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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

  a: wintergroene heesters a: zeer 

vroeg 

bloeiend 

a: fraaie 

bladeren  

a: zonnig 1ste: >4 

mtr. 

  

  b: bladverliezende heesters b: 

voorjaar 

b: fraaie 

vruchten  

b: schaduw 2de: 2-4 

mtr. 

  

  c: klimplanten c: zomer c: fraaie 

herfstkleur 

c: half-

schaduw  

 

3de: 

0,50-2 

mtr. 

  

  d: wintergroene vaste 

planten 

d: 

najaar 

d: eetbaar d: vochtige 

grond 

4de: 

<0,50 

mtr. 

  

  e: vaste planten e: 

winter 

e: vlinder-

bijenplant 

e:zure 

grond 

   

  f: siergrassen  f: sterk 

groeiend 

f:droge 

grond 

   

  g: bodembedekkers  g: geurend g:humusrijk    

  i: varens   h:koele 

grond 

   

  h: bol-en knolgewassen   i:kalkrijk    

  j: coniferen       
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Abelia x grandiflora Abelia a: wintergroene 

heesters 

d: najaar X: n.v.t. X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr. 

Abelia grandiflora.JPG 

 

 

Abelia x grandiflora 

vorm struik 

Abelia a: wintergroene 

heesters 

d: najaar X: n.v.t. X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr. 

Abelia x grandiflora 

vorm struik.JPG 

 

 

Acer palmatum 

‘Atropurpereum ‘ 

Japanse esdoorn b: bladverliezende 

heesters 

X: n.v.t. a: fraaie bladeren 

c: fraaie 

herfstkleur 

e:zure 

grond 

1ste: 

>4 mtr 

Acer palmatum 

'Atropurpereum'.JPG 

 

Agastache 'Blue 

Fortune'  

Dropplant e: vaste planten c: zomer e: vlinder-

bijenplant 

a:zon 3de: 

0,50-2 

mtr. 

Agastache 'Blue 

Fortune' of 

dropplant.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Agastache 'Blue 

Fortune'-Echinacea 

purpurea-rudbeckia 

goldsturm 

Dropplant-Rode 

zonnehoed-

Zonnehoed 

e: vaste planten c: zomer X: n.v.t. X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr. 

Agastache 'Blue 

Fortune'-Echinacea 

purpurea-rudbeckia 

goldsturm.JPG 

 

Agastache 'Blue 

Fortune'-Rudbeckia 

fulgida var. 

sullivantii Goldsturm 

Dropplant-Rode 

zonnehoed-

Zonnehoed 

e: vaste planten c: zomer X: n.v.t. X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr. 

Agastache 'Blue 

Fortune'-Rudbeckia 

fulgida var. sullivantii 

Goldsturm.JPG 

 

Alcea rosea  Stokroos e: vaste planten c: zomer X: n.v.t. a: zonnig 

f:droge 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr. 

Alcea rosea of 

stokroos (2).JPG 

 

Alcea rosea detail 

bloei 

Stokroos e: vaste planten c: zomer X: n.v.t. a: zonnig 

f:droge 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr. 

Alcea rosea of 

stokroos detail 

bloei.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Alchemilla mollis  Vrouwenmantel e: vaste planten 

g: 

bodembedekkers 

b: voorjaar a: fraaie bladeren  X: n.v.t. 4de: 

<0,50 

mtr. 

Alchemilla mollis of 

vrouwenmantel.JPG 

 

Alchemilla mollis 

bladvorm 

Vrouwenmantel e: vaste planten 

g: 

bodembedekkers 

b: voorjaar a: fraaie bladeren  X: n.v.t. 4de: 

<0,50 

mtr. 

Alchemilla Mollis of 

vrouwenmantel 

bladvorm.jpg 

 

Aquilegia Akelei e: vaste planten b: voorjaar X: n.v.t. X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr. 

Aquilegia of akelei.JPG 

 

Astilbe wit Prachtspirea e: vaste planten c: zomer X: n.v.t. b: 

schaduw 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Astilbe wit.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Astrantia major 

Canneman  

Zeeuws knopje e: vaste planten c: zomer X: n.v.t. g: 

humusrijk 

4de: 

<0,50 

mtr. 

Astrantia major 

Canneman of Zeeuws 

knoopje.JPG 

 

Athyrium Varen i: varens 

 

X: n.v.t. a: fraaie bladeren  b: 

schaduw 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Athyrium of 

Varen.JPG 

 

Aucuba japonica 

variegata 

Broodboom a: wintergroene 

heesters 

X: n.v.t. a: fraaie bladeren  

b: fraaie vruchten 

X: n.v.t. 2de: 2-

4 mtr. 

Aucuba japonica 

variegata.JPG 

 

Azalea ‘Golden 

eagle’  

Japanse anzalea b: bladverliezende 

heesters 

a: zeer 

vroeg 

bloeiend 

c: fraaie 

herfstkleur 

c: half-

schaduw  

d:vochtige  

grond 

e:zure 

grond 

 

2de: 2-

4 mtr. 

Azalea 'Golden Eagle 

of Japanse azalea .JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Berberis verruculosa Zuurbes a: wintergroene 

heesters 

b: voorjaar b: fraaie vruchten 

e:vlinder-

bijenplant 

 

a: zonnig 

f:droge 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Berberis 

verruculosa.JPG 

 

Buddleja davidii Vlinderstruik b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer e: vlinder-

bijenplant 

f:sterk groeiiend 

a: zonnig 2de: 2-

4 mtr. 

Buddleja davidii of 

vlinderstruik Nanho 

Purple.JPG 

 

Buddleja davidii 

'Nanho Purple'  

Vlinderstruik b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer e: vlinder-

bijenplant 

a: zonnig 3de: 

0,50-2 

mtr 

Buddleja davidii 

Nanho Purple of 

vlinderstruik_8273.JP

G 

 

Buddleja davidii 

'Nano Purple’ detail 

bloei 

Vlinderstruik b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer e: vlinder-

bijenplant 

a: zonnig 3de: 

0,50-2 

mtr 

Buddleja davidii 

Nanho Purple detail 

bloei.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Buddleja davidii 

'White Profusion'  

Vlinderstruik b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer e: vlinder-

bijenplant 

a: zonnig 3de: 

0,50-2 

mtr 

Buddleja davidii of 

vlinderstruik White 

Profusion.JPG 

 

Camellia japonica Japanse roos a: wintergroene 

heesters 

b: voorjaar e: vlinder-

bijenplant 

a: zonnig 

f:droge 

grond 

2de: 2-

4 mtr. 

Camelia rood.JPG 

 

Campanula 

persicifolia  

Prachtklokje e: vaste planten c: zomer e: vlinder-

bijenplant 

X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Campanula 

persicifolia.JPG 

 

Campanula 

persicifolia alba 

Prachtklokje e: vaste planten c: zomer e: vlinder-

bijenplant 

X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Campanula 

persicifolia alba.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Campsis radicans  Trompetbloem c: klimplanten c: zomer f: sterk groeiend a:zonnig 1ste: 

>4 mtr 

Campsis radicans of 

trompetbloem.JPG 

 

Campsis radicans 

detail bloei 

Trompetbloem c: klimplanten c: zomer f: sterk groeiend a:zonnig 1ste: 

>4 mtr 

Campsis of 

trompetbloem detail 

bloei.JPG 

 

Carex morrowii Japanse zegge f: siergrassen 

a: wintergroen 

b: voorjaar X: n.v.t. a: zonnig 

f:droge 

grond 

4de: 

<0,50 

mtr. 

