
ALGEMENE SLEUTEL 

• Bladen  rolrond (halfrond), hoogstens 2 cm lang  

+  kroon wit       Wit vetkruid 

+  kroon geel 

 Bladen max. 9 mm lang, stompe top. Stengel max. 10 cm 

o Blad met spoor, 6-9 mm; kroon 3-4 mm                  Zacht vetkruid 

o Blad afgerond, eivormig, 3-5 mm; kroon 6-7 mm     Muurpeper 

 Bladen 8 - 20 mm lang, kort stekelpuntige top; stengel <30 cm   Tripmadam 

• Bladen  afgeplat, 2 – 8 cm lang, verspreid 

+ kroon purperachtig      Hemelsleutel 

 

Opmerking : 

Volgens de Flora van België en aangrenzende gebieden (Lambinon, Verloove 2012) wordt een 
aantal Sedums gekweekt, die regelmatig verwilderen: Roze vetkruid (Sedum spurium), 
Kamtsjatka-vetkruid (Sedum kamtschaticum), Spaans vetkruid (Sedum hispanicum), ...  

Een andere groep komt niet voor in Limburg, maar wel in Zuid-België: Rood vetkruid (Sedum 
rubens), Omgebogen vetkruid (Sedum cepaea), Dik vetkruid  (Sedum dasyphyllum) en Sierlijk 
vetkruid (Sedum forsterianum). 

Vetkruid (Sedum) 
LPW-Florasleutel 
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Vetkruid (Sedum) 

• Bladeren rolrond (halfrond), hoogstens 2 cm lang 
• Kroon wit 

Wit vetkruid  (Sedum album) 



Vetkruid (Sedum) 

• Kroon geel 
• Blad max. 9 mm, stompe top 
• Stengel max. 10 cm 

Blad met spoor, 6-9 mm ; 
kroon 3-4 mm : 

Zacht vetkruid  (Sedum sexangulare) 

Blad afgerond, eivormig, 3-5 mm ; 
kroon 6-7 mm : 

Muurpeper (Sedum acre) 

Bloeitijd mei – juni (– juli) 

 
Bloeitijd juli – augustus (– september); 
bloeit later dan Muurpeper (Sedum acre). 

 



Vetkruid (Sedum) 

• Kroon geel 
• Blad 8 – 20 mm lang, kort stekelpuntige top 
• Stengel max. 30 cm 

   Tripmadam (Sedum rupestre) 



Vetkruid (Sedum) 

• Kroon purperachtig 
• Blad afgeplat, 2 – 8 cm lang, verspreid 

   Hemelsleutel  (Sedum telephium ssp. telephium) 



  Wit vetkruid  (Sedum album) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 17 17 

  1995 - … 16 16 

Familie 
 vetkruidfamilie (Crassulaceae) 
Diagnostische kenmerken 

Bladen groen of roodachtig, bijna rolrond, 
lijnvormig, verspreid, tot 12 mm lang. 
Bloeiwijze kaal of soms met enkele 
klierharen. 

 Kroonbladen wit of rozeachtig, 3-4 mm 
lang.  

Hoogte bloeiende plant  
15 - 20 cm. 

Bloeitijd 
Juni - juli 

Levensvorm 
Chamaefyt (winterknoppen boven de 
grond) 

Standplaats 
Droge rotsen, oude muren, stenige 
plaatsen, droge graslanden, ook in de 
duinen. Soms als sierplant gekweekt, 
recent ook veel als dakbedekking 
aangeplant. 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Crassulaceae;Sedum;album;025-080-003-006;;Wit vetkruid)


  Zacht vetkruid  (Sedum sexangulare) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 9 9 

  1995 - … 1 1 

Familie 
 vetkruidfamilie (Crassulaceae) 
Diagnostische kenmerken 

Bladen op doorsnede rond, lijnvormig, 
aan de voet met een spoorvormig 
aanhangsel, 6-9 mm lang. 

 Kroonbladen 3-4 mm lang, lichtgeel. 
Honingschubben geel. 

 Kokervruchten rechtopstaand. 
 Plant zonder scherpe smaak. 

Hoogte bloeiende plant  
5 - 10 cm. 

Bloeitijd 
Juli – augustus (- september) ; 

 later dan Muurpeper (Sedum acre). 

Levensvorm 
Chamaefyt (winterknoppen boven de 
grond) 

Standplaats 
Rotsen, oude muren, droge zandgronden. 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Crassulaceae;Sedum;sexangulare;025-080-003-008;;Zacht vetkruid)


  Muurpeper (Sedum acre) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 230 230 

  1995 - … 65 65 

Familie 
 vetkruidfamilie (Crassulaceae) 
Diagnostische kenmerken 

Bladen op doorsnede breder dan hoog, 
vooral van onderen afgeplat, eirond, 
nauwelijks gespoord, 3-5 mm lang. 
Kroonbladen 6-7 mm lang, goudgeel. 
Honingschubben witachtig. 

 Kokervruchten naar buiten buigend. 
 Plant vaak met een scherpe, peperachtige 

smaak (maar niet giftig).  

Hoogte bloeiende plant  
5 - 10 cm. 

Bloeitijd 
Mei – juni (– juli) 

Levensvorm 
Chamaefyt (winterknoppen boven de 
grond) 

Standplaats 
Droge en lichtrijke plaatsen met open 
vegetatie: rotsen, duinen, muren, 
puinhopen e.d. 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Crassulaceae;Sedum;acre;025-080-003-009;;Muurpeper)


  Tripmadam (Sedum rupestre [Sedum reflexum]) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 8 8 

  1995 - … 7 7 

Familie 
 vetkruidfamilie (Crassulaceae) 
Diagnostische kenmerken 

Bladen tot 20 mm lang, kort stekelpuntig, 
vaak grijs- of blauwgroen. 

 Stengel 15-30 cm hoog. 
 Kroonbladen 2-2,5 maal zo lang als de 

kelkbladen, duidelijk gekield. 
 Kelkbladen spits, 2-3 mm lang. 
 Bladen van de niet-bloeiende stengels na 

het afsterven direct afvallend, spits en 
kort stekelpuntig. 

 Helmdraden meestal aan de voet kort 
behaard (loep!). 

 Vruchtbeginsels aan de voet papilleus. 

Hoogte bloeiende plant  
15 - 30 cm. 

Bloeitijd 
Juni - augustus 

Levensvorm 
Chamaefyt (winterknoppen boven de 
grond) 

Standplaats 
Rotsen, oude muren. 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Crassulaceae;Sedum;rupestre;025-080-003-010;;Tripmadam)


  Hemelsleutel (Sedum telephium ssp. telephium) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 1 1 

  1971-'94 141 141 

  1995 - … 44 44 

Familie 
 vetkruidfamilie (Crassulaceae) 
Diagnostische kenmerken 

Meeldraden (iets) korter dan de 
kroonbladen. 

 Kelkbladen deltavormig, ca. 1,5 bij 1,2 
mm, groen. 

 Kroonbladen 3-5 mm lang, paarsrood of 
soms roze of geelgroen. 

 Stengel bladen groen, eirond tot 
omgekeerd eirond-lancetvormig, 
gekarteld tot getand. 

 Bloeiwijze half-bolvormig 

Hoogte bloeiende plant  
25 - 60 cm. 

Bloeitijd 
Juli - augustus 

Levensvorm 
Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets 
onder de grond) 

Standplaats 
Open bossen, rotsen, puinhopen, 
wegkanten e.d.; min of meer thermofiel. 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Crassulaceae;Sedum;telephium;025-080-003-004;;Hemelsleutel)

