
 

Planten die het goed doen aan de voet van bomen, hebben idealiter weinig water en/of voedingsstoffen nodig. De planten die we hieronder voorstellen, beantwoorden aan deze criteria. Lage planten die de boom waar ze onder 

staan niet beconcurreren, zijn ideaal. De planten in de lijst zijn bijna allemaal inheems, dit staat ook zo aangeduid in de lijst. Als er niets gespecificeerd staat, zijn ze genaturaliseerd. Ze zijn bijgevolg goed aangepast aan ons 

klimaat en onze bodemsoorten, maar ook aan onze fauna; ze geven hen onderdak en bescherming. We geven de voorkeur aan drachtplanten. Zij bieden pollenverzamelende insecten zoals bijen, die onmisbaar zijn voor ons leven op 

aarde, voedsel in de vorm van pollen en nectar, waarvan ze honing maken. Alle planten die we hier voorstellen, zijn bovendien ook heel decoratief 

 

 

Alle struiken die we hier voorstellen, zijn decoratief en vragen weinig onderhoud. Let wel: dit gaat niet op voor de fruitstruiken, die water en meststof of compost moeten krijgen. De struiken mogen de bomen ook niet 

beconcurreren, sommigen moeten worden gesnoeid. Kies voor een vrij grondige en minder frequente snoei, bijvoorbeeld om de drie jaar, zodat je wel kunt genieten van hun bloemen en bessen.... en hun goede eigenschappen 

 

Lijst van planten die het goed doen onder bomen 

Wetenschappelijke 

naam 

Nederlandse naam Standplaats Bloei Gebladerte Afmeting H x B Voordelen Kenmerk Opmerking 

Abelia grandiflora Grootbloemige abelia Zon VII tot X Half 
groenblijvend 

3m x 4m Drachtplant (krijgt 
bloemen) 

Lange bloeitijd, wordt bronskleurig in 
de herfst Om de 3 jaar goed terugsnoeien 

Berberis thunbergii 
'Atropurpurea Nana' 

Zuurbes Thunberg 
'Atropurpurea Nana’ 

 
Zon, 
halfschaduw 

 
IV, 
onopvallend 

 
Groenblijvend 

 
0,60m x 0,75m 

 
Inheems, 
drachtplant 

Bladeren verkleuren en worden 
mahoniekleurig in de herfst 

 
Heeft stekels 

Berberis thunbergii 
'Dart's Red Lady' 

Zuurbes Thunberg 
'Dart's Red Lady’ 

 
Zon, 
halfschaduw 

 
IV, 
onopvallend 

 
Groenblijvend 

 
1m x 1m 

 
Inheems, 
drachtplant 

Bladeren verkleuren en worden 
majestueus karmozijnrood in de 
herfst 

 
Heeft stekels 

Lonicera nitida 
Chinese kamperfoelie 

Zon, 
halfschaduw 

V, onopvallend Groenblijvend 3,5m x 3,5m Drachtplant (krijgt 
bloemen) 

Talrijke variëteiten met kleurrijke 
bladeren 

Goed alternatief voor buxus om lage 
hagen te vormen. 

 
Lonicera pileata 

 
Struikkamperfoelie 

Lichte zon, 
halfschaduw, 
schaduw 

 
V, onopvallend 

 
Groenblijvend 

 
0,6m x 2,5 m 

 
Drachtplant (krijgt 
bloemen) 

Bodembedekker, is het mooist in de 
herfst door zijn purperen bessen die 
ook heel smakelijk zijn voor vogels 

Goed alternatief voor buxus om lage 
hagen te vormen. 

Cytisus scoparius Brem Zon V, VI Bladverliezend 1,2m x 1,2m 
Inheems, 
drachtplant, ruikt 
lekker 

Breeddragende struik, compact, staat 
in mei en juni vol bloemetjes. Om de 3 jaar goed terugsnoeien 

 
Pyracantha 

 
Vuurdoorn 

 
Kan overal staan 

 
V 

 
Groenblijvend 

 
Inheems, 
drachtplant, ruikt 
lekker 

Draagt zeer veel bessen in de herfst, 
een waar feestmaal voor vogels. 
Opgelet: de bessen zijn giftig voor de 
mens 

 
Heeft stekels 

Ribes nigrum Zwarte bes Zon, 
halfschaduw 

IV, V, 
onopvallend 

Bladverliezend 3m x 1m 
Inheems, 
drachtplant, 
eetbaar, medicinaal 

De bessen zijn rijk aan vezels en 
vitamine C 

Elke winter goed terugsnoeien 

Ribes rubrum Aalbes Zon, 
halfschaduw 

IV, V, 
onopvallend 

Bladverliezend 1m x 1m 
Inheems, 
drachtplant, 
eetbaar, medicinaal 

Bessen bevatten veel vitamine C en 
kalium 

Laten opgroeien tegen een draad of 
houtwerk 

Ribes uva-crispa Kruisbes Zon, 
halfschaduw 

IV, V, 
onopvallend 

Bladverliezend 1m x 1m 
Inheems, 
drachtplant, 
eetbaar 

Bessen bevatten veel calcium, ijzer, 
kalium, fosfor en vitamines A, B en C Stekelige struik 

Rubus ideaus Framboos Zon, 
halfschaduw 

V, VII, 
onopvallend 

Bladverliezend 1m x 2m 
Inheems, 
drachtplant, 
eetbaar, medicinaal 

Vruchten en bladeren hebben talrijke 
goede eigenschappen 

Best laten opgroeien tegen houtwerk. 
Snoeien afhankelijk van de variëteit 

 

Struiken 



 
Om pollenverzamelende insecten te helpen, die zich voeden met de bloemen van deze planten, laat je deze planten best in bloei komen. Aromatische planten laten zich heel goed onderling combineren, maar ook met vaste planten 
en/of struiken. 