Carex.JPG 

 

Ceanothus x 

delileanus ‘Gloire de 

Versailles’ 

Herfstsering a: wintergroene 

heesters 

d: najaar X: n.v.t. a: zonnig 

f:droge 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Ceanothus Gloire de 

Versailles.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Chaenomeles bloei Japanse 

sierkwee 

b: bladverliezende 

heesters 

a: zeer 

vroeg 

bloeiend 

X: n.v.t. X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Chaenomeles of 

Japanse sierkwee 

bloei.jpg 

 

Chaenomeles vrucht Japanse 

sierkwee 

b: bladverliezende 

heesters 

a: zeer 

vroeg 

bloeiend 

X: n.v.t. X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Chaenomeles of 

Japanse sierkwee 

vrucht.jpg 

 

Chamaecyparis  Schijncipres j: coniferen 

a: wintergroen 

X: n.v.t. X: n.v.t. X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Chamaecyparis.JPG 

 

Chamaecyparis 

obtusa 'Nana 

Gracilis' 

Dwergcipres j: coniferen 

a: wintergroen 

X: n.v.t. X: n.v.t. X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Chamaecyparis 

obtusa Nana 

Gracilis.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Chamaecyparis 

pisifera Filifera 

Japanse 

dwergcipres 

j: coniferen 

a: wintergroen 

X: n.v.t. X: n.v.t. X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Chamaecyparis 

pisifera Filifera.JPG 

 

Choisya  Choisya a: wintergroene 

heesters 

b: voorjaar g: geurend X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Choisya.jpg 

 

Choisya bloei Choisya a: wintergroene 

heesters 

b: voorjaar g: geurend X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Choisya bloei.JPG 

 

Choisya en 

Cotoneaster 

franchetii 

Choisya en 

dwergmispel 

a: wintergroene 

heesters 

b: voorjaar b: fraaie vruchten X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

en 

4de: 

<0,50 

mtr. 

Choisya en 

Cotoneaster 

franchetii.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Choisya ternata  Choisya a: wintergroene 

heesters 

b: voorjaar g: geurend X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Choisya ternata .JPG 

 

Choisya ternata  

en Rosa 

Choisya en 

Roosjes 

a: wintergroene 

heesters 

en 

b: bladverliezende 

heesters 

X: n.v.t. g: geurend X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Choisya en Rosa.JPG 

 

Choisya ternata 

sundance 

Choisya a: wintergroene 

heesters 

b: voorjaar g: geurend X: n.v.t. 2de: 2-

4 mtr. 

Choisya ternata 

sundance.JPG 

 

Choisya ternata 

sundance detail 

Choisya a: wintergroene 

heesters 

b: voorjaar g: geurend X: n.v.t. 2de: 2-

4 mtr. 

Choisya ternata 

detail.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Clematis  Bosrank c: klimplanten c: zomer X: n.v.t. h:koele 

grond 

1ste: 

>4 mtr 

Clematis of 

bosrank.JPG 

 

Cornus alba 

‘Argenteomarginata’  

Witte kornoelje b: bladverliezende 

heesters 

b: voorjaar a: fraaie bladeren 

c: fraaie 

herfstkleur 

f:sterk groeiend 

X: n.v.t. 2de: 2-

4 mtr. 

Cornus alba 

'Argenteomarginata'.j

pg 

 

Cornus alba of witte 

kornoelje herfst 

Witte kornoelje b: bladverliezende 

heesters 

b: voorjaar a: fraaie bladeren  

c: fraaie 

herfstkleur 

X: n.v.t. 2de: 2-

4 mtr. 

Cornus alba of witte 

kornoelje herfst.jpg 

 

Cornus alba of witte 

kornoelje 

winterbeeld 

Witte kornoelje b: bladverliezende 

heesters 

b: voorjaar a: fraaie bladeren  

c: fraaie 

herfstkleur 

X: n.v.t. 2de: 2-

4 mtr. 

Cornus alba of witte 

kornoelje 

winterbeeld.jpg 

 



13 
 

Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Cornus Canadensis  Kruipende 

kornoelje 

e: vaste planten 

g: 

bodembedekkers 

b: voorjaar X: n.v.t. c: half-

schaduw  

d:vochtige  

grond 

e:zure 

grond 

4de: 

<0,50 

mtr. 

Cornus Canadensis of 

Kruipende 

kornoelje.JPG 

 

Cornus kousa detail 

bloei  

Kornoelje b: bladverliezende 

heesters 

a: zeer 

vroeg 

bloeiend 

a: fraaie bladeren  X: n.v.t. 1ste: 

>4 mtr 

Cornus kousa detail 

bloei.JPG 

 

Corylopsis pausiflora Schijnhazelaar b: bladverliezende 

heesters 

a: zeer 

vroeg 

bloeiend 

X: n.v.t. X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Corylopsis 

pausiflora.JPG 

 

Cotinus coggygria  

'Royal purple'  

struikvorm en 

Philadelphus  

Pruikenboom en 

boerenjasmijn 

b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer a: fraaie bladeren  

c: fraaie 

herfstkleur 

i:kalkrijk 1ste: 

>4 mtr 

cotinus coggygria of 

pruikenboom 

struikvorm en 

jasmijn.jpg 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Cotinus coggygria  

'Royal purple' detail 

bloei 

Pruikenboom b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer a: fraaie bladeren 

c: fraaie 

herfstkleur 

X: n.v.t. 1ste: 

>4 mtr 

Cotinus coggygria of 

pruikenboom detail 

bloei.jpg 

 

Cotinus coggygria  

'Royal purple' 

volgroeid 

Pruikenboom b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer a: fraaie bladeren 

c: fraaie 

herfstkleur 

X: n.v.t. 1ste: 

>4 mtr 

Cotinus coggygria 

purpureus 

volwassen.JPG 

 

Crocosmia detail 

bloei 

Crocosmia h: bol-en 

knolgewassen 

X: n.v.t. X: n.v.t. X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Crocosmia detail 

bloei_8298.JPG 

 

Crocus en 

Chionodoxa 

Krokus en 

Sneeuwroem 

h: bol-en 

knolgewassen 

a: zeer 

vroeg 

bloeiend 

e: vlinder-

bijenplant 

X: n.v.t. 4de: 

<0,50 

mtr. 

Crocus en 

Chionodoxa.JPG 

 



15 
 

Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Decaisnea fargesii  Augurkenstruik b: bladverliezende 

heesters 

b: voorjaar b: fraaie vruchten X: n.v.t. 2de: 2-

4 mtr. 

Decaisnea fargesii of 

augurkenstruik.JPG 

 

Deutzia  Bruidsbloem b: bladverliezende 

heesters 

b: voorjaar X: n.v.t. i:kalkrijk 3de: 

0,50-2 

mtr 

Deutzia of 

bruidsbloem.JPG 

 

Deutzia magnifica Bruidsbloem b: bladverliezende 

heesters 

a: zeer 

vroeg 

bloeiend 

X: n.v.t. X: n.v.t. 2de: 2-

4 mtr. 

