
Veldkers (Cardamine) 

ALGEMENE SLEUTEL 

• Bloemen alleenstaand of 2-4 per bloeiwijze; stengel liggend tot liggend-opstijgend; 
stengelbladen 1-2 of ontbrekend; hoogte 3-15 cm  Eénbloemige veldkers
  

• Bloemen minstens 5 per bloeiwijze; stengel rechtopstaand 

+ Onderste bladen met 7-13 blaadjes; stengelbladen met 11-15 blaadjes;  stengel 
onderaan behaard; rijpe hauwen vormen hoek met steeltje; steken niet (of nauwelijks 
boven bloemen uit  Bosveldkers  

+ Onderste bladen (rozet) met 3-7 blaadjes; stengelbladen met 5-11 blaadjes; stengel 
kaal; rijpe hauwen geen hoek met steeltje; steken duidelijk boven bloemen uit  

  Kleine veldkers  

Opmerking : 

De Eénbloemige veldkers (Cardamine corymbosa) is een nieuwkomer  in sierteelt-
bedrijven en tuinen . De soort lijkt vegetatief op de Kleine veldkers. Kleine planten zijn 
dikwijls gereduceerd tot een bladrozet met een bundeltje van 1-3 langgesteelde 
bloemen. Deze plant is afkomstig van Nieuw-Zeeland en werd voor het eerst opgemerkt 
in Waregem in 1999. Sindsdien verspreidt ze zich verder en is ze waargenomen op veel 
plaatsen in Vlaanderen. 
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Familie 
 kruisbloemenfamilie (Brassicaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Meeldraden 4, soms 5, zelden 6. 

 Slippen van de stengelbladen meestal 
gaafrandig. 

 Stengels meestal met 2-4 bladen, meestal kaal. 
Bloemstelen 2-3 mm lang. 

 Vruchten duidelijk boven de bloemen 
uitstekend, 1,5-2,5 cm lang. 

Hoogte bloeiende plant  
5 – 25 cm. 

Bloeitijd 
Maart - mei 

Levensvorm 
Therofyt (eenjarig) 

Standplaats 
Bouwland, hellingen, oude muren, 
wegbermen. 

  Kleine veldkers  (Cardamine hirsuta) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 301 301 

  1995 - … 319 319 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Brassicaceae;Cardamine;hirsuta;025-070-014-007;;Kleine veldkers)


Familie 
 kruisbloemenfamilie (Brassicaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Meeldraden 4, soms 5, zelden 6. 

 Slippen van de stengelbladen meestal 
gaafrandig. 

 Stengels meestal met 2-4 bladen, meestal kaal. 
Bloemstelen 2-3 mm lang. 

 Vruchten duidelijk boven de bloemen 
uitstekend, 1,5-2,5 cm lang. 

Hoogte bloeiende plant  
10 – 40 cm. 

Bloeitijd 
April - juli 

Levensvorm 
Therofyt (eenjarig) 

Standplaats 
Nogal vochtige bossen, rotsen. 

  Bosveldkers  (Cardamine flexuosa ) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 29 29 

  1995 - … 136 136 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Brassicaceae;Cardamine;flexuosa;025-070-014-006;;Bosveldkers)


Familie 
 kruisbloemenfamilie (Brassicaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Planten overblijvend, met een zeer kleine 
knol en lange wortels. Wortelbladen met 1-7 
blaadjes, vaak bruin aangelopen. 

 Stengel meestal onbebladerd, meestal 1-
bloemig.  

 Kroonbladen 2-3 mm breed. 

Hoogte bloeiende plant  
3 – 10 cm. 

Bloeitijd 
Maart - juni 

Levensvorm 
Geofyt (winterknoppen onder de grond) 

Standplaats 
Recent als onkruid op stenige open grond in 
(rots)tuinen. Oorspronkelijk uit Nieuw-
Zeeland. 

 Eénbloemige veldkers  (Cardamine corymbosa) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 
  1971-'94 
  1995 - … 

Geen gegevens. 


