
Vergeet-mij-nietje  (Myosotis) 

ALGEMENE SLEUTEL 
 
• Kelk met afstaande haren, onderaan met haakvormige top; droge  plaatsen 

– Zoom bloemkroon vlak, middellijn 5 mm of meer  Bosvergeet-mij-nietje  
– Zoom bloemkroon trechtervormig, middellijn kleiner dan 5 mm 

 Vruchtsteel recht, 2-3x lengte vruchtkelk Akkervergeet-mij-nietje 
 Vruchtsteel even lang als of korter dan de vruchtkelk 

 Vruchtsteel gebogen (hoek 60-90°), even lang als open vruchtkelk 
 Ruw vergeet-mij-nietje 
 Vruchtsteel recht en kort, helft van gesloten vruchtkelk 

o Bloem veelkleurig, kroonbuis 1,5x kelk; steeltje hoek van 45-60° 
   Veelkleurig vergeet-mij-nietje 
o Bloem blauw, kroonbuis=kelk; steeltje kort <45°  
 Stijf vergeet-mij-nietje 

• Kelk met rechte, aangedrukte haren; vochtige plaatsen 
– Kelk halve hoogte ingesneden; kroon 4-5 mm Zompvergeet-mij-nietje 
– Kelk 25-40% hoogte ingesneden; kroon 4-8 mm 

 Haren onderste bladen naar bladvoet wijzend; kroon 4-5 mm  Weidevergeet-mij-nietje  
 Haren onderste bladen naar bladtop wijzend; kroon4-8 mm  Moerasvergeet-mij-nietje 
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Vergeet-mij-nietje (Myosotis) 

• Vergeet-mij-nietjes van droge bodems 

 Stijf vergeet-mij-nietje 
               (Myosotis stricta) 

  Akkervergeet-mij-nietje 
                (Myosotis arvensis) 

 Veelkleurig vergeet-mij-nietje 
           (Myosotis discolor) 

  Ruw vergeet-mij-nietje 
                 (Myosotis ramosissima) 

< 45° 

1 mm 

45-60° 

5-10 mm 

1-3 mm 

45-60° 

1-3 mm 60-90° 



Vergeet-mij-nietje (Myosotis) 

Zompvergeet-mij-nietje 
(Myosotis cespitosa ) 

Moerasvergeet-mij-nietje 
(Myosotis scorpioides ) 

Weidevergeet-mij-nietje 
(Myosotis nemorosa ) 

• Vergeet-mij-nietjes van vochtige bodems 
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Familie 
 ruwbladigenfamilie (Boraginaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Kroonslippen recht afstaand, samen vlak tot 
schotelvormig, 5-8 mm breed, lichtblauw (bij 
tuinrplanten soms roze blijvend). Niet-
bloeiende, tamelijk grootbladige rozetten 
aanwezig.  

Hoogte bloeiende plant  
10 – 50 cm. 

Bloeitijd 
Mei – juni (– september) 

Levensvorm 
Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets 
onder de grond) 

Standplaats 
Bossen met rijke, milde humus, wegbermen 
in het bos, kapvlakten. 

  Bosvergeet-mij-nietje (Myosotis sylvatica) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 104 104 

  1995 - … 76 76 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Boraginaceae;Myosotis;sylvatica;025-130-011-001;;Bosvergeet-mij-nietje)


Familie 
 ruwbladigenfamilie (Boraginaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Bladen van onderen aan de voet van de 
middennerf met haakvormig gekromde 
haren.  

 Vruchtstelen een hoek van hoogstens 45° 
makend met de as van de bloeiwijze, recht, 
ca. 1 mm lang.  

 Vruchtkelk in zijaanzicht langwerpig tot 
elliptisch.  

 Bloemkroon 1,5-2 mm in doorsnede, 
lichtblauw 

Hoogte bloeiende plant  
5 – 20 (– 30) cm. 

Bloeitijd 
April – juni  

Levensvorm 
Therofyt (eenjarig) 

Standplaats 
Open graslanden op droge bodem, 
korenvelden op zand. 

  Stijf vergeet-mij-nietje (Myosotis stricta) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 12 12 

  1995 - … 3 3 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Boraginaceae;Myosotis;stricta;025-130-011-003;;Stijf vergeet-mij-nietje)


Familie 
 ruwbladigenfamilie (Boraginaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Kroonslippen iets schuin rechtopstaand, 
samen komvormig, 2-4(-5) mm breed, 
lichtblauw.  

 Geen grootbladige bladrozetten aanwezig.  

Hoogte bloeiende plant  
10 – 60 cm. 

Bloeitijd 
(April –) Mei – oktober 

Levensvorm 
Tweejarige hemikryptofyt (winterknoppen 
op of iets onder de grond) 

Standplaats 
Korenvelden, bouwland, braakland. 

