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Galium odoratum 

(onze-lieve-vrouwe-bedstro) 

           
KENMERKEN 

Soort plant: vast, bodembedekker 

Winterhardheid: volkomen  

Grondsoort: humusrijke, voedzame grond  

Vochtigheid: vrij groot  

Licht: Schaduw wordt heel goed verdragen  

Hoogte: 15 à 20 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend  

Bloemkleur: kruisvormig wit  

Bloeitijd: mei - juni  

Bijzonderheden: geurt aangenaam. Men zegt dat de kribbe van het kindje Jezus en 
het bed van Maria opgemaakt waren met Galium odoratum. Vandaar de naam 
lievevrouwenbedstro. Woekert. 
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Gaura lindheimeri 

(prachtkaars) 

     

KENMERKEN 

Winterhardheid: matig; wordt daarom ook wel als eenjarig beschouwd 

Grondsoort: goed doorlatende, niet al te voedzaam  

Vochtigheid: normaal tot matig  

Licht: zon  

Hoogte: 75-100 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend  

Bloemkleur: rozewit  

Bloeitijd: augustus - November  

Bijzonderheden: komt van het Griekse gauros, dat ‘geweldig’ betekent. Het verwijst 
naar de opmerkelijke bloemen van sommige soorten uit dit plantengeslacht die rijk en 
langdurig bloeien. 
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Geranium endressii  

(ooievaarsbek) 

 
KENMERKEN 

Soort plant: vaste plant uit de ooievaarsbekfamilie 

Winterhardheid: goed  

Grondsoort: normale tuingrond  

Vochtigheid: normaal, niet te droog 

Licht: half schaduw  

Hoogte: 40-50 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend  

Bloemkleur: roze 

Bloeitijd: juni - september  

Bijzonderheden: vermeerderen door de plant in het voorjaar op te nemen en te delen. 
Daarna herplanten. 
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Geranium macrorrhizum 

"Spessart" (ooievaarsbek) 

                          
KENMERKEN 

Soort plant: vaste, wollig groeiende plant uit de ooievaarsbekfamilie. Bodembedekker 

Winterhardheid: uitstekend 

Grondsoort: normale tuingrond  

Vochtigheid: normaal, niet te nat 

Licht: zon tot hald schaduw 

Hoogte: 20-30 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend  

Bloemkleur: wit met roze hartje 

Bloeitijd: juni - juli  

Bijzonderheden: de plant is groenblijvend, snoei is niet nodig. Hooguit kan af en toe het 

oude, lelijk geworden blad weggeknipt worden. De tuinplant breidt zich met zijn ondergrondse 

wortelstokken snel in de breedte uit tot een dicht tapijt. Binnen de kortste keren heeft onkruid geen 
kans meer. 
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Geranium nodosum, 

(ooievaarsbek) 

    
KENMERKEN 

Soort plant: vaste plant uit de ooievaarsbekfamilie 

Winterhardheid: goed  

Grondsoort: normale tuingrond  

Vochtigheid: normaal, niet te nat 

Licht: zon  

Hoogte: 40-50 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend  

Bloemkleur: lilakleurig 

Bloeitijd: juli - augustus  

Bijzonderheden: vermeerderen door de plant in het voorjaar op te nemen en te delen. 
Daarna herplanten. 
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Geranium palmatum 

(Canarische geranium/ ooievaarsbek) 

  
KENMERKEN 

Soort plant: bloeiende vaste plant in de familie Geraniaceae (ooievaarsbekfamilie) 
inheems op eiland Madeira 

Winterhardheid: ja, kan tot - 11̊ 

Grondsoort: goed doorlatende, normale grond  

Vochtigheid: normaal 

Licht: beschutte positie in de volle zon met wat middagschaduw  

Hoogte: tot 90 centimeter 

Blad / Loof: groen  

Bloemkleur: roze  

Bloeitijd: juni - augustus 

Bijzonderheden: forse, brede plant die aardig wat ruimte inneemt. 
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Geranium phaeum 

(donkere ooievaarsbek) 

   
KENMERKEN 

Soort plant: vaste plant uit de ooievaarsbekfamilie 

Winterhardheid: ja 

Grondsoort: normale tuingrond  

Vochtigheid: normaal  

Licht: zon tot half schaduw 

Hoogte: 30 – 50 centimeter 

Blad / Loof: groen met donkergroene vlekken 

Bloemkleur: donker paars  

Bloeitijd: mei - juli  

Bijzonderheden: bodembedekker. Aan de bovenkant van de vrucht bevindt zich een 
smalle, snavelachtige vorm. Vandaar de Nederlandse namen Ooievaarsbek en 
Reigersbek 
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Hedychium gardnerianum 

(siergember) 

   
KENMERKEN 

Soort plant: vaste, niet winterharde plant uit de   Zingiberaceaefamilie 

Winterhardheid: nee, kuipplant 

Grondsoort: normale tuingrond 

Vochtigheid: vochtige bodem 

Licht: halfschaduw 

Hoogte: 40 – 50 cm 

Blad / Loof: grote groene bladen, bladverliezend  

Bloemkleur: geel met roze, rode meeldraden en geurend 

Bloeitijd: augustus - september 

Bijzonderheden: tropische plant die net zo makkelijk groeit als een Canna. Afkomstig 
uit de Himalayas: Nepal, India, Bhutan 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA2u-SiYbUAhXKshQKHbmXAOgQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/154670568432424163/&psig=AFQjCNFYuV7TRCDRQe5-iCYfq5-m5ywt-w&ust=1495630609381688
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidhpKuiYbUAhWBxRQKHQnpB80QjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Hedychium_gardnerianum&psig=AFQjCNFYuV7TRCDRQe5-iCYfq5-m5ywt-w&ust=1495630609381688
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Helianthus annuus, gewone 

zonnebloem 

          
KENMERKEN 

Soort plant: eenjarig , snijbloem 

Winterhardheid: niet  

Grondsoort: normale tuingrond  

Vochtigheid: droog  

Licht: zon  

Hoogte: 50 - 450 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend, bladen zijn kleverig en behaard 

Bloemkleur: geel  

Bloeitijd: juli - september  

Bijzonderheden: na de bloei verschijnen de zaden, om deze te kunnen oogsten moet 
je de bloemen afknippen en op een luchtige, droge en warme plek, omgekeerd te 
drogen hangen 
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Helianthus maximilianii 

(zonnebloem) 

   

KENMERKEN 

Soort plant: vast e plant uit de Asteraceae familie ,afkomstig uit midden VS  

Winterhardheid: goed  

Grondsoort: normale, droge, stenige bodem  

Vochtigheid: kan tegen droogte 

Licht: zonnig  

Hoogte: 150- 200 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend, blauw/groen blad 

Bloemkleur: geel. Eerst komen de stengels daarna pas de bloemen 

Bloeitijd: augustus - september  

Bijzonderheden: trekt vlinders aan. Dankt haar naam aan haar ontdekker, de rijke edelman Prins 

