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Oenothera biennis  

(Teunisbloem)  

        
KENMERKEN  

Soort plant: tweejarig   

Winterhardheid: goed   

Grondsoort: alle grondsoorten, ook voedselarme zandgrond  

Vochtigheid: betrekkelijk gering   

Licht: zonnig   

Hoogte: 200 centimeter   

Blad / Loof: bladverliezend   

Bloemkleur: felgeel. Bloem trekt door heerlijke geur vlinders en bijen aan. 

Bloeitijd: juli - oktober   

Bijzonderheden: opent pas ’s avonds als het gaat schemeren zijn bloemen. 

Doosvrucht.  
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Ophiopogon planiscapus Niger,   

(zwart gras, slangenbaard)  

     
KENMERKEN  

Soort plant: vast, behoort niet tot de grassenfamilie maar tot de leliefamilie  

Winterhardheid: goed   

Grondsoort: normaal  

Vochtigheid: normaal  

Licht: zon tot half schaduw  

Hoogte:  20-25 centimeter  

Blad / Loof:  bijna zwart glanzend   

Bloemkleur: wit tot licht roze en glanzend zwarte vruchten   

Bloeitijd: augustus - september   

Bijzonderheden: bodembedekker die zich met ondergrondse uitlopers 

langzaam uitbreidt zonder echt lastig te worden. Vraagt weinig onderhoud.  
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Ornithogalum Arabicum  

(vogelmelk of ‘ster van Bethlehem’)  

       
KENMERKEN  

Soort plant: geslacht van bolgewassen uit de aspergefamilie (Asparagaceae)  

afkomstig uit Zuid-Europa.  

Winterhardheid: matig, overleefd alleen zeer zachte winters  

Grondsoort: goed doorlatende kalk-, zandgrond  

Vochtigheid: niet te vochtig  

Licht: lichte schaduw tot zon   

Hoogte: 40 tot 80 cm  

Blad / Loof: groene bladeren met stelen. Bladverliezend Bloemkleur: 

wit, crèmekleurig met zwarte vruchtdoos.  

Bloeitijd: juli - september  

Bijzonderheden: de bollen zijn eetbaar, vergelijkbaar met schorseneer. De stengel 

met bloemknop van de bosvogelmelk wordt op dezelfde manier als asperges gegeten (in 

Parijs zeer gewild) en heet daar "asperges de bois", niet te verwarren met de echte 

bosasperge (Asparagus acutifolius).  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geslacht_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geslacht_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bolgewas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bolgewas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aspergefamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aspergefamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_schorseneer
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Osmunda regalis  

(Koningsvaren)  

            

KENMERKEN  

Soort plant: vast  

Winterhardheid: goed   

Grondsoort: zeer humusrijk tot veenachtige grond  

Vochtigheid: zeer groot   

Licht: lichte schaduw tot zon   

Hoogte: tot 175 centimeter   

Blad / Loof: half wintergroen   

Bloemkleur: niet van toepassing   

Bloeitijd: januari   

Bijzonderheden: de wortels van de inheemse koningsvaren werden 

vroeger gedroogd gebruikt en het blad werd wel als luiswerende 

matrasvulling toegepast. Deze natuurlijke afweer maakte het ook zeer 

geschikt om orchideeën op te kweken.   

Breidt zich uit door kruipende wortelstok.  
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Pelargonium australe  

(geranium, ooievaarsplant)  

   
KENMERKEN  

Soort plant: vaste plant, kruid uit Australië uit de familie Geraniaceae  

Winterhardheid: niet winterhard   

Grondsoort: goed waterdoorlatend   

Vochtigheid: niet te nat  

Licht: zonnige plaats vooraan in de border  

Hoogte: 50 cm  

Blad / Loof:  hartvormige groene bladeren  

Bloemkleur: witroze met paars, lila  

Bloeitijd: juni - oktober   

Bijzonderheden: zaait zich gemakkelijk uit en kan gebruikt worden in 

rotstuinen en in potten.  
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Pelargonium inquinans  

(geranium)  

  
KENMERKEN  

Soort plant: vaste plant uit het geslacht Pelargonium van de familie 

Geraniaceae, die inheems is in de zuidwestelijke Kaap van Zuid-Afrika.  

Winterhardheid: niet winterhard   

Grondsoort: goed waterdoorlatend (droge grond)  

Vochtigheid: niet te nat  

Licht: zonnige plaats vooraan in de border  

Hoogte: 50 cm  

Blad / Loof:  fluweelvormige, groene bladeren met stevige stengels  

Bloemkleur: oranje, scharlaken rood  

Bloeitijd: juni - september   

Bijzonderheden: vorstvrij opslaan in de winter.  
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Pelargonium Trifidum  

(geranium)  

  
KENMERKEN  

Soort plant: vaste plant uit het geslacht Pelargonium van de familie 

Geraniaceae, die inheems is in de West- en Oost Kaap van Zuid-Afrika.  

Winterhardheid: niet winterhard   

Grondsoort: goed waterdoorlatend (droge grond)  

Vochtigheid: niet te nat  

Licht: zonnige plaats   

Hoogte: 70 – 100 cm (mits ondersteund door andere planten)  

Blad / Loof:  fluweelvormige, groene bladeren met stevige stengels  

Bloemkleur: wit, crèmekleurig – paars hart  

Bloeitijd: mei - oktober   

Bijzonderheden: aromatische bladeren. Plant is niet winterhard advies is 

om plant vorstvrij opslaan in de winter.  
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Pelargomium vitifolium  

(wijnbladige geranium)  

    
 

KENMERKEN  

Soort plant: vaste plant uit het geslacht Pelargonium van de familie 

Geraniaceae, die inheems is in het zuidwesten van de West Kaap van 

ZuidAfrika.  

Winterhardheid: winterhard   

Grondsoort: goed waterdoorlatend (droge grond)  

Vochtigheid: niet te nat  

Licht: zonnige plaats   

Hoogte: 70 – 100 cm  

Blad / Loof:  hartvormige grof getande bladeren   

Bloemkleur: roze met hardroze hart. Een stengel bevat soms 10 bloemen  

Bloeitijd: mei - oktober   

Bijzonderheden: bladeren geven citroenachtige geur af. Kan uitgroeien tot 

houtachtige struik die dan de vorst kan overleven.  
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Penstemon hirsutus,  

(slangekop)  

  
KENMERKEN  

Soort plant: vaste plant uit de helmkruidfamilie  

Winterhardheid: hebben de naam niet echt winterhard te zijn  

Grondsoort: goed waterdoorlatend en humeuze gtond voor een goede 

groei.  

