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     PLANTENWERKGROEP 
     IVN-Oisterwijk   ---  NMC-Schijndel  ----  Natuurgroep Gestel 

     Plant van de maand december 2022 
 

    Gewone hennepnetel 
.                    . 

Algemeen  
Wetenschap. naam Galeopsis tetrahit L. 
Uitspraak  Galeópsis tétrahit 
Familie  Lamiaceae/lipbloemenfamilie 
Geslacht  Galeopsis/Hennepnetel 
Soort   Gewone hennepnetel 
Hoogte  15 – 80cm  
Plantvorm  Kruid 
Plant   Eénhuizig 
Wortels  Hoofd-/bijwortels 
Stengel  Rechtopstaand 
Bladstand  Kruisgewijs 
Bladvorm  Langwerpig-ovaal 
Bladrand  Gekarteld   
Bladkleur  Groen 
Bloeiperiode  Juni - herfst 
Bloeiwijze  Schijnkrans 
Bloemvorm  Lipbloem 
Bloemkleur  Paars/wit/roze 
Bloementype  Tweeslachtig 
Kelkbladen  5(kelktanden) 
Kroonbladen  5(vergroeid) 
Meeldraden  4 
Stijlen   1 
Stempels  2 
Vruchtbeginsel Bovenstandig 
Vrucht   Splitvrucht 
Leefvorm  Eénjarig 
Groeiplaats  Divers  
 

Inleiding 
Bij de bestudering van de Gewone hennepnetel 
kom je al snel tegen dat de bloeitijd van juni tot 

de herfst loopt. Dat ik, nu het december is,  ge-
kozen heb voor de Gewone hennepnetel als Plant 
van de Maand komt omdat de (weer)tijden veran-
deren. Op 27 december 2018 is foto 1 genomen. 
Het is winter terwijl de Gewone hennepnetel dap-
per doorbloeit. Reden genoeg om deze maand 
aandacht aan de bijzonderheden van deze plant  
te schenken. 
 

Naamgeving 

Galeopsis. Het is goed de betekenis van de Griek-
se woorden galea en opsis tot ons te nemen. 
Galea is een Bunzing, Wezel of Marter die je je 
dan met een geopende bek voor moet stellen. 
Opsis staat voor gezicht. We vergelijken de inkijk 
in de lipbloem met die van de geopende bekken 
van genoemde dieren. Zo heeft Galeopsis voor 

Foto 1. Gewone hennepnetel 

Foto 2a. Hennepblad …………………………………...…………… 

Foto 2b. Hennepnetelblad …………………………………… 

Foto 3. Wortels 



ons betekenis gekregen.  
Tetrahit.  Weer twee Griekse woorden die samen 
in tetrahit zijn te herkennen. Nu: tetra voor vier 
en itys voor rand. Samengevoegd naar tetrahit → 

vierhoekig. Dit kan duiden op de vierkante stengel, 
maar ook op de vierhoekige onderlip van de bloem.   
Hennepnetel. Het blad doet denken aan één 
blaadje van het samengestelde hennepblad(foto’s 
2a en 2b).  
Gewone. Er zijn nogal wat planten die het moeten 
doen met de voorgevoegde naam Gewoon/ 

Gewone. In 1960 was bij Heimans(Geïllustreerde 
Flora van Nederland) de naam nog ’gewoon’ 
Hennepnetel zonder meer. 
In het Fries, Frans, Duits en Engels noemt men de 
plant achtereenvolgens: Himpnettel, Ortie royale, 
Stechender Hohlzahn en Common Hemp-nettle.  
Andere namen die je tegen kunt komen zijn: 
Wilde hennep(Zuid-Holland) en Korte-en lange-

kousjes(Zuid-Beveland). In de Wilde kemp, Wilde 

valse kemp en Bastaardkemp zien we de oude 
naam Kemp voor Hennep terug. 
 

Plaatsing   
Heukels** plaatst de plant in de Lipbloemenfami-
lie, verder in het geslacht Hennepnetel en de soort 
Gewone hennepnetel. In het geslacht Hennepnetel 
worden verder zes andere planten genoemd. 
Kruising van de Gewone- met de Gespleten 
Hennepnetel  levert hybride planten op.  
 

Beschrijving   

Levensvorm.  De Gewone hennepnetel is een één-
jarig kruid en valt bij de indeling van Raunkiaer 
onder de therofyten. De hoogte van de plant kan 
–gezien de omstandigheden-  enorm variëren. De 
plant zal zich wat hoogte betreft niet altijd aan de  
’voorgeschreven’ 15 tot 80cm. houden.  
Wortels. Zoals te verwachten ontdek je hoofd- en 
bijwortels(afb.3). 
Stengels. De rechtopgaande vierkante stengels 
(foto 4*) zijn hol. Kenmerkend is de bultige verdik-
king onder de knopen(foto 6). Je kunt er  borstel-
haren en klierharen –die een bolletje hebben- 
ontdekken. Zie ook foto 6. In het bovenste deel 
van de plant vertakt de stengel zich (foto  5). 
Bladeren. De drie tot tien centimeter grote 
bladeren zijn gesteeld. De vorm is langwerpig-
ovaal en de rand gekarteld(foto’s 7 en 8).  
De bladeren zijn tegenover elkaar/kruiswijs ge-
plaatst. Let je op de nervatuur van het blad, dan 
zie je een veernervige nervatuur. Verder zie je 
onder de schijnkransen nog schutblaadjes. 
Bloemen. De bloeiwijze is een schijnkrans die 
gevormd wordt door de stand van de bloemen die 
in de oksels van de kruiswijs geplaatste bladeren 
staan(foto 9). De kleur varieert van wit via roze 
naar paars. Het is mogelijk dat je zelfs gelige 

