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

     Plant van de maand oktober 2021 
 

     Gewone brunel 
.                    . 

Algemeen  
Wetenschap. naam Prunella vulgaris L. 

Uitspraak  Prunélla vulgáris 

Familie  Laminaceae/Lipbloemenfamilie 

Geslacht  Prunella/Brunel 

Soort   Gewone brunel 

Hoogte  7 – 45 cm. 

Plantvorm  Kruid 

Plant   Eenhuizig 

Wortels  Bundel wortels 

Stengel  Liggend/rechtopstaand 

Bladstand  Kruiswijs 

Bladvorm  Eivormig-langwerpig   

Bladkleur  Groen 

Bladrand  Gaaf 

Bloeiperiode  Mei - herfst 

Bloeiwijze  Schijnkrans 

Bloemvorm  Lipbloemvormig 

Bloemkleur  Paarsblauw/blauwpaars 

Bloementype  Tweeslachtig 

Kelkbladen  3, 5 vergroeid 

Kroonbladen  4, 5 vergroeid 

Meeldraden  4 

Stijlen   1 

Vruchtbeginsel Bovenstandig   

Vrucht   Splitvrucht 

Leefvorm  Overblijvend 

Groeiplaats  Grasland   

 

Inleiding 
Daar wat verderop in het open bos biedt zich een 

paars veldje bloemen aan. We lopen in het Wijbosch-

broek waar de bodem nat is. Het water wordt er op-

gehouden door lagen leem, de bloemenpracht is er 

prachtig en daarbij natuurlijk vele vlinders. Die laat-

sten zijn in ’Vlinders in Het Groene Woud’*** lezens-

waardig beschreven. In het veldje Brunelbloemen zien 

we wat afbeelding 1 tot in detail duidelijk maakt. Foto 

2 geeft het aardige jonge Brunelplantje weer met 

Herfsttijloos als versiering. 

 

Naamgeving 

Prunella. Twee wegen ter verklaring van deze naam: 

1. De bladeren van de plant lijken op die van de Slee-

doorn(Plant van de Maand december 2014). De Slee-

doorn is de Prunus spinosa en Prunella zou daar dan 

een afleiding van zijn. 

2.Eerder heette de plant Brunella. Deze naam verwijst 

naar de bruine schut- en kelkblaadjes. 

Vulgare.  Dat de betekenis van vulgare ’gewoon’  is, 

Afb 1. Gewone brunel 

Foto 3. Wortels 

Foto 2. Brunelplantje 



zijn we al vaker tegengekomen.. 

Brunel.   In het Nederlands staat nog steeds de naam 

Brunella centraal, al is die dan nu verkort tot Brunel.  

In het Fries, Frans, Duits en Engels noemt men de 

plant achtereenvolgens: Bijekuorke, Brunelle commu-

ne, Kleine Braunelle en Selfheal. 

Het aanzien van de uitgebloeide plant geeft haar de 

volksnaam ’Bijenkorfje’.  

 

Plaatsing 
Heukels** plaatst de plant in de Lipbloemenfamilie, 

verder in het geslacht Brunel en de soort Gewone bru-

nel. In het geslacht Brunel wordt enkel nog de Grote 

brunel(Prunella grandiflora) genoemd. Deze tuinplant 

kan zich soms in urbane gebieden stand houden.  
 

Beschrijving   

Levensvorm.  De Gewone brunel is een overblijvende 

plant en valt bij de indeling van Raunkiaer onder de 

Hemikryptofyten. Zij is een kruid en zal tussen de 7 en 

45cm hoog worden.  

Wortels. Het sterk vertakte wortelstelsel gaat tot een 

diepte van twintig centimeter(foto 3). 

Stengels. De stengels zijn vierkantig, kort- of licht 

behaard tot bijna kaal(foto 4). Ze lopen bovengronds 

over het substraat en wortelen op de bladknopen. De 

opgaande leveren de bloeistengels op.   

Bladeren. De gesteelde bladeren staan kruiswijs te-

genoverstaand. Het geeft een mooi beeld aan de vier-

kantige stengels(foto 4). Het blad is gesteeld, de vorm 

eivormig-langwerpig. De randen zijn gaaf, terwijl je ze 

toch wat gekarteld kunt noemen. Vlak onder de bloei-

wijze vind je de bovenste stengelbladen(foto 4). De 

nervatuur van het blad is veernervig. Dat is goed op 

foto 5* te zien. 

Bloemen. De bloemhoofdjes vallen direct op(foto 6). 