Maximiliaan van Wied-Neuwied, die tussen 1832 en 1834 materiaal van deze soort aan de bovenloop van de 
Missouririvier moeten hebben verzameld 
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Helianthus salicifolius 

(zonnebloem) 

   
KENMERKEN 

Soort plant: vast , afkomstig uit midden VS  

Winterhardheid: goed  

Grondsoort: normale tuingrond  

Vochtigheid: normaal  

Licht: zon  

Hoogte: 250-300 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend  

Bloemkleur: geel  

Bloeitijd: september - december  

Bijzonderheden: Helianthus ontleent zijn naam aan de Griekse woorden voor zon 
(helios) en bloem (anthos). Wortelstok, kunnen behoorlijk woekeren. Heeft aan het 
eind van de zomer steun nodig  
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Helianthus tuberosus 
(Jeruzalem-artisjok/ aardpeer) 
 

 
 

KENMERKEN 

Soort plant: vaste plant uit de familie asteracea; afkomstig uit Noord-Amerika. 

Ontdekt door de Fransman Samuel de Champlain in 1605, die hem aantrof bij de 

Huron-indianen. Sindsdien is de knol vooral in Frankrijk zeer populair. 

Winterhardheid: ja 

Grondsoort: normale voedzame grond 

Vochtigheid: matig vochtig 

Licht: zonnige plek tot licht halfschaduw 

Hoogte: 70 – 120 cm 

Blad / Loof: groene bladeren, bladverliezend 

Bloemkleur: geel  

Bloeitijd:  juli - september 

Bijzonderheden: zoals de naam aardpeer al doet vermoeden worden de ondergrondse delen 

(wortelknollen) gebruikt. Deze wortels bevatten fructanen, biotine, calcium, ijzer, natrium en inuline. 

Wordt zowel in siertuin als moestuin gekweekt en kan zich sterk uitbreiden. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Samuel_de_Champlain
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wendat_(volk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wortel_(plant)#Wortelknol
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wortel_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fructaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biotine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Calcium
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ijzer_(element)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natrium
https://nl.wikipedia.org/wiki/Inuline
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Heliopsis helianthoides 
(zonneoog) 

   
KENMERKEN 

Soort plant: vaste plant uit de familie asteracea 

Winterhardheid: ja 

Grondsoort: normale voedzame grond 

Vochtigheid: matig vochtig 

Licht: zonnige plek tot licht halfschaduw 

Hoogte: 70 – 120 cm 

Blad / Loof: groene bladeren, bladverliezend 

Bloemkleur: geel tot oranje 

Bloeitijd:  juli - september 

Bijzonderheden: rijkbloeiende en stevige borderplant 
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Helleborus Niger  

(witte kerstroos) 

          
KENMERKEN 

Soort plant: vaste plant; behoort tot het geslacht nieskruid, waartoe ook de lenteroos 

(Helleborus oriëntalis) behoort.  

Winterhardheid: goed  

Grondsoort: humusrijke grond met wat kalk  

Vochtigheid: normaal  

Licht: halfschaduw  

Hoogte: maximaal 40 centimeter  

Blad / Loof: wintergroen  

Bloemkleur: wit, later roze of groenachtig  

Bloeitijd: februari  

Bijzonderheden: alle helleborusplanten zijn giftig. De kerstroos staat bekend als 

heksenkruid. De gemalen en gedroogde wortels werden vroeger als niespoeder 

gebruikt. Verder werd de kerstroos als braakmiddel en middel tegen obstipatie 

gebruikt. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieskruid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lenteroos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heksenkruid_%28heksen%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wortel_%28plant%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Obstipatie
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Helleborus argutifolius 

(nieskruid, kerstroos) 

     
KENMERKEN 

Soort plant: vaste plant uit de ranonkelfamilie  

Winterhardheid: volkomen  

Grondsoort: normale tuingrond; niet te nat 

Vochtigheid: normaal,  

Licht: half schaduw, beschutte plek  

Hoogte: 50 - 70 centimeter  

Blad / Loof: groen van kleur en de bladrand is bezet met fijne scherpe tanden.  

Bloemkleur: wit, licht groen 

Bloeitijd: januari - april  

Bijzonderheden: kan uitgroeien tot een forse plant 
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Hemerocallis "Evelyn Claar" 

(daglelie) 

          

KENMERKEN 

Soort plant: vaste plant afkomstig uit de Hemerocallidaceae 

Winterhardheid: volkomen; verdraagt temperatuur van - 25 

Grondsoort: goed doorlatende voedselrijke grond  

Vochtigheid: normaal, zo nu en dan vochtig  

Licht: zon tot heel lichte schaduw  

Hoogte: 80-90 centimeter  

Blad / Loof: groen en bladverliezend  

Bloemkleur: roze  

Bloeitijd: juli - augustus  

Bijzonderheden: geen  
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Hemerocallis 

‘Stella ’Oro’ (daglelie) 

                  

 

KENMERKEN 

Soort plant: vast  

Winterhardheid: volkomen  

Grondsoort: normale tuingrond  

Vochtigheid: normaal, 's zomers tamelijk vochtig  

Licht: zon tot heel lichte schaduw  

Hoogte: 40-60 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend  

Bloemkleur: geeloranje  

Bloeitijd: juli - oktober  

Bijzonderheden: geen  
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Hesperis matronalis 

(damastbloem) 

                         
KENMERKEN 

Soort plant: vast afkomstig uit kruisbloemenfamilie 

Winterhardheid: volkomen 

Grondsoort: normale tuingrond  

Vochtigheid:  niet te droog 

Licht:  vochtige  halfbeschaduwde plaats 

Hoogte: 70 – 90 centimeter 

Blad / Loof: bladverliezend 

Bloemkleur: roze tot lila  

Bloeitijd: mei- augustus  

Bijzonderheden: heerlijk geurende bloemen 
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Hibiscus syriacum 

(Altheastruik of tuinhibiscus) 

   
KENMERKEN 

Soort plant: vaste plant (struik, heester) afkomstig uit de kaasjeskruidfamilie 
(Malvaceae)  

Winterhardheid: goed  

Grondsoort: normaal, goed doorlatend 

Vochtigheid: normaal 

Licht: zonnige plek 

Hoogte: 150 – 200 cm of hoger 

Blad / Loof: groen en bladverliezend 

Bloemkleur: rood, roze, wit, violet blauw 

Bloeitijd:  juli - oktober  

Bijzonderheden: de plant komt van nature voor in een groot gedeelte van Azië. Het is 
de nationale bloem van Zuid-Korea. Dit is een van de weinige soorten Hibiscus, die in 
België en Nederland in de tuin kan worden geplant omdat hij winterhard is. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Azi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Korea
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hibiscus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Winterhard
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Hibiscus trionum 