  Akkervergeet-mij-nietje (Myosotis arvensis) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 1 4 

  1971-'94 358 70 

  1995 - … 156 11 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Boraginaceae;Myosotis;arvensis;025-130-011-004;;Akkervergeet-mij-nietje)


Familie 
 ruwbladigenfamilie (Boraginaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Vruchtstelen 1-4 mm lang, een hoek van 
60°-90° makend met de as van de 
bloeiwijze, vaak gekromd. 

 Bloeiwijze in de vruchttijd meestal langer 
dan de bebladerde stengel.  

 Bloemkroon 1,5-3 mm breed, 
hemelsblauw.  

Hoogte bloeiende plant  
5 – 30 cm. 

Bloeitijd 
April – juni  

Levensvorm 
Therofyt (eenjarig) 

Standplaats 
Open, droge graslanden. 

  Ruw vergeet-mij-nietje (Myosotis ramosissima) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 105 105 

  1995 - … 51 51 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Boraginaceae;Myosotis;ramosissima;025-130-011-005;;Ruw vergeet-mij-nietje)


Familie 
 ruwbladigenfamilie (Boraginaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Bloemkroon eerst lichtgeel, later 
bleekblauw; kroonbuis tenslotte meestal 
duidelijk buiten de kelk uitstekend, van 
buiten vaak roodachtig.  

 Bladen van onderen met rechte haren. 
Vruchtstelen een hoek van 45°-60° makend 
met de as van de bloeiwijze, recht.  

 Vruchtkelk in zijaanzicht omgekeerd eirond. 

Hoogte bloeiende plant  
10 – 30 ( – 50) cm. 

Bloeitijd 
Mei – juni (– augustus) 

Levensvorm 
Therofyt (eenjarig) 

Standplaats 
Korenvelden op leemzand, open 
graslanden. 

  Veelkleurig vergeet-mij-nietje (Myosotis discolor) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 2 2 

  1971-'94 76 76 

  1995 - … 30 30 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Boraginaceae;Myosotis;discolor;025-130-011-002;;Veelkleurig vergeet-mij-nietje)


Familie 
 ruwbladigenfamilie (Boraginaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Stijl van de juist uitgebloeide bloemen 
korter dan de kelkbuis, 1,6-2,8 mm lang.  

 Vruchtkelk tot ongeveer de helft 
ingesneden. Bloeiwijze zonder schutbladen 
in het onderste deel.  

 Stengel rolrond, met aangedrukte, naar de 
top gerichte haren.  

 Bloemkroon 2-5 mm in doorsnede. 

Hoogte bloeiende plant  
15 – 50 cm. 

Bloeitijd 
Mei – augustus  

Levensvorm 
Therofyt (eenjarig) of Helofyt (waterkant). 

Standplaats 
Vochtige weiden, oevers, drooggevallen 
zandbodem. 

  Zompvergeet-mij-nietje (Myosotis laxa ssp. cespitosa) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 0 0 

  1995 - … 70 70 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Boraginaceae;Myosotis;laxa;025-130-011-008;;Zompvergeet-mij-nietje)


Familie 
 ruwbladigenfamilie (Boraginaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Stengel rolrond tot stompkantig, meestal 
mat, met afstaande en aangedrukte, naar 
de top gerichte haren. 

 Onderste bladen aan de onderzijde met 
naar de bladtop wijzende haren.  

 Bloemkroon 4-8 mm breed.  
 Plant meestal zonder niet-bloeiende 

spruiten.  

Hoogte bloeiende plant  
20 – 80 (– 100) cm. 

Bloeitijd 
Mei – september 

Levensvorm 
Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets 
onder de grond) of Helofyt (waterkant). 

Standplaats 
Oevers, sloten, vochtige weiden, 
moerassige bossen. 

 Moerasvergeet-mij-nietje (Myosotis scorpioides ssp. scorpioides) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 5 5 

  1971-'94 1 1 

  1995 - … 146 146 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Boraginaceae;Myosotis;scorpioides;025-130-011-006;;Moerasvergeet-mij-nietje)


Familie 
 ruwbladigenfamilie (Boraginaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Stengel scherpkantig, glanzend, in het 
onderste deel met teruggeslagen haren 
bezet of kaal, soms bovenaan met naar de 
top wijzende aanliggende haren.  

 Onderste bladen aan de onderzijde met 
naar de bladvoet wijzende haren.  

 Bloemkroon 4-5(-6) mm breed.  
 Plant meestal zonder niet-bloeiende 

spruiten. 

Hoogte bloeiende plant  
15 – 50 cm. 

Bloeitijd 
Mei – augustus 

Levensvorm 
Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets 
onder de grond) of Helofyt (waterkant). 

Standplaats 
Vochtige weiden, oevers, vochtige  
bosranden, moerassig hakhout. 

  Weidevergeet-mij-nietje (Myosotis scorpioides ssp. nemorosa) 

Verspreiding 

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

Geen gegevens. 