Wetenschappelijke 

naam 

Nederlandse naam Standplaats Bloei Gebladerte Afmeting H x B Voordelen Kenmerk Opmerking 

 
Agastache 
foeniculum 

Dropplant of anijsplant 
 
Zon 

 
V, X 

 
Bladverliezend 

 
0,40m x 0,40m 

Drachtplant, 
specerij, 
medicinaal 

 
Zeer lange bloeiperiode 

Bladeren en bloemen zijn geschikt voor 
menselijke consumptie, bijvoorbeeld in 
thee! 

 
Anethum graveolens 

 
Dille 

 
Zon 

 
VI, IX 

 
Bladverliezend 

 
0,60m x 0,40m 

Drachtplant, 
specerij, 
medicinaal 

 
Eenjarige plant 

Bladeren en zaden zijn geschikt voor 
menselijke consumptie. Slakken en 
bladluizen zijn hier helaas ook verzot 
op... 

 
Borago officinalis 

 
Bernagie 

 
Zon 

 
VI, IX 

 
Groenblijvend 

 
0,40m x 0,40m 

Drachtplant, 
specerij, 
medicinaal 

Eenjarige plant die je in de lente in 
volle grond kunt zaaien 

Jonge bladeren en bloemen zijn geschikt 
voor menselijke consumptie. Bernagie is 
een groenbemester 

 
Chamaemelum nobile 

 
Loopkamille 

 
Zon 

Afhankelijk 
van de soort 

 
Groenblijvend 

Afhankelijk van de 
soort 

Inheems, 
drachtplant, 
specerij, 
medicinaal, ruikt 
lekker 

 
Snelgroeiende bodembedekker 

Er zijn talrijke variëteiten op de markt, 
waarvan er één zelfs je gazon kan 
vervangen 

 
 
Lavandula sp. 

 
 
Lavendel en lavandin 

 
 
Zon 

 
 
VI 

 
 
Groenblijvend 

 
 
0,60m x 0,60m 

Drachtplant, 
specerij, 
medicinaal, 
insectenverjagend, 
ruikt lekker 

 
Lavendel wordt door veel mensen 
geplant omdat hij mooi is en lekker 
geurt 

 
 
Het hele jaar door mooi 

 
Melissa officinalis 

 
Citroenmelisse 

 
Zon 

 
VII,VIII 

 
Bladverliezend 

 
0,50m x 0,50m 

Drachtplant, 
specerij, 
medicinaal 

 
Vers te gebruiken 

 
Weert bladluizen en mieren af 

 
Origanum vulgaris 

 
Wilde marjolein 

 
Zon 

 
VII, IX 

 
Bladverliezend 

 
0,20m x 0,30m 

Drachtplant, 
specerij, 
medicinaal 

 
Bodembedekker 

 
Talrijke goede eigenschappen 

 
Rosmarinus 
officinalis 

 
Rozemarijn 

 
Zon 

 
IV 

 
Groenblijvend 

 
0,10m x 0,20m 

Drachtplant, 
specerij, 
medicinaal 

 
Decoratieve struik die vroeg in bloei 
komt 

 
Talrijke goede eigenschappen 

 
Salvia officinalis 

 
Echte salie 

 
Zon 

 
V 

 
Groenblijvend 

 
0,60m x 0,60m 

Drachtplant, 
specerij, 
medicinaal 

Deze struik wordt gekweekt als 
specerij of voor de schoonheid van 
zijn blaadjes en bloemen 

 
Weert slakken af 

 
Satureja montana 

 
Bergbonenkruid 

 
Zon 

 
VII, X 

 
Groenblijvend 

 
0,30m x 0,30m 

Drachtplant, 
specerij, 
medicinaal, 
insectenwerend 

 
Zeer decoratieve specerij 

 
Aromatisch en insectenwerend 

 
Thymus vulgaris 

 
Echte tijm 

 
Zon 

 
V 

 
Groenblijvend 

 
0,10m x 0,20m 

Drachtplant, 
specerij, 
medicinaal 

 
Zeer goede bodembedekker 

 
Talrijke goede eigenschappen 

Aromatische planten 



 
Vaste planten zijn bloemdragende planten die winterhard zijn. Zij laten zich heel goed onderling combineren, met struiken en/of aromatische planten. Zo krijg je het hele jaar door een mooie tuin. Ze worden in oneven aantallen 
geplant: 3, 5, 7 ... 

Wetenschappelijke 

naam 

Nederlandse naam Standplaats Bloei Gebladerte Afmeting H x B Voordelen Kenmerk Opmerking 

Acanthus mollis Zachte acanthus Zon, 
halfschaduw 

VI, VIII Half 
groenblijvend 

0,50m x 0,90m Medicinaal Duurzame, sterke, exotische vaste 
plant 

Spectaculair mooi met een bijna 
gebeeldhouwd silhouet 

Achillea millefolium Duizendblad Zon VII, IX Half 
groenblijvend 

0,80m x 0,60m Inheems, 
drachtplant, 
medicinaal, eetbaar 

Bodembedekker Alleen de bloem is eetbaar. Verrijkt je 
compost en laat hem sneller verteren 

Ajuga genevensis Heidezenegroen Schaduw, 
halfschaduw 

V, VI Groenblijvend 0,60m x 0,30m Inheems, 
drachtplant 

Verspreidt zich door een dichte 
structuur van ondergrondse 
wortelstokken 

 

Anthemis tinctoria Gele kamille Zon VI, IX Groenblijvend 0,50m x 0,40m Inheems, 
drachtplant 

Draagt zeer veel bloemen Verwijder de uitgebloeide bloemen om 
 de bloei te stimuleren 

Anthyllis vulneraria Wondklaver Zon VI, VIII Groenblijvend 0,30m x 0,20m Inheems, 
drachtplant, 
medicinaal 

Doet het goed op arme, droge grond Zaait gemakkelijk weer uit: in grind, 
tussen voegen, spleten enz. 

