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Bomen – Droog en Zonnig 

Cercis siliquastrum - Judasboom 
Herkomst: Middellandse zee 
Bloeimaand: mei 
Hoogte: 6-12 m Breedte: 6-10 m 
Standplaats: zon   
Grond / Bodem: kalkhoudende, matig voedselrijke zand- of leemgrond, 
verdaagt droogte 
Snoei: indien nodig 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals solitaire bijen (rosse metselbij), 
vlinders (boomblauwtje), honingbijen, hommels (aardhommel) 
Giftigheid: niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee 
Winterhardheid: zeer goed 
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Heesters – Droog en Zonnig 
 
Cytisus scoparius - Brem 
Herkomst: Inheems 
Bloeimaand: mei-juni 
Hoogte: 1,50-2 m Breedte: 1,50-2 m 
Standplaats: zon / halfschaduw  
Grond / Bodem: kalkarme zandgrond, mag wat vochtig zijn 
Snoei: indien nodig 
Wintergroen: takken zijn groen 
Belang voor biodiversiteit: vlinders en solitaire bijen (tweekleurige 
metselbij, zandbij, bremzandbij), hommels, honingbijen, vlinders 
(groentje, kleine hageheld, hageheld, breedbandhuismoeder, grauwe 
borstel, witte tijger, purperbeer) 
Giftigheid: gehele struik 
Winterhardheid: zeer goed 
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Mahonia aquifolium – Mahoniestruik, Hulstberberis 
Herkomst: Noord-Amerika, verwilderd tot Inheems 
Bloeimaand: maart-april 
Hoogte: 1-1,50 m Breedte: 1,50-2 m 
Standplaats: zon / halfschaduw 
Grond / Bodem: humusrijke, licht vochtige, neutrale tot licht 
kalkhoudende grond 
Snoei: indien nodig 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals wilde solitaire bijen 
(zandbijen soorten, rosse metselbij), honingbijen, hommels 
(aardhommel, boomhommel, steenhommel, akkerhommel, 
weidehommel, koekoekshommel), vogels zoals: heggemus, houtduif, 
huismus, merel, ringmus, roodborst, spreeuw, Turkse tortel, 
winterkoning, zanglijster 
Bijzonderheden: kan zich als invasieve exoot gedragen 
Giftigheid: bessen zijn giftig 
Winterhardheid: zeer goed 
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Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' – Reuzenlavendel, Russische salie 
Herkomst: Afghanistan tot Tibet (Himalaya) 
Bloeimaand: juli-oktober 
Hoogte: 1-1,50 m Breedte: 0,60-1 m 
Standplaats: zon  
Grond / Bodem: kan op alle goed doorlatende liefst kalkrijke 
grondsoorten 
Snoei: voorjaar na ergste nachtvorst terugsnoeien tot 0,30 m boven de 
grond 
Aantal per m²: 1-3 
Wintergroen: ja 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals zweefvliegen, honingbijen, 
hommels (aardhommel)  
Bijzonderheden: geurende, grijsgroene bladeren 
Giftigheid: nee 
Winterhardheid: goed 
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Rosmarinus officinalis - Rozemarijn 
Herkomst: Middellandse Zeegebied  
Bloeimaand: maart-mei 
Hoogte: 0,75-1 m Breedte: 0,50-0,75 m 
Standplaats: zon  
Grond / Bodem: droge, doorlatende grond, bij voorkeur kalkhoudend. 
Enorm droogte tolerant.  
Snoei: Regelmatig snoeien is aan te raden om te sterke verhouting en 
openvallen van de struik te voorkomen 
Aantal per m²: 3-5 
Wintergroen: ja 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals solitaire bijen (blauwe-, 
gehoornde-, rosse metselbij, gewone sachembij), honingbijen, hommels, 
vlinders 
Geur: aromatisch 
Bijzonderheden: culinaire en geneeskrachtig toepassingen 
(schimmelwerende, bacteriedodende werking, stress reducerend) 
Winterhardheid: redelijk-goed 
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Klimplanten – Droog en Zonnig 

