
Tijm  (Thymus) 

ALGEMENE SLEUTEL 

• Stengel duidelijk vierkantig, enkel op ribben lange haren, rest (zijden) kaal; 

   bladschijf 6-18 mm; tanden bovenste kelklip langer dan breed       Grote tijm 

• Stengel nauwelijks vierkantig, rondom behaard : 

+ blad boven kaal, schijf 5-10 mm, lijn-lancetvormig tot smal elliptisch,  

 met duidelijk verdikte bladnerven; tanden bovenste kelklip  lengte = breedte                 
  Wilde tijm 

+ blad boven (meestal) behaard, schijf 3-11 mm, eirond-elliptisch  

          (grootste breedte midden); tanden bovenste kelklip langer dan breed    

                                                                                                                           Kruiptijm 

Opmerking : 

Bij de determinatie dient de beharing van de stengel bekeken te worden, bij voorkeur 
op het tweede stengellid onder de bloeiwijze. 

 

Tijm  (Thymus) Florasleutel van LPW =  
Limburgse Planten Werkgroep 

Samensteller: Bert Berten 



Grote tijm  (Thymus pulegioides) 

stengel enkel aan 
ribben met lange 

haren  

blad 6-18 mm, 
met nauwelijks 
uitspringende 

zijnerven 

Tijm  (Thymus) 

• Enkel beharing op ribben 

http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/foto.php?link=photos/T/thymus pulegioides-grote tijm-05416.jpg&titel=grote tijm - Thymus pulegioides        


blad  5-10 mm 

 lijn-lancetvormig tot 

 smal-elliptisch 

  Wilde tijm (Thymus serpyllum) 

Tijm  (Thymus) 

• Rondom behaarde stengel 

Kruiptijm (Thymus praecox) 

blad  3-11 mm 

 eirond-elliptisch 

 grootste breedte midden 
blad 5-10 mm, 
onderzijde met 
uitspringende 

zijnerven 



Familie 
 lipbloemenfamilie (Lamiaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Bloeistengels vierkantig, alleen op de 
ribben behaard. 

 Planten meestal min of meer opgericht.  
 Bladen tamelijk dun en slap, eirond tot 

elliptisch, zelden smaller, van onderen met 
niet of nauwelijks verdikte nerven. 

Hoogte bloeiende plant  
8 - 40 cm. 

Bloeitijd 
Juli - september 

Levensvorm 
Chamaefyt (winterknoppen boven de 
grond) 

Standplaats 
Droge graslanden, taluds, duinen, kalk- of 
schistrotsen. 

  Grote tijm  (Thymus pulegioides) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 4 4 

  1971-'94 70 70 

  1995 - … 11 11 

Bloeistengel 
vierkantig, alleen op 
de ribben behaard 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Lamiaceae;Thymus;pulegioides;025-132-006-003;;Grote tijm)


    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 5 5 

  1995 - … 1 1 

Familie 
 lipbloemenfamilie (Lamiaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Planten dichte zoden vormend.  

 Bladen elliptisch tot lijnvormig, van 
onderen met duidelijke verdikte nerven, 
van boven kaal.  

 Bovenste kelktanden ongeveer even lang 
als breed. 

Hoogte bloeiende plant  
5 - 25 cm. 

Bloeitijd 
Juli - september 

Levensvorm 
Chamaefyt (winterknoppen boven de 
grond) 

Standplaats 
Graslanden op iets zure waterdoorlatende 
bodem; thermofiel. 

  Wilde [kleine] tijm (Thymus serpyllum) 

Verspreiding 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Lamiaceae;Thymus;pulegioides;025-132-006-003;;Grote tijm)


Familie 
 lipbloemenfamilie (Lamiaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Planten tamelijk losse zoden vormend.  

 Bladen elliptisch tot bijna rond, met aan 
de onderzijde nauwelijks verdikte nerven, 
van boven meestal behaard.  

 Bloemen bovenste kelktanden duidelijk 
langer dan breed.   

Hoogte bloeiende plant  
5 - 25 cm. 

Bloeitijd 
Juni - juli 

Levensvorm 
Chamaefyt (winterknoppen boven de 
grond) 

Standplaats 
Graslanden en kalkhellingen op 
kalkhoudende bodem, vooral op krijt. 

  Kruiptijm  (Thymus praecox) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 0 0 

  1995 - … 0 0 

Geen waarnemingen in Limburg 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Lamiaceae;Thymus;praecox;025-132-006-001;;Kruiptijm)