 
Astrantia major 

 
Groot sterrenscherm 

 
Schaduw, 
halfschaduw 

 
VI, IX 

 
Bladverliezend 

 
0,60m x 0,45m 

 
Drachtplant (krijgt 
bloemen) 

Sierlijk exotisch plantje, maar even 
robuust als wilde planten 

Goede bloem voor verse of gedroogde 
boeketten 

Calluna vulgaris Struikhei Zon, 
halfschaduw 

VII, IX Groenblijvend 0,30m x 0,30m Inheems, 
drachtplant, 
medicinaal 

Goede bodembedekker Heeft een zure grond nodig 

Campanula 
glomerata 

Kluwenklokje Halfschaduw V, VII Bladverliezend 0,60m x 0,30m Inheems, 
drachtplant 

Bloeit zeer lang  

Campanula 
persicifolia 

Prachtklokje Zon, 
halfschaduw 

VI, IX Bladverliezend 0,80m x 0,40m Inheems, 
drachtplant 

Bloeit bijna de hele zomer Zeer geliefde vaste plant 

Campanula 
rapunculoides 

Akkerklokje Zon, 
halfschaduw 

V, IX Bladverliezend 0,80m x 0,50m Inheems, 
drachtplant 

Bloeit bijna de hele zomer Ideaal voor tuinen die niet bewerkt 
worden 

Campanula 
rotundifolia 

Grasklokje Zon, 
halfschaduw 

V, X Bladverliezend 0,30m x 0,30m Inheems, 
drachtplant 

Lange bloeiperiode Heeft heel weinig zorg nodig 

Campanula 
trachelium 

Ruig klokje Zon, 
halfschaduw 

VI, IX Bladverliezend 0,75m x 0,40m Inheems, 
drachtplant 

 Heeft heel weinig zorg nodig, zaait 
gemakkelijk weer uit 

Centaurea jacea Korenbloem Zon V, VIII Bladverliezend 0,50m x 0,30m Inheems, 
drachtplant, 
medicinaal 

 Kan in de lente in volle grond gezaaid 
worden 

Centranthus ruber Rode spoorbloem Zon V, VIII Bladverliezend 0,80m x 0,50m Inheems, 
drachtplant, 
medicinaal 

Zeer lange bloeitijd Heeft heel weinig zorg nodig, zaait 
gemakkelijk weer uit 

Doronicum 
pardalianches 

Hartbladzonnebloem Schaduw, 
halfschaduw 

V, VI Bladverliezend 0,80m x 0,50m Drachtplant (krijgt 
bloemen) 

Zachte behaarde blaadjes Moet regelmatig begoten worden 

 
Echinacea purpurea 

 
Rode zonnehoed 

 
Zon 

 
VII, IX 

 
Bladverliezend 

 
0,80m x 0,40m 

 
Drachtplant, 
medicinaal 

 
Sierplant 

 
Zijn felblauwe bloemen kunnen grote 
oppervlakten helemaal blauw kleuren 
in de zomer. Heeft weinig zorg nodig 

Als de bloemen uitgebloeid zijn, raden we 
je aan om de halmen te maaien. Zo komt 
de plant later weer in bloei. 

 
Echinops ritro 

 
Kogeldistel 

 
Zon 

 
VII, VIII 

 
Bladverliezend 

 
0,90m x 0,45m 

 
Drachtplant (krijgt 
bloemen) 

Exotische plant De bloemen kunnen 
worden gedroogd of gebruikt als verse 
snijbloem 

Echinops 
sphaerocephalus 

Kogeldistel Zon VII, VIII Bladverliezend 0,2m x 0,80m Inheems, 
drachtplant 

Spectaculair mooie distelsoort Heeft 
weinig zorg nodig 

De bloemen kunnen worden gedroogd of 
gebruikt als verse snijbloem 

Vaste planten 



 
 
 

Fragaria vesca 

 
 
 

Bosaardbei 

 
 
 

Zon, 
halfschaduw 

 
 
 

IV, VII 

 
 
 

Bladverliezend 

 
 
 

0,20m x 0,20m 

 

 
Inheems, 
drachtplant, 
culinair, medicinaal 

 

 
Bosaardbeien moeten in volle zon 
staan, in vochtige, ietwat zure grond 

Zij kunnen worden besmet met 
echinococcose, een parasiet die in 
uitwerpselen van honden en vossen kan 
zitten, en die bij de mens de vorming van 
cysten kan veroorzaken. 
Door de aardbeien te koken neutraliseer 
je de parasiet. 

