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Acanthus mollis 
(bereklauw) 

          
 

KENMERKEN 

Soort plant: vaste plant uit de familie van de Acanthaceae. Borderplant 

Winterhardheid: goed  

Grondsoort:  normale tuingrond goed doorlatend 

Vochtigheid:  matig  

Licht: zonnig 

Hoogte: 100 – 180 cm 

Blad / Loof: kartelvormig gelobd blad. 

Bloemkleur: wit, roze, paars 

Bloeitijd:  mei- juli  

Bijzonderheden: geschiedkundigen gaan ervan uit dat de bladeren van deze plant de 

inspiratie vormden voor de versiering van de veel in de Romeinse architectuur gebruikte 

Korinthische kapitelen. Het acanthusmotief is een bekend decoratief element in de 

klassieke en neoclassicistische architectuur 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Acanthaceae
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_architectuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Korinthische_orde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Acanthus_(bouwkunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klassieke_oudheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neoclassicistische_architectuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Architectuur
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD-4m7z87TAhVNLFAKHQmjBGIQjRwIBw&url=http://www.smgrowers.com/products/plants/plantdisplay.asp?plant_id=21&psig=AFQjCNFPsF3u7ZYmuYM0yZ8xi6iIMOBGsg&ust=1493725546769571
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Achillea filipendulina  
(duizendblad) 

              

KENMERKEN 

Soort plant: vaste plant 

Winterhardheid: goed  

Grondsoort:  normale tuingrond 

Vochtigheid:  matig  

Licht: zon  

Hoogte: 60-70 centimeter  

Blad / Loof: groenblijvend  

Bloemkleur: zwavelgeel  

Bloeitijd:  augustus -september  

Cult: ‘Moonshine’  

Bijzonderheden: deze Achillea is niet woekerend, behoort tot de betere 
Achillea-cultivar . Uitgebloeide bloeiwijzen blijft lang decoratief. 
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Achillea millefolium F2 
‘Summer Pastels’ 

(duizendblad) 

   
KENMERKEN 

Soort plant: vaste plant uit de composietenfamilie 

Winterhardheid:   

Grondsoort:  normale tuingrond 

Vochtigheid: normaal 

Licht: zonnig 

Hoogte: 80-100 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend  

Bloemkleur: alle pastelkleurige tinten rood 

Bloeitijd:  juni-juli  

Bijzonderheden: vanuit fijngeveerd blad (“Duizendblad”) bloeien stevige 
stengels met bloemschermen in prachtige pastelkleuren. Bij vroege zaai 
bloeien ze het jaar van zaaien. 
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Achillea ptarmica 

           (wilde bertram) 

    
KENMERKEN 

Soort plant: vaste plant 

Winterhardheid: zeer goed  

Grondsoort:  normale tuingrond 

Vochtigheid: vrij groot tot matig  

Licht: Zon  

Hoogte: 50-75 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend  

Bloemkleur: wit tot licht roze  

Bloeitijd:  augustus -september  

Bijzonderheden: Snoei de wilde bertram na de bloei of in het voorjaar. Na 4 
tot 5 jaar oprooien en opnieuw uitplanten. 

 

 

http://www.tuinieren.nl/d/onderhoud/snoeien
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Aconitum napellus 

(monnikskap) 

     
KENMERKEN 

Soort plant: vaste planten uit de ranonkelfamilie (Ranunculaceae). 

Winterhardheid: ja 

Grondsoort: goede tuingrond 

Vochtigheid: niet te nat 

Licht: half schaduw 

Hoogte: 80 – 120 cm 

Blad / Loof: groen, diep gedeeld tot gespleten 

Bloemkleur: paars/ donkerblauw 

Bloeitijd: vanaf juli tot september 

Bijzonderheden: giftig voor mens en dier. Het bovenste bloemblad heeft de 
vorm van een helm of monnikskap, waaraan het geslacht zijn 
Nederlandstalige naam te danken heeft. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaste_plant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ranonkelfamilie
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Aeonium arboreum 
 

  
KENMERKEN 

Soort plant: vaste, overblijvende plant uit de vetplantenfamilie 
(Crassulaceae). De plant is endemisch op de westelijke Canarische Eilanden. 