Deutzia of 

bruidsbloem blad.JPG 

 

Deutzia magnifica 

detail bloem 

Bruidsbloem b: bladverliezende 

heesters 

b: voorjaar X: n.v.t. X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Deutzia dubbele 

bloem.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Dicentra eximia 

'Alba' 

Gebroken hartje e: vaste planten b: voorjaar X: n.v.t. c: half- 

schaduw 

4de: 

<0,50 

mtr. 

Dicentra eximia 

'Alba'.jpg 

 

Dicentra formosa of 

gebroken hartje wit 

Gebroken hartje e: vaste planten b: voorjaar X: n.v.t. X: n.v.t. 4de: 

<0,50 

mtr. 

Discentra formosa of 

gebroken hartje 

wit.JPG 

 

Echinacea purpurea  Rode zonnehoed e: vaste planten X: n.v.t. X: n.v.t. a: zonnig 

f:droge 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Echinacea purpurea of 

rode zonnehoed.JPG 

 

Elaeagnus pungens 

Maculata 

Olijfwilg a: wintergroene 

heesters 

X: n.v.t. a: fraaie bladeren  

f:sterkgroeiend 

X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Elaeagnus pungens 

Maculata.JPG 

 



17 
 

Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Epimedium Rubrum  Elfenplant d: wintergroene 

vaste planten 

g: 

bodembedekkers 

b: voorjaar X: n.v.t. c: half- 

schaduw 

4de: 

<0,50 

mtr. 

Epimedium Rubrum 

of elfenplant.JPG 

 

Escallonia Escallonia a: wintergroene 

heesters 

X: n.v.t. X: n.v.t. X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Escallonia.JPG 

 

Euonymus  alatus 

winterbeeld 

Kardinaalsmuts b: bladverliezende 

heesters 

X: n.v.t. a: fraaie bladeren   

c: fraaie 

herfstkleur 

X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Euonymus alata of 

kardinaalsmuts 

winterbeeld.jpg 

 

Euonymus alatus  

herfstbeeld 

Kardinaalsmuts b: bladverliezende 

heesters 

X: n.v.t. a: fraaie bladeren    

c: fraaie 

herfstkleur 

X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Euonymus alatus of 

kardinaalsmuts 

herfstbeeld .JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Euonymus europaea 

detail bloei 

Wilde 

kardinaalsmuts 

b: bladverliezende 

heesters 

b: voorjaar c: fraaie 

herfstkleur 

X: n.v.t. 1ste: 

>4 mtr 

Euonymus europaea 

of kardinaalsmuts 

detail bloei.JPG 

 

Euonymus 

europaeus 

Wilde 

kardinaalsmuts 

b: bladverliezende 

heesters 

b: voorjaar X: n.v.t. X: n.v.t. 1ste: 

>4 mtr 

euonymus of 

kardinaalsmuts.JPG 

 

Euyonymus emerald 

variegata 

Bontbladige 

japanse 

kardinaalsmuts 

a: wintergroene 

heesters 

g: 

bodembedekkers 

X: n.v.t. X: n.v.t. X: n.v.t. 4de: 

<0,50 

mtr. 

Euyonimus emerald 

gaiety.JPG 

 

Euyonymus 

japonicus 

Japanse 

kardinaalsmuts 

a: wintergroene 

heesters 

g: 

bodembedekkers 

b: voorjaar X: n.v.t. X: n.v.t. 4de: 

<0,50 

mtr. 

Euyonimus 

japonicus.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Fagus sylvatica  Beukenhaag b: bladverliezende 

heesters 

X: n.v.t. X: n.v.t. X: n.v.t. 1ste: 

>4 mtr 

Fagus sylvatica of 

beukenhaag 

winterbeeld.jpg 

 

Fuchsia  Bellenplant b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. a: zonnig 

f:droge 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Fuchsia vaste 

plant.JPG 

 

Fuchsia detail bloem Bellenplant b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. a: zonnig 

f:droge 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Fuchsia detail 

bloei.JPG 

 

Galanthus nivalis  Sneeuwklokje h: bol-en 

knolgewassen 

e: winter X: n.v.t. c: half- 

schaduw 

4de: 

<0,50 

mtr. 

Galanthus nivalis of 

sneeuwklokje.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Gaura en Pesicara Prachtkaars en 

Duizendknoop 

e: vaste planten c: zomer X: n.v.t. a: zonnig 

f:droge 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

 

Gaura en Pesicara.JPG 

 

Gaura lindheimeri  Prachtkaars e: vaste planten c: zomer X: n.v.t. a: zonnig 

f:droge 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

 

Gaura lindheimeri of 

prachtkaars.JPG 

 

Gaura lindheimeri 

detail bloei 

Prachtkaars e: vaste planten c: zomer X: n.v.t. a: zonnig 

f:droge 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

 

Gaura lindheimeri of 

prachtkaars detail 

bloei.JPG 

 

Geranium 'Anne 

Thomson' 

Ooievaarsbek e: vaste planten 

g: 

bodembedekkers 

b: voorjaar X: n.v.t. X: n.v.t. 4de: 

<0,50 

mtr. 

Geranium Anne 

Thomson.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Geranium endressii  Ooievaarsbek e: vaste planten 

g: 

bodembedekkers 

b: voorjaar X: n.v.t. X: n.v.t. 4de: 

<0,50 

mtr. 

Geranium 

endressii.JPG 

 

Geranium endressii 

detail bloem 

Ooievaarsbek e: vaste planten 

g: 

bodembedekkers 

b: voorjaar X: n.v.t. X: n.v.t. 4de: 

<0,50 

mtr. 

Geranium endressii 

detail bloem (2).JPG 

 

Geranium 

macrorrhizum  

Ooievaarsbek d: wintergroene 

vaste planten 

g: 

bodembedekkers 

b: voorjaar X: n.v.t. X: n.v.t. 4de: 

<0,50 

mtr. 

Geranium 

macrorrhizum.JPG 

 

Geranium 

macrorrhizum 

'Spessart'  

Ooievaarsbek d: wintergroene 

vaste planten 

g: 

bodembedekkers 

b: voorjaar X: n.v.t. X: n.v.t. 4de: 

<0,50 

mtr. 

Geranium 

macrorrhizum 

'Spessart'.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Geranium pheum Ooievaarsbek e: vaste planten 

g: 

bodembedekkers 

b: voorjaar X: n.v.t. c: half 

schaduw 

4de: 

<0,50 

mtr. 

Geranium pheum.JPG 

 

Geranium Rosanna Ooievaarsbek e: vaste planten 

g: 

bodembedekkers 

c: zomer X: n.v.t. X: n.v.t. 4de: 

<0,50 

mtr. 

Geranium 

Rosanna.JPG 

 

Geranium Rosanna 

detail bloem  

Ooievaarsbek e: vaste planten 

g: 

bodembedekkers 

c: zomer X: n.v.t. X: n.v.t. 4de: 

<0,50 

mtr. 