 
Galium verum 

 
Geel walstro 

 
Zon 

 
VI, VIII 

 
Bladverliezend 

 
0,50m x 0,40m 

Inheems, 
drachtplant, 
culinair, 
medicinaal, ruikt 
lekker 

Vormt tijdens de zomer pluimen van 
kleine, gele, geurende bloemetjes 

Snoeien na de bloei, of wanneer de plant 
lelijk wordt 

Geranium pratense Beemdooievaarsbek Zon, 
halfschaduw 

VI, VIII Bladverliezend 0,50m x 0,40m Inheems, 
drachtplant 

Uitstekende bodembedekker, de 
blaadjes worden bronskleurig in de 
herfst 

Na de bloei tot bijna tegen de grond 
snoeien 

Geranium 
pyrenaicum 

Bermooievaarsbek Zon, 
halfschaduw 

Van V tot VI en 
van IX tot X 

Bladverliezend 0,30m x 0,50m Inheems, 
drachtplant 

Geeft veel bloemen en overleeft 
gemakkelijk 

Zaait gemakkelijk weer uit 

Geranium 
sanguineum 

Bloedooievaarsbek Zon, 
halfschaduw 

Mei tot 
oktober 

Bladverliezend 0,20m x 0,30m Inheems, 
drachtplant 

Zeer gemakkelijke plant Zeer goede bodembedekker 

Glechoma hederacea Hondsdraf Schaduw, 
halfschaduw 

April tot juli Half 
groenblijvend 

0,15m x tot 2m Inheems, 
drachtplant 

Mooie vaste plant die zich snel 
voortplant 

Zeer goede bodembedekker voor in de 
schaduw 

 
Hedera helix 

 
Klimop 

 
Kan overal staan 

 
September tot 
oktober 

 
Groenblijvend 

 
0,30m x 5m 

 
Inheems, 
drachtplant 

 
Uitstekende bodembedekker 

 
Blijft ook in de winter mooi groen 

 
Helianthemum 
apenninum 

 
Wit zonneroosje 

 
Zon 

 
Mei tot juli 

 
Groenblijvend 

 
0,10m x 0,30m 

Inheems, 
drachtplant 

De blaadjes hebben een grijsgroene 
kleur 

Haal de uitgebloeide bloemen weg na de 
bloei en knip de takken bij om de struik 
compact te houden 

Helianthemum 
nummularium 

Geel zonneroosje Zon Mei tot 
september 

Groenblijvend 0,10m x 0,50m Inheems, 
drachtplant 

Breeddragend, blijft laag bij de 
grond 

 

Groeit traag 

Helleborus foetidus Stinkend nieskruid Schaduw, 
halfschaduw 

Januari tot 
april 

Groenblijvend 0,80m x 0,45m Inheems, 
drachtplant 

Bloeit met kleine, lichtgroene 
bloemetjes op een moment dat er 
nog niet veel andere bloemen zijn 

Fleurt de winter op 

Hypericum 
perforatum 

Sint-janskruid Zon, 
halfschaduw 

Juni tot 
september 

Groenblijvend 0,30m x 0,50m Inheems, 
drachtplant, 
medicinaal 

Decoratieve bloemen en vruchten Uitstekende bodembedekker 

Knautia arvensis Beemdkroon Zon, 
halfschaduw 

Juni tot 
september 

Groenblijvend 0,80m x 0,40m Inheems, 
drachtplant, vogels 
zijn er gek op 

Oogt heel fris. Heeft de charme van 
een wilde plant 

Zaait gemakkelijk weer uit. Ideaal voor 
bloemenweides 

Lamium album Witte dovenetel Schaduw, 
halfschaduw 

April tot juli Groenblijvend 0,20m x 0,30m Inheems, 
drachtplant, 
medicinaal 

Decoratief, blijft groen in de winter Zorgt met zijn lichte bloemen voor een 
vrolijke toets in de schaduw. 

Leucanthemum 
vulgare 

Gewone margriet Zon, 
halfschaduw 

Mei tot juli Bladverliezend 0,50m x 0,40m Inheems, 
drachtplant 

Deze witte margriet moet je hebben Zaait soms weer uit 

Linaria vulgaris Vlasbekje Zon Juni tot 
september 

Bladverliezend 0,80m x 0,30m Inheems, 
drachtplant 

Groeit zeer snel Bloeit zeer uitbundig in juni, en kan 
nogmaals bloeien in oktober als je snoeit 
na de junibloei 

Malva alcea Vijfdelig kaasjeskruid Zon Juni tot 
september 

Bladverliezend 0,80m x 0,60m Inheems, 
drachtplant, vogels 
zijn er gek op 

Bloeit uitbundig Gevoelig voor zeer strenge winters 

 
Malva moschata 

 
Muskuskaasjeskruid 

 
Zon 

 
Juni tot 
september 

 
Bladverliezend 

 
0,50m x 0,60m 

Inheems, 
drachtplant, vogels 
zijn er gek op 

Bloeit uitbundig. Kan in volle grond 
gezaaid worden 

Vaste plant met vrij korte levensduur. 
Naturaliseert gemakkelijk door spontane 
zaaiing 



 
Nepeta cataria 

 
Wild kattenkruid 

 
Zon, 
halfschaduw 

 
Mei tot 
oktober 

 
Bladverliezend 

 
0,60m x 0,60m 

Inheems, 
drachtplant, 
aromatisch 

Kattenkruid groeit in frisse, ronde 
bollen die je in de herfst moet 
snoeien 

Aromatische plant uit de muntfamilie, kan 
in onze regio’s een prima vervanging zijn 
voor lavendel 

 
Perovskia 
atriplicifolia 

 
Russische salie 

 
Zon 

 
Juli tot 
oktober 

 
Bladverliezend 

 
0,90m x 0,60m 

 
Drachtplant, 
aromatisch 

Bloeit in lange blauwe aren, de 
blaadjes ruiken lekker en zijn 
zilvergroen van kleur De plant groeit 
snel en is goed bestand tegen ziektes 

 
Terugsnoeien in de winter 

 
Polygonatum 
odoratum 

 
Welriekende 
salomonszegel 

 
Schaduw, 
halfschaduw 

 
Mei tot juni 

 
Bladverliezend 

 
0,40m x 0,60m 

Medicinaal, ruikt 
lekker, cosmetisch 

Buisvormige witte bloemen met 
daarna blauwzwarte bessen. Plant 
zich voort als bodembedekker door 
zijn rizomen ( 