Winterhardheid: niet, ‘s winters binnen laten overwinteren 

Grondsoort: voedzame en vooral doorlatende grond (van oorsprong 
vulkanisch), stenig. 

Vochtigheid: goede drainage, geen natte voeten. 

Licht: zonnig en warm  

Hoogte: 50 – 70 cm 

Blad / Loof: groen 

Bloemkleur: geel 

Bloeitijd: vanaf juni  

Bijzonderheden: de naam Aeonium is van het Griekse aioon afgeleid, wat 
eeuwig of volhardend betekent.; dit is misleidend want na de bloei sterft de 
desbetreffende rozet af. Vermeerderen kan door bladstekken of zelfs hele 
rozetten te laten wortelen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Overblijvende_plant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vetplantenfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Endemie_(biogeografie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Canarische_Eilanden
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Agapanthus africanus 

(Afrikaanse lelie of 

liefdesbloem) 

    
KENMERKEN 

Soort plant: vast 

Winterhardheid: bladhoudende soorten niet winterhard en binnen halen. 
Bladverliezende soorten kan lichte vorst hebben ( tot – 5 gr) 

Grondsoort: vochthoudend / humusrijk / pH neutraal.  

Vochtigheid: goede drainage, geen natte voeten. 

Licht: zonnig en warm  

Hoogte: 100 tot 150 cm  

Blad / Loof: bladverliezend en bladhoudend 

Bloemkleur: paars/ blauw/wit 

Bloeitijd: vanaf juni tot september 

Bijzonderheden: ook geschikt als kuipplant voor terras en balkon  
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Ajuga reptans 

(kruipend zenegroen) 
 

       

 

KENMERKEN 

Soort plant: vaste plant 

Winterhardheid: zeer goed  

Grondsoort: schrale zure grond, goed doorlatend. 

Vochtigheid: normaal  

Licht: zon tot half schaduw 

Hoogte: 7- 30 centimeter  

Blad / Loof: wintergroen  

Bloemkleur: blauwe tinten overheersen  

Bloeitijd: juli - augustus  

Bijzonderheden: goede bodembedekker  
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Akebia quinata 

(klimbes, schijnaugurk) 

             
KENMERKEN 

Soort plant: vroegbloeiende halfwintergroene klimplant met een welriekende 
bloem 

Winterhardheid: goed  

Grondsoort: voedzaam, goeddoorlatend.  

Vochtigheid: normaal, niet te nat 

Licht: zonnig  

Hoogte: 6 – 10 meter of hoger  

Blad / Loof: vijftallig blad 

Bloemkleur: roze, rood, paars  

Bloeitijd: april - mei  

Bijzonderheden: bloeit op 'oud hout'. Lange scheuten kunt u eventueel 
inkorten op 2-3 ogen van de hoofdgesteltak. Begeleiden via klimrek of 
pergola. 
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Alcea Rosea (stokroos) 

             
 

KENMERKEN 

Soort plant: tweejarig/ vast 

Winterhardheid: goed  

Grondsoort: voedzaam, goeddoorlatend.  

Vochtigheid: normaal  

Licht: zonnig en warm  

Hoogte:175 centimeter of hoger  

Blad / Loof: bladverliezend  

Bloemkleur: wit, geel. roze, rood, paars  

Bloeitijd: juli, augustus - september  

Bijzonderheden: trekt bijen en vlinders aan  
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Allium globemaster  

(sierui) 

        

 

KENMERKEN 

Soort plant: bol 

Winterhardheid: zeer goed  

Grondsoort: normale tuingrond 

Vochtigheid: matig 

Licht: zon tot half schaduw 

Hoogte: bloemsteel tot 150 centimeter  

Blad / Loof: geen, steel 

Bloemkleur: paars 

Bloeitijd: juni - juli  

Bijzonderheden: planten in oktober/ november  
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Allium neapolitanum,   

(bruidsuitje) 

 
KENMERKEN 

Soort plant: bol, lage sierui; 