Geranium Rosanna 

detail bloem.JPG 

 

Geranium Rosanna-

Epimedium-

Rudbeckia-Aster 

lateriflorus 

'Horizontalis'-Gaura  

Ooievaarsbek-

Elfenplant-

Zonnehoed-

Herfstaster-

Prachtkaars 

e: vaste planten 

g: 

bodembedekkers 

X: n.v.t. X: n.v.t. X: n.v.t. 4de: 

<0,50 

mtr. 

en 

3de: 

0,50-2 

mtr 

 

Geranium Rosanna-

Epimedium-

Rudbeckia-Aster 

lateriflorus 

'Horizontalis'-Gaura-

.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Hamamelis mollis  Toverhazelaar b: bladverliezende 

heesters 

e: winter c: fraaie 

herfstkleur 

g:geurend 

X: n.v.t. 1ste: 

>4 mtr 

Hamamelis mollis of 

toverhazelaar .JPG 

 

Hedera helix 

Arborescens 

Struikklimop a: wintergroene 

heesters 

g: 

bodembedekkers 

X: n.v.t. b: fraaie vruchten  

e: vlinder-

bijenplant 

X: n.v.t. 4de: 

<0,50 

mtr. 

Hedera helix 

Arborescens.JPG 

 

Helianthemum  Zonneroosje e: vaste planten 

g: 

bodembedekkers 

b: voorjaar e: vlinder-

bijenplant 

a: zonnig 

f:droge 

grond 

4de: 

<0,50 

mtr. 

Helianthemum of 

zonneroosje.JPG 

 

Helianthus 

decaptalus 

Kleine 

zonnebloem 

e: vaste planten c: zomer e: vlinder-

bijenplant 

a: zonnig 

f:droge 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

 

Helianthus.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Heliopsis patula Zonneoog e: vaste planten c: zomer e: vlinder-

bijenplant 

a:zonnig 3de: 

0,50-2 

mtr 

 

Heliopsis patula.JPG 

 

Helleborus 

orientalis-hybride 

Kerstroos d: wintergroene 

vaste planten 

e: winter X: n.v.t. c: half 

schaduw 

d:vochtige 

grond 

i:kalkrijk 

 

4de: 

<0,50 

mtr. 

Helleborus orientalis-

hybride.JPG 

 

Hemerocallis  Daglelie e: vaste planten c: zomer X: n.v.t. X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

 

Hemerocallis of 

daglelie.JPG 

 

Heuchera Micrantha 

Palace Purple detail 

bloei 

Purperklokje d: wintergroene 

vaste planten 

b: voorjaar a: fraaie bladeren  X: n.v.t. 4de: 

<0,50 

mtr. 

Heuchera Micrantha 

Palace Purple of 

purperklokje detail 

bloei.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Heuchera Palace 

purple-Polemonium-

Polygonum-

Epimedium-Liriope-

Agastache 

Purperklokje-

Jacobsladder-

Duizendknoop-

Elfenplant-

Leliegras-

Dropplant 

d: wintergroene 

vaste planten 

en 

e: vaste planten 

X: n.v.t. a: fraaie bladeren  X: n.v.t. 4de: 

<0,50 

mtr. 

en 

3de: 

0,50-2 

mtr 

 

Heuchera Palace 

purple-Polemonium-

Polygonum-

Epimedium-Liriope-

Agastache.JPG 

 

Heuchera Palace 

purple-Polygonum-

Epimedium-Liriope-

Agastache 

Purperklokje- 

Duizendknoop-

Elfenplant-

Leliegras-

Dropplant 

d: wintergroene 

vaste planten 

en 

e: vaste planten 

 

X: n.v.t. a: fraaie bladeren  X: n.v.t. 4de: 

<0,50 

mtr. 

en 

3de: 

0,50-2 

mtr 

 

Heuchera Palace 

purple-Polygonum-

Epimedium-Liriope-

Agastache.JPG 

 

Heuchera 

purpureum 

bladvorm 

Purperklokje d: wintergroene 

vaste planten 

b: voorjaar X: n.v.t. X: n.v.t. 4de: 

<0,50 

mtr. 

Heuchera purpureum 

bladvorm.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Hibiscus  Altheastruik b: bladverliezende 

heesters 

d: najaar X: n.v.t. a: zonnig 

f:droge 

grond 

2de: 2-

4 mtr. 

Hibiscus.JPG 

 

Hibiscus detail bloei Altheastruik b: bladverliezende 

heesters 

d: najaar X: n.v.t. a: zonnig 

f:droge 

grond 

2de: 2-

4 mtr. 

Hibiscus detail 

bloei.JPG 

 

Hosta 

Albamarginata 

Hartlelie e: vaste planten c: zomer X: n.v.t. b:schaduw  

d: vochtige 

grond 

 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Hosta 

Albamarginata.JPG 

 

Hosta Undulata 

bloeiwijze 

Hartlelie e: vaste planten c: zomer X: n.v.t. b:schaduw  

d: vochtige 

grond 

 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Hosta undulata 

bloeiwijze.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Hydrangea 

'Annabelle'  

Bolvormige 

hortensia  

b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. d: vochtige 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Hydrangea 'Annabelle' 

wit.JPG 

 

Hydrangea 

'Annabelle' en 

Fuchsia 

Bolvormige 

hortensia en 

Bellenplant 

b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer b: 

bladverliezende 

heesters 

d: vochtige 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Hydrangea Annabelle 

en Fuchsia.JPG 

 

Hydrangea 

arborescens 

'Annabelle'  

Bolvormige 

hortensia 

b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. d: vochtige 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Hydrangea 

annabelle.JPG 

 

Hydrangea Aspera 

subsp. 'Macrophylla' 

in knop 

Fluweelhortensia b: bladverliezende 

heesters 

d: najaar X: n.v.t. b:schaduw 

d: vochtige 

grond 

2de: 2-

4 mtr. 

Hydrangea aspera 

subsp. aspera 

'Macrophylla' in 

knop.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Hydrangea Ayesha  Seringbloemige 

hortensia 

b: 

bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. d: vochtige 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Hydrangea Ayesha 

blauw of 

seringhortensia.JPG 

 

Hydrangea Ayesha 

detail bloei 

Seringvormige 

hortensia 

b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. d: vochtige 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Hydrangea Ayesha 

detail bloei.JPG 

 

Hydrangea blauw 

detail bloei 

Blauwe 

hortensia 

b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. d: vochtige 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Hydrangea blauw 

detail bloei.JPG 

 

Hydrangea 

herfstbeeld 

Boerenhortensia b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. d: vochtige 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Hydrangea 

herfstbeeld.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Hydrangea lila detail 

bloei 

Boerenhortensia b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. d: vochtige 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Hydrangea lila detail 

bloei.JPG 

 

Hydrangea 

macrophylla blauw 

Boerenhortensia  b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. d: vochtige 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Hydrangea 

macrophylla of 

boerenhortensia 

blauw.jpg 

 

Hydrangea 

macrophylla 

donkerpaars 

Boerenhortensia b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. d: vochtige 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Hydrangea 

macrophylla 

donkerpaars.JPG 

 

Hydrangea 

macrophylla rose 

Boerenhortensia b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. d: vochtige 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Hydrangea 

macrophylla of 

boerenhortensia 

rose.jpg 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Hydrangea met 

Delphinium  

Hortensia en 

Ridderspoor 

b: 

bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. d: vochtige 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Hydrangea en 

Delphinium of 

Ridderspoor.JPG 

 

Hydrangea met 

donker blad 

Hortensia b: 

bladverliezende 

heesters 

c: zomer a: fraaie bladeren  d: vochtige 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Hydrangea donker 

blad.JPG 

 

Hydrangea nigra Bolhortensia met 

zwarte takken 

b: 

bladverliezende 

heesters 

c: zomer a: fraaie bladeren  d: vochtige 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Hydrangea nigra.JPG 

 

Hydrangea pallet 

aan kleuren 

Hortensia b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. d: vochtige 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Hydrangea pallet aan 

kleuren.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Hydrangea 

paniculata detail 

bloei 

Pluimhortensia b: bladverliezende 

heesters 

d: najaar X: n.v.t. d: vochtige 

grond 

2de: 2-

4 mtr. 

