
Dovenetel (Lamium) 

ALGEMENE SLEUTEL 
 
• Plant eenjarig, 10-30 cm hoog; bloemkroon 10-20 mm, met rechte buis 

+ Bovenste bladen zittend, stengelomvattend, schotelvormig  Hoenderbeet 
+ Bovenste bladen kort gesteeld: 

 Bovenkant paars aangelopen; bladen ondiep ingesneden Paarse dovenetel 
 Bovenkant niet paars; bladen 1/5-1/3 diep ingesneden  Ingesneden dovenetel

 
  

• Plant overblijvend; bloemkroon 20-35 mm, met gebogen buis 
+ Bloemkroon wit  Witte dovenetel 
+ Bloemkroon licht purper Gevlekte dovenetel 
+ Bloemkroon geel, effen bladeren Gele dovenetel 
+ Bloemkroon geel, bladeren met zilveren vlekken Bonte gele dovenetel 

 
 
 

LPW-Florasleutel 
 samengesteld door 

Bert Berten 



Hoenderbeet (Lamium amplexicaule) 

Dovenetel  (Lamium) 

• Eénjarig 

• Plant eenjarig, 10-30 cm hoog 

• bloemkroon 10-20 mm, met rechte 
buis 

• Bovenste bladen zittend, 
stengelomvattend, schotelvormig 

 

 



Paarse dovenetel  
 (Lamium purpureum) 

Dovenetel  (Lamium) 

• Eénjarig 

Ingesneden dovenetel  
 (Lamium hybridum) 

Bovenkant paars aangelopen; 
bladen ondiep ingesneden 

Bovenkant niet paars aangelopen; 
bladen 1/5 – 1/3 diep ingesneden 



Witte dovenetel  
 (Lamium album) 

Dovenetel  (Lamium) 

• Meerjarig 

Gevlekte dovenetel  
 (Lamium maculatum) 

bloemkroon 20-35 mm, met gebogen buis 

bloemkroon wit bloemkroon licht purper 



Gele dovenetel  
 (Lamium galeobdolon) 

Dovenetel  (Lamium) 

• Meerjarig 

Bonte gele dovenetel  
   (Lamium galeobdolon ssp. argentatum) 

bloemkroon geel, effen bladeren  bloemkroon geel, bladeren met zilveren vlekken 

bloemkroon 20-35 mm, met gebogen buis 



Familie 
 lipbloemenfamilie (Lamiaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Schutbladen stengelomvattend 
aaneensluitend (behalve soms de 
onderste). 

 Kelk tijdens de bloei 5-7 mm lang, de 
kelktanden korter dan of even lang als 
de kelkbuis; kelktanden na de bloei 
rechtopstaand of samenneigend.  

 Onderlip van de bloemkroon 1,5-2,5 
mm lang.  

Hoogte bloeiende plant  
10 - 30 cm. 

Bloeitijd 
April - september 

Levensvorm 
Therofyt (eenjarig, zonder 
winterknoppen) 

Standplaats 
Bouwland, vooral op leem en mergel, 
wegbermen, oude muren. 

  Hoenderbeet  (Lamium amplexicaule) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 1 1 

  1971-'94 277 277 

  1995 - … 27 27 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Lamiaceae;Lamium;amplexicaule;025-132-015-004;;Hoenderbeet)


Familie 
 lipbloemenfamilie (Lamiaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Bladen regelmatig gekarteld.  

 Hogere stengelbladen (de onderste 
schutbladen niet meegerekend) 
langer dan breed, eirond of 
ruitvormig. 

 Kelk 0,5-0,75 mm lang, de tanden 
meestal ongeveer even lang als de 
buis. Bloemkroon 1-2 cm lang, 
lichtpaars of soms wit, van binnen 
met of zonder haarring. 

Hoogte bloeiende plant  
10 - 40 cm. 

Bloeitijd 
Maart - september 

Levensvorm 
Therofyt (eenjarig, zonder 
winterknoppen) 

Standplaats 
Bouwland, vooral hakvruchtakkers, 
wegbermen, heggen nabij 
woningen. 

  Paarse dovenetel  (Lamium purpureum) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 2 2 

  1971-'94 844 844 

  1995 - … 288 288 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Lamiaceae;Lamium;purpureum;025-132-015-005;;Paarse dovenetel)


Familie 
 lipbloemenfamilie (Lamiaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Bladen onregelmatig gekarteld tot 
gelobd, om de 2 of 3 tanden dieper 
ingesneden.  

 Bloemkroon van binnen zonder 
haarring.  

 Hogere stengelbladen (de onderste 
schutbladen niet meegerekend) langer 
dan breed, eirond of ruitvormig.  

 Kelk 0,5-0,75 mm lang, de tanden 
meestal ongeveer even lang als de 
buis. 

 Bloemkroon 1-2 cm lang, lichtpaars of 
soms wit, van binnen met of zonder 
haarring.  