 Vochtigheid: niet te nat  

Licht: zonnige plaats vooraan in de border  

Hoogte: 20 - 30 cm  

Blad / Loof:  donkergroen en kleverige stengels  

Bloemkleur: meerkleurig wit, lila  

Bloeitijd: mei - juli   

Bijzonderheden: na de bloei de uitgebloeide bloemen verwijderen, in de 

winter licht beschermen met een droge mulch.  
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Pennisetum alopecuroides  

‘Hameln’,  

(Lampepoetsersgras)  

  
KENMERKEN  

Soort plant: vast   

Winterhardheid: matig   

Grondsoort: licht humeuze grond of grond, die goed water doorlatend is en 

permanent licht vochtig blijft   

Vochtigheid: vochtig   

Licht: Zonnig en beschut  

Hoogte:40 - 80 centimeter   

Blad / Loof: bladhoudend   

Bloemkleur: bruin, geel, groen  

Bloeitijd: juli - augustus   

Bijzonderheden: de pluim werd vroeger wel als rager voor de 
cilindervormige glazen kap van de olielamp gebruikt. Daar heeft het zijn 
naam dan ook aan te danken. 
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Persicaria amplexicaulis  

(duizendknoop)  

     
KENMERKEN  

Soort plant: vast   

Winterhardheid: goed   

Grondsoort: alle grondsoorten   

Vochtigheid: matig vochtig   

Licht: zon   

Hoogte:100-125 centimeter   

Blad / Loof: bladverliezend   

Bloemkleur: paars   

Bloeitijd: augustus - oktober   

Bijzonderheden: geen bijzonderheden , kunnen woekeren.  
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Phlox subulata  

 (kruipphlox)  

  

  
  

KENMERKEN  

Soort plant: vast   

Winterhardheid: goed   

Grondsoort: goed doorlatend humusrijke grond  

Vochtigheid: groot   

Licht: zon tot halfschaduw   

Hoogte: 10-20 centimeter   

Blad / Loof: priemvormig wintergroen blad, behaard   

Bloemkleur: violet blauw  

Bloeitijd: april t/m juni   

Bijzonderheden: bodembedekker, zodevormend  

      



  

  

www.midden-kennemerland.groei.nl  
  

Phlox paniculata  

 (vlambloem)  

  

               

  

KENMERKEN  

Soort plant: vast   

Winterhardheid: zeer goed   

Grondsoort: humusrijke tuingrond   

Vochtigheid: vrij groot   

Licht: zon, eventueel iets schaduw   

Hoogte: 75-175 centimeter   

Blad / Loof: bladverliezend   

Bloemkleur: allerlei kleuren (geen geel)   

Bloeitijd: augustus -  oktober   

Bijzonderheden: geurende bloemen verder geen bijzonderheden   
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Phlomis russeliana 

(brandkruid)  

                    

  

KENMERKEN  

Soort plant: vast   

Winterhardheid: niet helemaal   

Grondsoort: gewone tuingrond, kalk mag   

Vochtigheid: droog tot matig vochtige grond   

Licht: zon   

Hoogte: 75 centimeter   

Blad / Loof: bladverliezend   

Bloemkleur: geel   

Bloeitijd: juni - september   

Bijzonderheden: geen bijzonderheden   



  

  

www.midden-kennemerland.groei.nl  
  

Physalis alkekengi  

(lampionplant)  

   

KENMERKEN  

Soort plant: vast  

Winterhardheid: goed   

Grondsoort: alle grondsoorten (kalkrijk)  

Vochtigheid: matig vochtig   

Licht: zon tot halfschaduw   

Hoogte: 80-120 centimeter   

Blad/Loof: bladverliezend   

Bloemkleur: oranjerood   

Bloeitijd: augustus - september   

Bijzonderheden: oranjerode schijnvrucht met daarin een vrij grote 

besvrucht. Kan woekeren.  
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Physalis peruviana  

(ananaskers, Kaapse kruisbes of goudbes)  

     
KENMERKEN  

Soort plant: vast plant uit de nachtschadefamilie (Solanaceae), afkomstig 

uit Andesgebergte  

Winterhardheid: goed   

Grondsoort: alle grondsoorten (kalkrijk)  

Vochtigheid: matig vochtig   

Licht: zon tot halfschaduw   

Hoogte: 150- 200 centimeter en breed vertakt  

Blad/Loof: groen, bladverliezend, verdwijnt in zijn geheel ‘s winters  

Bloemkleur: geel / oranje  

Vrucht: oranje van kleur en circa 1 tot 2 cm in doorsnede. De vruchten worden omhuld 

door een lichtbruine kelk. Deze kelken zorgen ervoor dat de vrucht bescherming heeft 
tegen insecten  

Bloeitijd: augustus - september   

Bijzonderheden: de vruchten smaken licht aromatisch zoet tot zoetzuur en heeft wat weg 

van zoete kruisbessen. De vruchten kunnen zo gegeten worden, zijn zeer smaakvol, maar er kan 

ook jam, compote van gemaakt worden.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nachtschadefamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nachtschadefamilie
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Physostegia virginiana  

 (scharnierbloem)  

      
 

KENMERKEN  

Soort plant: vast  

Winterhardheid: goed   

Grondsoort: goed gedraineerde humusrijke grond  

Vochtigheid: veel water   

Licht: zon   

Hoogte: 100-120 centimeter   

Blad: loof /bladverliezend   

Bloemkleur: roze, rozerode of witte bloemen in een aarvorm   

Bloeitijd: juli - september   

Bijzonderheden: windgevoelig  
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Pittosporum tobira  

               
  

KENMERKEN  

Soort plant: kuipplant  

Winterhardheid:  niet, ’s winters naar binnen  

Grondsoort: vruchtbare goed humusrijke grond  

Vochtigheid: groot   

Licht: zon   

Hoogte: 40-300 centimeter   

Blad / Loof: groen, glanzend  

Bloemkleur: wit geurend; na de bloei ontwikkelen zich ronde, bleekgroene 

vruchten, die kleverig zijn  

Bloeitijd: juni - oktober  

Bijzonderheden:  mediterrane plant/struik  
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Polygonatum multiflorum  

(Salomonszegel)  

  
KENMERKEN  

Soort plant: vaste, inheemse plant uit de aspergefamilie (Asparagaceae). 
Sommige soorten van dit geslacht zouden medisch bruikbaar zijn. In Azië 
worden een aantal soorten in kruidenthee gebruikt.  