Hydrangea paniculata 

detail bloei.JPG 

 

Hydrangea 

paniculata 

Floribunda 

Pluimhortensia b: bladverliezende 

heesters 

d: najaar X: n.v.t. d: vochtige 

grond 

2de: 2-

4 mtr. 

Hydrangea paniculata 

Floribunda.JPG 

 

Hydrangea 

panniculata 

Pluimhortensia b: bladverliezende 

heesters 

d: najaar X: n.v.t. d: vochtige 

grond 

2de: 2-

4 mtr. 

Hydrangea 

panniculata.JPG 

 

Hydrangea petiolaris  Klimhortensia b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. X: n.v.t. 1ste: 

>4 mtr 

Hydrangea petiolaris 

of klimhortensia.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Hydrangea petiolaris  

detail bloei 

Klimhortensia b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. X: n.v.t. 1ste: 

>4 mtr 

Hydrangea petiolaris 

of klimhortensia detail 

bloei.JPG 

 

Hydrangea rose 

detail bloei 

Hortensia b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. d: vochtige 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Hydrangea rose detail 

bloei.JPG 

 

Hydrangea teller Schermvormige 

hortensia 

b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer f:sterk groeiend d: vochtige 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Hydrangea teller.jpg 

 

Hydrangea teller 

blauw 

Schermvormige 

hortensia 

b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer f:sterk groeiend d: vochtige 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Hydrangea teller 

blauw.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Hydrangea teller 

detail bloem 

Schermvormige 

hortensia 

b: bladverliezende 

heesters 

 

c: zomer X: n.v.t. d: vochtige 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Hydrangea teller 

detail bloem.JPG 

 

Hydrangea teller 

hybride 

Schermvormige 

hortensia 

b: 

bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. d: vochtige 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Hydrangea Teller 

hybride.jpg 

 

Hydrangea teller 

rose 

Schermvormige 

hortensia 

b: 

bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. d: vochtige 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Hydrangea teller 

rose.JPG 

 

Hydrangea teller 

rose detail bloei 

Schermvormige 

hortensia 

b: bladverliezende 

heesters 

 c: zomer X: n.v.t. d: vochtige 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Hydrangea teller rose 

detail bloei.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Hydrangea wit detail 

bloei 

Schermvormige 

hortensia 

b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. d: vochtige 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Hydrangea wit detail 

bloei.JPG 

 

Hypericum calycium Hertshooi a: wintergroene 

heesters 

g: 

bodembedekkers 

c: zomer e: vlinder-

bijenplant 

a: zonnig 

f:droge 

grond 

4de: 

<0,50 

mtr. 

Hypericum 

calycium.JPG 

 

Hypericum 

hookerianum 

Hidcote  

Hertshooi b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer b: fraaie vruchten 

e:vlinder-

bijenplant 

a: zonnig 

f:droge 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Hypricum 

hookerianum hidcote 

of hertshooi.JPG 

 

Hypericum 

hookerianum 

Hidcote detail bloei 

Hertshooi b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer b: fraaie vruchten 

e:vlinder-

bijenplant 

a: zonnig 

f:droge 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Hypericum detail 

bloei.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Hypericum 

vruchtbeginsel 

Hertshooi b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer e: vlinder-

bijenplant 

a: zonnig 

f:droge 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Hypericum 

vruchtbeginsel.JPG 

 

Ilex aquifolium Hulst a: wintergroene 

heesters 

X: n.v.t. f:sterk groeiend X: n.v.t. 1ste: 

>4 mtr 

Ilex aquifolium.JPG 

 

Ilex aquifolium 

detail vrucht  

Witbonte hulst a: wintergroene 

heesters 

X: n.v.t. b: fraaie vruchten X: n.v.t. 1ste: 

>4 mtr 

Ilex of hulst detail 

bes.JPG 

 

Ilex aquifolium 

witbont  

Hulst a: wintergroene 

heesters 

X: n.v.t. X: n.v.t. X: n.v.t. 2de: 2-

4 mtr. 

Ilex aquifolium 

witbonte hulst.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Indigofera  Indigostruik b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. a:zonnig 2de: 2-

4 mtr. 

Indigofera 

indigostruik.JPG 

 

Indigofera, 

Geranium, 

Crocosmia 

Indigostruik, 

Ooievaarsbek, 

Crocosmia 

b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. X: n.v.t. 2de: 2-

4 mtr. 

indigoplant, 

ooievaarsbek, 

crocosmia (lis).JPG 

 

Juniperis 

horizontalis 'Bleu 

chip' 

Jeneverbes j: coniferen 

g: 

bodembedekkers 

a: wintergroen 

X: n.v.t. X: n.v.t. X: n.v.t. 4de: 

<0,50 

mtr. 

Juniperis horizontalis 

bleu chip.JPG 

 

Kalmia latifolia 

'Olympic Wedding'  

Lepelbloem a: wintergroene 

heesters 

b: voorjaar X: n.v.t. c: half-

schaduw  

d:vochtige  

grond 

e:zure 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Kalmia latifolia 

Olympic wedding of 

lepelboom.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Kalmia latifolia 

'Olympic wedding' 

detail bloei 

Lepelboom a: wintergroene 

heesters 

b: voorjaar X: n.v.t. c: half-

schaduw  

d:vochtige  

grond 

e:zure 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Kalmia latifolia 

'Olympic Wedding' 

detail bloei.jpg 

 

Kirengeshoma 

palmata  

Japanse 

wasbloem 

e: vaste planten c: zomer X: n.v.t. c: half-

schaduw  

d:vochtige  

grond 

e:zure 

grond 

4de: 

<0,50 

mtr. 

Kirengeshoma.JPG 

 

Klimroos Klimroos b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. a: zonnig 

f:droge 

grond 

4de: 

<0,50 

mtr. 

klimroos oo.jpg 

 

Klimroos  Klimroos b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. a: zonnig 

f:droge 

grond 

4de: 

<0,50 

mtr. 

klimroos.JPG 

 



38 
 

Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Klimroos-roos-en-

wit 

Klimroos b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. a: zonnig 

f:droge 

grond 

4de: 

<0,50 

mtr. 

Klimroos-roos-en-

wit.JPG 

 

Kolkwitzia amabilis 

Pink Cloud  

Koninginnestruik b: bladverliezende 

heesters 

b: voorjaar f:sterk groeiend X: n.v.t. 2de: 2-

4 mtr. 

Kolkwitzia amabilis 

Pink Cloud of 

koninginnestruik.jpg 

 

Kolkwitzia in 

combinatie met 

Perovskia 

Koninginnestruik 

en Russische 

salie 

b: bladverliezende 

heesters 

en 

e: vaste planten 

b: voorjaar f:sterk groeiend X: n.v.t. 2de: 2-

4 mtr. 

en 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Kolkwitzia in 

combinatie met 

Perovskia.jpg 

 

Kolkwitzia in 

combinatie met 

taxus 

Koninginnestruik 

en Venijnboom 

b: bladverliezende 

heesters 

en 

a: wintergroene 

heesters 

b: voorjaar X: n.v.t. X: n.v.t. 2de: 2-

4 mtr. 

en 

1ste: 

>4 mtr 

Kolkwitzia in 

combinatie met 

taxus.jpg 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Lavendula 

angustifolia detail 

bloei  

Lavendel a: wintergroene 

heesters 

c: zomer e: vlinder-

bijenplant 

g:geurend 

a: zonnig 

f:droge 

grond 

4de: 

<0,50 

mtr. 