Jasminum officinale – Gewone of Zomer Jasmijn 
Herkomst: Azië 
Bloeimaand: mei-september 
Hoogte: 4-6 m Breedte: 0,50-1 m 
Standplaats: zon / halfschaduw 
Grond / Bodem: goed doorlaatbare, humusrijke grond 
Snoei: ieder jaar tot 0.30-0.50 m boven de grond terugsnoeien in maart 
/ april, na de ergste nachtvorsten, oude scheuten verwijderen. Snoeien 
moet jaarlijks gebeuren om deze snelle groeier in toom te houden. 
Aanhechting: slingerend, geef klimondersteuning (gaas, draad e.d.) 
Wintergroen: halfwintergroen, afhankelijk van de winter 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals bijen, hommels, vlinders, 
vogels 
Bijzonderheden:  kleine zwarte besjes in de herfst 
Geur: parfumachtig 
Giftigheid: het witte melksap is giftig (denk daaraan met snoeien) 
Winterhardheid: redelijk-goed 
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Passiflora caerulea - Passiebloem 
Herkomst: Amerika, Azië, Australië 
Bloeimaand: juli-september 
Hoogte: 2-10 m Breedte: 0.50-1 m 
Standplaats: zon / halfschaduw  
Grond / Bodem: luchtige en goed doorlatende grond 
Snoei: voorjaar, na de nachtvorsten in model snoeien, oude en dode 
takken eruit 
Wintergroen: halfwintergroen, winter afhankelijk 
Aanhechting: zich vastzettend met ranken aan gaas, trellis   
Aantal per m¹: 2 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals hommels, honingbijen, 
vlinders, spinnetjes 
Bijzonderheden: na de bloei in warme zomers oranje-gele eetbare 
vruchten 
Winterhardheid: redelijk-goed, kan tot de grond afvriezen, maar komt 
weer helemaal terug 
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Rosa ‘Zephirine Drouhin’ – “Doornloze” Leiroos 
Herkomst: Frankrijk 
Bloeimaand: juni-augustus 
Hoogte: 4 m Breedte: 2 m 
Standplaats: zon 
Grond / Bodem: voedselrijk, matig droog 
Snoei: in het voorjaar  
Aanhechting: aanbinden 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals solitaire bijen, (zweef)vliegen, 
honingbijen, hommels, vogels 
Geur: welriekend  
Bijzonderheden: doorbloeiende roos, ouderwetse bourbonroos 
Giftigheid: onbekend 
Winterhardheid: goed 
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Trachelospermum jasminoides – Toscaanse jasmijn, Sterjasmijn 
Herkomst: China 
Bloeimaand: mei-september 
Hoogte: 2-3 m Breedte: 3 m 
Standplaats: zon  
Grond / Bodem: vruchtbare, goed, doorlatende grond 
Snoei: kan in het voorjaar na de ergste nachtvorst 
Aanhechting: moet worden aangebonden 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals hommels, honingbijen, 
vlinders 
Wintergroen: ja, verkleurd in winter naar rood 
Geur: heerlijke jasmijngeur 
Winterhardheid: redelijk-goed, bij erg strenge vorst voet van de plant 
even afdekken 
Vrucht: alleen na hele warme zomer verschijnen er peulen, oneetbaar 
Giftig: melksap is giftig, denk daaraan met snoeien 
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Vaste Planten– Droog en Zonnig 

Alchemilla xanthochlora – Geelgroene vrouwenmantel 
Herkomst: Inheems 
Bloeimaand: mei-oktober 
Hoogte: 0.15-0.80 m Breedte: 0.50 m 
Standplaats: zon / halfschaduw 
Grond / Bodem: matig voedselrijke, neutrale tot licht kalkhoudende, 
grazige grond 
Snoei: april, oude plantdelen wegknippen, na de bloei tot de grond 
afknippen, volgt tweede bloei. 
Aantal / m²: 5-7 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals wilde bijen, hommels en 
zweefvliegen, vogels zoals: groenling, heggemus, huismus, kool-, 
pimpelmees, merel, ringmus, roodborst, winterkoning, zanglijster 
Bijzonderheden: snijbloem, kan vervangen door: A. mollis, A. 
erythropoda, A. vulgaris, A. alpina. Prachtig met dauwdruppels op het 
blad 
Giftigheid: nee 
Winterhardheid: zeer goed 
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Aster dumosus ‘Mittelmeer’ – Herfstaster 
Herkomst: Noord-Amerika 
Bloeimaand: september-november 
Hoogte: 0.25-0.40 m Breedte: 0.50 m 
Standplaats: zon  
Grond / Bodem: goed doorlatende, vruchtbare , humusrijke (vochtige) 
grond 
Snoei: voorjaar oude delen tot 0.10 m van de grond  
Aantal / m²: 7 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals solitaire bijen (groefbijen, 
blinde bij), hommels, honing bijen, vlinders (dagpauwoog, atalanta, 
kleine vos, vuurvlindertje, knollenwitje, distelvlinder, gehakkelde 
aurelia), vogels zoals: groenling, heggemus, huismus, kool-, 
pimpelmees, merel, putter, ringmus, roodborst, tjiftjaf, vink, 
winterkoning, zwartkop 
Bijzonderheden: bloemen zijn eetbaar, toepassen in salades. 
Giftigheid: nee 
Winterhardheid: zeer goed 
 

