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Voorbeelden van russen en veldbiezen



 Kleine familie: zowel wereldwijd als in Nederland
 Komt wel bijna overal voor
 Lastige soort: 

 Lijken op andere families als gras en cypergrassen

 Kleine bloempjes

 Lijken vaak op elkaar



 Grasachtigen: russen, grassen en cypergrassen

 Bouwplan van bloem russenfamilie

 Russenfamilie: Veldbies (Luzula) en Rus (Juncus)

 Rondje Veldbies (Luzula)

 Rondje Rus (Juncus)

 Wat heb je nodig om russen te determineren



Grasachtigen

Grassen (Poaceae)

Beemdgras 
(Poa)

Zwenkgras 
(Festuca)

Dravik 
(Bromus)

Struisgras 
(Agrostis)

66 andere 
geslachten

Cypergrassen
(Cyperaceae)

Zegge 
(Carex)

14 andere 
geslachten

Russen 
(Juncaceae)

Rus  
(Juncus)

Veldbies 
(Luzula)



Russen; 28

Grassen; 177

Cypergrassen; 
140

aantal soorten



Russen

 Stengel: rond, zonder knopen, meestal 
gevuld

 Blad: rond (Juncus)  of plat (Luzula) 

 Bladstand: verspreid
 Bloem: tweeslachtig, bloemdekbladen



GRASSEN

 Stengel: Rond, hol, met knopen
 Blad: plat, soms opgerold
 Bladstand: in twee rijen, afwisselend
 Bloem: tweeslachtig, 2 kafjes, in aartjes



Cypergrassen

 Stengel: gevuld, geen knopen, driehoekig
(Carex) 

 Blad: plat/gootvormig
 Bladstad: in drie rijen (Carex) 

 Bloem: eenslachtig, 1 kafje, in urntje (Carex) 









Rus Juncus en Veldbies Luzula



Rus

• Bladen kaal

• Meestal 
priem of 
gootvormig

• Doorvrucht
veelzadig

Veldbies

• Bladen lang 
gewimperd

• Vlak, 
grasachtig

• Doorvrucht 3-
zadig









• Bloeiwijze los 
pluimachtig, taken 
teruggeslagen,

• Bladen hol, dwars- en
lengteschotten

• Stengel hol onder
bloeiwijze met 
dwarsschotten

• Binnenste
bloemdekbladen
stomp of afgerond



• Bloeiwijze schijnbaar
zijdelings

• Pollen

• Gladde, glimmende
stengels

• Gevuld met 
ononderbroken merg

• Vochtige milieu



• Bloeiwijze schijnbaar
zijdelings

• Bloeiwijze
ineengedrongen.

• Pollen

• Geribbelde, doffe
grijsgroene stengels

• Gevuld met 
ononderbroken merg

• Vochtig milieu



• Bloeiwijze schijnbaar
zijdelings

• Pollen

• geribbelde, doffe
stengels

• Gevuld met 
onderbroken merg

• Vochtig milieu



• Bloeiwijze los 
pluimachtig, tot 100 
hoofdjes

• Bladen hol, 
dwarsschotten

• Binnenste
bloemdekbladen
geleidelijk toegespits, 
geen topspitsje

• Vaak in rijen uit grond
tredende stengels



• Bloeiwijze los 
pluimachtig, minder 
hoofdjes dan veldrus

• Bladen hol, 
dwarsschotten

• Binnenste
bloemdekbladen met 
topspitsje

• Vaak schuin uit grond
tredende stengels



• Bladen niet dik en
stijf, licht- tot 
grasgroen

• Schutbladen >> 
bloeiwijze

• Bloemdekbladen
zeer spits, strokeurig
met vliezige rand

• Op en langs vaste
onverharde paden



• Bloeiwijze vaak smal

• In of vlakbij water

• Bloemdekbladen
stomp met brede 
groene middenstreep



• Bladen wortel-
standig, dik, stijf, 
met streep en goot

• Bladen tegen de 
grond liggend

• Schutbladen < 
bloeiwijze

• Bloemdekbladen
bruin met vliezige
rand

• Heide en paden



• Klein, 3 - 35 cm

• Open,vochtige, 
voedselrijke grond

• Bloemdekbladen lang 
toegespitst, veel
langer dan vrucht

• Zeer algemeen



• In of vlakbij water

• Stengel onderaan
knolvormig verdikt

• Stengel vaak
roodachtig

• Vaak wortelend op 
knopen

• Zeer variabel







• Bloemen in losse
tuilvormige
bloeiwijze

• Bloemdekbladeren
bruin met witvliezige
rand 

• Wortelbladeren lang, 
5-20 mm breed

• Vochtige bossen, 
vaak op helling.



• Bloemen in losse
tuilvormige
bloeiwijze

• Bloemdekbladeren
witachtig

• Wortelbladeren lang, 
3-6 mm breed

• Vochtige bossen



• Bloemen
alleenstaand

• Bloemdekbladeren
bruin met bleke rand

• Wortelbladeren lang, 
4 - 10 mm breed

• Vochtige loofbossen



• Bloemen in 
veelbloemige
hoofdjes

• In pollen

• Helmknoppen <2x zo 
lang als helmdraden

• Stelen bloemhoofdje
rechtop

• Aantal hoofdjes > 5



• Bloemen in 
veelbloemige
hoofdjes

• Zodenvormend

• Helmknoppen 2-5x zo 
lang als helmdraden

• Stelen bloemhoofdje
tenslotte
teruggeslagen

• Aantal hoofdjes < 6



 Flora
 Loep
 Prepareernaald
 Geduld
 Ervaring
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