(drie urenbloem) 

                    
KENMERKEN 

Soort plant: eenjarige afkomstig uit Azië, Afrika en Australië waar ze als onkruid wordt 
beschouwd. Bodembedekker 

Winterhardheid: nee 

Grondsoort: normaal  

Vochtigheid:  vochtig 

Licht: zonnige plek 

Hoogte: 50 – 75 cm 

Blad / Loof: meer of minder diep ingesneden in drie tot vijf langwerpig-lancetvormige, 
geveerde segmenten 

Bloemkleur: licht geel tot roomwit. Bloeit alleen in de voormiddag 

Bloeitijd:  juni - september 

Bijzonderheden: de naam verwijst naar het feit dat iedere bloem van deze plant 
slechts enkele uren bloeit. Hij komt voor in braak- en cultuurland op vochtige plaatsen.  
Opvallende  
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Hieracium aurantiacum   

(havikskruid) 

         
KENMERKEN 

Soort plant: vast  

Winterhardheid: volkomen 

Grondsoort: iets zure tuingrond  

Vochtigheid:  droog tot vochtig 

Licht:  zon tot lichte schaduw 

Hoogte: 30 – 60 centimeter 

Blad / Loof: groene spatelvormige bladeren met klierhaartjes 

Bloemkleur: oranje; de vrucht is een nootje met pappus dat later uitgroeit tot het 
vruchtpluis 

Bloeitijd: juni – juli met talrijke hoofdjes  

Bijzonderheden: heeft zowel bovengrondse als ondergrondse (wortelstok) uitlopers, 
waardoor hij een dichte zode kan vormen. De bloemen worden bezocht door vlinders 
als de kleine vos, de morgenrood en de kleine parelmoervlinder, waarvan de kleur min 
of meer overeenkomt met die van de bloem.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nootje
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pappus_%28bloemstructuur%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vruchtpluis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wortelstok
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stengel#Uitloper
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_vos
http://nl.wikipedia.org/wiki/Morgenrood_%28vlinder%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_parelmoervlinder
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Hosta 

(hartlelie of funkia) 

  
KENMERKEN 

Soort plant: vast  

Winterhardheid: volkomen  

Grondsoort: voedzame tuingrond  

Vochtigheid:  vrij groot  

Licht:  lichte schaduw wordt geprefereerd  

Hoogte: 50-60 centimeter bladmassa, ± 70 centimeter bloeihoogte  

Blad / Loof: bladverliezend  

Bloemkleur: wit tot licht mauve  

Bloeitijd: juli - augustus  

Bijzonderheden: afkomstig uit Japan. You hate them or love them. Slakken zijn er dol 
op. In een pot zijn de slakken beter te beheersen 
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Hyacinthoides non-scripta, 

(wilde hyacint of boshyacint) 

                 
KENMERKEN 

Soort plant: wilde plant  

Winterhardheid: zaaiadvies: dit is een koudekiemer. Dit zijn soorten die een periode 
van kou nodig hebben om te kunnen kiemen met meestal vooraf een periode van 
warmte.  

Grondsoort: normale tuingrond  

Vochtigheid: normaal, 's zomers tamelijk vochtig  

Licht: zon tot heel lichte schaduw  

Hoogte: 30-40 centimeter  

Blad / Loof: smal, 1,5 cm breed  

Bloemkleur: blauw/paars  

Bloeitijd: april- mei  

Bijzonderheden:  bij warm weer sterk geurend 
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Hydrangea arborescens  

‘Annabelle’   (hortensia)  

  
KENMERKEN 

Soort plant: struik (sierheesters) 

Winterhardheid: goed  

Grondsoort: lichtzuur en humus  

Vochtigheid: matig, steeds vochtig  

Licht: volle zon tot halfschaduw  

Hoogte: 1,25 tot 1,40 meter  

Blad / Loof: bladverliezend  

Bloemkleur: (steriel) wit  

Bloeitijd: juli - september  

Cultivar: ‘Annabelle'  

Bijzonderheden: grote bolvormige bloemwijzen.  Hydrangea arborescens 'Annabelle' 
kunt u het beste eind maart tot medio april snoeien. Hydrangea arborescens 
'Annabelle' bloeit op 1-jarig hout en de kale takken kunnen in het voorjaar (maart-april) 
tot circa 30-40 cm boven de grond afgeknipt worden. 
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Hymenocallis Festalis, 
 (Ismene bloembol) 

       
KENMERKEN 

Soort plant: bolgewas uit de Amaryllidaceae familie. Afkomstig uit Afrika 

Winterhardheid: vorstgevoelig 

Grondsoort: normale tuingrond 

Vochtigheid: niet te droog 

Licht: zonnig tot zeer licht en luchtig 

Hoogte: 40 – 50 centimeter 

Blad / Loof: elke stengel is bekroond met tot 5 witte, 10 cm grote, bloemen. De binnenste, 

trompetvormige bijkroon wordt omkranst door 6 slanke, teruggeslagen kroonbladen. 

Bloemkleur: wit 

Bloeitijd: augustus – oktober. Planttijd: maart- mei ( 6 cm diep) 

Bijzonderheden: de verzorging is vergelijkbaar met die van amaryllis, alleen duurt de rustperiode 

de hele winter. Pas tegen eind maart - begin april worden de droog en vorstvrij bewaarde bollen 

geplant in verse, enigszins leemhoudende grond en in het licht geplaatst bij ongeveer 15°C. Men kan 

ze ook direct in de tuin op een zonnige plaats uitplanten. Totdat de bladeren in de herfst vergaan, is 

het nodig regelmatig te bemesten en water te geven om de bollen kracht te geven voor de volgende 

bloei. Geurige bloemen. 
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Hypericum androsaemum 

(hertshooi) 

                      
KENMERKEN 

Soort plant: sierheester uit de Clusiafamilie 

Winterhardheid: half wintergroen 

Grondsoort: gewone tuingrond 

Vochtigheid: niet te droog 

Licht: zonnig tot halfschaduw 

Hoogte: 30 – 40 centimeter 

Blad / Loof: bladverliezend;  

Bloemkleur: geel met rode bessen 

Bloeitijd: juli - september 

Bijzonderheden: het beste ieder voorjaar terugknippen tot 10 cm boven de grond. 

Bodembedekker 
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Impatiens niamniamnensis  
(Congobalsemien) 

        
KENMERKEN 

Soort plant: kruidachtige plant uit de Balsamienfanimlie 

Winterhardheid: niet 

Grondsoort: zuurminnende tuingrond 

Vochtigheid: vochtig 

Licht: halfschaduw tot schaduw 

Hoogte: 50 – 70 centimeter 

Blad / Loof: bladhoudend  

Vrucht: groen en 1,5 cm lang en 0,5 cm dik. De rijpe vruchten springen bij aanraking 
met kracht open 

Bloemkleur: geel/ rood 

Bijzonderheden: de plant wordt ook als kamerplant gehouden; het is een bijen en 

vlinders aantrekkende plant met opvallende bloemen die ook in kuipen wordt 

gehouden. Is afkomstig uit tropisch Afrika. Hij wordt daar veel gekweekt in tuinen op 

vochtige, schaduwrijke plekken. 