Ze worden gevormd door een aantal schijnkransen 

met zes bloempjes(foto 8). Die staan dan weer in de 

bladoksels van de schutblaadjes, die breder zijn dan 

lang en aan de top uitlopen in een stekelpunt. De brui-

ne tweelippige kelk heeft eveneens spitse tanden. De 

kroonbladen zijn vergroeid tot een lipbloem(foto 7*). 

De bovenlip is relatief groot met drie tandjes, de 

onderlip –met honingmerk- heeft twee kleine zijslip-

pen met een grote middenslip.  Ze zijn blauwpaars/ 

paarsblauw, maar zelden wit. De 4 meeldraden zijn 

lang. 

 

Vruchten. 

Het bovenstandig 

vruchtbeginsel 

ontwikkelt zich 

tot een split-
vrucht ( de vrucht 
zal uiteenvallen in 

meer deelvrucht-

jes). Bij regen 

gaat de vrucht-

kelk open zodat 

Foto. 4. Stengel 

Foto 5*. Blad onderkant 

Foto 6. Bloeiwijze 

Foto 7. Bloem*                                           Foto 8. Bloemen in schijnkransen 



de zaadjes er door het water worden uitgespoeld. De 

bloeiaar verbruind en krijgt daardoor de mooie volks-

naam Bijenkorfje.  

 

Groeiplaats 

Bekijken we ook de ecologische parameters bij afb. 

9*) dan zien we dat:  

- de plant gedijt op een licht tot gemiddeld voedsel-

rijk  substraat.  
- de plant te vinden is in een omgeving met een zuur-

graad van 4½ tot 6½. 

- de plant een niet al te hoge vochtigheidsgraad 

zoekt; hoewel het daar in het Wijboschbroek voch-

tiger is dan de afbeelding hier doet vermoeden. 

- de plant gedijt op zonnige tot licht beschaduwde 

plaatsen. 

We zullen de plant op verschillende grondsoorten 

tegen komen in graslanden, wegbermen, akkers en 

waterkanten.  

 

Organismen op de plant 
-Insecten die op zoek zijn landen op de onderlip en 

gaan diep in de kroonbuis de nectar halen. 

 

Gebruik – Folklore – Mythologie 
Gebruik.  
-In gorgeldranken tegen mondontstekingen wordt een afkooksel van Brunel verwerkt. 

Folklore.  
Mythologie. 
 

Tot slot       

Of de bijen ook in het ’Bijenkorfje’ zullen gaan huizen is zeer de vraag. Voor ons blijft de 

Plant van de Maand door deze verschijning nog lang interessant. Aan het laatste stukje 

tekst is te zien dat de Prunélla vulgaris al minstens sinds 1884 de moeite waard is. Toen 

schreef Carl Hoffman al in zijn Botanischer Bilderatlas nach De Candolle’s Natürlichem 

Pflanzensystem:  

 Bekijken we de tijdsspanne tussen de eerste en deze laatste afbeelding van deze 

beschrijving, dan zijn we zo maar 83 jaar verder gekomen.  

(Vergeet de Gewone brunel deze maand niet!) 

 ___          _____________       . 
 

 

 

 
 

Afb. 9*. Ecologische parameters 

Foto 10. Bijenkorfje 



 
Tekst       : Gerard te Dorsthorst 

Afb. foto’s: Deutschlands flora(1); GtD(2,3,6,10); Saxifraga(4,8); Flora van 

Nederland - Wilde planten en hun omgeving online(5,7,9);  

 

Sint-Baafskathedraal Gent(Blg.)(12). 
 

  1. Gewone brunel  Deutschlands flora, deel 2, J. Sturm, J.W. Sturm (1801-1802) 

  2. Brunelplantje  Schijndel  16 sept. 2021 

  3. Wortels   Schijndel    8 sept. 2021 

  4. Stengel    Saxifraga   -   Ed Stikvoort 

  5.  Blad onderkant* Flora van Nederland-Wilde planten en hun omgeving online   

  6.  Bloeiwijze  North Uist   20 juni 2014 

  7.  Bloem*   Flora van Nederland-Wilde planten en hun omgeving online 

  8.  Bloemen in schijnkransen  Saxifraga   -   Bart Vastenhouw 

  9.  Ecologische param.*  Flora van Nederland-Wilde planten en hun omgeving on line 

10.  Bijenkorfje  Schijndel  8 sept.  2021 

  ___                 . 
      * https://www.floravannederland.nl/planten/gewone_brunel 
                                                                           (uderscore tussen gewone en brunel !) 

  **Heukels’ FLORA van Nederland. 24e druk. 2020. 

***Vlinders in Het Groene Woud. Hans Horsten; Joep Steur. Stichting Natuurprojecten 

      Schijndel. ISBN: 978-90-9027074-6. 

 

https://www.floravannederland.nl/planten/gewone_brunel