Hoogte bloeiende plant  
8 - 25 cm. 

Bloeitijd 
April - juni 

Levensvorm 
Therofyt (eenjarig, zonder 
winterknoppen) 

Standplaats 
Bouwland, vooral op lemige 
zandbodem. 

  Ingesneden dovenetel  (Lamium hybridum) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 9 9 

  1995 - … 3 3 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Lamiaceae;Lamium;hybridum;025-132-015-006;;Ingesneden dovenetel)


Familie 
 lipbloemenfamilie (Lamiaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Bloemkroon roomwit, zeer zelden 
lichtroze; de onderlip groengeel 
gevlekt.  

 Haarring in de kroonbuis scheef 
opstijgend. 

 Stuifmeel bleekgeel. 
 Bladen groen, ongevlekt. 

Hoogte bloeiende plant  
20 – 60 cm. 

Bloeitijd 
April - juni 

Levensvorm 
Hemikryptofyt (winterknoppen op of 
iets onder de grond),  

Standplaats 
Taluds, heggen, wegbermen, nitrofiel. 

  Witte dovenetel  (Lamium album) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 5 5 

  1971-'94 901 901 

  1995 - … 345 345 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Lamiaceae;Lamium;album;025-132-015-002;;Witte dovenetel)


Familie 
 lipbloemenfamilie (Lamiaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Bloemkroon paarsrood, zelden 
zuiverwit of zalmroze; de onderlip 
donker gevlekt. 

 Haarring in de kroonbuis overdwars 
lopend. 

 Stuifmeel oranje. 
 Bladen groen of min of meer gevlekt, 

al of niet met witte middenstreep.  

Hoogte bloeiende plant  
25 - 75 cm. 

Bloeitijd 
april – juni en september (- oktober) 

Levensvorm 
Hemikryptofyt (winterknoppen op of 
iets onder de grond),  

Standplaats 
Rivieroevers, heggen, vochtige taluds, 
elzenbossen, vooral in de dalen; min 
of meer nitrofiel. 

  Gevlekte dovenetel  (Lamium maculatum) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 39 39 

  1995 - … 16 16 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Lamiaceae;Lamium;maculatum;025-132-015-003;;Gevlekte dovenetel)


Familie 
 lipbloemenfamilie (Lamiaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Plant (meestal) met uitlopers. 
Bloemkroon geel met bruine vlekken 
op de onderlip; de onderlip met 3 
vrijwel gelijke, spitse slippen. 
Onderste bladen lang gesteeld, 
rondachtig tot langwerpig, met 
afgeknotte of iets hartvormige voet, 
stomp, dubbel gekarteld, de 
bovenste korter gesteeld of zittend, 
eirond tot langwerpig, spits, 
gekarteld-gezaagd.  

 Kroonbuis iets gekromd, van binnen 
met een schuine haarring. 

 Bladeren ongevlekt of met verspreide 
(tijdelijke) kleine witte vlekken. 

 Rijpe kelk 8 - 12,5 mm lang.  

Hoogte bloeiende plant  
15 - 60 cm. 

Bloeitijd 
April - juni 

Levensvorm 
Kruidchamaefyt (winterknoppen 
boven de grond). 

Standplaats 
Bossen met niet of zwak zure humus, 
kapvlakten, vochtige taluds. 

  Gele dovenetel  (Lamium galeobdolon) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 213 213 

  1995 - … 57 57 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Lamiaceae;Lamium;galeobdolon ssp. Montanum;025-132-015-012;;Gele dovenetel)


Familie 
 lipbloemenfamilie (Lamiaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Plant (meestal) met uitlopers. Bloemkroon 
geel met bruine vlekken op de onderlip; 
de onderlip met 3 vrijwel gelijke, spitse 
slippen. Onderste bladen lang gesteeld, 
rondachtig tot langwerpig, met afgeknotte 
of iets hartvormige voet, stomp, dubbel 
gekarteld, de bovenste korter gesteeld of 
zittend, eirond tot langwerpig, spits, 
gekarteld-gezaagd.  

 Kroonbuis iets gekromd, van binnen met 
een schuine haarring. 

 Bladen vooral in het topdeel met vele vrij 
grote (blijvende) witte of zilverige, vaak 
onderling aansluitende  

 vlekken.  
 Rijpe kelk 12 - 14,5 mm lang.  

Hoogte bloeiende plant  
20 - 60 cm. 

Bloeitijd 
April - juni 

Levensvorm 
Chamaefyt  (knoppen boven de grond) 

Standplaats 
Is als sierplant uit tuinen ontsnapt: 

 randen van ruderale bossen, schaduwrijke 
wegbermen en heggen; 

 breidt zich uit. 

  Bonte gele dovenetel  (Lamium galeobdolon ssp. argentatum) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 0 0 

  1995 - … 41 41 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Lamiaceae;Lamium;galeobdolon ssp. Argentatum;025-132-015-013;;Bonte gele dovenetel)