Vaste plant die het zeer goed doet in de 
tuin 

Primula sp. Sleutelbloem Zon, 
halfschaduw 

Maart tot mei Half 
groenblijvend 

0,15 tot 0,60m Inheems, 
drachtplant, 
specerij 

De bloemen zijn eetbaar. Planten in 
de herfst 

Bloeit zeer kort. Vaste plant, wordt vaak 
gekweekt als tweejarige plant 

 
Pulmonaria officinalis 

 
Gevlekt longkruid 

 
Schaduw, 
halfschaduw 

 
Maart tot mei 

 
Half 
groenblijvend 

 
0,20m x 0,50m 

 
Inheems, 
drachtplant 

Longkruid is een mooie 
bodembedekker voor in de schaduw, 
en bloeit als een van de eerste 
planten in de lente 

 
De jonge blaadjes zijn prachtig in april 

Salvia sp Verschillende soorten 
salie 

Zon, 
halfschaduw 

Mei tot juni Bladverliezend  

0,40m x 0,60m 
Drachtplant, 
aromatisch 

Geeft heel veel bloemetjes Verschillende variëteiten, allemaal even 
decoratief 

 
Scabiosa columbaria 

 
Duifkruid 

 
Zon 

 
Juni tot 
september 

 
Bladverliezend 

 
0,40m x 0,40m 

 
Inheems, 
drachtplant 

Bloeit continu van juni tot september, 
trekt vlinders aan. Uitstekend als 
snijbloem 

Ideale vaste plant als je op zoek bent naar 
een natuurlijk, landelijk uitzicht 

 
Silene viscaria 

 
Rode pekanjer 

 
Zon, 
halfschaduw 

 
Mei tot juni 

 
Half 
groenblijvend 

 
0,45m x 0,45m 

 
Inheems, vogels 
zijn er gek op 

Deze plant bevat brassinosteroïden, 
waarvan bewezen is dat die de groei 
van andere planten bevorderen. 

Wilde vaste plant, doet het perfect in het 
gezelschap van aromatische planten. De 
rode pekanjer verhoogt de weerstand 
tegen ziekten van de planten die in zijn 
buurt staan. 

 
Solidago virgaurea 

 
Echte guldenroede 

 
Zon, 
halfschaduw 

 
Juli tot 
oktober 

 
Half 
groenblijvend 

 
0,40m x 0,40m 

 
Inheems, 
drachtplant, 
medicinaal 

 
Laatbloeier, zijn bloemen kondigen 
de herfst aan 

De pollen van deze plant zijn een van de 
belangrijkste bronnen van eiwitten voor 
het overleven van bijenkolonies tijdens de 
winter, doordat hij zo laat bloeit. 

 
Stachys officinalis 

 
Betonie of koortskruid 

 
Zon, 
halfschaduw 

 
Juli tot 
oktober 

 
Bladverliezend 

 
0,50m x 0,40m 

Inheems, 
drachtplant, 
medicinaal, vogels 
zijn er gek op 

 
Zeer decoratief en gemakkelijk te 
houden 

Plant hem samen met tijm, bonenkruid en 
lavendel, zijn naaste verwanten. Ook heel 
mooi in het gezelschap van wilde planten 

 
Tanacetum vulgare 

 
Wormkruid 

 
Zon 

 
Juli tot 
september 

 
Bladverliezend 

 
1m x onbepaald, 
blijft groeien 

Inheems, 
aromatisch, 
drachtplant, 
medicinaal, 
specerij, vogels zijn 
er gek op 

Wormkruid kan beginnen te woekeren 
omdat zijn klimwortels zich 
ontwikkelen en een netwerk vormen 

Deze plant staat erom bekend dat hij 
bepaalde insecten zoals mieren, 
coloradokevers en aardrupsen op afstand 
houdt 

 
Teucrium scorodonia 

 
Valse salie 

 
Halfschaduw 

 
Juni tot 
september 

 
Half 
groenblijvend 

 
0,50m x 0,40m 

 
Inheems, 
drachtplant 

Vaste plant met kruiptakken die 
daarna in de hoogte groeien. Heeft 
trossen met geelachtige bloemetjes. 
De blaadjes lijken op die van de 
gewone salie 

De plant verliest weinig bladeren in de 
winter en zijn overvloedige bloei maken 
van hem een goede bodembedekker. Hij 
doet het ook heel goed op moeilijke 
plekken en onder bomen. 



 
Trifolium rubens 

 
Purperrode klaver 

 
Zon 

 
Mei tot 
augustus 

 
Bladverliezend 

 
0,40m x 0,40m 

Inheems, 
drachtplant, 
medicinaal 

Sierplant die weinig zorgen vraagt. 
Wel regelmatig snoeien voor een 
goede bloei 

 
Klaver is met zijn grote purperrode 
bloemhoofden heel mooi om zien 

Verbascum nigrum Zwarte toorts Zon Juli tot 
september 

Bladverliezend 0,90m x 0,60m Drachtplant, 
medicinaal 

Zeer decoratieve, spectaculaire vaste 
plant met fluweelzachte bladeren 

Bloeit niet lang, maar zaait goed weer uit 
en past zich goed aan. 

 
Verbena bonariensis 

 
Stijf ijzerhard 

 
Zon 

 
Juli tot 
oktober 

 
Bladverliezend 

 
0,20m x 0,20m 

 
Drachtplant (krijgt 
bloemen) 

Grote vaste plant, laat de planten die 
in zijn buurt staan er fris en elegant 
uitzien terwijl hij zelf bloeit 

 
Bloeit niet lang, maar zaait goed weer uit 

Vinca minor Kleine maagdenpalm Schaduw, 
halfschaduw 

Maart tot mei Groenblijvend 0,15m x 0,15m Inheems, 
drachtplant 

Uitstekende bodembedekker met 
mooie, groenblijvende blaadjes. 