 

 

https://www.tuinadvies.nl/plantengids/bijen-aantrekken/143/153
https://www.tuinadvies.nl/plantengids/bijen-aantrekken/143/153
https://www.tuinadvies.nl/plantengids/opvallende-bloemen/143/162
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tropen_(geografie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afrika
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Impatiens sodenii 
(arme mans rhododendron/ vlijtige Lies) 

              
KENMERKEN 

Soort plant: plant uit de familie Balsaminaceae, inheems in Kenia en Tanzania 

Winterhardheid: niet, vorstvrij laten overwinteren 

Grondsoort: gewone tuingrond 

Vochtigheid: normaal 

Licht: zonnig tot halfschaduw 

Hoogte: tot 100 centimeter 

Blad / Loof: donkergroen  

Bloemkleur: witroze bloemen met in het midden een roze vlek 

Bijzonderheden: de plant wordt veel gekweekt als sierplant 
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Imperata cylindrica 

'Red Baron' 
(Japans bloedgras) 

   
KENMERKEN 

Soort plant: siergras; familie van de grasachtigen (Poaceae) 

Winterhardheid: matig 

Grondsoort: gewone tuingrond 

Vochtigheid: normaal 

Licht: zonnig tot halfschaduw 

Hoogte: 40 – 50 centimeter 

Blad / Loof: bladverliezend;  

Bloemkleur: opvallend rode bladeren 

Bijzonderheden: een worteldoek met daarop 10 cm houtschors houden het uitlopen 

van deze grassoort niet tegen, zorg daarom steeds voor een wortelomkadering. 
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Inula helenium 
(Griekse alant) 

  
KENMERKEN 

Soort plant: een vaste plant die behoort tot de composietenfamilie (Compositae of Asteraceae). 

Winterhardheid: ja 

Grondsoort: voedselrijke grond 

Vochtigheid: vochtige grond 

Licht: zon tot licht beschaduwd 

Hoogte: 90 – 200 cm 

Blad / Loof: groene behaarde bladeren, dakpansgewijs aan de steel, bladverliezend  

Bloemkleur: goudgeel 

Bloeitijd: juli - augustus 

Bijzonderheden: De plant komt van nature voor in West- en Centraal-Azië en is al sinds de oudheid als 

eetbare en geneeskundige plant bekend. De Grieken noemden de plant helenion, wat "de stralende, de 

schitterende" betekent. De naam is verwant met hèlios, met de betekenis "zon". Er bestaan verschillende 

mythen omtrent de naam. Aan de Griekse naam ontleend noemden de Romeinen de plant inula. Wordt veel in 

homeopatische medicijnen gebruikt. Trekt bijen en vlinders aan. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaste_plant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Composietenfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Centraal-Azi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mythe
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZm-D94oXUAhUDWBQKHTzsD_gQjRwIBw&url=https://www.herbal-supplement-resource.com/elecampane-herb.html&psig=AFQjCNETguh5EGxE4PF4f-_3XWa7N6IXzA&ust=1495620578952236
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6uIis44XUAhUIVBQKHRXtAHYQjRwIBw&url=http://www.gardenersworld.com/forum/plants/elecampane-inula-helenium/91650.html&psig=AFQjCNETguh5EGxE4PF4f-_3XWa7N6IXzA&ust=1495620578952236
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Ipomea lobata/Mina lobata 

(Spaanse vlag) 

   
KENMERKEN 

Soort plant: omhoog slingerende klimplant van een geslacht van planten uit de 
windefamilie (Convolvulaceae) 

Winterhardheid: niet, jaarlijks zaaien  

Grondsoort: rijke grond 

Vochtigheid: veel vocht en mest nodig tijdens groei en bloei  

Licht: zon  

Hoogte: 200 - 300 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend, rankend.  

Bloemkleur: geel, oranje, rood  

Bloeitijd: mei - september 

Bijzonderheden: leuke plant voor in de border, slingert zich langs een rek of de 

schutting. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Windefamilie
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Ipomea tricolor  

(dagwinde) 

  

KENMERKEN 

Soort plant: omhoog slingerende klimplant van een geslacht van planten uit de 
windefamilie (Convolvulaceae) 

Winterhardheid: niet, jaarlijks zaaien  

Grondsoort: rijke grond 

Vochtigheid: veel vocht en mest nodig tijdens groei en bloei  

Licht: zon  

Hoogte: 150 - 300 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend  

Bloemkleur: 6-8 cm grote trechtervormige lila of blauwe bloemen zijn alleen overdag 
geopend  

Bloeitijd: juli - augustus  

Cult: Heavenly Blue 
Bijzonderheden: meeste bloemen zijn maar een dag open, vandaar dat zij dagwinde 

worden genoemd of pronkwinde 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Windefamilie
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Iris foetidissima 

(stinkende lis/ iris) 

   
KENMERKEN 

Soort plant: vast  

Winterhardheid: redelijk  

Grondsoort: kalkhoudend  

Vochtigheid: veel vocht nodig tijdens groei en bloei  

Licht:  half schaduw  

Hoogte: tot 60 centimeter  

Blad / Loof: groenblijvende zwaardvormige bladeren die donkergroen zijn van kleur 
en glanzend. 

Bloemkleur: groenig tot bruingeel. Buitenste bladen verkleuren tot lila 

Bloeitijd: mei - juni  

Bijzonderheden: opvallende fel oranje zaaddozen. Bij het kneuzen van de bladeren of 

het afknippen van stelen verspreiden de planten een geur die met wat fantasie aan 

pindakaas doet denken, vandaar de naam. 
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Iris siberica 

(Siberische lis) 
 

           
KENMERKEN 

Soort plant: vast  

Winterhardheid: redelijk  

Grondsoort: humusrijke, vruchtbare, vochtige  

Vochtigheid: veel vocht nodig tijdens groei en bloei  

Licht: zon, half schaduw  

Hoogte: 60 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend  

Bloemkleur: licht lila  

Bloeitijd: juli - Augustus  

Bijzonderheden: De Iris sibirica komt uit Oost-Europa, Kaukasus, Iran, Siberië. Het 
zijn geliefde borderplanten, vanwege het biesachtige blad vaak langs de vijverrand 
geplant 
 



    
 

www.midden-kennemerland.groei.nl 
 

Jacobina Carnea 

  
KENMERKEN 

Soort plant: vaste plant uit de familie Acanthaceae, een krachtige, tot 2 m hoge, 
weinig verhoutte halfheester met vierkantige stengels.  