Lavendula angustifolia 

detail bloei .JPG 

 

Lavendula 

augustifolia 

Lavendel a: wintergroene 

heesters 

c: zomer e: vlinder-

bijenplant 

a: zonnig 

f:droge 

grond 

4de: 

<0,50 

mtr. 

Lavendula augustifolia 

(2).JPG 

 

Lavendula-Gaura-

Geranium Rosanna-

Rudbeckia 

Lavendel, 

Prachtkaars, 

Ooievaarsbek, 

Zonnehoed 

a: wintergroene 

heesters 

en 

e: vaste planten 

c: zomer X: n.v.t. X: n.v.t. 4de: 

<0,50 

mtr. 

Lavendula-Gaura-

Geranium Rosanna-

Rudbeckia.JPG 

 

Leucothoe Druifheide a: wintergroene 

heesters 

X: n.v.t. a: fraaie bladeren  f:droge 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Leucothoe.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Leycesteria formosa  Fazantbes- 

grootmoedersoo

rbel 

b: bladverliezende 

heesters 

d: najaar b: fraaie vruchten d:vochtige 

grond 

f:zonnig 

2de: 2-

4 mtr. 

Leycesteria formosa 

of Fazantbes- 

grootmoedersoorbel.J

PG 

 

Leycesteria formosa 

detail bloei 

Fazantbes- 

grootmoedersoo

rbel 

b: bladverliezende 

heesters 

d: najaar b: fraaie vruchten X: n.v.t. 2de: 2-

4 mtr. 

Leycesteria formosa 

detail bloei.JPG 

 

Leycesteria stengels Fazantbes- 

grootmoedersoo

rbel 

b: bladverliezende 

heesters 

d: najaar b: fraaie vruchten X: n.v.t. 2de: 2-

4 mtr. 

Leycesteria of 

fazantenbes 

stengels.JPG 

 

Ligularia dentata  Tongkruiskruid e: vaste planten c: zomer a: fraaie bladeren  c: half- 

schaduw 

d:vochtige 

grond 

4de: 

<0,50 

mtr. 

Ligularia dentata of 

tongkruiskruid.jpg 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Ligustrum detail 

bloei 

Liguster a: wintergroene 

heesters 

X: n.v.t. e: vlinder-

bijenplant 

f:sterkgroeiend 

 

X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Liguster detail 

bloei.JPG 

 

Ligustrum vulgare Liguster a: wintergroene 

heesters 

c: zomer b: fraaie vruchten  

e: vlinder-

bijenplant 

f:sterkgroeiend 

g:geurend 

X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Ligustrum vulgare.JPG 

 

Liriope muscari 

Ingwersen  

Leliegras d: wintergroene 

vaste planten 

d: najaar X: n.v.t. X: n.v.t. 4de: 

<0,50 

mtr. 

Liriope muscari 

Ingwersen of 

leliegras.JPG 

 

Liriope muscari 

ingwersen bloei 

Leliegras d: wintergroene 

vaste planten 

d: najaar X: n.v.t. X: n.v.t. 4de: 

<0,50 

mtr. 

Liriope muscari of 

leliegras bloei.jpg 
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naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Lonicera  Kamperfoelie c: klimplanten c: zomer e: vlinder-

bijenplant 

g:geurend 

c: half- 

schaduw 

1ste: 

>4 mtr 

Lonicera of 

kamperfoelie 

bloei.JPG 

 

Lonicera nitida Chinese 

kamperfoelie 

a: wintergroene 

heesters 

X: n.v.t. f:sterk groeiend X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Lonicera nitida.JPG 

 

Lupinus Lupine e: vaste planten b: voorjaar e: vlinder-

bijenplant 

a: zonnig 

f:droge 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Lupine.jpg 

 

Lupinus  bloei Lupine e: vaste planten b: voorjaar e: vlinder-

bijenplant 

X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Lupine bloei.JPG 
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categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Lysimachia Wederik e: vaste planten c: zomer X: n.v.t. X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Lysimachia.JPG 

 

Magnolia stellata  Stermagnolia b: bladverliezende 

heesters 

a: zeer 

vroeg 

bloeiend 

X: n.v.t. d:vochtige  

grond 

e:zure 

grond 

2de: 2-

4 mtr. 

magnolia stellata.JPG 

 

Mahonia aquifolium  Mahoniestruik a: wintergroene 

heesters 

b: voorjaar X: n.v.t. X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Mahonia 

Aquifolium.JPG 

 

Mahonia aquifolium 

detail bloei 

Mahoniestruik a: wintergroene 

heesters 

b: voorjaar X: n.v.t. X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Mahonia aquifolium 

of mahoniestruik.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Mahonia media 

Wintersun blad 

Mahoniestruik a: wintergroene 

heesters 

e: winter a: fraaie bladeren  

f:sterkgroeiend 

X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Mahonia media 

Wintersun of 

mahoniestruik 

blad.JPG 

 

Mahonia media 

Wintersun bloei 

Mahoniestruik a: wintergroene 

heesters 

e: winter a: fraaie bladeren  X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Mahonia media 

Wintersun of 

mahoniestruik 

bloei.JPG 

 

Miscanthus sinensis Chinees 

prachtriet 

f: siergrassen d: najaar f:sterk groeiend a:zonnig 3de: 

0,50-2 

mtr 

Miscanthus 

sinensis.JPG 

 

Nandina domestica 

gulfstream  

Schijnbamboe a: wintergroene 

heesters 

X: n.v.t. a: fraaie bladeren  

b: fraaie vruchten 

X: n.v.t. 2de: 2-

4 mtr. 

Nandina domestica 

gulfstream of 

schijnbamboe.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Nandina domestica 

gulfstream detail 

bessen 

Schijnbamboe a: wintergroene 

heesters 

X: n.v.t. a: fraaie bladeren  

b: fraaie vruchten 

X: n.v.t. 2de: 2-

4 mtr. 

Nandina domestica 

gulfstream detail 

bessen.JPG 

 

Narcissus 'Carlton' 

detail bloei 

Gele narcis h: bol-en 

knolgewassen 

a: zeer 

vroeg 

bloeiend 

X: n.v.t. X: n.v.t. 4de: 

<0,50 

mtr. 

Narcis detail bloei.JPG 

 

Nepeta -Polygonum 

voor Prunus 

laurocerasus 

Kattenkruid en 

Duizendknoop 

voor Laurier 

e: vaste planten 

en 

a: wintergroene 

heesters 

X: n.v.t. X: n.v.t. X: n.v.t. 4de: 

<0,50 

mtr. 