Planttijd: september – december; plantdiepte: 10 cm; plantafstand:15 cm 

Winterhardheid: goed 

Grondsoort:  lichte goed gedraineerde grond 

Vochtigheid: niet te nat 

Licht: volle zon 

Hoogte: 30 cm  

Blad / Loof: groen, bladverliezend 

Bloemkleur: wit met zoete geur. Bloem wordt veel gebruikt in bruidswerk 

Bloeitijd:  april - mei 

Bijzonderheden: bladeren zijn eetbaar; rauw of gekookt. Lekker in salade, 
beetje zoet, knoflookachtige smaak. 
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Allium schoenoprasum 

(bieslook) 

     
KENMERKEN 

Soort plant: vaste plant 

Winterhardheid:  matig  

Grondsoort: normale tuingrond  

Vochtigheid:  vochtig  

Licht: volle zon  

Hoogte: 30 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend  

Bloemkleur: violet blauw  

Bloeitijd: juni - augustus  

Bijzonderheden: eetbaar  
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Amsonia orientalis  

(blauwe ster) 

       
KENMERKEN: 

Soort  plant: vast 

Winterhardheid: goed  

Grondsoort: normale tuingrond; doet het in alle bodems 

Vochtigheid: normaal  

Licht: zon, maar schaduw kan ook  

Hoogte: 50 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend  

Bloemkleur: helder blauw 

Bloeitijd: Juli  

Bijzonderheden: geen; de Latijnse naam verwijst niet naar een berghut 
genaamd ‘Amsonia’ (afgeleid van taveerne en montana). Het zijn twee 
botanici, de 18e-eeuwse Amerikaan Charles Amson en de 16e-eeuwse 
Duitser Jakobus Theodorus Tabernaemontanus, waarnaar deze schoonheid 
is vernoemd. 
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Anemone x hybrida ‘Elegans’ 

(herfstanemone) 

   
KENMERKEN 

Soort plant: is een vaste, overblijvende plant. Sterke rijk bloeiende cultivar 
uit de Ranonkelfamilie (Ranunculaceae) 
 
Winterhardheid: goed  

Grondsoort: licht humeuze zanderige tot zavelachtige grond  

Vochtigheid: vochtig tot droog 

Licht: zonnig  

Hoogte: 80 – 100 centimeter  

Blad/ Loof: donkergroen, blad blijft laag, hoogte ong. 40 cm. 

Bloemkleur: licht roze  

Bloeitijd: augustus - september  

Bijzonderheden: gemakkelijke plant, bodembedekkend, verspreidt zich op 
een rustige manier. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Overblijvende_plant
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Annona Cherimola 

(Jamaica-appel) 

  
KENMERKEN: 

Soort  plant: tropische plant (boom) uit de familie Annonaceae 

Winterhardheid: nee, kuipplant. Bij +5̊ of lager naar binnen halen 

Grondsoort:  normale bodem 

Vochtigheid: niet te nat 

Licht: zonnig  

Hoogte: in de natuur boompje tot 9 mtr. Als kuipplant kleiner. 

Blad / Loof: groen, bij droogte bladverliezend 

Vrucht: 15 cm lang en circa 8/10 cm breed. Wit vruchtvlees met zwarte 
zaden. Cherimoya is een zoete vrucht die o.a. gebruikt wordt voor smoothies  

Bloemkleur: geel/bruin van kleur met paarse punten in het centrum. 

Bloeitijd: juni 

Bijzonderheden: de plant komt oorspronkelijk voor in de hooglandvalleien van 

de Andes in Peru, Ecuador, Colombia en Bolivia tussen 1000 en 2000 meter hoogte. De 
noordelijkste teeltgebieden zijn het Middellandse Zeegebied (Spanje en Israël) en China. 
De vrucht behoort tot de groep van tropische roomappels en wordt ook wel de Jamaica-
appel genoemd. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Annonaceae
https://nl.wikipedia.org/wiki/Andes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peru
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://nl.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middellandse_Zeegebied
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksrepubliek_China
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Anthemis x hybrida 

(gele kamille) 

     
KENMERKEN: 

Soort  plant: vast plant uit de Asteraceae (Composietenfamilie) 

Winterhardheid: goed tot - 20º. 