Winterhardheid: ja  

Grondsoort: goede tuingrond  

Vochtigheid: vochtig  

Licht: half schaduw  

Hoogte:  40 tot 70 cm of hoger  

Blad: groen  

Bloemkleur: witte kelkjes die in trosjes van 2 aan de takken hangen  

Bloeitijd: mei - juni  

Bijzonderheden: de naam heeft alleen indirect te maken met koning 

Salomo uit de Bijbel, door de littekens die afgestorven bloemstengels uit 

vorige jaren op de wortelstok achterlaten. Zaait zichzelf uit.  

  

   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Salomo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Salomo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Salomo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Salomo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hebreeuwse_Bijbel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hebreeuwse_Bijbel
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Polemonium  

(Jacobsladder of hemelladder)  
  

        

KENMERKEN  

Soort plant: vaste plant uit de vlambloemfamilie. Mooie plant voor border of 

rotstuin  

Winterhardheid: ja  

Grondsoort: zandgrond of goede tuingrond  

Vochtigheid: vochtig  

Licht: zonnig tot half schaduw  

Hoogte:  40 tot 70 cm  

Blad: lancetvormig en staan als treden van een ladder in paren naast elkaar, 

vandaar de naam jacobs- of hemelladder.  

Bloemkleur: lavendelblauwe bloemen met gele meeldraden  

Bloeitijd: juli- september  

Bijzonderheden: kan tegen extreme kou. Vormt ronde pollen en zaait zich 

gemakkelijk uit.  
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Primula veris  

(sleutelbloem)  

               
KENMERKEN  

Soort plant: een plant uit de sleutelbloemfamilie (Primulaceae)  

 Winterhardheid: goed   

Grondsoort: iedere normale grond  

Vochtigheid: normaal  

Licht: zon   

Hoogte:  15 – 30 centimeter  

Blad: De bladeren vormen een rozet, dat langwerpig en getand is. Het rozet 

eindigt in een gevleugelde, behaarde steel.  

Bloemkleur: geel van kleur. In de keel zitten oranje vlekken  

Bloeitijd: april - juni  

Bijzonderheden: Sagen uit diverse streken berichten dat Petrus de 
hemelsleutel uit zijn handen heeft laten vallen. De sleutel kwam op aarde 
terecht, waar in zijn afdruk de sleutelbloem ontkiemde. De hemelse 
poortwachter heeft de sleutel door een engel weer laten halen.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sleutelbloemfamilie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sleutelbloemfamilie
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Primula  
(sleutelbloem) 

      
 

Kenmerken: 

 

Soort plant: vaste plant uit de sleutelbloemfamilie (Primulaceae). Er zijn > 

500 soorten 

 Winterhardheid: zeker 

Grondsoort: iedere normale grond  

Vochtigheid: normaal  

Licht: half schaduw tot schaduw   

Hoogte:  15 – 20 centimeter  

Blad: De bladeren vormen een rozet, dat langwerpig en getand is. Het rozet 

eindigt in een gevleugelde, behaarde steel.  

Bloemkleur: blauwe bloemen op een steeltje 

Bloeitijd: maart - april  

Bijzonderheden: Primula is afgeleid van primus wat ‘’eerste’’ betekent. Zij 
zijn nl een van de eerste voorjaarsbloeiers. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sleutelbloemfamilie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sleutelbloemfamilie
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Prunella Grandiflora  

 (Bijenkorfje, brunel/prunel)  

  
KENMERKEN  

Soort plant: bodembedekkende vaste plant uit de Lamiaceae  

Winterhardheid: goed   

Grondsoort: kalkminnende droge bodem  

Vochtigheid: normaal  

Licht: zon tot half schaduw  

Hoogte:  20 - 25 centimeter  

Blad: groen, bladverliezend  

Bloemkleur: roze/ paars  

Bloeitijd: juni – begin oktober  

Bijzonderheden: het is een uitstekende plant om een tapijt te vormen. In bloei 
is het een zee van golvende aren, die lilapaars of diep lila-roze van kleur zijn. 
Trekt bijen aan.  
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Pyrethrum  

             

  
KENMERKEN  

Soort plant: volkomen  

Winterhardheid: goed   

Grondsoort: iedere normale grond  

Vochtigheid: normaal  

Licht: zon   

Hoogte:  45 – 100 centimeter  

Blad: groen , bladverliezend  

Bloemkleur: wit met gele kern  

Bloeitijd: juni - juli  

Bijzonderheden: Pyrethrum is al eeuwenlang gebruikt als insecticide en als 
luizenremedie in het Midden-Oosten (Perzische poeder, ook bekend als 
"Perzisch glaskruid")  

  

  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Insecticide&usg=ALkJrhiSK6shfGlida6HmO775FMFsZmkgA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Insecticide&usg=ALkJrhiSK6shfGlida6HmO775FMFsZmkgA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East&usg=ALkJrhjacNYhJgzimtMKc-QqVpExCbdp0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East&usg=ALkJrhjacNYhJgzimtMKc-QqVpExCbdp0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East&usg=ALkJrhjacNYhJgzimtMKc-QqVpExCbdp0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East&usg=ALkJrhjacNYhJgzimtMKc-QqVpExCbdp0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Iran&usg=ALkJrhj4vuXdkpu4A09-lwT6XXgFjwQcVA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Iran&usg=ALkJrhj4vuXdkpu4A09-lwT6XXgFjwQcVA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Iran&usg=ALkJrhj4vuXdkpu4A09-lwT6XXgFjwQcVA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Persian_powder&usg=ALkJrhitsLGbcVmOa2FqTquvA1rKP658dg
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Ribus rubrum (aalbes)   

    
 

KENMERKEN  

Soort plant: struik afkomstig uit de ribesfamilie - Grossulariaceae  

Winterhardheid: goed   

Grondsoort: normale tuingrond  

Vochtigheid: Niet te nat  

Licht: zonnig   

Hoogte: 100 – 150 centimeter  

Blad / Loof: handlobbig blad met vijf lobben  

Bloemkleur: licht geel - groen  

Bloeitijd: april - mei  

Bijzonderheden: De aalbes bevat vrij veel Vitamine B1 en C, en veel ijzer, fosfor, 

kalium, voedingsvezel, koper en mangaan. Gedroogd worden ze beschouwd als heel 

alkaliserend. Aalbessen kunnen medisch gebruikt worden: ze zouden koorts reduceren, 

zweet induceren, menstruatie induceren en een mild laxeermiddel zijn. Ook zou het een 

bloedstelpend en eetlust vergrotend middel zijn, en ook een diureticum zijn met invloeden 

op de spijsvertering.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Blad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vitamine_B1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vitamine_B1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ijzer_(voeding)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ijzer_(voeding)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fosfor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fosfor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fosfor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kalium
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kalium
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voedingsvezel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voedingsvezel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voedingsvezel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koper_(element)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koper_(element)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koper_(element)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mangaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alkaliseren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alkaliseren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koorts
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koorts
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zweet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zweet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Laxeermiddel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Laxeermiddel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedstolling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedstolling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eetlust
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eetlust
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diureticum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diureticum
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Rosa glauca  