Winterhardheid: niet , wel in kas of kamer 

Grondsoort:  normale tuingrond 

Vochtigheid:  hoge luchtvochtigheid nodig 

Licht: half schaduw 

Hoogte: 100 tot 120 cm  

Blad / Loof:  groenblijvend en ruw behaard 

Bloemkleur: roze 

Bloeitijd: juni - oktober  

Bijzonderheden: oorspronkelijk afkomstig uit Brazilie.  De plant kan prima als 
kuipplant op het terras maar ook als kamerplant toegepast worden. In de winter geen 
bemesting en de plant iets droger houden. Geef de Jacobinia een plaats met veel licht, 
maar niet in de directe middagzon, half schaduw is goed voor deze plant. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Acanthaceae
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Jasminum Nudiflorum 

(winterjasmijn) 

               
KENMERKEN 

Soort plant: gevelplant, heester uit de familie Oleaceae 

Winterhardheid: ja 

Grondsoort:  normale tuingrond 

Vochtigheid:  normaal 

Licht: half schaduw 

Hoogte: 250 – 300 cm hoog, klimmer. Kan zichzelf niet hechten dus heeft constructie 
nodig. 

Blad / Loof:  groen  

Bloemkleur: helder geel 

Bloeitijd: december – februari. Een van de vroegst bloeiende heesters  

Bijzonderheden: De plant is afkomstig uit China, met name uit de westelijke 

provincies Gansu, Shaanxi, Sichuan, de zuidoostelijke provincie Xizang en het noordwestelijk 
gelegen Yunnan. Hij groeit daar op rotsachtige bodem op een hoogte tussen de 800 en 4500 meter en stelt 
zeer weinig eisen aan de grond. De plant is zeer geschikt om aangebonden, als leiplant, tegen een muur te laten 
groeien. De kans op verwildering wanneer hij vrij staat is tamelijk groot, omdat doorbuigende twijgen die de grond 
raken makkelijk wortelen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oleaceae
https://nl.wikipedia.org/wiki/China
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gansu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Shaanxi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sichuan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tibetaanse_Autonome_Regio
https://nl.wikipedia.org/wiki/Yunnan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leiplant
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Kalimeris incisa 'Madiva'   

(zomeraster) 

         

 KENMERKEN 

Soort plant: vaste plant 

Winterhardheid:goed  

Grondsoort:  normale tuingrond 

Vochtigheid:  matig 

Licht: zon  

Hoogte:ca. 60 centimeter  

Blad / Loof: groenblijvend  

Bloemkleur: heel licht paarse tot witte lintbloempjes, geel hart 

Bloeitijd: juni - september  

Cultivar: 'Madiva' 

Bijzonderheden: bodembedekkend, extreem langdurige bloei  

 

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://s1198.photobucket.com/user/jpbovendeerd/media/plantes/kalimeismadiva.jpg.html&ei=t4tCVbqBEM3yaomvgKgL&bvm=bv.92189499,d.d2s&psig=AFQjCNGmDOKEY_jo6WcpGZERd_hS1xFSkQ&ust=1430510795361061
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.lageschaar.nl/nl/projecten/30/kalimeris-incisa-madiva.html&ei=OIxCVbHUD4rWas2pgbAK&bvm=bv.92189499,d.d2s&psig=AFQjCNGmDOKEY_jo6WcpGZERd_hS1xFSkQ&ust=1430510795361061
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Kerria japonica 

(ranonkelstruik) 

   
KENMERKEN 

Soort plant: struik  

Winterhardheid: volkomen  

Grondsoort: elke normale tuingrond  

Vochtigheid: vrij vochtig  

Licht: zonnig 

Hoogte: 200 centimeter  

Blad / Loof: helder groen, ook ‘s winters 

Bloemkleur: knalgeel,  

Bloeitijd: mei – juni, soms tweede bloei einde zomer 

Bijzonderheden: solitaire struik die vrij breed kan worden. Vormt worteluitlopers, die 
regelmatig afgestoken moeten worden, om te voorkomen dat hij overal in de tuin 
opkomt. 
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Kitaibelia vitifolia 
(kitaibela,russische hibiscus) 

   
KENMERKEN 

Soort plant: vaste plant afkomstig uit de kaasjeskruidfamilie 

Winterhardheid: goed 

Grondsoort: droge, bemeste tuingrond 

Vochtigheid: matig 

Licht: zon tot half schaduw 

Hoogte: 100 – 120 cm 

Blad / Loof: groen, bladverliezend in de winter 

Bloemkleur: wit 

Bloeitijd: juli -september 

Bijzonderheden: de naam 'vitifolia' verwijst naar het decoratieve druif-achtige blad. 
Mooi als groep tegen de gevel of als groep in de achtergrond van een (wit) bloeiende 
vaste plantenborder. Fors opgaand (bloemen tot 180 cm).Plant is te vermeerderen uit 
zaden. 
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Kolkwitzia amabilis 

(koninginnestruik) 

  
KENMERKEN 

Soort plant: struik  

Winterhardheid: volkomen  

Grondsoort: elke normale tuingrond  

Vochtigheid: vrij groot  

Licht: verdraagt schaduw  

Hoogte: 200 tot 400 centimeter  

Blad / Loof: dof groen en licht behaard  

Bloemkleur: licht roze, binnenzijde oranje vlekken 

Bloeitijd: mei - juni  

Bijzonderheden: solitaire struik die vrij breed kan worden. Verliest in de herfst zijn 
blad zonder spectaculaire kleuren. Bast kan gaan schilferen net als de platanus. Dit is 
om de afvalstoffen kwijt te raken. 

 



    
 

www.midden-kennemerland.groei.nl 
 

 Lamium maculatum 

(dovenetel) 

       
KENMERKEN 

Soort plant: vast  

Winterhardheid: volkomen  

Grondsoort: elke normale tuingrond  

Vochtigheid: vrij groot  

Licht: verdraagt schaduw  

Hoogte: 20-25 centimeter  

Blad / Loof: wintergroen  

Bloemkleur: licht roodpaars  

Bloeitijd: juni - september  

Cult: 'Shell Pink'  

Bijzonderheden: Ben je geprikt door een brandnetel, wrijf er dan met blad van de 
dovenetel over en het sap haalt de prikkeling weg. Vandaar de naam dovenetel. De 
dovenetel is een bodembedekker die letterlijk zijn kansen grijpt. Alle soorten kunnen 
behoorlijk woekeren 
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Lathyrus odoratus 

            (pronkerwt) 

             

KENMERKEN 

Soort plant: vaste of eenjarige klimplant  (gezaaid) geslacht uit de 
vlinderbloemenfamilie 

Winterhardheid: afhankelijk van de soort (120 – 200 soorten) 

Grondsoort: normale tuingrond  

Vochtigheid: normaal  

Licht: zon  

Hoogte: 20 à 30 centimeter tot 200 centimeter 

Blad / Loof: bladeren in ranken; badverliezend  

Bloemkleur: afhankelijk van de soort kunnen ze blauw, roze, violet, rood, witachtig of 
geel van kleur zijn.  