Zeer gemakkelijke plant 

Viola odorata Maarts viooltje Schaduw, 
halfschaduw 

Maart tot mei Groenblijvend 0,20m x 0,20m Inheems, 
drachtplant, 
eetbaar, ruikt 
lekker 

Lekker ruikende bloemen De bloemen van het maarts viooltje 
worden vaak gebruikt door 
banketbakkers. 

 

De planten hieronder zijn uitermate geschikt voor beginnende tuiniers. Het zijn eenjarige planten, die in onze streken een levensduur hebben van een jaar of iets langer. Ze zijn heel gemakkelijk te cultiveren en geven mooie 

bloemen. Bovendien zijn ze ook nog eens heel goedkoop, vooral als je ze zaait. Ze laten zich heel goed onderling combineren, met struiken en/of aromatische planten. Zo krijg je het hele jaar door een mooie tuin. 

Wetenschappelijke 

naam 

Nederlandse naam Standplaats Bloei Gebladerte Afmeting H x B Voordelen Kenmerk Opmerking 

 
 

Agrostemma githago 

 
 

Bolderik 

 
 

Zon 

 
 

Juni tot 
augustus 

 
Eenjarig 

 
0,80m x 0,20m 

 
Inheems, 
drachtplant 

Een van de mooiste wilde bloemen 
van onze streken. Was vroeger 
wijdverspreid in onze graanvelden, 
maar wordt vandaag bedreigd in haar 
bestaan 

 
 

Kan in volle grond gezaaid worden 

Alcea Rosea Stokroos Zon, 
halfschaduw 

Juni tot juli Bladverliezend 0,20m x 0,40m Inheems, 
drachtplant, 
eetbaar 

Tweejaarlijkse plant die 
verschillende jaren kan overleven 

Zaait gemakkelijk weer uit 

 
Borago officinalis 

 
Bernagie 

 
Zon 

 
Juni tot 
september 

 
Eenjarig 

 
0,40m x 0,40m 

Drachtplant, 
specerij, 
medicinaal 

 
Zie aromatische planten en/of groenbemesters 

 
Calendula officinalis 

 
Goudsbloem 

 
Zon 

 
April totdat 
het begint te 
vriezen 

 
Eenjarig 

 
0,40m x 0,30m 

Inheems, 
drachtplant, 
medicinaal 

Goudsbloemen hebben een heel 
mooie oranje kleur. Is een heel 
gemakkelijke plant en heeft een 
insectenwerende functie 

 
Kan in volle grond gezaaid worden 

 
Centaurea cyanus 

 
Korenbloem 

 
Zon 

 
Juni tot 
september 

 
Eenjarig 

 
0,80m x 0,20m 

 
Drachtplant (krijgt 
bloemen) 

Houdt van een vruchtbare grond. Als 
je de verwelkte bloemen weghaalt 
blijft deze plant gedurende maanden 
bloeien, met diepblauwe bloemen. 

Heel decoratief als je hem hier en daar in 
grote pakken tussen andere planten zet. 
Kan in volle grond gezaaid worden 

 
 
Cosmos bipinnatus 

 
 
Cosmea 

 
 
Zon 

 
 
Juni tot 
oktober 

 
 
Eenjarig 

 
 
0,50m x 0,20m 

 
Drachtplant, 
eetbaar voor vogels 

Komt heel gemakkelijk in bloei: arme 
grond, warmte en vochtigheid... Geef 
deze plant een beetje zon en hop, je 
hebt bloemen 

Hou je niet van de herfstschoonmaak in de 
tuin? Geen probleem. De vogels zullen de 
laatste zaadjes van deze plant met plezier 
oppikken 

 
Eschscoholzia 
californica 

 
Slaapmutsje 

 
Zon 

 
Juni tot 
oktober 

 
Bladverliezend 

 
0,50m x 0,20m 

 
Drachtplant, 
medicinaal 

 
Geeft zeer vrolijke, kleurige bloemen 

Zaaien in de herfst, in het begin van de 
lente of zelfs in het begin van de zomer. 
Dan moet je wel begieten. 

 

Een- of tweejarige planten 



 
Matricaria recutila 

 
Echte kamille 

 
Zon, 
halfschaduw 

 
Juni tot 
september 

 
Eenjarig 

 
0,50m x 0,25m 

Inheems, 
drachtplant, 
medicinaal, 
cosmetisch 

Als je de plant tussen je vingers wrijft 
geeft hij een heel lekkere geur af. 
Bovendien trekt hij nuttige insecten 
aan en weert hij schadelijke insecten 
af. 

 
Schoffel de grond regelmatig en voeg 
mulch toe om hem luchtig te houden. 

Myosotis sylvatica Bosvergeet-mij-nietje Schaduw, 
halfschaduw 

April tot juni Bladverliezend 0,30m x 0,20m Inheems, 
drachtplant, vogels 
zijn er gek op 

 

Bloeit zeer kort en romantisch 
 

Tweejaarlijkse plant die zich duurzaam 
weer uitzaait 

 
Nigella damascena 

 
Juffertje-in-het-groen 

Zon Maart tot mei Eenjarig  
0,30m x 0,25m 

Drachtplant (krijgt 
bloemen) 

 
Jaarlijkse, snelgroeiende plant 

 
Zaaien in maart-april of in september 

 
 
Oenothera biennis 

 
 
Middelste teunisbloem 

 
 
Zon 

 
 
Juli tot 
oktober 

 
 
Bladverliezend 

 
 
0,80m x 0,40m 

Inheems, 
drachtplant, 
culinair, ruikt 
lekker 

De grote gele bloemen gaan ‘s 
avonds open en geven een geur af 
die nachtvlinders lokt. Tegen de 
ochtend zijn de bloemen dan verwelkt. 