Foto 4*. Holle stengel 

Foto 5. Vertakte stengel 

Foto 6. Stengelverdikking 

Foto 7. Bovenzijde blad 

Foto 8. Onderzijde blad 



bloempjes ziet. Naar uitkijken maar! We letten op 
de anderhalve tot twee centimeter grote lipbloe-
men. De lengte van de bloemkroon is bijna dubbel 
zo lang als de kelk. Als eerste zien we de vijf be-
haarde kelkbladen die uitgegroeid zijn tot tanden. 
De kroonbladen zijn vergroeid. De bovenste twee, 
die behaard zijn, vormen de vlag/bovenlip, de drie 
onderste de onderlip. De middelste daarvan –met 
honingmerk- is duidelijk vierkantig. De vier meel-
draden(twee langere en twee kortere) zijn onder de 
bovenlip geplaatst. Op het vruchtbeginsel is één stijl 
met twee stempels te vinden. Foto 10 bloem. 
Vruchten.  
Het bovenstandig vruchtbeginsel ontwikkelt zich tot 
een vierdelige splitvrucht(foto 11). Merk op dat de 
kelken van bloemen die uitgebloeid zijn uitgroeien 
naar bruinzwarte bolletjes. Deze moeten nu in de-
cember te vinden zijn! 
 

Groeiplaats 

Bekijken we ook de ecologische parameters bij  af-
beelding 12* dan zien we dat:  
- de plant gedijt op een gemiddeld tot voedselrijk 
  substraat.  
- de plant te vinden is in een omgeving met een 
  zuurgraad van 4 tot 6,5.  
- de plant een middelmatige vochtigheidsgraad 
  zoekt.  
-. de plant te vinden is op een zonnige of licht 
  beschaduwde plaats. 
-. de plant op vele ondergronden groeit met een 
  voorkeur voor zand en veen. 
We zullen de Gewone hennepnetel als pioniersplant 
vinden op omgewerkte grond en verder letten we 
zelf op waar we de plant overal gaan ontdekken.  
 

Organismen op de plant 
Bijen en hommels bezoeken de plant, zij zorgen 
voor de bestuiving(foto 13). 
 

Gebruik – Folklore – Kunst – 
Mythologie 
Folklore-Gebruik 

-Historisch gezien zijn er weinig aanwijzingen dat de 
Gewone hennepnetel gebruikt is. In dit verband 
komen we het begrip Borstthee tegen. Het lijkt wel 
dat op internet ’alles’ te vinden is. Zo ook borstthee 
die slijmoplossend werkt bij ontsteking van luchtpijp 
en longen.  
-de Galeopsis soorten zijn werkzaam tegen bloed- 
 armoede. 
-Geiten en schapen vreten de plant wel, ander vee 
 niet.  
 

 
 

Foto 9. Schijnkrans 

Foto 10. Bloem 

Foto 11. Vrucht 

Afb. 12*. Ecologische parameters 

Foto 13. Bloembezoek 



 
Tot slot  
Bij Plaatsing hebben we gezien dat de kruising van Dauwnetel en Zachte hennepnetel  

de Gewone hennepnetel op kan opleveren. Hoe mooi zal het zijn als we in 2023 die com-
binatie ontdekken.  
Hier als voorschot fotogeniek gezien met dank aan Saxifraga-Freenatureimages. 
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Tekst       : Gerard te Dorsthorst 

Afb. foto’s: GtD(1,6,7,8,9); Saxifraga(2a, 2b,5,10,11,13,14,15);  

                             Flora Danica(3); 
                             Flora van Nederland - Wilde planten en hun omgeving online(4,12);  
                            
  1. Gewone hennepnetel Eerdse bergen 27 dec. 2018 
2a. Hennepblad  Saxifraga   -   Rutger Barendse 
2b. Hennepnetelblad  Saxifraga   -   Ab H Baas 
  3. Wortelstelsel  Flora Danica G.C. Oeder (1761-1888) 
  4. Holle stengel*              Flora van Nederland-Wilde planten en hun omgeving online 
  5. Vertakte stengel  Saxifraga-Ed Stikvoort 
  6. Stengelverdikking Eerdse bergen 27 dec. 2018 
  7. Bovenzijde blad   Eerdse bergen 27 dec. 2018 
  8. Onderzijde blad   Eerdse bergen 27 dec. 2018 
  9. Schijnkrans  De Brand ` 22 sept. 2014 
10. Bloem   Saxifraga   -   Jan van der Straaten 
11. Vrucht   Saxifraga   -   Ab H Baas 
12. Ecologische parameters.* Flora van Nederland-Wilde planten en hun omgeving online 
13. Bloembezoek  Saxifraga   -   Ab H Baas 
14. Dauwnetel   Saxifraga   -   Hans Dekker 
15. Zachte hennepnetel Saxifraga-Ed Stikvoort 
  ___                 . 

    *https://www.floravannederland.nl/planten/gewone_hennepnetel/ 
 ** Heukels’ Flora van Nederland. 24e druk. 2020. 
       

Foto 14. Dauwnetel                                                           Foto 15. Zachte hennepnetel 