Bloeitijd: Mei - Juni  

Bijzonderheden: peul; trekt vlinders, bijen en hommels aan. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geslacht_%28biologie%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlinderbloemenfamilie
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Lavatera olbia ‘Rosea’ 

(struik- of bekermalva) 

  
KENMERKEN 

Soort plant: geslacht uit de kaasjeskruidfamilie (Malvacea); struikachtig 

Winterhardheid: matig, bij vorst afdekken met goede mulchlaag 

Grondsoort: goede tuingrond 

Vochtigheid: niet te nat, doorlatend 

Licht: zonnig, lichte schaduw 

Hoogte: 150 - 170 

Blad / Loof: gelobde groene bladeren 

Bloemkleur: roze 

Bloeitijd: juni - september 

Bijzonderheden: door hun vorm en bloeiwijze uitermate geschikt voor de cottagetuin 

 



    
 

www.midden-kennemerland.groei.nl 
 

Leonotis nepetifolia 
( leeuwenoor ) 

   
KENMERKEN 

Soort plant: eenjarige plant uit de familie Lamiaceae. Inheems in tropisch Afrika en 
Zuid-India. 

 Winterhardheid: niet, is eenjarig 

Grondsoort: normale tuingrond 

Vochtigheid: kan tegen droogte 

Licht: volle zon tot halfschaduw 

Hoogte: 200 centimeter en hoger 

Blad / Loof: groen, bladverliezend, ook in de winter decoratief 

Bloemkleur: oranje/ bruin 

Bloeitijd:  augustus - oktober  

Bijzonderheden: heeft een bijzondere, aromatische bloem; trekt bijen en vlinders aan.  
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Leonurus cardiaca 
(hartgespan) 

                    
KENMERKEN 

Soort plant: vaste, sterk geurende  plant uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). 
Afkomstig uit Centraal-Azië. 

 Winterhardheid: goed  

Grondsoort: vochtige, stikstof- en kalkrijke grond en groeit graag nabij beschaduwde 
plaatsen zoals hagen en veldbosjes.  

Licht: Halfschaduw tot zonnig 

Hoogte: 30 - 90 centimeter  

Blad / Loof: groen vierkantige stengels met een afstaande beharing. De 
middelgroene, gelobde bladeren zijn aan de onderkant donzig behaard. 

Bloemkleur:   0,8-1,1 cm lange roze bloemen in schijnkransen 

Vrucht: vierdelige stekelige splitvrucht 

Bloeitijd: juli - augustus  

Bijzonderheden:  Leonurus staat voor"leo" wat leeuw betekent en het Griekse woord "oura" wat 

staat voor staart. 'Cardiaca' verwijst naar de oude reputatie als middel tegen hartklachten en 
spierkrampen ook werkzaam bij uitblijvende menstruatie veroorzaakt door stress en angst. De plant 
is aantrekkelijk voor hommels en wolbijen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaste_plant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lipbloemenfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Centraal-Azi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stengel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haar_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bladvorm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloem_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schijnkrans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Splitvrucht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hommels
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wolbij&action=edit&redlink=1
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Leucanthemum vulgare 

(boerenmargriet/ meikoningin) 

       

KENMERKEN 

Soort plant: vaste plant uit de composietenfamilie (Asteraceae).  

Winterhardheid: goed  

Grondsoort: voedzame grond 

Vochtigheid: normaal  

Licht: zonnige standplaats 

Hoogte: 50 - 100 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend; vlezig, lancetvormig en min of meer getand 

Bloemkleur: grote (10 cm) alleenstaande witte bloemen 

Bloeitijd: juli - augustus  

Bijzonderheden: de naam margriet komt van het Oudgriekse margarites, dat weer uit 
het Babylonisch komt en parel betekent. Gekweekt als snijbloemen. Borderplant en 
onmisbaar in de boerentuin. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaste_plant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Composietenfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Babylon_(Babel)
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Ligularia dentata 

(kruiskruid) 

                
KENMERKEN 

Soort plant: vast  

Winterhardheid: goed  

Grondsoort: humusrijke voedzame grond 

Vochtigheid: groot  

Licht: zon tot lichte schaduw  

Hoogte: 100-150 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend  

Bloemkleur: geel 

Bloeitijd: augustus –september  

Bijzonderheden: na de bloei ontstaan hoekige zaaddozen. Plant valt op door 
decoratieve balderen waar de slakken ook gek op zijn. 
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Limnanthes Douglasii 

(moerasbloem/ spiegeleitje) 

  
KENMERKEN 

Soort plant: eenjarige plant uit de moerasbloemfamilie (Limnanthaceae) die 
oorspronkelijk groeit in de natte grasgebieden van Oregon en Californië  

Winterhardheid: winterharde eenjarige, betekent dat de zaadjes vorstbestendig zijn. 

Grondsoort: voedzame, humusrijke bodem die veel vocht vasthoudt 

Vochtigheid: vochtig  

Licht: halfschaduw onder bomen of heesters 

Hoogte: 20 centimeter  

Blad / Loof: groen en bladverliezend 

Bloemkleur: wit met een geel hartje  

Bloeitijd: juni - augustus 

Bijzonderheden: de bloem is zeer geliefd bij bijen en vlinders bloeit de hele zomer. 
Kruipertje. 

https://www.libelle.be/nest/winterharde-eenjarigen/
https://www.libelle.be/nest/winterharde-eenjarigen/
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Linaria purpurea 
(vlas- of walstroleeuwenbek) 

              
KENMERKEN 

Soort plant: vast  

Winterhardheid: matig  

Grondsoort: normale, voedselrijke tuingrond  

Vochtigheid: matig vochtig  

Licht: zon tot halfschaduw  

Hoogte: 75-100 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend; bossige plant met lange slanke aren vol paarse 
bloempjes en groengrijze blaadjes. 

Bloemkleur: paarsviolet  

Bloeitijd: augustus - oktober  

Bijzonderheden: de naam Linaria komt van het Latijnse linum dat vlas betekent. De 
planten lijken als ze nog niet bloeien veel op jonge vlasplanten  
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Liriope muscari 

(leliegras) 

          
KENMERKEN 

Soort plant: vast  

Winterhardheid: goed  

Grondsoort: zure humusrijke grond, goed doorlatend 

Vochtigheid: normaal tot vochtig  

Licht:  halfschaduw  

Hoogte: 25 centimeter  

Blad / Loof:  wintergroen blad  

Bloemkleur: lila blauw 

Bloeitijd: augustus - december  

Bijzonderheden: afkomstig uit Oost-Azie, uit bossen. 