    



© 2022 Tuinadviesburo van Zon 
 

Centaurea scabiosa – Grote centaurie, Schurftkruid, Korenbloem 
Herkomst: Inheems 
Bloeimaand: juni-augustus 
Hoogte: 0,80 m Breedte: 0,50 m 
Standplaats: zon  
Grond / Bodem: kalkhoudende, niet te arme grond 
Snoei: voorjaar oude delen tot 0.10 m van de grond 
Aantal / m²: 5-7 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals solitaire bijen (pluimvoetbij, 
breedband-, roodpotige groefbij) , hommels (aardhommel), vlinders 
(Sint Jansvlinder), honingbijen, vogels zoals: groenling, heggemus, 
huismus, kool-, pimpelmees, putter, ringmus, roodborst, sijs 
Bijzonderheden: snijbloem 
Winterhardheid: zeer goed 
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Geranium pratense - Beemdooievaarsbek 
Herkomst: Inheems, West-Europa, Azië 
Bloeimaand: juni-juli 
Hoogte: 0,50-0.70 m Breedte: 0,50 m 
Standplaats: zon / halfschaduw  
Grond / Bodem: goed doorlaatbare niet te vruchtbare, vochthoudende 
humusrijke grond 
Snoei: na de bloei terugknippen, het lelijk geworden blad wordt weer 
vervangen door fris nieuw blad en er kan een tweede bloei optreden 
Wintergroen: nee 
Aantal / m²: 7-9 
Bodembedekker: ja 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals honingbijen, hommels, 
solitaire bijen (tweekleurige zandbij, grote bladsnijder, behangersbij, 
groefbijen), vlinder (bruin-, donker blauwtje, moerasparelmoervlinder, 
bonte beer), wespen (geraniumbladwesp), zweefvliegen, vogels zoals : 
vliegenvanger, groenling, hegge-, huis- en ringmus, tortel, kool- en 
pimpelmees, houtduif, roodborst en winterkoning 
Geur: sterke geur 
Giftigheid: nee 
Winterhardheid: zeer goed 
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Helianthemum nummularium - Geel zonneroosje 
Herkomst: Inheems, Europa 
Bloeimaand: mei-augustus 
Hoogte: 0,20-0,25 m Breedte: 0.30 m 
Standplaats: zon 
Grond / Bodem: kalkrijke, water doorlatende, droge grond 
Snoei: om de twee jaar, direct na de bloei (augustus-september). Het 
tijdstip kan verschillen. Zo'n knipbeurt houdt de planten compact en 
het stimuleert tevens de bloei, mogelijks zelfs een tweede nabloei in 
de herfst. 
Wintergroen: ja 
Bodembedekkend: ja 
Aantal / m²: 7-9 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals honingbijen, hommels, 
solitaire bijen (grasbij, viltvlek-, zwartbronzen zandbij, rosse metselbij, 
groefbijen ), vlinders (bruine metaalvlinder, veelvraat, groentje, bruin-, 
heideblauwtje), spinnetjes 
Giftigheid: nee 
Winterhardheid: zeer goed 
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Knautia arvensis - Beemdkroon 
Herkomst: Inheems 
Bloeimaand: mei-september 
Hoogte: 0,60-0.80 m Breedte: 0,40 m 
Standplaats: zon  
Grond / Bodem: schrale, niet te voedselrijk, droge tot vochtige grond 
Snoei: tijdens de bloei uitgebloeide bloemen eruit, verlengt de bloei, 
april, uitgebloeide plantendelen tot de grond afknippen 
Winterbeeld: uitgebloeide aren 
Aantal / m²: 7-9 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals honingbijen, hommels, wilde 
bijen (knautiabij, breedbandgroefbij, blauwzwarte houtbij), vlinders 
(bruin zandoogje, kleine vos, dikkopje, witje), zweefvliegen 
(hommelzweefvlieg, pendelzweefvlieg), kevers, vogels zoals 
heggenmus, huismus, kool-, pimpelmees, putter, ringmus, vink 
Winterhardheid: zeer goed 
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Lavandula officinalis - Lavendel 
Herkomst: Zuid-Europa 
Bloeimaand: juni-september 
Hoogte: 0,40-0.60 m Breedte: 0.50 m 
Standplaats: zon 
Grond / Bodem: droge, kalkrijke redelijk voedzame en goed 