(struikroos)  

  
KENMERKEN  

Soort plant: vaste, simpele struikroos afkomstig uit de Franse bergen  

Winterhardheid: zeer goed   

Grondsoort: goede tuingrond, niet te droog  

Vochtigheid: niet te droog  

Licht: zonnig   

Hoogte: 150 – 200 centimeter  

Blad / Loof: blauw, grijs blad  

Bloemkleur: roze bloemen met wit hart  

Bloeitijd: juli - augustus    

Bijzonderheden: wordt meestal gebruikt als een natuurlijke afscheiding. Als haag 

geven ze kleur en sfeer. Bloeit op oud hout. Na de bloei ontstaan oranjerode rozebottels 

waar ook jam van gemaakt kan worden. Na de bloei een weinig snoeien om het volgende 

jaar weer bloemen en bottels te krijgen.  
Om de 3 jaar een deel van de oudste takken voor een kwart terugsnoeien.  
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Rudbeckia fulgida  

(zonnehoed)  

       
 

KENMERKEN  

Soort plant: vast  

Winterhardheid: zeer goed   

Grondsoort: goed voedzame, vocht vasthoudend   

Vochtigheid: vochtige tot natte standplaats   

Licht: zon   

Hoogte: 150-200 centimeter   

Blad / Loof: bladverliezend   

Bloemkleur: warm goudgeel   

Bloeitijd: augustus - september   

Bijzonderheden: windgevoelig, zo nodig ondersteunen   
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Pulmonaria officinalis 

(longkruid)  

     
 

KENMERKEN  

Soort plant: vast  

Winterhardheid: zeer goed   

Grondsoort: humusrijke voedzame grond   

Vochtigheid: betrekkelijk groot   

Licht: half schaduw  

Hoogte: 15- 25 centimeter   

Blad / Loof: wintergroen   

Bloemkleur: aanvankelijk violetblauw, later lilablauw van kleur   

Bloeitijd: april- mei   

Cult: 'Sissinghurst White'  

Bijzonderheden: geen bijzonderheden. Is gevoelig voor meeldauw.  
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Salvia buchananii  

(Buchanan’s salie)  

             
KENMERKEN  

Soort plant:  een plantensoort uit de Lipbloemenfamilie  

Winterhardheid: niet  

Grondsoort:  normaal  

Vochtigheid: goed doorlaatbare grond  

Licht: zonnig  Hoogte:   

Blad / Loof:   

Bloemkleur:   

Bloeitijd:   

Bijzonderheden: werd gevonden in groeiende wolkenbos, dennenbos en eikenbos in het 

verre noordoosten van de staat Querétaro, Mexico. werd ongeveer 1960 naar Engeland gebracht, 

waar het door Sir Charles Buchanan werd geteeld.  Het heet soms Buchanan's fuchsia salie.  Ian 

Charles Hedge beschreef vervolgens in 1963 Salvia buchananii in het botanische tijdschrift . []  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFuaXhl4bUAhWBXRQKHVjRCqUQjRwIBw&url=http://www.kwekerijmorningglory.nl/Onze_planten/Planten_zoek_machine/?page=32&psig=AFQjCNFCWTE6_neWzyEsnLHtPRGD9aWJew&ust=1495634620105874
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kwekerijmorningglory.nl/Onze_planten/photos/1043-2631-250-d9z.jpg&imgrefurl=http://www.kwekerijmorningglory.nl/Onze_planten/Planten_zoek_machine/?page=32&docid=fLaTR9WbQid5TM&tbnid=qEIDu2Wrcr697M:&vet=10ahUKEwiB5Peil4bUAhWERhQKHem1Ah4QMwhFKBYwFg..i&w=250&h=372&bih=955&biw=1920&q=125.%09Salvia%20buchananii,&ved=0ahUKEwiB5Peil4bUAhWERhQKHem1Ah4QMwhFKBYwFg&iact=mrc&uact=8
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lipbloemenfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lipbloemenfamilie
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Fuchsia&usg=ALkJrhjsvkKo9Tc-AZYnZh2PsrW9vFJZbQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Fuchsia&usg=ALkJrhjsvkKo9Tc-AZYnZh2PsrW9vFJZbQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DIan_Charles_Hedge%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhiU5M_bWs8EcNhBFgvvDFKkqtmu9A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DIan_Charles_Hedge%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhiU5M_bWs8EcNhBFgvvDFKkqtmu9A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DIan_Charles_Hedge%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhiU5M_bWs8EcNhBFgvvDFKkqtmu9A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DIan_Charles_Hedge%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhiU5M_bWs8EcNhBFgvvDFKkqtmu9A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DIan_Charles_Hedge%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhiU5M_bWs8EcNhBFgvvDFKkqtmu9A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Botanical_Magazine&usg=ALkJrhje4ssTrhyuQgOMN27aKtcBaszmZQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Botanical_Magazine&usg=ALkJrhje4ssTrhyuQgOMN27aKtcBaszmZQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Salvia_buchananii&usg=ALkJrhguByO5DKMypA0jAP8wqrB15Z_f5w#cite_note-2
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Salvia_buchananii&usg=ALkJrhguByO5DKMypA0jAP8wqrB15Z_f5w#cite_note-2
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Salvia hispanica   

(chia)  

               
KENMERKEN  

Soort plant:  een plantensoort uit de Lipbloemenfamilie  

Winterhardheid: niet  

Grondsoort:  normaal  

Vochtigheid: goed doorlaatbare grond  

Licht: zonnig   

Hoogte: tot circa 1 meter  

Blad / Loof: groen; tegenovergestelde bladeren 4- 6 cm   

Bloemkleur: paars blauw of wit  

Bloeitijd: april – juni   

Bijzonderheden: uit overleveringen blijkt dat het werd geteeld door de Azteken voordat  
Columbus Amerika ontdekte, en dat het zo gewaardeerd werd dat het jaarlijks geschonken werd 

aan de overheersers.[ Chia wordt in het algemeen geteeld voor het zaad, rijk aan omega 

3vetzuren, aangezien 25–30% van het zaad extraheerbare plantaardige olie bevat, inclusief 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lipbloemenfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lipbloemenfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Azteken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Azteken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chia_%28plant%29#cite_note-Kintzios2-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chia_%28plant%29#cite_note-Kintzios2-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chia_%28plant%29#cite_note-Kintzios2-1
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alfalinoleenzuur (ALA). Chiazaadjes zijn bijzonder klein en ovaal van vorm met een diameter van 

ongeveer 1 mm, gespikkeld met de kleuren bruin, grijs-zwart en wit.  