Tweejaarlijkse plant die zich uitbundig 
weer uitzaait 

Onopordum 
acanthium 

Wegdistel Zon Juli tot 
september 

Groenblijvend  
 

2,50m x 0,80m 

Inheems, 
drachtplant, vogels 
zijn er gek op 

Deze plant heeft scherpe stekels en is 
zeer sierlijk 

Monumentale tweejaarlijkse plant die zich 
uitbundig weer uitzaait 

 
Papaver rhoes 

 
Grote klaproos 

 
Zon 

 
Mei tot juli 

 
Eenjarig 

 
 
 

0,90m x 0,40m 

Inheems, 
drachtplant, 
medicinaal, 
culinair, vogels zijn 
er gek op 

 

Eenmaal gezaaid groeit deze plant in 
alle goed gedraineerde bodemtypes. 

Klaprozen zaai je het beste meteen in volle 
grond in de lente; ze overleven meestal 
geen verplanting 

 
Reseda lutea 

 
Wilde reseda 

 
Zon 

 
Juni tot 
oktober 

 
Half 
groenblijvend 

 

0,20m tot 0,70m x 
0,30m 

Inheems, 
drachtplant, 
medicinaal, ruikt 
lekker 

Wild uitziende plant met een 
uitbundige bloei, als je tenminste de 
uitgebloeide bloemen weghaalt 

 

Zaaien in de lente of in september, na 
toevoeging van meststof of compost 

Tropaeolum majus Oost-Indische kers Zon Juni tot 
oktober 

Eenjarig  

0,30m x 1m 
Drachtplant, 
medicinaal, 
specerij 

Eenjarige plant, kan dienstdoen als 
klimplant en als bodembedekker 

De bloemen en bladeren zijn eetbaar 
Zaaien in volle grond van maart tot mei 

 
 
Verbascum thapsus 

 
 
Koningskaars 

 
 
Zon 

 
 
Juni tot 
augustus 

 
 
Half 
groenblijvend 

 

 
1,25m x 0,60m 

 
Inheems, 
drachtplant, 
medicinaal, ruikt 
lekker 

Tweejaarlijkse plant of vaste plant met 
een beperkte levensduur. 
De bloemen bloeien zeer tijdelijk en 
zijn hermafrodiet. De plant krijgt 
steeds nieuwe bloemen en vormt 
zaaddozen 

Toortsplanten hebben een vrij beperkte 
levensduur maar zaaien goed weer uit, en 
passen zich gemakkelijk aan. Zaaien in de 
lente voor een bloei tijdens het jaar, tot de 
herfst 

 

De hieronder voorgestelde groenbemesters zijn decoratief als ze in bloei komen. Je kunt ze meteen in volle grond zaaien. Ze zijn dus niet duur en gemakkelijk te kweken. Groenbemesters nemen eigenlijk voor een deel de taak van 

de tuinier over. Ze breken de grond af, verbeteren de bodemstructuur en verrijken hem, én verstikken ongewenst onkruid. Groenbemesters moet je maaien en ter plaatse laten liggen of omspitten, zodat ze de bodem kunnen 

verrijken. Je kunt ze zaaien in september als groenbemester, of in de lente zodat je ook van de bloemen kunt genieten. 

Wetenschappelijke 

naam 

Nederlandse naam Standplaats Bloei Gebladerte Afmeting H: Voordelen Kenmerk Opmerking 

 
Borago officinalis 

 
Bernagie 

 
Zon 

 
Juni tot 
september 

 
Eenjarig 

 
0,40m x 0,40m 

Drachtplant, 
specerij, 
medicinaal, breekt 
de bodem af 

De bladeren zijn rijk aan salpeter, 
een bron van kalium. Zaaien van 
maart tot juni als je bloemen wilt, of 
tot september als dat niet hoeft 

Bernagie zaait zichzelf weer uit. 
Meestal overleeft hij de winter niet, maar 
vergaat hij ter plaatse. Na twee maanden 
groei kun je hem ook gewoon 
onderspitten 

 
Brassica napus 

 
Koolzaad 

 
Zon 

 
April tot mei 

 
Bladverliezend 

 
Tot 1m 

 

Inheems, 
drachtplant, 
specerij 

Planten in september / oktober. 
Maaien en onderspitten na de bloei, of 
gebruiken als bodembedekker tijdens 
de winter 

Het is een eenjarige plant. 

Sinapis alba Witte mosterd Zon   0,80m Drachtplant (krijgt 
bloemen) 

Eenjarige bodembedekker Een van dé groenbemesters bij uitstek 

Groenbemesters 



Onobrychnis viciifolia Esparcette Zon Juli tot 
september 

Groenblijvend 0,80m Inheems, 
drachtplant 

Bloeit uitbundig. Breekt de bodem af 
en houdt stikstof vast. 

Levensduur van 2 tot 3 jaar 

 
Phacelia 
tanacetifolia 

 
Phacelia 

 
Zon 

 
Juli tot 
september 

 
Groenblijvend 

 
0,80m 

 
Inheems, 
drachtplant, ruikt 
lekker 

Eenjarige kruidlaag met lekker 
geurende bloemetjes. 
Natuurlijk insecticide: hij trekt 
insecten aan die jagen op bladluis en 
andere schadelijke beestjes. 