doorlatende grond 
Snoei: voorjaar, zo laag mogelijk terugknippen, maar wel boven de 
laagste aanwezige blaadjes 
Wintergroen: halfwintergroen 
Aantal / m²: 5-7 
Geur: aromatisch, grijsgroen blad 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals solitaire bijen (grote 
bladsnijder, tuinbladsnijder, lathyrusbij, behangersbij, blauwe 
metselbij), hommels (aardhommel, akkerhommel, veenhommel), 
honingbijen, vlinders (gehakkelde aurelia, witjes, dagpauwoog, kleine 
vos), zweefvliegen, vogels zoals groenling, heggemus, huismus, kool-, 
pimpelmees, ringmus, roodborst, zanglijster 
Bijzonderheden: begin september de uitgebloeide stengels afknippen, 
deze kunnen verwerkt in lavendelzakjes, kan ook wat blad in soep of 
saus verwerken 
Winterhardheid: goed 
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Malva moschata - Muskuskaasjeskruid 
Herkomst: Inheems, Zuid-Europa, Noordwest- Afrika 
Bloeimaand: juli-september 
Hoogte: 0,30-0.70 m Breedte: 0.40 m 
Standplaats: zon 
Grond / Bodem: humusrijke, goed water doorlatende zandgrond. 
Snoei: voorjaar, oude stengels en blad verwijderen 
Wintergroen: nee 
Aantal / m²: 7 
Geur: bloem en blad, muskusachtig 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals solitaire bijen (tweekleurige 
zandbij, gewone geurgroefbij, gewone franje groefbij, grote klokjesbij, 
klokjesdikpoot, malvabij), hommels, honingbijen, vlinders 
(kaasjeskruiddikkopje, distelvlinder) 
Bijzonderheden: kan als snijbloem gebruikt 
Winterhardheid: zeer goed 
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Origanum vulgare – Wilde marjolein, Bergvreugd 
Herkomst: berggebieden rond de Middellandse zee 
Bloeimaand: juni-augustus 
Hoogte: 0,30-0.50 m Breedte: 0.60 m  
Standplaats: zon / halfschaduw  
Grond / Bodem: goed doorlatende, kalkrijke, droge grond 
Snoei: knip uitgebloeide planten pas na de winter af, planten kunnen 
na de bloei teruggeknipt voor een tweede bloei  
Wintergroen: halfwintergroen 
Aantal / m²: 7-9 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals solitaire bijen (gewone 
metselbij, gewone kegelbij, wespbijen, zandbijen, bloedbijen, 
woekerbij), hommels (tuinhommel), honingbijen, zweefvliegen, 
vlinders (kleine vos, bruin zandoogje, landkaartje, knollenwitje, 
dagpauwoog, zwartsprietdikkopje, icarusblauwtje), vogels zoals 
heggemus, huismus, kool-, pimpelmees, ringmus, roodborst, 
winterkoning 
Bijzonderheden: kan als keukenkruid gebruikt 
Winterhardheid: zeer goed 
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Salvia pratensis – Veldsalie, Weidesalie 
Herkomst: Inheems 
Bloeimaand: juni-augustus 
Hoogte: 0,20-0.80 m, Breedte: 0.50-0.75 m 
Standplaats: zon / halfschaduw 
Grond / Bodem: zand, kalkhoudende, waterdoorlatende, droge grond 
Snoei: voorjaar terug knippen tot net boven de grond. Je kunt de 
uitgebloeide bloemen nu en dan wegknippen, dat bevordert het 
doorbloeien 
Wintergroen: halfwintergroen 
Aantal / m²: 7-9 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals solitaire bijen (blauwe en 
rosse metselbij, zandbijen. groefbijen, blauwzwarte houtbij), hommels 
(aardhommel, boomhommel, steenhommel, akkerhommel, 
tuinhommel, veldhommel), honingbijen, vlinders (nachtpauwoog, 
gamma-uil, grauwe borstel, geel grasbeertje, purperbeer, spaanse 
vlag), vogels zoals groenling, heggemus, huismus, kool-, pimpelmees, 
ringmus 
Bijzonderheden: kan als keukenkruid gebruikt worden 
Winterhardheid: zeer goed 
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Bodembedekkers – Droog en Zonnig 