 



    
 

www.midden-kennemerland.groei.nl 
 

Lunaria annua 
(Judaspenning) 

      
KENMERKEN 

Soort plant:  tweejarige plant uit de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae) 

Winterhardheid: ja 

Grondsoort: normaal 

Vochtigheid: normaal 

Licht: halfschaduw tot zonnig 

Hoogte: 50-80 cm (soms tot 100 cm) 

Blad / Loof: bladverliezend, grof gekarteld en ei- tot hartvormig. 

Bloemkleur:  paars, mauve, wit 

Bloeitijd: mei, juni, juli  

Bijzonderheden: de plant dankt zijn naam aan de zaaddoosjes die op penningen lijken. Judas 

Iskariot verraadde Jezus voor 'dertig zilverlingen', de klassieke benaming uit de Statenbijbel. Volgens 
sommige volkslegenden zou Judas toen hij zich verhing de zilverstukken onder zijn galg hebben 
laten vallen of hebben weggeworpen. Daaruit groeide de judaspenning. Bloemen zijn aantrekkelijk 
vor vlinders, maar geurloos. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Penning
https://nl.wikipedia.org/wiki/Judas_Iskariot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Judas_Iskariot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_%28traditioneel-christelijk_benaderd%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Statenvertaling
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Lupinus 

(lupine) 

         
KENMERKEN 

Soort plant: vast  

Winterhardheid: Goed maar niet langlevend 

Grondsoort: goed doorlatend kalkarm 

Vochtigheid: normaal  

Licht: Zon tot halfschaduw  

Hoogte: 100-150 centimeter  

Blad / Loof: Bladverliezend  

Bloemkleur: rood, wit, roze, paars 

Bloeitijd: Juni- juli  

Bijzonderheden: Geurige bloemen 
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Luzula sylvatica, (bosveldbies) 

    
KENMERKEN 

Soort plant: siergras; te gebruiken als bodembedekker 

Winterhardheid: vormt stevige wintergroene pol 

Grondsoort: normale tuingrond;  

Vochtigheid: verdraagt droogte  

Licht: zon tot halfschaduw  

Hoogte: 35 centimeter  

Blad / Loof: stevig groen blad 

Bloemkleur:  witachtig 

Bloeitijd: april - juni  

Bijzonderheden: mooi in Oosterse tuinen 
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Lychnis 

(koekoeksbloem) 

       
KENMERKEN 

Soort plant: vast; geslacht van kruidachtige planten uit de anjerfamilie  

Winterhardheid: goed  

Grondsoort: normale tuingrond  

Vochtigheid: gewoon 

Licht: zon tot halfschaduw  

Hoogte: 50- 90 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend  

Bloemkleur:  helder hard roze 

Bloeitijd: juni - september  

Bijzonderheden: Lychnis is afkomstig van het Griekse woord 'lychnos' dat lamp 
betekent. Plant wordt door sommigen als onkruid bestempeld, maakt met behulp van 
wortelstok groepen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geslacht_%28biologie%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruidachtig
http://nl.wikipedia.org/wiki/Anjerfamilie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grieks
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Lychnis coronario 

(prikneus) 

  
KENMERKEN 

Soort plant: vast afkomstig uit de anjerfamilie 

Winterhardheid: uitstekend  

Grondsoort: goed doorlatende, droge, kalkrijke grond  

Vochtigheid: kan goed tegen droogte 

Licht: zon, maar kan ook in de half schaduw  

Hoogte: 60 – 70 cm 

Blad / Loof: zilvergrijs 

Bloemkleur: hard roze, maar ook in het wit.  

Bloeitijd: juni - juli 

Bijzonderheden: zon minnende polvormige plant die het goed doet in bv. een 
prairietuin. Zaait zichzelf makkelijk uit. 
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Lysimachia clethroides 

(witte wederik) 

         
KENMERKEN 

Soort plant: vast, afkomstig uit de sleutelbloemfamilie 

Winterhardheid: goed  

Grondsoort: vochtige tot zelfs natte maar goed doorlatende grond  

Vochtigheid: vrij groot  

Licht: zon, maar kan ook in de schaduw  

Hoogte: tot 80 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend  

Bloemkleur: wit 

Bloeitijd: augustus - oktober 

Bijzonderheden: Lysimachia komt van Lysimachos, een geneeskundige uit de 
Oudheid, die de eigenschappen van deze plant zou hebben ontdekt en gepubliceerd 
(zie ook penningkruid). Wederik komt van het Middeleeuwse wede, oftewel wilg. Dit 
vanwege de overeenkomst van de bladeren. Plant kan woekeren, dan afsteken.  
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Lysimachia nummularia 

(penningkruid) 

               
KENMERKEN 

Soort plant: vast,afkomstig uit de sleutelbloemfamilie 

Winterhardheid: goed  

Grondsoort: humusrijke tuingrond  

Vochtigheid: zeer groot  

Licht:  zon, maar kan ook in de schaduw  

Hoogte: 5 - 8 centimeter  

Blad / Loof: wintergroen  

Bloemkleur: geel 

Bloeitijd: juli - augustus  

Bijzonderheden: in de middeleeuwen gebruikte men het om vee tot rust te brengen. Er werd dan 

een tak op juk of gareel gelegd. Het houdt nl. insecten en vliegen op afstand. Na de middeleeuwen 
wordt de plant toegepast als middel tegen koorts en scheurbuik. Uit de plant zijn ook verschillende 
kleuren verfstof te halen. Uit de wortelstok is een mooie kleur bruin te extraheren en de bladeren en 
stengels geven een gele kleur. Plant kan sterk “uitlopen”, dan gewoon afsteken.  
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Lythrum salicaria  

(kattenstaart) 

                    
KENMERKEN 

Soort plant: vast  

Winterhardheid: goed  

Grondsoort: normale tuingrond  

Vochtigheid: groot  

Licht: zon tot halfschaduw  

Hoogte: 100-150 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend  

Bloemkleur: donkerroze, rood 

Bloeitijd: augustus - September  

Bijzonderheden: geen bijzonderheden , kan gaan woekeren 
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Lysimachia vulgaris 

(grote wederik) 

       
KENMERKEN 

Soort plant: vaste plant uit de sleutelbloemfamilie 

Winterhardheid: zeer goed tot - 25̊ 

Grondsoort: voedselrijke, doorlatende en vochthoudende grond 

Vochtigheid: houdt van een vochtige, natte plek, moerasachtig, wadi 

Licht: half of lichte schaduw 

Hoogte: 50 - 100 centimeter 

Blad / Loof: bladverliezend 

Bloemkleur: gele opstaande pluimen 

Bloeitijd: juni - juli 

Bijzonderheden: Grote wederik heeft in zijn gele bloemen een rode vlek, wat haar onderscheidt 

van de andere wederikbloemen. De forse planten worden bezocht door allerlei insecten, maar 
bijzonder is het bezoek door de zeldzame Slobkousbij. Deze verzamelt de pollen als ook de 
plantaardige oliën van deze plant. Het is een woekerende plant met veel worteluitlopers. 
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Malva  