 
Bevat veel stikstof, je kunt hem gewoon 
laten liggen om de grond te verrijken, of 
onderspitten. 

Trifolium pratense Rode klaver Zon Mei tot 
oktober 

Bladverliezend 0,30m x 0,30m Inheems, 
drachtplant, 
medicinaal 

Zaaien van de lente tot midden 
september 

Tweejaarlijkse plant 

Trifolium repens Witte klaver Zon Mei tot 
oktober 

Bladverliezend 0,30m x 0,30m Inheems, 
drachtplant, 
medicinaal 

Heel gemakkelijk te zaaien van de 
lente tot midden september 

Als je niet diep genoeg graaft krijg je hem 
soms moeilijk weg 

 

 

Met bloembollen kun je toch genieten van mooie bloemen op een moment dat andere planten nog aan hun winterslaap bezig zijn. Ze bloeien voornamelijk in de lente of het einde van de winter. Bovendien zijn ze al een goede bron 

van pollen en nectar voor insecten in een tijd waar voedsel voor deze diertjes zeldzaam is. Plant ze aan de voet van bladverliezende struiken of vaste planten. De bloembollen die we hier voorstellen passen zich goed aan. Dat 

betekent dat ze blijven staan en gedurende vele jaren bloemen geven, en zich spontaan vermenigvuldigen. Plant ze in groep aan en laat de bloemen en bladeren verdrogen voordat je ze afknipt zodat ze elk jaar blijven 

terugkomen. Plant ze tussen eind september en november. 

 

Wetenschappelijke 

naam 

Nederlandse naam Standplaats Bloei Plantdiepte 

en 

plantafstand 

Hoogte Voordelen Kenmerk Opmerking 

 
Allium aflatunense 
'Purple Sensation' 

 
Sierui 'Purple 
Sensation' 

 
Zon, 
halfschaduw 

 
Mei tot juni 

 
15 x 15 cm 

 
70 cm 

 
Drachtplant (krijgt 
bloemen) 

Bolvormig scherm van kleine 
kleurrijke bloemetjes, 8 à 10 cm 
doorsnee, heel decoratief. Bloeit 

begin mei 

Minstens per 5 aanplanten in het midden 
van andere planten, hij zorgt voor wat 
verticale structuur 

Crocus sp Krokus Zon, 
halfschaduw 

Februari tot 
maart 

5 x 5 cm 10 cm Drachtplant (krijgt 
bloemen) 

Past zich goed aan Bloeit heel mooi, in het begin van de 
lente. Narcissus tomnaisnianus is de enige 
inheemse variant 

 
Eranthis hyemalis 

 
Winterakoniet 

Zon, 
halfschaduw, 
schaduw 

 
Februari tot 
maart 

 
5 x 5 cm 

 
10 cm 

Drachtplant, ruikt 
lekker 

Groeit laag bij de grond en past zich 
goed aan 

Een van de eerste boodschappers van de 
lente, met kleine, felgele, lekker 
ruikende bloemetjes 

Galanthus nivalis Gewoon sneeuwklokje Halfschaduw Februari tot 
maart 

5 x 5 cm 15 cm Inheems, 
drachtplant, ruikt 
lekker 

Past zich goed aan Brengt wat vrolijkheid in donkere 
winterdagen 

Muscari sp Druifhyacint Zon, 
halfschaduw 

April tot mei 5 x 5 cm 15 cm Drachtplant (krijgt 
bloemen) 

 Ontdubbel de groepen druifhyacint om de 
5 jaar in juni, als de blaadjes vergelen 

Narcissus psseudo-
narcissus 

Wilde narcis Zon, 
halfschaduw 

Maart tot april 6 x 10 cm 20 cm Inheems, 
drachtplant, ruikt 
lekker 

Past zich goed aan en laat zich 
gemakkelijk kweken in een gewone, 
eerder vochtige grond 

De bloem blijft wel drie weken mooi. 

Narcissus 'Thalia' Narcis 'Thalia’ Zon, 
halfschaduw 

April tot mei 12 x 10 cm 40 cm Drachtplant, ruikt 
lekker 

Heel sterke bloem. Past zich goed 
aan 

Zorgt voor elegantie in je tuin 

 

 
 
 
 

Bloembollen 



 

Grasgewassen brengen structuur in je tuin, en gaan goed samen met bloembollen, vaste planten en struiken. Ze geven je tuin een luchtige toets en zorgen voor volume. Snoeien in maart. De droge halmen kunnen gebruikt worden als 
mulching. 

Wetenschappelijke 

naam 

Nederlandse naam Standplaats Bloei Gebladerte Afmeting H x B Voordelen Kenmerk Opmerking 

 
Briza media 

 
Bevertjes 

 
Zon 

 
Juni tot oktober 

 
Groenblijvend 

 
0,60m x 0,30m 

 
Inheems 

De kelkjes aan het einde van de aren 
hangen naar beneden en bewegen 
mee met elk zuchtje wind. Luister 
goed en je kunt ze zeker horen 

 
Heel mooie rustieke grassoort die bestand 
is tegen gure weersomstandigheden 

 
Descampsia cespitosa 

 
Ruwe smele 

 
Zon, 
halfschaduw, 
schaduw 

 
Juli tot augustus 

 
Groenblijvend 

 
0,45m x 0,45m 

 
Inheems 

Dit gras laat zin in het begin van de 
lente van zijn beste kant zien, als 
zijn bloempluimen met stijve 
rechtopstaande bloemen verschijnen. 

 
Schoffel de grond regelmatig en voeg 
mulch toe om hem luchtig te houden. 

 

Grasgewassen: 