Campanula poscharskyana – Klokjesbloem, Kruipklokje, Servisch klokje 
Herkomst: Dalmatië 
Bloeimaand: mei-september 
Hoogte: 0,15-0.40 m Breedte: 0,40-0.80 m 
Bodembedekker: ja, dicht tapijt 
Standplaats: zonnig / halfschaduw / schaduw 
Grond / Bodem: waterdoorlatend, kalkhoudend, niet al te droge grond 
Wintergroen: ja 
Aantal / m²: 9 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals solitaire bijen (grote 
klokjesbij, klokjesdikpoot, grote bladsnijder, maskerbij, tweekleurige 
zandbij), hommels, vlinders, honingbijen 
Bijzonderheden: kan gegeten worden door slakken 
Winterhardheid: zeer winterhard 
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Dianthus deltoides – Steenanjer, Zwolse anjer, Vechtdalanjer 
Herkomst: Inheems 
Bloeimaand: juni-september 
Hoogte: 0,15-020 m Breedte: 0,20-0,30 m 
Standplaats: zon  
Grond / Bodem: lichte, arme, goed doorlatende kalkrijke zandgrond 
Snoei: vroege voorjaar terug snoeien om zo een compacte plant te 
behouden. Deze zal vervolgens datzelfde jaar nog opnieuw uitlopen 
en talrijke bloempjes vormen. Uitgebloeide bloemen eruit halen 
verlengt de bloei 
Bodembedekkend: ja, zodenvormend 
Wintergroen: ja 
Aantal / m²: 9-11 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals solitaire bijen (groefbijen), 
vlinders (citroenvlinder, witjes), honingbijen, hommels 
Geur: welriekend 
Bijzonderheden: kan als snijbloem voor kleine vaasjes 
Winterhardheid: zeer goed 
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Prunella grandiflora – Bijenkorfje, Grote Brunel, Heelkruid 
Herkomst: Inheems 
Bloeimaand: mei-augustus-september 
Hoogte: 0,10-020 m Breedte: 0,20-0,30 m 
Standplaats: zon  
Grond / Bodem: goed doorlatende, niet te arme grond 
Snoei: voorjaar zo'n 10 cm boven de grond terugknippen. 
Bodembedekkend: ja 
Aantal / m²: 7 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals solitaire bijen (andoornbij), 
vlinders (Sint Jansvlinder), honingbijen, hommels 
Winterhardheid: zeer goed 
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Sedum acre – Muurpeper, Vetkruid 
Herkomst: Inheems 
Bloeimaand: mei-juli 
Hoogte: 0.05-0.10 m Breedte: 0.30-0.60 m 
Bodembedekker: ja, zodenvormend 
Standplaats: zon 
Grond / Bodem: arme, droge zandgrond 
Wintergroen: ja 
Aantal / m²: 7-9 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals honingbijen, vlinders, 
solitaire bijen (maskerbijen, groefbijen), hommels (steenhommel), 
vogels zoals heggemus, merel, roodborst, winterkoning, zanglijster 
Bijzonderheden: muurpeper dankt zijn naam aan de scherpe smaak 
van de bladeren.. 
Winterhardheid: zeer goed 
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Thymus serpyllum – Kruiptijm, Kleine tijm, Wilde tijm 
Herkomst: Europa, Breckland (Verenigd Koninkrijk)  
Bloeimaand: juni-augustus 
Hoogte: 0,05-0.10 m Breedte: 0,20-0,30 m 
Bodembedekker: ja, zodenvormend 
Standplaats: zon 
Grond / Bodem: zand, kalkhoudende, zeer arme grond 
Snoei: na de winter terugsnoeien tot op het hout 
Geur: aromatisch blad 
Wintergroen: ja 
Aantal / m²: 7-9 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals solitaire bijen, hommels, 
vlinders (kleine vos, kleine vuurvlinder), honingbijen, vogels zoals 
heggemus, merel, roodborst, winterkoning, zanglijster 
Winterhardheid: zeer goed 
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Veronica repens – Kruipende Ereprijs 
Herkomst: berggebied 
Bloeimaand: mei-juni 
Hoogte: 0,05-0,10 m Breedte: 0,30-0,50 m 
Bodembedekker: ja, tapijtvormend 
Standplaats: zon 
Grond / Bodem: goed doorlaatbare, gemiddeld vruchtbare, bij 
voorkeur wat kalkhoudende grond 
Snoei: na de bloei direct de bloemen verwijdert, is een tweede bloei 
mogelijk, snoei de plant ieder voorjaar helemaal terug  
Geur: geuren sterk 
Wintergroen: ja 
Aantal / m²: 7-9 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals solitaire bijen, hommels, 
vlinders 
Winterhardheid: zeer goed 
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Viola labradorica - Viooltje 
Herkomst: arctisch Noord-Amerika 
Bloeimaand: april-mei Bloeikleur: zacht blauw 
Hoogte: 0,10 m Breedte: 0,20-0,30 m 
Standplaats: zon / halfschaduw 
Grond / Bodem: neutrale tot lichtkalkrijke en vochtige grond 
Snoei: voorjaar of als hij wat rommelig wordt gewoon terug snoeien 
Bodembedekker: ja, tapijtvormend 
Aantal / m²: 8-10 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals bijen, vlinders, hommels 
Geur: nee 
Wintergroen: ja 
Winterhardheid: zeer goed 
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1 en 2 jarigen – Droog en Zonnig 