Nepeta of 

kattenkruid-

Polygonum of 

duizendknoop voor 

Laurier.jpg 

 

Nephrolepis 

exaltata, Hosta,  

Prunus laurocerasus 

Krulvaren, Hosta, 

Laurier 

i: varens 

en 

e: vaste planten 

en 

a: wintergroene 

heesters 

X: n.v.t. a: fraaie bladeren  X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

krulvaren, hosta, 

laurier.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Osmathus Schijnhulst a: wintergroene 

heesters 

X: n.v.t. X: n.v.t. X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Osmathus.JPG 

 

Pachysandra  Schaduwkruid d: wintergroene 

vaste planten 

g: 

bodembedekkers 

b: voorjaar X: n.v.t. c: half-

schaduw  

d:vochtige  

grond 

e:zure 

grond 

4de: 

<0,50 

mtr. 

Pachysandra.JPG 

 

Pachysandra detail 

blad 

Schaduwkruid d: wintergroene 

vaste planten 

g: 

bodembedekkers 

b: voorjaar X: n.v.t. c: half-

schaduw  

d:vochtige  

grond 

e:zure 

grond 

4de: 

<0,50 

mtr. 

Pachysandra detail 

blad.JPG 

 

Passieflora Passiebloem c: klimplanten d: najaar X: n.v.t. a:zonnig 1ste: 

>4 mtr 

Passieflora.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Persicaria 

amplexicaulus 

Duizendknoop e: vaste planten c: zomer f:sterk groeiend X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Persicaria 

amplexicaulus.JPG 

 

Persicaria bistorta Adderwortel 

 

e: vaste planten b: voorjaar e: vlinder-

bijenplant 

d:vochtige 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

  

Philadelphus  Boerenjasmijn b: bladverliezende 

heesters 

b: voorjaar e: vlinder-

bijenplant 

f:sterkgroeiend 

g:geurend 

X: n.v.t. 2de: 2-

4 mtr. 

Philadelphus 

boerenjasmijn.JPG 

 

Philadelphus albatre 

gevuldbloemig 

Boerenjasmijn b: bladverliezende 

heesters 

b: voorjaar e: vlinder-

bijenplant 

X: n.v.t. 2de: 2-

4 mtr. 

Philadelphus albatre 

gevuldbloemig.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Philadelphus 

'Manteau 

d'Hermine' 

Kleinblijvende 

boerenjasmijn 

b: bladverliezende 

heesters 

b: voorjaar e: vlinder-

bijenplant 

X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Philadelphus of 

boerenjasmijn.JPG 

 

Phlox paniculata Vlambloem e: vaste planten c: zomer e: vlinder-

bijenplant 

g:geurend 

a:zonnig 4de: 

<0,50 

mtr. 

Phlox paniculata.JPG 

 

Photinia   Glansmispel a: wintergroene 

heesters 

b: voorjaar a: fraaie bladeren  

f:sterkgroeiend 

X: n.v.t. 2de: 2-

4 mtr. 

Photinia of 

glansmispel bloei.jpg 

 

Photinia detail bloei Glansmispel a: wintergroene 

heesters 

b: voorjaar a: fraaie bladeren  X: n.v.t. 2de: 2-

4 mtr. 

Photinia of 

glansmispel detail 

bloei.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Photinia 'Red Robin' 

struik 

Glansmispel a: wintergroene 

heesters 

b: voorjaar a: fraaie bladeren  X: n.v.t. 2de: 2-

4 mtr. 

Photinia 'red robin' of 

glansmispel struik.JPG 

 

Photinia 'Red Robin' 

voorjaar 

Glansmispel a: wintergroene 

heesters 

b: voorjaar a: fraaie bladeren  X: n.v.t. 2de: 2-

4 mtr. 

Photinia 'Red Robin' 

of glansmispel 

voorjaar.JPG 

 

Pieris japonica detail 

bloei 

Rotsheide a: wintergroene 

heesters 

b: voorjaar X: n.v.t. c: half-

schaduw  

d:vochtige  

grond 

e:zure 

grond 

2de: 2-

4 mtr. 

Pieris japonica detail 

bloei.JPG 

 

Pieris japonica 

variegata 

Rotsheide a: wintergroene 

heesters 

b: voorjaar X: n.v.t. c: half-

schaduw  

d:vochtige  

grond 

e:zure 

grond 

2de: 2-

4 mtr. 

Pieris japonica 

variegata.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Polemonium 

caeruleum  

Jacobsladder e: vaste planten b: voorjaar X: n.v.t. d:vochtige 

grond 

4de: 

<0,50 

mtr. 

Polemonium 

caeruleum of 

Jacobsladder.JPG 

 

Potentilla  Struikganzerik b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer e: vlinder-

bijenplant 

a: zonnig 

f:droge 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Potentilla.JPG 

 

Potentilla fructicosa 

'Primrose Beauty' 

Struikganzerik b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Potentilla fructicosa 

primrose beauty.JPG 

 

Prunus laurocerasus 

Otto Luijken 

Laurier a: wintergroene 

heesters 

b: voorjaar f:sterk groeiend 

g:geurend 

X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Prunus laurocerasus 

Otto Luijken.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Pyracanta  Vuurdoorn a: wintergroene 

heesters  

c: klimplanten 

c: zomer b: fraaie vruchten 

f:sterkgroeiend 

X: n.v.t. 1ste: 

>4 mtr 

Pyracanta of 

vuurdoorn.JPG 

 

Rhododendron 

detail  

Rhododendron a: wintergroene 

heesters 

b: voorjaar e: vlinder-

bijenplant 

c: half-

schaduw  

d:vochtige  

grond 

e:zure 

grond 

2de: 2-

4 mtr. 

Rhododendron 

detail.jpg 

 

Rhododendron 

detail bloei 

Rhododendron a: wintergroene 

heesters 

b: voorjaar e: vlinder-

bijenplant 

c: half-

schaduw  

d:vochtige  

grond 

e:zure 

grond 

2de: 2-

4 mtr. 

Rhododendron detail 

bloei.JPG 

 

Rhododendron 

kleine soort 

roodbloeiend 

Rhododendron a: wintergroene 

heesters 

b: voorjaar e: vlinder-

bijenplant 

c: half-

schaduw  

d:vochtige  

grond 

e:zure 

grond 

4de: 

<0,50 

mtr. 

Rhododendron kleine 

soort 

roodbloeiend.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Ribes sanguineum 

detail bloei 

Rode ribes b: bladverliezende 

heesters 

b: voorjaar e: vlinder-

bijenplant 

X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Ribes sanguineum of 

rode ribes detail 

bloei.JPG 

 

Ribes sanguineum 

struikvorm 

Rode ribes b: bladverliezende 

heesters 

b: voorjaar e: vlinder-

bijenplant 

X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Ribes sanguineum 

struikvorm.JPG 

 

Roosjes  Roos b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. a: zonnig 

f:droge 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

roosjes.jpg 

 

Roosjes winterbeeld Roos b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. a: zonnig 

f:droge 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

roosjes 

winterbeeld.jpg 
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naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Rosa detail bloei Roos b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. a: zonnig 

f:droge 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Rosa rood.JPG 

 

Rosa enkelbloemig Enkelbloemige 

roos 

b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. a: zonnig 

f:droge 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Rosa enkelbloemige 

roos.JPG 

 

Rosa 'Flower carpet'  Roos b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. a: zonnig 

f:droge 

grond 

4de: 

<0,50 

mtr. 

Rosa Flower 

Carpet.jpg 

 

Rosa 'Flower carpet'  

detail bloei 

Roos b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. a: zonnig 

f:droge 

grond 

4de: 

<0,50 

mtr. 

