
Vrouwenmantel (Alchemilla) 

ALGEMENE SLEUTEL 

Planten zonder stekels, bloemen zonder kroonbladeren, maar met 4 groenachtige 
bloemdekbladen, bloemen in bijschermen, bladen enkelvoudig , handnervig. 

• Kelkblaadjes 1,5-2x zo lang als de kelkbuis. Bijkelkblaadjes ongeveer even groot als de 

kelkblaadjes. Stengelbladeren bijna niet gelobd, cultuurplant. Fraaie vrouwenmantel 

• Kelkblaadjes korter tot iets langer dan de kelkbuis. Bijkelkblaadjes veel kleiner dan de 

kelkblaadjes. Stengelbladeren meestal duidelijk gelobd. 

– Bladsteel en stengel kaal of aangedrukt behaard  Kale vrouwenmantel 

– Bladsteel en stengel met afstaande of schuinopstaande haren 

 Geelgroene vrouwenmantel 

 

Opmerking : 

De cultuurplant Fraaie vrouwenmantel (Alchemilla mollis) verwildert heel gemakkelijk 
en komt veel voor.  

In Zuid-België komen (zeldzaam) nog enkele andere soorten voor zoals Spitslobbige, 
Fijnstengelige, Blauwgroene, Slanke en Bergvrouwenmantel. 
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Vrouwenmantel (Alchemilla) 

 Kale vrouwenmantel 
               (Alchemilla glabra) 

  Geelgroene vrouwenmantel 
     (Alchemilla xanthochlora) 

bladsteel en 
bloeiende stengels 

nagenoeg kaal 

uitbochting van de 
bladvoet wijd 
openstaand 

• Bovenzijde van de blad-
schijf kaal 

• Uitbochting van de blad-
voet wijd openstaand 

• Bladschijf met 7-9 (-11) 
afgeronde, vrij brede 
lobben. 

• Middelste lobben met 
13-15 naar de top toe-
gebogen, onderling 
ongeveer even lange 
tanden 



Familie 
 rozenfamilie (Rosaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Kelkbladen (1,2-)1,5-2 maal zo lang als de 
kelkbuis, na de bloei uitgespreid. 
Bijkelkbladen ongeveer even groot als de 
kelkbladen.  

 Steunblaadjes van de wortelbladen al bij de 
jongste bladen verdrogend en dan roodbruin 
van kleur.  

 Stengelbladen bijna niet gelobd.  
 Stengel en bladen dicht bezet met lange 

afstaande haren. Kelkbuis behaard. 

 Hoogte bloeiende plant  
30 – 100 cm. 

Bloeitijd 
Mei - herfst 

Levensvorm 
Chamaefyt (winterknoppen boven de grond) 

Standplaats 
In parken, op kerkhoven, in gazons, op 
dijken, aan boswegen, ook in de duinen.  

 Als tuinplant oorspronkelijk uit de Karpaten. 
 Thans vrij algemeen, ingeburgerd. 

  Fraaie vrouwenmantel  (Alchemilla mollis) 

Verspreiding 

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

Geen gegevens. 



Familie 
 rozenfamilie (Rosaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Stengel en bladstelen kaal of uitsluitend met 
omhoogwijzende aangedrukte haren.  

 Wortelbladen van boven kaal (of alleen bij 
de rand met enkele haren), van onderen 
behalve op de nerven kaal, vaak sterk 
geplooid. Kelkbuis kaal.  

 Kelkbladen korter tot iets langer dan de 
kelkbuis, na de bloei schuin omhoog gericht. 
Bij kelkbladen veel kleiner dan de 
kelkbladen.  

 Steunblaadjes van de wortelbladen niet 
spoedig verdrogend.  

 Stengelbladen meestal duidelijk gelobd. 

 Hoogte bloeiende plant  
5 – 60 cm. 

Bloeitijd 
Mei - september 

Levensvorm 
Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets 
onder de grond) 

Standplaats 
Weiden, graslanden, wegbermen. 

  Kale vrouwenmantel  (Alchemilla glabra) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 23 23 

  1995 - … 5 5 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Rosaceae;Alchemilla;glabra;025-082-013-001;;Kale vrouwenmantel)


Familie 
 rozenfamilie (Rosaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Bovenzijde van de wortelbladen kaal of 
soms met enkele haren aan de randen en in 
de plooien.  

 Kelkbuis kaal of soms met een enkele haar. 
Bladstelen met recht afstaande of schuin 
omhoog gerichte haren.  

 Wortelbladen met brede, meestal afgeronde 
lobben.  

 Hoogte bloeiende plant  
15 – 50 cm. 

Bloeitijd 
Mei - augustus 

Levensvorm 
Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets 
onder de grond) 

Standplaats 
Weiden, graslanden, wegbermen, 
bosranden. 

  Geelgroene vrouwenmantel  (Alchemilla xanthochlora) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 9 9 

  1995 - … 2 2 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Rosaceae;Alchemilla;xantochlora;025-082-013-002;;Geelgroene vrouwenmantel)