Dipsacus fullonum en D. pilosus en D. sativus – Grote en Kleine Kaardenbol, Weverskaardenbol 
Herkomst: Inheems (alle drie) 
Bloeimaand: juli-september 
Hoogte: 0,80-2 m Breedte: 0,50-0,75 m 
Standplaats: zon / halfschaduw  
Grond / Bodem: zand, lichte klei, klei, kalkhoudend, matig voedselrijk, 
voedselrijk, vochtige grond 
Snoei: april, afgestorven plantendelen verwijderen 
Aantal / m²: 5 (alle drie) 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals honingbijen, hommels 
(aardhommel, akkerhommel), solitaire bijen (groefbijen, gewone 
behangersbij), vlinders, vogels zoals bonte vliegenvanger, goudvink, 
groenling, huismus, kool-, pimpelmees, ringmus, putter, vink, zwarte 
roodstaart. (Patrijzen hebben de kaardebol nodig om te kunnen 
voortplanten)  
Bijzonderheden: 2-jarig, (uitgebloeide bloeiwijze) geschikt als 
snijbloem. De tegenoverstaande bladen zijn vergroeid en vormen een 
kommetje wordt gevormd waarin water wordt opgevangen. Stekels 
aan blad, stengel, bloemhoofd 
Winterhardheid: zeer goed (alle drie) 
Kleine Kaardenbol 
Bloeimaand: mei-september 
Hoogte: 1-2 m Breedte: 0,50 m 
Standplaats: zon / halfschaduw  
Grond / Bodem: matig vochtige, kalkrijke, humusrijke, zand grond 
Belang voor biodiversiteit: zie grote kaardebol 
Weverskaardenbol  
Bloeimaand: juli-augustus 
Hoogte: 1-2 m Breedte: 0,50 m 
Standplaats: zon 
Grond / Bodem: voedselrijke, humusrijke, vochthoudende grond 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals honingbijen, hommels, 
vlinders 
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Tragopogon pratensis subsp. pratensis – Gele morgenster 
Herkomst: Inheems 
Bloeimaand: mei-augustus, soms tot herfst 
Hoogte: 0,20-1 m Breedte: 0,50-0,75 m 
Standplaats: zon  
Grond / Bodem: niet te arme grond 
Aantal / m²: 3-5 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals honingbijen, hommels, 
solitaire bijen (grasbij, zandbijen, schoorsteensachembij), vlinders 
Bijzonderheden: 2-jarig, penwortel, de bloemhoofdjes vallen op mooie 
zonnige ochtenden op, maar zijn na de middag niet meer te vinden. 
Pas de volgende ochtend bij zonnig weer openen de hoofdjes 
opnieuw. Na de bloei vallen bij droog weer de grote sierlijke 
pluizenbollen op, die overigens ook weer sluiten bij bewolkt en 
regenachtig weer. De wortels werden vroeger gegeten. Na de bloei 
sterft de plant af. Zaait zich goed uit. 
Giftigheid: nee 
Winterhardheid: zeer goed 
Wintergroen: ja (de rozetten) 
 