Salvia microphylla  

(var. Hot lips, salie)  

     
KENMERKEN  

Soort plant: vaste plant uit de lipbloemenfamilie  

Winterhardheid: goed   

Grondsoort: doorlatende, vruchtbare tuingrond   

Vochtigheid: vochtig   

Licht: zon   

Hoogte: 70 – 100 centimeter   

Blad / Loof: groen, bladverliezend   

Bloemkleur:  rood – wit. In het begin alleen rood, daarna ook wit.  

Bloeitijd: juni - november   

Cult: 'Hot lips'    Bijzonderheden: geen bijzonderheden   
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Salvia nemorosa  

 (salie)  

             
  

KENMERKEN  

Soort plant: vast  

Winterhardheid: goed   

Grondsoort: normale tuingrond   

Vochtigheid: normaal   

Licht: zon   

Hoogte: 50 centimeter   

Blad / Loof: bladverliezend   

Bloemkleur: wit, paars, blauw   

Bloeitijd: juni - september   

Cult: 'Alba'   

Bijzonderheden: geen bijzonderheden   
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Salvia Wendy's Wish  

    
KENMERKEN  

Soort plant: vaste plant uit de lipbloemenfamilie, Labiatae of Lamiaceae. 

Afkomstig uit Australië.  

Winterhardheid: matig, goed afdekken   

Grondsoort: normale tuingrond   

Vochtigheid: niet te nat  

Licht: zon tot halfschaduw  

Hoogte: 50 – 60 centimeter   

Blad / Loof: de stengels en de onderkant van het blad zijn kastanjebruin. 

Als deze breken komt een heerlijke zoete geur vrij, je proeft het bijna.   

Bloemkleur:  magenta-roze, bordeauxachtige   

Bloeitijd: mei - september   

Bijzonderheden: heeft geen bijzondere zorg nodig, uitgebloeide bloemen 

kan je verwijderen. Aantrekkelijk voor bijen en vlinders. De plant kan vrij fors 

worden, dus knip halverwege het seizoen terug.  
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Sauromatum venosum  

 (Voodoo lelie)  

          
KENMERKEN  

Soort plant: knolgewas synoniem Typhonium venosum  

Winterhardheid: na het afsterven van de plant in de herfst wordt de knol, 

vóór het intreden van de vorst, uitgegraven en tot eind december 

binnenshuis opgeslagen bij een temperatuur van ongeveer 10°C.  

Grondsoort: potgrond  

Vochtigheid: vochtig houden na planten in de tuin  

Hoogte:  45-50 centimeter   

Blad / Loof: voetvormig, stengels met een blad  

Bloemkleur: van buiten groenachtig paars, van binnen groen met paarse 

vlekjes  

Bloeitijd: januari – februari; na het uitbloeien moet u de knol met gewone potgrond 

bedekken, warm wegzetten en matig gieten  

Bijzonderheden: men legt de knol op de vensterbank (december, januari) en 

vervolgens komt er na twee weken een ietwat bizarre, maar mooie paarse 

aronskelkbloem uit die ruikt naar rottend vlees! De bedorven vleeslucht is om vliegen aan 

te trekken.  
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Saxifraga 

(steenbreek) 

   
KENMERKEN  

Soort plant: bodembedekkende vaste rotsplant, nestelt zich graag tussen 

tegels, stenen en rotsen  

Winterhardheid: goed, bladeren blijven wintergroen 

Grondsoort: humusrijke, waterdoorlatende grond   

Vochtigheid: matig   

Licht: schaduw  tot half schaduw 

Hoogte: 25 centimeter   

Blad / Loof: wintergroen, blijft decoratief in de winter 

Bloemkleur: roze, rood, donkerrood   

Bloeitijd: maart - april 

Bijzonderheden: de naam is afgeleid van de Latijnse woorden ‘saxum’= 

steen en ‘’frangere’= breken. 
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Sedum matrona  

(vetkruid)  

  
KENMERKEN  

Soort plant: vast  

Winterhardheid: goed   

Grondsoort: normale, voedzame tuingrond   

Vochtigheid: matig   

Licht: zon   

Hoogte: 50-60 centimeter   

Blad / Loof: half wintergroen   

Bloemkleur: roze, rood, donkerrood   

Bloeitijd: september - oktober   

Bijzonderheden: staat in de top tien van vlinderplanten   
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Sedum album  

(muurpeper, vetkruid)  

    
KENMERKEN  

Soort plant: is een vaste, overblijvende plant uit de vetplantenfamilie 

(Crassulaceae)  

  

Winterhardheid: goed   

Grondsoort:  voedselarme grond   

Vochtigheid: kan goed tegen droogte  

Licht: zonnig   

Hoogte: 15 centimeter   

Blad / Loof: van lichtgroen tot rood en staan verspreid.  

Bloemkleur: wit tot licht roze   

Bloeitijd: juni - juli   

Bijzonderheden: is te gebruiken in stapelmuurtjes in een rotstuin, als groenblijvende 

bodembedekker, maar ook zo op het dak te plaatsen. Kan ook gebruikt worden als 

dakbegroening of als vulling van plantenbakken op branderige plaatsen. Vermeerderen 

gaat makkelijk door deling.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Overblijvende_plant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Overblijvende_plant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vetplantenfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vetplantenfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vetplantenfamilie
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Sedum spectabile  

(vetkruid)  

  

  

KENMERKEN  

Soort plant: vast  

Winterhardheid: goed   

Grondsoort: normale, voedzame tuingrond   

Vochtigheid: matig   

Licht: zon   

Hoogte: 60 – 80 centimeter   

Blad / Loof: stevige rode stengels en opvallende bladkleur (rood, groen)   

Bloemkleur: roze, rood, donkerrood   

Bloeitijd: september - oktober   

Bijzonderheden: staat in de top tien van vlinderplanten   
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Sceletium tortuosum  

(Kanna of kaugoed)  

    
KENMERKEN  

Soort plant: vetplant uit de ijskruidfamilie  

Winterhardheid: niet winterhard tot 2 à 3 graden vorst  

Grondsoort: gewone licht bemeste doorlatende grond  

Vochtigheid: weinig water nodig  

Licht: zonnig  

Hoogte: 30 cm. Uit elkaar planten, neemt behoorlijk wat ruimte in.  

