
Guldenroede (Solidago) 

ALGEMENE SLEUTEL 

• Omwindsel 3 - 5 mm; stengel bovenaan kaal; 

lintbloemen duidelijk uitstekend buiten omwindsel  Late guldenroede 

• Omwindsel 2 - 3 mm; stengel bovenaan behaard; 

lintbloemen nauwelijks uitstekend buiten omwindsel  Canadese guldenroede 

 

Canadese guldenroede 
(Solidago canadensis) 

Late guldenroede 
(Solidago gigantea) 

LPW-Florasleutel 
 samengesteld door 

Bert Berten 



Familie 
 composietenfamilie (Asteraceae) 

Diagnostische kenmerken 
Omwindsel 3-5 mm lang. 

 Stengel kaal tot aan de bloeiwijze, daar 
behaard. 

 Bladen van onderen blauwgroen, kaal of 
de middennerf van onderen kort behaard, 
of op de randen gewimperd. 

 Plant met lange uitlopers, zonder 
zijdelingse rozetten. 

 Bloeiwijze pluimvormig met meestal lange 
gebogen zijtakken. 

 Lintbloemen duidelijk buiten de hoordjes 
uitstekend. 

Hoogte bloeiende plant  
50 - 150 cm. 

Bloeitijd 
Augustus - oktober 

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

Standplaats 
Oevers, bosranden, alluviale vlakten, 
ruderale plaatsen; vaak in grote 
populaties. 

  Late guldenroede  (Solidago gigantea) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 12 12 

  1995 - … 65 65 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Asteraceae;Solidago;gigantea;025-148-002-002;;Late guldenroede)


Familie 
 composietenfamilie (Asteraceae) 

Diagnostische kenmerken 
Omwindsel 2-3 mm lang. 

 Stengel tenminste van af het midden 
behaard. 

 Bladen van onderen groen, behaard. 
 Plant met lange uitlopers, zonder 

zijdelingse rozetten. 
 Bloeiwijze pluimvormig met meestal lange 

gebogen zijtakken. 
 Lintbloemen nauwelijks buiten de 

hoordjes uitstekend. 

Hoogte bloeiende plant  
50 - 150 cm. 

Bloeitijd 
Augustus - oktober 

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

Standplaats 
Oevers, bosranden, ruderale plaatsen. 

  Canadese guldenroede  (Solidago canadensis) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 45 45 

  1995 - … 71 71 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Asteraceae;Solidago;canadensis;025-148-002-003;;Canadese guldenroede)


Familie 
 composietenfamilie (Asteraceae) 

Diagnostische kenmerken 
Plant zonder lange uitlopers, vaak met een 
zijdelings rozet. 

 Onderste bladen groter, breder, sterker 
gezaagd en langer gesteeld dan de hogere 
bladen. 

 Bloeiwijze tros- of pluimvormig met korte 
rechte zijtakken. 

 Lintbloemen duidelijk buiten de hoofdjes 
uitstekend.  

Hoogte bloeiende plant  
15 - 90 cm. 

Bloeitijd 
Juli - oktober 

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

Standplaats 
Open bossen heiden, graslanden. 

  Echte guldenroede  (Solidago virgaurea) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 4 4 

  1971-'94 148 148 

  1995 - … 15 15 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Asteraceae;Solidago;virgaurea;025-148-002-001;;Echte guldenroede)