(kaasjeskruid) 

        
KENMERKEN 

Soort plant: vaste plant uit de kaasjeskruidfamilie 

Winterhardheid: goed;  

Grondsoort: normale tuingrond, iets zurig 

Vochtigheid: normaal 

Licht: zonnige plek 

Hoogte: 75 -150 centimeter 

Blad / Loof: bladverliezend 

Bloemkleur: wit tot paarskleurend 

Bloeitijd: juli – november 

Bijzonderheden: de planten passen erg goed in vrij wilde, natuurlijke tuinen. Ze hebben veel weg 

van Lavatera en bloeien enorm lang. De bloemen zijn vijftallig (hebben vijf bloemblaadjes) en bloeien 
vooral in wit, roze en lila/violet. De meeldraden in het hart vallen sterk op. Ze zijn van onderen tot een 
buis verenigd. Het stuifmeel is zeer kleverig. Niet lang levend dus regelmatig vervangen. Tijdens de 
bloei trekt de Malva' veel bijen, hommels, vlinders en andere insecten aan. 
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Macleaya  microcarpa 

(pluimpapaver) 

     
KENMERKEN 

Soort plant: hoge winterharde vaste plant  

Winterhardheid: goed; verdwijnen ‘s winters helemaal 

Grondsoort: humusrijke grond 

Vochtigheid: normaal tot vochtig 

Licht: zon en halfschaduw  

Hoogte: 110 tot 270 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend  

Bloemkleur: geelgroen/ grijsroze 

Bloeitijd: juli - oktober  

Bijzonderheden: snelverbreidend. Woekeraar 
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Melianthus major 
(grote honingbloem) 

       
KENMERKEN 

Soort plant: afkomstig uit Afrika (zuidwestelijke Kaap) 

Winterhardheid: matig, kuipplant. Droog en beschut laten overwinteren 

Grondsoort: zuurminnend tot neutraal 

Vochtigheid: gemiddeld tot vochtig  

Licht: zon  

Hoogte:  2 tot 4 meter  

Blad / Loof: blauw, grijs gezaagd blad 

Bloemkleur:  roest rood - paars 

Bloeitijd: mei - juli 

Bijzonderheden: bladeren geuren naar pindakaas. Na de bloei volgen de lichtgroen, 
blaasachtige peulen met de glanzende zwarte zaden. Wel opletten want alles aan deze plant 
is zeer giftig! 
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Melissa officinalis 

(citroenmelisse) 

              
KENMERKEN 

Soort plant: kruid, plant uit de lipbloemenfamilie  

Winterhardheid: goed  

Grondsoort: alle normale tuingrond  

Vochtigheid: gemiddeld tot vochtig  

Licht: zon  

Hoogte: 0,5 meter  

Blad / Loof: bladverliezend  

Bloemkleur: wit tot geel  

Bloeitijd: juli - november  

Bijzonderheden: bladeren geuren naar citroen; de naam Melissa komt uit het 
Grieks en betekent honingbij. Er komen veel bijen en hommels op de planten 
af. Het woekert: voordeel: genoeg om thee van te zetten of toe te voegen aan 
salades en dressings. 
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Mentha 

(peper)munt 

  
KENMERKEN 

Soort plant: kruid, plant uit de lipbloemenfamilie  

Winterhardheid: goed  

Grondsoort: alkalische grond en goed gedraineerd 

Vochtigheid: betrekkelijk gering  

Licht: zon en halfschaduw  

Hoogte: 30 tot 60 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend  

Bloemkleur: kleine violette bloempjes 

Bloeitijd: juli - oktober  

Bijzonderheden: snelverbreidend. Voor thee en kruid te gebruiken. Grondsoort voor 
pepermunt 
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Miscanthus sinensis strictus 

(Chinees prachtriet/ tijgergras) 

   
KENMERKEN 

Soort plant: siergras uit de grassenfamilie (gramineae of Poaceae) 

Winterhardheid: ja, decorati9ef in de winter 

Grondsoort: normale tuingrond 

Vochtigheid: niet te vochtig 

Licht: zonnig tot lichte schaduw 

Hoogte: 140 -180 cm 

Blad / Loof:  langwerpig. stevig groen blad met opvallende groen-gele dwarsstrepen.  

Bloemkleur: witte pluimen 

Bloeitijd:  augustus- september 

Bijzonderheden: uitgebloeide halmen afknippen in maart 

Myrtus communis 
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(Myrte) 

     
KENMERKEN 

Soort plant: is familie van tweezaadlobbige planten, zoals eucalyptus, lampenpoetser. 
Het is een wintergroene sierheester. 

Winterhardheid: matig.  

Grondsoort: goede potgrond 

Vochtigheid: kan redelijk goed tegen droogte 

Licht: zon tot halfschaduw en beschut. 

Hoogte: 120 – 150 cm 

Blad / Loof: groen 

Bloemkleur: wit; de vrucht later paars tot zwart 

Bloeitijd:  juni – september  

Bijzonderheden: Myrtus communis zo weinig mogelijk snoeien. Myrte graag 
overwinteren in de kas of goed afdekken bij aanhoudende vorst. Het beste in een pot te 
houden zodat hij ‘s winters naar binnen kan. Eventueel afdekken/ inpakken met 
noppenfolie. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/%27nieuwe%27_tweezaadlobbigen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Planten
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Nepata faassenii 

(kattenkruid) 

   
KENMERKEN 

Soort plant: een geslacht van 250 soorten uit de lipbloemenfamilie 

Winterhardheid: ja 

Grondsoort: humusrijke droge grond 

Vochtigheid: niet te vochtig 

Licht: zonnig tot lichte schaduw 

Hoogte: tot een meter 

Blad / Loof: grijsgroene bladeren 

Bloemkleur: violet blauw 

Bloeitijd:  juni - juli 

Bijzonderheden: Katten houden van kattenkruid. Ze lijken erdoor te worden gedrogeerd. Elke kat 

reageert op zijn eigen manier op kattenkruid.  

Plant kan behoorlijk uitdijen. Geef ze de ruimte. Goede borderplant 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geslacht_%28biologie%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soort
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lipbloemenfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drugs
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Nicotiana sylvestris, 

(tabaksplant/ siertabak) 

   
KENMERKEN 

Soort plant: eenjarig afkomstig van de familie Solanaceae 

Winterhardheid: niet; in potten kunnen ze binnen overwinteren. 

Grondsoort: zuurminnende grond 

Vochtigheid: groot  

Licht: zonnig  

Hoogte: 150 - 200 centimeter  

Blad / Loof: grote bladeren geelgroen van kleur. Bladverliezend  

Bloemkleur: trossen van witte buisvormige bloemen die heerlijk geuren en dan vooral 
's avonds 

Bloeitijd: juli - oktober  

Bijzonderheden: geen 

 
 