Blad / Loof: laag groeiende takken en dikke, vlezige bladeren  

Bloemkleur: gele kleine bloemen  

Bloeitijd:   

Bijzonderheden: een plant die van nature voorkomt in Zuid-Afrika. De 

gedroogde plantenresten wordt gerookt, gekauwd of gesnoven. Staat 

bekend om psycho-actieve en anti-depressieve werking.  

  

 

  

   

http://nl.wikipedia.org/wiki/Depressie_%28klinisch%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Depressie_%28klinisch%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Depressie_%28klinisch%29
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Silphium perfoliatum  

(zonnekroon)  

      
KENMERKEN  

Soort plant: vaste plant uit de composietenfamilie, asteracea  

Winterhardheid: goed   

Grondsoort:  humeuze zwavelachtige grond  

Vochtigheid:  licht vochtig tot vochtig   

Licht: zon   

Hoogte: 2 – 3 meter  

Blad / Loof: groenblijvend   

Bloemkleur: geel  

Bloeitijd:  juni – september 

Bijzonderheden: snijbloem, trekt vlinders aan   

  

http://www.finegardening.com/cup-plant-silphium-perfoliatum
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikj7n_1IjUAhXGYVAKHcYmC4oQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silphium_perfoliatum_L._(8073308908).jpg&psig=AFQjCNFwJBIVgiamGFZuXAxBvbcyw0wG3w&ust=1495719799604009
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikj7n_1IjUAhXGYVAKHcYmC4oQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silphium_perfoliatum_L._(8073308908).jpg&psig=AFQjCNFwJBIVgiamGFZuXAxBvbcyw0wG3w&ust=1495719799604009
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Silybum marianum 

(mariadistel)  

        
KENMERKEN  

Soort plant: is een een- of tweejarige plant uit de composietenfamilie 

(Asteraceae)  

  

Winterhardheid: goed   

Grondsoort: humeuze zanderige grond   

Vochtigheid: vochtig tot droog  

Licht: zonnig tot licht schaduw  

Hoogte: 60-150 centimeter   

Blad/ Loof: donkergroen met witte nervatuur, blad blijft laag, hoogte ong. 40 

cm.  

Bloemkleur: purper-roze   

Bloeitijd: juni - juli   

Bijzonderheden: een distelsoort die unieke medische en therapeutische 

waarde heeft. Het witte vlekkenpatroon zou volgens overlevering afkomstig 

zijn van de gemorste melk van de heilige maagd Maria, de moeder van 

Jezus.     

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eenjarige_plant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eenjarige_plant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eenjarige_plant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweejarige_plant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweejarige_plant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweejarige_plant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Composietenfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Composietenfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Composietenfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Composietenfamilie
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Sisyrinchium angustifolium 

(blauwogengras)      

          

KENMERKEN  

Soort plant: vaste plant  

Winterhardheid: redelijk   

Grondsoort:  normale tuingrond  

Vochtigheid:  matig tot droog   

Licht: zon   

Hoogte: 20 centimeter   

Blad / Loof: groenblijvend   

Bloemkleur: violetblauw   

Bloeitijd:  mei - juni   

Bijzonderheden: wordt ook wel mini-iris en bieslelie genoemd; ook geschikt 

als rotsplant   

  

  

       

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.northernarknursery.co.uk/Plants_S.htm&ei=0l1WVam9IciwUfH9gagI&bvm=bv.93564037,d.d24&psig=AFQjCNEsKZ__oO-VWwpp68XPCtji71CF-w&ust=1431809864275998
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Sisyrinchium striatum, 

(bieslelie)  

     
KENMERKEN  

Soort plant: vaste plant voor open ruimte  

Winterhardheid: deels tot min 10.  

Grondsoort: matig voedselrijk   

Vochtigheid: droog tot vochtig houdend   

Licht: zon/ halfschaduw   

Hoogte: 60 centimeter   

Blad / Loof: grijsgroene bladeren   

Bloemkleur:  licht geel   

Bloeitijd:  juni - juli   

Bijzonderheden: Snoei om de paar jaar na de bloei, door oudere takken die 

gebloeid hebben, zo diep mogelijk weg te knippen. Laat jong hout staan.  

  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNbKo-Cj2scCFQJrFAodohAMVA&url=http://www.vaste-planten.nl/contents/nl/d407_Sisyrinchium.html&psig=AFQjCNGR_pCgnHQTPLHLw7gj4vV2RkKm-Q&ust=1441349578634578
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPLyo-mj2scCFcG7FAodi7UNhg&url=http://www.johanallard.be/Tuin/Vaste%20Planten%20-%20Perennials/slides/Sisyrinchium%20striatum%20-%20Bieslelie.html&psig=AFQjCNGR_pCgnHQTPLHLw7gj4vV2RkKm-Q&ust=1441349578634578
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Solanum laciniatum  

(kangaroo-appel)  

  
KENMERKEN  

Soort plant: kuipplant. Afkomstig uit de familie solanaceae van de oostkust 

van Australië.  

Winterhardheid: niet , ’s winters naar binnen.  

Grondsoort: licht humusrijke, neutrale grond   

Vochtigheid: vochtig tot nat   

Licht: zon/ halfschaduw   

Hoogte: tot 200 centimeter   

Blad / Loof: langwerpige, donker groene bladeren   

Bloemkleur:  violet blauw. Na de bloei verschijnen de eivormige oranjegele 

bessen. Men ziet gauw wanneer ze rijp zijn dan krijgen ze een wratachtig 

uiterlijk.  