Grondsoort: normale, droge, stenige bodem  

Vochtigheid: normaal; houdt van droogte 

Licht: zonnig  

Hoogte: 50-70 centimeter  

Blad / Loof: groen-grijs, wintergroen  

Bloemkleur: geel 

Bloeitijd: juni - september  

Bijzonderheden: snelgroeiende bladhoudende plant voor een tuin op het 
zuiden  Ze stelt weinig eisen qua verzorging, zoals bijvoorbeeld 
winterbescherming. 
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Aquilegia vulgaris 

(Akelei) 

   
KENMERKEN: 

Soort  plant: vast 

Winterhardheid: goed  

Grondsoort: los en humeus  

Vochtigheid: normaal  

Licht: zon, iets schaduw  

Hoogte: 15-100 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend  

Bloemkleur: blauw, rood, wit, geel, roze en combinaties van deze kleuren  

Bloeitijd: juni - juli  

Bijzonderheden: vierkleppige doosvrucht  
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Alchemilla mollis 

(vrouwenmantel) 

                   
 

KENMERKEN 

Soort plant: vaste plant 

Winterhardheid: zeer goed  

Grondsoort: normale tuingrond 

Vochtigheid: betrekkelijk groot  

Licht: zon tot half schaduw 

Hoogte: 35-45 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend 

Bloemkleur: geel/groen 

Bloeitijd: juni - juli  

Bijzonderheden: geen  
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Arum Italicum 

(Italiaanse aronskelk) 

   
KENMERKEN 

Soort plant: vaste plant uit de Aronskelkfamilie (Araceae) ; Winterhardheid:  
goed  

Grondsoort: humusrijke goed doorlatende grond 

Vochtigheid: betrekkelijk groot  

Licht: half zon tot schaduw 

Hoogte: 25 - 30 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend, pijlvormige bladeren geel/wit geaderd 

Bloemkleur: geel/groen. De vrucht is een rood, oranje bes 

Bloeitijd: april - mei  

Bijzonderheden: giftige plant. Het is een bijzonder geschikte plant om te 
laten verwilderen. Onder de bomen en tussen de struiken waar lichte 
schaduw heerst, voelt deze plant zich heel goed thuis. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bes_(botanisch)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Giftig
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Asphodeline lutea  

(jonkerlelie, gele Affodil) 

  
KENMERKEN 

Soort plant: vaste plant 

Winterhardheid: matig, bij strenge winters afdekken 

Grondsoort: goede tuingrond. Niet te nat. 

Vochtigheid: normaal  

Licht: zon 

Hoogte: 80 – 100  centimeter  

Blad / Loof: grasachtige blad,  blijft in de winter groen 

Bloemkleur: geel  

Bloeitijd: mei-juni  

Bijzonderheden: vermeerderen door scheuren.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.quackingrassnursery.com/index.cfm/fuseaction/plants.plantDetail/plant_id/71/whichname/genus/index.htm&ei=EZhAVYuqGMH1UOapg4gE&bvm=bv.91665533,d.d2s&psig=AFQjCNFOaYk8vahnbGL1J3RSUGnuN3c_CA&ust=1430382964073046
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Aster (herfstaster) 

                
 

KENMERKEN 

Soort plant: vaste plant 

Winterhardheid: volkomen  

Grondsoort: normale tuingrond  

Vochtigheid: normaal  

Licht: zon  

Hoogte: 40 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend  

Bloemkleur: lavendelblauw  

Bloeitijd: september - november  

Bijzonderheden: geen bijzonderheden  
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Aster divaricatus  

(sneeuwster-aster) 

        
KENMERKEN 

Soort plant: vaste plant 

Winterhardheid: volkomen  

Grondsoort: normale tuingrond  

Vochtigheid: normaal  

Licht: zon of half schaduw 

Hoogte: 60 tot 70 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend  

Bloemkleur: witte bloemen  

Bloeitijd: vanaf augustus  

Bijzonderheden: trekt veel insecten aan 
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Astrantia 

(Zeeuws knoopje) 

      
KENMERKEN 

Soort plant: vaste plant uit de schermbloemenfamilie. Afkomstig uit de Alpen Kaukasus 

Winterhardheid: zeer goed, tot - 28̊ 

Grondsoort: voorkeur voor humusrijke grond 

Vochtigheid: niet te droog 

Licht: zon- half schaduw 

Hoogte: 50 – 60 cm 

Blad / Loof: groen en bladverliezend 

Bloemkleur: wit met roze hartje. De bloem is 2-4 cm breed en knop tot bolvormig. 