    

  



© 2022 Tuinadviesburo van Zon 
 

Verbascum densiflorum - Stalkaars 
Herkomst: Inheems 
Bloeimaand: juli-oktober 
Hoogte: 0,80-2,50 m Breedte: 0,30-0,75 m 
Standplaats: zon  
Grond / Bodem: goed doorlatende, warme plek op niet te arme grond 
Aantal / m²: 3-5 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals vlinders (helmkruidvlinder, 
tweekleurige parelmoervlinder, kuifvlinder), hommels, honingbijen, 
vogels zoals kool- en pimpelmees, roodborst, winterkoning, zwarte 
roodstaart, huis- en ringmus, zwartkop 
Geur: zoet 
Wintergroen: ja, rozetten 
Bijzonderheden: 2-jarig,  
Winterhardheid: zeer goed 
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Bollen en Knollen – Droog en Zonnig 
Allium soorten - sieruien 
Herkomst: Noordelijk halfrond, Azië, Midden Oosten 
Bloeimaand: april-september afhankelijk van welke soort er gekozen is 
Hoogte: 0,30-0,75 m afhankelijk van welke soort er gekozen is 
Standplaats: zon / halfschaduw 
Grond / Bodem: voedselrijke, kalkrijke, goed gedraineerde grond 
Bemesten biologische meststof: ieder jaar Ecobloei, tijdens de bloei 
Biologische kalk: om de twee jaar 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals solitaire bijen 
(tuinbladsnijder, gewone-, tuin-, look-maskerbijen, behangersbijen), 
hommels (aardhommel, steenhommel), honingbij, vlinders 
Bijzonderheden: verwildering, meerjarenbloei, snijbloem, afhankelijk 
van welke soort er gekozen is 
Giftig: nee 
Winterhardheid: zeer goed 
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Crocus vernus – Bonte Krokus, Wilde krokus 
Herkomst: Midden- en Zuid-Europa 
Bloeimaand: februari-april 
Hoogte: 0,10 m 
Standplaats: zon / halfschaduw 
Grond / Bodem: normale, water doorlatende bodem 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals honingbijen, solitaire bijen 
(rosse metselbij), hommels, vlinders 
Bijzonderheden: stinzenplant, verwildering 
Winterhardheid: zeer goed 
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Dahlia soorten, liefst de enkelbloemigen 
Herkomst: Mexico 
Bloeimaand: juli-oktober afhankelijk welke soort is gekozen 
Hoogte: 0,15-2 m breedte: 0,20-1,50 m 
Standplaats: zon 
Grond / Bodem: voedselrijke, neutrale, water doorlatende bodem 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals honingbijen, solitaire bijen, 
hommels, vlinders (atalanta) 
Bijzonderheden: knollen moeten voor de eerste nachtvorst 
uitgegraven en vorstvrij en droog worden opgeslagen en het jaar erna 
na de ijsheiligen weer gepoot. 
Giftig: voor zowel katten als honden 
Winterhardheid: nee 
 

     

 

  



© 2022 Tuinadviesburo van Zon 
 

Galanthus nivalis - sneeuwklokje 
Herkomst: Zuidoost-Europa 
Bloeimaand: december-maart 
Hoogte: 0,10-0,30 m 
Standplaats: zon / halfschaduw / schaduw 
Grond / Bodem: goed doorlatende, humusrijke en voedselrijke grond 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals : honingbijen, hommels, 
mieren 
Geur: welriekend 
Bijzonderheden: stinzenplant, verwildering, snijbloem, de zaden 
worden verspreidt door mieren 
Giftigheid: alle delen van de plant zijn giftig 
Winterhardheid: zeer goed 
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Narcissus ‘Minnow’ - Narcis 
Herkomst: Europa 
Bloeimaand: maart-april 
Hoogte: 0,30 m 
Standplaats: zon / halfschaduw 
Grond / Bodem: humusrijk, goed doorlatend 
Bemesten biologische meststof: ieder jaar Ecobloei, tijdens de bloei 
Biologische kalk: om de twee jaar 
Belang voor biodiversiteit: insecten zoals bijen, hommels 
Bijzonderheden: stinzenplant, verwildering, meerjarenbloei, snijbloem 
Giftigheid: alle delen zijn giftig 
Winterhardheid: zeer goed 
  

    

 