Bloeitijd:  mei - juli   

Bijzonderheden: geeft paarsblauwe bessen in de herfst; is familie van de 

aardappelplant. Kan uitgroeien tot een struik mits vorstvrij opgeslagen. Alle 

delen aan de plant zijn giftig, ook de onrijpe vruchten. Rijp zijn ze eetbaar, 

rauw of gekookt, maar zijn eerder decoratief te noemen dan lekker.  
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Solidago “Strahlenkrone”  

(duizendschoon)  

  

  

KENMERKEN  

Soort plant: vast  

Winterhardheid: goed   

Grondsoort: licht zure grond   

Vochtigheid: vochtig   

Licht: halfschaduw   

Hoogte: 60 centimeter   

Blad / Loof: groenblijvend   

Bloemkleur: geel   

Bloeitijd: augustus - oktober   

Bijzonderheden: geen bijzonderheden   
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Sparmannia africana  

(kamerlinde)  

  
KENMERKEN  

Soort plant: vaste (kamer) plant uit de uit de lindenfamilie (Malvaceae).  

Winterhardheid: niet,   

Grondsoort: goede potgrond en eens per twee weken extra voeding  

Vochtigheid: gedurende het jaar heeft deze plant een wisselende behoefte aan water. 

Tijdens de bloeiperiode (september-april) moet de potgrond steeds licht vochtig blijven en 

heeft hij veel voeding nodig, dat u eens per week met het gietwater kunt   

Licht: lichte plek maar niet in de volle zon en niet te warm (max. 16º, min 6º) 

Hoogte: oorspronkelijk een boom uit Zuid-Afrika die 6 mtr hoog kan worden.  

Blad: grote, lichtgroene, viltige bladeren (behaard) die 20-25 centimeter lang 

kunnen worden   

Bloemkleur: witte bloem met bruin hart  

Bloeitijd: januari - april   

Bijzonderheden: geen gemakkelijke plant voor binnen, blijft doorgroeien, Kies je ervoor om 

telkens de kop eruit te halen en de zijscheuten terug te snoeien, dan blijft het een struikachtige 

plant.  
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Stachys bizantina  

(ezelsoren)  

     
KENMERKEN  

Soort plant: vast uit de lipbloemenfamilie  

Winterhardheid: goed, bladhoudend in de winter   

Grondsoort: goede tuingrond voorkeur voor kalkrijke grond  

Vochtigheid: niet te nat, goed doorlatende grond   

Licht: zonnig  

Hoogte: 40 – 50 centimeter , borderplant  

Blad: grote, grijze, viltige bladeren (behaard) die 20-25 centimeter lang 

kunnen worden   

Bloemkleur: lila/ roze bloemen op rechtopstaande stengels/ aren  

Bloeitijd: juni - augustus   

Bijzonderheden: in de oudheid werd het blad gebruikt om wonden te 

verschonen en de gedroogde bladeren om bij verkoudheid neus en hoofd 

verlichting te bieden.  
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Struthiopteris germanica  

(bekervaren)  

          
KENMERKEN  

Soort plant: vast  

Winterhardheid: goed   

Grondsoort: humusrijke grond   

Vochtigheid: groot   

Licht: schaduw   

Hoogte: 75-100 centimeter   

Blad / Loof: half wintergroen   

Bloemkleur: niet van toepassing   

Bloeitijd: januari   

Bijzonderheden: deze planten doen het zelfs op de donkerste plekken nog 

goed. De bekervaren tref je niet elk voorjaar op dezelfde plaats in je tuin. Ze 

‘wandelen’ via hun wortelstokken door de tuin.  
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Tagetes  patula   

(Afrikaantjes)  

          
  

KENMERKEN  

Soort plant: eenjarige; nature voorkomend in de warmere streken van                   

Midden-Amerika en vooral in Mexico.  

Winterhardheid: niet   

Grondsoort: matig voedselrijke grond   

Vochtigheid: normaal tot vochtig   

Licht: zon tot lichte schaduw  

Hoogte:  25 – 60 centimeter   

Blad / Loof: groen blad, verdwijnt geheel  

Bloemkleur:  diverse kleuren tussen geel, rood, oranje  

Bijzonderheden: de geur van deze plant houdt wormpjes (nematoden) en 

ander ongedierte weg wat haar in de volksmond ook de bijnaam "stinkertje" 

heeft opgeleverd.   

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Midden-Amerika
http://nl.wikipedia.org/wiki/Midden-Amerika
http://nl.wikipedia.org/wiki/Midden-Amerika
http://nl.wikipedia.org/wiki/Midden-Amerika
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mexico_%28land%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mexico_%28land%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rondwormen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rondwormen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rondwormen
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Tropaeolum majus  

(Oost- Indische kers)  

             
KENMERKEN  

Soort plant: eenjarige, kruipende en soms klimmende, kruidachtige plant uit 

de familie Tropaeolaceae.  

Winterhardheid: niet   

Grondsoort: normale tuingrond   

Vochtigheid: droog, licht vochtig   

Licht: zon  

Hoogte:  20-30 centimeter   

Blad / Loof: bladverliezend   

Bloemkleur: geel; oranje, rood gevlekt.  

Bloeitijd: juli - oktober   

Bijzonderheden: Tropaeolum is afgeleid van het Latijnse woord "tropaeum", waarmee een 

met wapens behangen boom als een teken van de overwinning werd aangeduid. Bloemen, 

bladeren en zaden zijn eetbaar en doen met hun scherpe smaak denken aan mierikswortel. De 

Oost-Indische kers wordt ook wel tot de specerijen gerekend. De bladeren kunnen ingezouten 

worden en de bloemknoppen en groene vruchten kunnen worden gemarineerd. De Oost-Indische 

kers trekt bladluis aan, evenals de rups van het klein- en groot koolwitje, waardoor deze plant 

goed ingezet kan worden om de luizen en rupsen weg te houden van andere planten of groenten, 

zoals groene savooiekool.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eenjarige
http://nl.wikipedia.org/wiki/Klimplant
http://nl.wikipedia.org/wiki/Klimplant
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruidachtig
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruidachtig
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruidachtig
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tropaeolaceae
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tropaeolaceae
http://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mierikswortel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Specerij
http://nl.wikipedia.org/wiki/Specerij
http://nl.wikipedia.org/wiki/Marineren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bladluis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bladluis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Klein_koolwitje
http://nl.wikipedia.org/wiki/Klein_koolwitje
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groot_koolwitje
http://nl.wikipedia.org/wiki/Savooiekool
http://nl.wikipedia.org/wiki/Savooiekool
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Tricyrtis hirta  

(Paddelelie of armeluisorchidee)  

       
KENMERKEN  

Soort plant: vaste plant binnen de Liliaceae, afkomstig uit Azië (Himalaya, 

Japan).  

