van de stad. 

 

Werkwijze 

Graffitinetwerk moet weten waar de beschermde planten staan. Daarvoor roepen we graag jullie hulp 

in. We hebben een kaart gemaakt in mymaps (handleiding staat hieronder) waarop jullie heel precies 

de locatie van de plant kunnen aangeven. Het bedrijf maakt vervolgens een route en plaatst de 

krijtnamen. 

 

Soorten 

Er zijn 10 beschermde planten die we willen aanwijzen. Dit zijn: 

1. Kartuizer anjer 

2. Stijve wolfsmelk 

3. Wolfskers 

4. Wilde marjolein 

5. Ruig klokje 

6. Klein glaskruid 

7. Gele helmbloem 

8. Stengelomvattend havikskruid 

9. Grasklokje 

10. Prachtklokje 

Van elke soort staat een uitdraai van NDFF in de bijlage, zodat jullie weten waar de planten de laatste 

3 jaar zijn waargenomen.  

 

Invullen locaties op kaart 



In de bijlage staat een uitgebreide handleiding. De kaart is hier te vinden. Je kan inloggen met dit 

account:  

- Gebruikersnaam: plantenutrecht@gmail.com 

- Wachtwoord: Stoepkrijt030 

Iedereen gebruikt dezelfde kaart, zodat je kan zien welke locaties al zijn aangewezen.  

Bij het aanwijzen van een locatie vragen we je om rekening te houden met het volgende. 

- De stoepkrijtnamen komen op een horizontaal, verhard oppervlak, zoals een stoep, zodat ze 

kunnen slijten. Het is handig dat de planten dus vlakbij een stoep of ander verhard oppervlak 

groeien zodat het duidelijk is welke plant bij de krijtnaam hoort. Als planten op een muur 

groeien, maar wel dicht bij de grond, dan mag dat ook.  

- Vermeld bij de locatie de volgende dingen: De naam van de plant, de datum en eventueel een 

beschrijving (‘naast de lantaarnpaal’, ‘halve meter van de grond op de muur’ bijvoorbeeld) 

 

Gebied 

We willen de planten zo veel mogelijk in het centrum markeren. De wijken eromheen mogen ook. In 

de kaart hieronder staat aangegeven welk gebied we ongeveer aanhouden. Dit is maar een indicatie, 

de grens is niet heel streng. 

 

 

Aantal plekken 

We kunnen 300 namen plaatsen. Jullie mogen meer locaties aanwijzen, Anne en ik proberen dan nog 

een uiteindelijke selectie te maken voordat het bedrijf op pad gaat. 

 



Deadline 

Vanaf 10 mei gaat Graffitinetwerk de namen plaatsen. Het liefst willen we de kaart eind april af 

hebben. 

 

2 Handleiding botanisch stoepkrijten 
 
Inloggen 
Ga naar gmail.com en gebruik het account  plantenutrecht@gmail.com  .  

- Gebruikersnaam: plantenutrecht@gmail.com 

- Wachtwoord: Stoepkrijt030 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fd%2Fedi
t%3Fmid%3D1SXITlOags_p_E2usSWUiYy1Cfu3rWzqA%26usp%3Dsharing&amp;data=04%7C01%7Clisanne.van.
woerden%40utrecht.nl%7C9cced1e638d74b89000b08d8e5326ff1%7Cb9ea87f7a2634e6898e15fad3547a805%
7C0%7C0%7C637511352103212041%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzI
iLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=xkIET7Jd0%2FCRoXkM9rxk%2B4hBoQKvD39MGxoJ
7oO31PU%3D&amp;reserved=0 

Met deze link open je de kaart waarop je de vindplaatsen van de planten kunt aangeven. 

 
Zoeken locatie 
Via de zoekbalk bovenaan kan je een adres opzoeken. 

 
 

Een locatie aanwijzen 

Onder de zoekbalk staat dit teken: 

Klik hierop. Vervolgens verandert je cursor in een plusteken.  
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Klik op de kaart om aan te geven wat de locatie van de plant is. Er verschijnt een ’pinpoint’ met een 

vakje waar je de naam van de plant kan invullen. Kies hiervoor de naam van de plant.  

(eventueel kan je je intialen erbij zetten zodat je je eigen plekken makkelijk kan terugvinden) 

 

 

Schrijf in het vakje eronder de datum, eventueel je initialen en eventuele opmerkingen 



 

 

 

 

 

Je kan je punt links van het scherm terugvinden. Als je hierop klikt, verschuift het scherm naar het 

punt. 



 

 

Je locaties aanpassen 
Via de icoontje rechtsonder het vakje kan je de tekst bewerken, een foto toevoegen of de locatie in de 

prullenbak gooien. 

 

 

Als het lukt, zouden we graag een foto krijgen van de plant. Dit helpt bij het plaatsen van de krijtnaam 



 

 

Andere kaart 
Je kan ook een andere kaart kiezen, zodat je beter kan aanwijzen waar de plant precies groeit. Doe 

dit door op het pijltje naast basiskaart te klikken. Vervolgens kun je kiezen voor satelliet. 

  
 

 



 

3 Kaartjes 10 beschermde planten 

 

 

Gele helmbloem 

 

Grasklokje 

 
 

 



 

Kartuizer anjer 

 

Klein glaskruid 

 

 
 

 

 

 

 



Prachtklokje 

 

 

Ruigklokje 

 

 

 

 



Stengelomvattend Havikskruid 

 

 

Stijve wolfsmelk 

 

 

 

 

 



Wilde marjolein 

 

 

 

Wofskers 

 

 


