
Waarom?  
Hoewel we stoepplantjes weinig 

aandacht geven, zijn ze ontzettend belangrijk 
voor ons! Ze koelen de stad, zorgen dat water 

sneller wegloopt als het regent, zijn goed voor 
schone lucht en belangrijk voor de natuur. 
Stoepplantjes kunnen bijna overal groeien 
in jouw stad of dorp. Ze overleven ondanks 
vervuiling, hitte, droogte en vernieling. 
Maak een bij, vlinder of kever blij met een 
schuilplaats, eten en verkoeling door een 

stoepplantje te laten staan. 

Welke planten groeien er op jouw stoep? Volg de 
stappen om om dat uit te vinden en mee te doen aan 

ons onderzoek:

Stap 1: ZOEK! Ga naar buiten en kijk bij jou in de buurt of er 
planten op de stoep groeien. Planten met blad én bloem zijn het 
makkelijkst te herkennen. Let op! stoepplantjes kunnen ook heel 
klein zijn.

Stap 2: HERKEN! Probeer de planten te herkennen via de fotobieb 
op onze website of maak een foto en upload die wanneer je de 
planten invoert bij de volgende stap. Houd een lijstje namen en/of 
foto’s bij. Hou ook bij in welke straat of buurt je bent. 

Stap 3: REGISTREER! Scan de QR code of ga naar 
stoepplantjesonderzoek.nl en voer de plaats (straat of postcode), 
plantennamen en/of foto’s in. Je kan één of meer planten invoeren,  
er zijn ontzettend veel soorten om te ontdekken!

Meer weten of meedoen aan het onderzoek? Ga naar 
stoepplantjesonderzoek.nl en schrijf je in voor onze nieuwsbrief of 
volg ons via @stoepplantjes op Instagram, Twitter of Facebook.

Doe mee aan het stoepplantjesonderzoek! 
Breng de stoepplantjes van Nederland met ons 
in kaart. Voer op stoepplantjesonderzoek.nl in 
welke soorten bij jou op de stoep groeien.

Stoepplantjes
onderzoek

Dit onderzoek is een project van Hortus botanicus Leiden en de 
vakgroep Science Communication & Society van Universiteit Leiden in 
samenwerking met het Weekend van de Wetenschap. Weekend van de 
Wetenschap is het gratis wetenschapsfestival voor iedereen van 8 tot 88 
jaar.
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Stoepplantjesbingo
Ga op stoepplantjesexpeditie met deze bingokaart! Welke planten groeien 
er eigenlijk allemaal op de stoep? In Nederland groeien er meer dan 1.300 
verschillende soorten planten tussen de straatstenen. Ga op pad en vindt 
zoveel mogelijk stoepplantjes. Kan jij er drie op een rij aankruisen?

Doe ook mee aan ons onderzoek en vul de stoepplantjes die je hebt 
gevonden in op stoepplantjesonderzoek.nl

Paardenbloem

Kleine veldkers

Madeliefje

Zachte ooievaarsbek

Gehoornde klaverzuring

Stinkende gouwe

Muurleeuwenbek

Grote weegbree

Robertskruid

Foto’s en illustraties door Nienke Beets
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