Hieromheen treft men omwindselbladen die vaak iets groter zijn dan de bloemschermen. 

Bloeitijd: mei – juli  

Bijzonderheden: makkelijk te vermeerderen door te scheuren en herplanten 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Omwindsel
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Atriplex 

(rode melde) 

    
KENMERKEN 

Soort plant: eenjarig bladgewas; geslacht van kruidachtige en struikvormige 
planten uit de amarantenfamilie (Amaranthaceae). 
Winterhardheid: nee  

Grondsoort: elke normale tuingrond  

Vochtigheid: gemiddeld  

Licht: zon tot lichte schaduw  

Hoogte: 100 - 200 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend  

Bloemkleur: rood 

Bloeitijd: juli - september  

Bijzonderheden: eetbaar net als spinazie en bevat ook veel ijzer waardoor 
het geschikt is tegen bloedarmoede. Tegen nervositeit en tegen 
vermoeidheid. Werkt laxerend. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geslacht_%28biologie%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruidachtig
http://nl.wikipedia.org/wiki/Struik
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amarantenfamilie
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Bergenia Cordifolia 

(schoenlappersplant) 

     
KENMERKEN 

Soort plant: vaste plant goed als onderbegroeiing bij bomen en bij vijvers 

Winterhardheid: volkomen  

Grondsoort: stelt weinig eisen aan de grond  

Vochtigheid:  normaal, niet te vochtig 

Licht: halfschaduw  

Hoogte:  30 - 40 centimeter  

Blad / Loof: leerachtig blad dat lager blijft dan de bloem (circa 25 cm)  

Bloemkleur: hel roze 

Bloeitijd: april - mei   

Bijzonderheden: zijn Nederlandse naam zal hij te danken hebben aan de 
was die de bladeren bevatten, waarmee een doffe schoen weer wat 
glanzender te maken is 
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Buddleja davidii 

(vlinderstruik) 

        
KENMERKEN 

Soort plant: vaste struik afkomstig uit China 

Winterhardheid: volkomen  

Grondsoort: stelt weinig eisen aan de grond  

Vochtigheid:  normaal, niet te vochtig 

Licht: zon tot halfschaduw  

Hoogte: 100- 250/300 centimeter  

Blad / Loof: groen tot intens groen en onderaan grijs viltig van kleur; 

bladverliezend  

Bloemkleur: blauw / paars 

Bloeitijd: mei - juni  

Bijzonderheden: trekt veel vlinders aan; moet elk jaar drastisch worden 
gesnoeid. Voer de snoeibeurt pas uit in eind april  als er geen vorst meer valt 
te verwachten.  
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Brodiaea laxa  

‘Queen Fabiola’, (blauwe berglelie) 

      
KENMERKEN 

Soort plant: knol/ bol. Plant de bollen met de neus omhoog ongeveer 6-8 cm cm diep 

en 5-10 cm uit elkaar. 

Winterhardheid: goed 

Grondsoort: normale tuingrond 

Vochtigheid: vochtdoorlatend 

Licht: zonnig 

Hoogte: 25 - 50 centimeter  

Blad / Loof: sterke stelen 

Bloemkleur: blauwachtig paars 

Bloeitijd: mei - juli 

Bijzonderheden: van oorsprong een prairy plant. Na de bloei de planten laten 

afsterven en de voedingsstoffen uit het blad in de knol laten trekken. Dan heeft u een 
sterke knol voor het volgende seizoen. 
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Brunnera macrophylla, 

(Kaukasische vergeet-mij-niet) 

                
KENMERKEN 

Soort plant: vaste plant afkomstig uit de Kaukasus 

Winterhardheid: volkomen  

Grondsoort: elke voedzame, voldoende vochtig  

Vochtigheid: betrekkelijk groot  

Licht: zon tot lichte schaduw  

Hoogte: 30-50 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend  

Bloemkleur: blauw  

Bloeitijd: mei - juni  

Bijzonderheden: als je na de bloei de bloemen wegknipt, vergroot je de kans 
op een tweede bloei. 
 

 