Rosa Flower Carpet 

detail bloei.JPG 
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categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Rosa hybride ‘de 

fairy’ 

Roos b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. a: zonnig 

f:droge 

grond 

4de: 

<0,50 

mtr. 

Rosa hybride 'de 

fairy'.jpg 

 

Rudbeckia  Zonnehoed e: vaste planten d: najaar X: n.v.t. a: zonnig 

f:droge 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Rudbeckia.JPG 

 

Rudbeckia fulgida 

bladvorm 

Zonnehoed e: vaste planten d: najaar X: n.v.t. a: zonnig 

f:droge 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Rudbeckia fulgida 

bladvorm.JPG 

 

Rudbeckia 

herfstbeeld 

Zonnehoed e: vaste planten d: najaar X: n.v.t. a: zonnig 

f:droge 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Rudbeckia 

herfstbeeld.JPG 
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categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Ruta graveolens Wijnruit d: wintergroene 

vaste planten 

b: voorjaar Anti kattenplant 

Let op: 

fototoxisch 

X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Ruta graveolens of 

wijnruit.JPG 

 

Salvia nemorosa 

'Ostfriesland'  

Salie e: vaste planten b: voorjaar e: vlinder-

bijenplant 

a:zonnig 4de: 

<0,50 

mtr. 

Salvia of salie ost 

friesland .JPG 

 

Salvia Officinalis 

Purpurescens en 

Thymus pulegoides 

Rode salie en 

Thijm 

d: wintergroene 

vaste planten 

b: voorjaar d: eetbaar 

e:vlinder-

bijenplant 

a:zonnig 4de: 

<0,50 

mtr. 

Salvia Officinalis 

Purpurescens of rode 

salie en Thymus 

pulegoides of 

thijm.JPG 

 

Santolina 

chamaecyparissus 

Heiligenbloem a: wintergroene 

heesters 

b: voorjaar e: vlinder-

bijenplant 

a: zonnig 

f:droge 

grond 

4de: 

<0,50 

mtr. 

Santolina 

chamaecyparissus.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Sarcococca 

hookerianum 

Vleesbes a: wintergroene 

heesters 

e: winter g:geurend b:schaduw 

d:vochtige 

grond 

4de: 

<0,50 

mtr. 

  

Sedum Herbstfreude 

detail bloei 

Vetkruid d: wintergroene 

vaste planten 

d: najaar e: vlinder-

bijenplant 

a: zonnig 

f:droge 

grond 

4de: 

<0,50 

mtr. 

Sedum Herbstfreude 

detail bloei.JPG 

 

Skimmia japonica  Skimmia a: wintergroene 

heesters 

b: voorjaar b: fraaie vruchten c: half-

schaduw  

d:vochtige  

grond 

e:zure 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Skimmia japonica.jpg 

 

Skimmia japonica 

detail bessen 

Skimmia a: wintergroene 

heesters 

b: voorjaar b: fraaie vruchten c: half-

schaduw  

d:vochtige  

grond 

e:zure 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Skimmia japonica 

detail bessen.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Skimmia japonica 

Rubrum detail bloei 

Skimmia a: wintergroene 

heesters 

b: voorjaar g: geurend c: half-

schaduw  

d:vochtige  

grond 

e:zure 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Skimmia japonica 

Rubrum detail 

bloei.jpg 

 

Spirea billiardii  Spierstruik b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer f:sterk groeiend a:zonnig 3de: 

0,50-2 

mtr 

Spirea billiardii of 

spierstruik.JPG 

 

Spirea bumalda 

'Anthonie Waterer'  

Spierstruik b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Spirea bumalda 

Anthonie Waterer of 

spierstruik.JPG 

 

Spirea bumalda 

'Anthony Waterer' 

detail bloei 

Spierstruik b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Spirea bumalda 

Anthony waterer 

detail bloei.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Spirea bumalda 

'Anthony Waterer' 

struik herfstbeeld 

Spierstruik b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Spirea bumalda 

'Anthony Waterer' 

struik herfstbeeld.jpg 

 

Spirea bumalda wit Spierstruik b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Spirea bumalda 

wit.JPG 

 

Symphoricarpus 

'Magis Berry' 

Sneeuwbes b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer b: fraaie vruchten X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Symphoricarpus 

Magis berry.JPG 

 

Symphytum 

grandiflorum  

Smeerwortel e: vaste plan g: 

bodembedekkers 

ten 

 

b: voorjaar X: n.v.t. c: half-

schaduw  

d:vochtige  

grond 

e:zure 

grond 

4de: 

<0,50 

mtr. 

Symphytum 

grandiflorum of 

smeerwortel.jpg 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Syringa  bloei Sering b: bladverliezende 

heesters 

b: voorjaar g: geurend a:zonnig 1ste: 

>4 mtr 

Syringa of sering 

bloei.jpg 

 

Taxus baccata Venijnboom j: coniferen 

a: wintergroen 

X: n.v.t. X: n.v.t. X: n.v.t. 1ste: 

>4 mtr 

Taxus baccata.JPG 

 

Thuja occidentalis 

'Golden Globe' 

Levensboom j: coniferen 

 

X: n.v.t. X: n.v.t. X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Thuja occidentalis 

Golden Globe.JPG 

 

Trachelospermum 

jasminoides  

Sterjasmijn c: klimplanten 

a: wintergroen 

c: zomer e: vlinder-

bijenplant 

a:zonnig 1ste: 

>4 mtr 

Trachelospermum 

jasminoides of 

sterjasmijn.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Vaccinium 

corymbosum  

Blauwe bes b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer a: fraaie bladeren  

c: fraaie 

herfstkleur 

d :eetbaar 

 

 

 

c: half-

schaduw  

d:vochtige  

grond 

e:zure 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Vaccinium 

corymbosum of 

blauwe bes.JPG 

 

Viburnum 

bodnantese dawn 

detail blad 

Sneeuwbal b: bladverliezende 

heesters 

e: winter X: n.v.t. X: n.v.t. 2de: 2-

4 mtr. 

Viburnum bodnantese 

dawn detail blad.JPG 

 

Viburnum carlesii Sneeuwbal a: wintergroene 

heesters 

b: voorjaar e: vlinder-

bijenplant 

g:geurend 

X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Viburnum carlesii.JPG 

 

Viburnum davidii Sneeuwbal a: wintergroene 

heesters 

b: voorjaar X: n.v.t. c: half-

schaduw  

d:vochtige  

grond 

e:zure 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Viburnum davidii.JPG 
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Latijnse naam Nederlandse 

naam 

categorie plant bloei bijzonderheden standplaats grootte bestandsnaam foto 

Viburnum opulus 

winterbeeld 

Gelderse roos b: bladverliezende 

heesters 

b: voorjaar b: fraaie vruchten 

e:vlinder-

bijenplant 

d:vochtige 

grond 

3de: 

0,50-2 

mtr 

Viburnum opulus of 

gelderse roos 

(winterbeeld).jpg 

 

Weigelia florida 

variegata 

Weigelia b: bladverliezende 

heesters 

c: zomer X: n.v.t. X: n.v.t. 3de: 

0,50-2 

mtr 

Weigelia florida 

variegata.JPG 

 

Wisteria sinensis  Blauwe regen c: klimplanten b: voorjaar f:sterk groeiend 

g:geurend 

h:koele 

grond 

1ste: 

>4 mtr 

Wisteria sinensis of 

blauwe regen.JPG 

 

 