Winterhardheid: strenge vorst wordt slecht verdragen  

Grondsoort: humeuze, vochthoudende grond   

Vochtigheid: voldoende vochtig   

Licht: half schaduw  

Hoogte:  60 – 80 centimeter   

Blad / Loof: groene balderen parallelnervig; bladverliezend   

Bloemkleur: wit met paarse vlekken  

Bloeitijd:  september - oktober   

Bijzonderheden:  vermeerderen kan door de rijpe zaden meteen te zaaien in volle 

grond of door het scheuren van de plant in de lente. Scheuren is beter.  



  

  

www.midden-kennemerland.groei.nl  
  

Tulbaghia violocaea  

(wilde/kaapse knoflook)  

  
KENMERKEN  

Soort plant: knolgewas behorend tot de lookfamilie, maar niet tot het 
geslacht Allium (waar uien, prei, knoflook, bieslook... toe behoren  

Winterhardheid: tot  -7   

Grondsoort: goed gedraineerde grond   

Vochtigheid: droog, licht vochtig   

Licht: zon  

Hoogte:  50 centimeter  

Blad / Loof: bladverliezend  

Bloemkleur: lila roze.  

Bloeitijd: juli - september   

Bijzonderheden: eetbaar knolgewas afkomstig uit Zuid-Afrika. Zo scherp als 
een echte knoflook, maar na het eten heb je nauwelijks een slechte adem. 
De plant is vernoemd naar Ryk Tulbagh, een Nederlandse gouverneur op 
Kaap de Goede Hoop. In de tuin bekend tegen woelmuizen en mollen.   
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Verbascum nigrum  

        (zwarte toorts)  

                      
KENMERKEN  

Soort plant: gedraagt zich als een vaste tweejarige plant  

Winterhardheid: goed   

Grondsoort: normale tuingrond   

Vochtigheid: droog, licht vochtig   

Licht: zon  

Hoogte:  120-130 centimeter   

Blad / Loof: bladverliezend   

Bloemkleur: geel; opvallend donkerroze meeldraden met feloranje helmknoppen.  

Bloeitijd: juli - september   

Bijzonderheden: vroeger werd toorts daadwerkelijk als fakkel gebruikt. Gedoopt in een 

harsachtige stof, brandde en smeulde hij uren achtereen. In Duitsland werd een tak boven de 

bedden van jonge meisjes gehangen. Wanneer de tak van een toorts wordt afgesneden, bloeien 

de bloemen nog even door. Het meisje dat als eerste een verwelkte toorts had, kon erop rekenen 

dat de dood haar als eerste zou bezoeken. Niet alleen is toorts de plant van levensernst, maar ook 

van de liefde en de innerlijke versterking. Medicinaal gebruikt men de plant tegen verschillende 

kwalen en ziekten.   
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Verbena bonariensis  

(ijzerhard)  

            

  

KENMERKEN  

Soort plant: vast  

Winterhardheid: matig   

Grondsoort: normale tuingrond   

Vochtigheid: normaal   

Licht: zon, halfschaduw   

Hoogte:  100-125 centimeter   

Blad / Loof: bladverliezend   

Bloemkleur: roze / paars  

Bloeitijd: Juli - september   

Bijzonderheden: bloemen zitten in vertakte trossen   
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Verbena hastata  

 (ijzerhard)  

         
KENMERKEN  

Soort plant: vast  

Winterhardheid: matig   

Grondsoort: normale tuingrond   

Vochtigheid: normaal   

Licht: zon, halfschaduw   

Hoogte: 100-125 centimeter   

Blad / Loof: bladverliezend   

Bloemkleur: roze   

Bloeitijd: Juli - september   

Cult: R'osea'   

Bijzonderheden: bloemen zitten in vertakte trossen   
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Verbena rigida  

(ijzerhard)  

  

  

KENMERKEN  

Soort plant: vaste plant, afkomstig uit de ijzerhardfamilie  

Winterhardheid: redelijk   

Grondsoort: normale tuingrond  

Vochtigheid: matig   

Licht: zon   

Hoogte: 70 - 100 centimeter   

Blad / Loof: niet groenblijvend   

Bloemkleur: paars; uitgebloeide bloemen afknippen om doorgroei te 

stimuleren  

Bloeitijd: juni - oktober   

Bijzonderheden: deze Verbena heeft een zeer langdurige bloei   
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Veronicastrum virginicum  

(virginische ereprijs)  

                 

KENMERKEN  

Soort plant: vast/ kuipplant  

Winterhardheid: goed   

Grondsoort: elke tuingrond   

Vochtigheid: vochtig   

Licht: zon tot halfschaduw   

Hoogte: tot 1,8 meter   

Blad / Loof: bladverliezend; bladeren staan in kransen rond de stengel  

Bloemkleur: zachtroze tot wit  

Bloeitijd: augustus - Oktober   

Cult: “Roseum''   

Bijzonderheden:  kan manshoog worden maar valt niet om!    
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Vinca major  

(groot maagdenpalm)  

     
KENMERKEN  

Soort plant: vast, bodembedekker uit de maagdenpalmfamilie, 

apocynaceae  

Winterhardheid: ja  

Grondsoort: normale tuingrond   

Vochtigheid: niet te nat   

Licht: half schaduw. schaduw  

Hoogte: 30 - 50 centimeter   

Blad / Loof: groen, ook ‘s winters  

Bloemkleur: paarskleurig, violet   

Bloeitijd: februari - mei   

Bijzonderheden: kan woekeren. Makkelijk te vermeerderen.  
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Vinca minor  

(klein maagdenpalm)  

  
KENMERKEN  

Soort plant: vast, bodembedekker uit de maagdenpalmfamilie, 

apocynaceae  

Winterhardheid: ja  

Grondsoort: normale tuingrond   

Vochtigheid: niet te nat   

Licht: half schaduw. schaduw  

Hoogte: 15 -  20 centimeter   

Blad / Loof: groen, ook ‘s winters  

Bloemkleur: paarskleurig, violet   

Bloeitijd: februari - mei   

Bijzonderheden: kan woekeren. Makkelijk te vermeerderen.  
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Zantedeschia aethiopica   

(aronskelk)  

                  
KENMERKEN  

Soort plant: vast/ kuipplant  

Winterhardheid: ja  

Grondsoort: normale tuingrond   

Vochtigheid: niet te nat   

Licht: zon  

Hoogte: 120-150 centimeter   

Blad / Loof: groen  

Bloemkleur: wit   

Bloeitijd: juni - juli   

Bijzonderheden: staat graag op een vochthoudende bodem bijvoorbeeld 

langs de rand van een (natuurlijke) vijver. Kan zich sterk uitbreiden door 

wortelstokken  

  

  


