
 
Plantlijsten boomspiegels, geveltuinen en voor in voortuinen 
Hieronder een lijst met planten voor in je voortuin, in je boomspiegel of geveltuintje. 
De lijst is niet compleet, wij hopen dat de lijst je inspireert. 
 
Zonnige standplaatsen 

Beeld Naam en omschrijving 

 
 

Lavendel - Lavandula angustifolia ‘Hidcote’ 
50 cm hoge geurende  vaste plant. 
Bloeit donkerblauw-violet paars van juli tot augustus. 
Bijen en vlinderplant. 
Ook  geschikt voor de vaas 

 
 

Kattekruid -  Nepeta faassenii  
40 cm hoge  geurende vaste plant, bloeit lavendel blauw in juni-
juli. 
Bijen en vlinderplant. 
Ook  geschikt voor de vaas. 

 
 

Salvia nemorosa “Ostfriesland’ 
50 cm hoge vaste plant. 
Bloeit donkerpaars-blauw van juni tot september. 
Ook  geschikt voor de vaas. 

 
 

Sedum Herbstfreude  
40 cm hoge vast plant. 
Bloeit rose – rood  in augustus tot oktober. 
Bijen en vlinderplant. 
Ook  geschikt voor de vaas. 



Beeld Naam en omschrijving 

 

Aster Dumosus / herfstaster 
Bodembedekker. 
40 cm hoge vaste plant, bloeit september en oktober, kleur 
divers. 
Bijen en vlinderplant. 
Ook  geschikt voor de vaas.  

 
 

Ezelsoor Stachys byzantina 
Wintergroene bodembedekker 
40 cm hoge vaste plant. 
Bloeit rose in juni-augustus. 
Bijen en vlinderplant. 
 

 
 

Cerastium tomentosum/ Viltige hoornbloem 
Lage bodembedekker die tegen droogte kan. 
Bloeit wit in mei-juli 
 

 
 

Kalimeris incisa ‘Madiva’ 
Bodembedekker.  
Vaste plant van 70 cm hoog, Bloeit wit-lila in juni tot 
september. 
Bijen , vlinderplant en geeft goede snijbloemen. 
 

 
 

Rudbeckia fulgida 'Goldsturm’ 
80 cm hoge vaste plant. 
Bloeit geel in augustus  en september. 
Bijen en vlinderplant. 
Ook  geschikt voor de vaas. 

 
 

Solidagop spacelata 'Golden Fleece' 
50 cm  hoge vast plant. 
Bloeit geel in augustus-september. 
Bijen en vlinderplant. 
Ook  geschikt voor de vaas. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Wilde planten: De natuur voorop hiermee bedoelen we de keuze voor inheemse planten, dat zijn 
planten die ook in de natuur voorkomen. Planten waar de bijen en vlinders het meest op vliegen. 

Beeld Naam en bijzonderheden 

 
 

Langbladig ereprijs - Veronica longifolia  
100 cm hoge vaste plant voor zonnige plaatsen 
Bloeit blauw in juli-augustus. 
Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en geschikt voor de vaas. 

 
 

Onzelievevrouwebedstro - Galium odoratum 
Lage bodem bedekkende wintergroene vaste plant voor zonnige 
en schaduw groeiplaatsen. 
Bloeit wit in mei-juni. 

 
 

Beemdkroon - Knautia arvensis  
Langbloeiende 50 cm hoge vaste plant  voor zonnige plekken. 
Bloeit lichtblauw van juni tot september. 
Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en geschikt voor de vaas. 

 
 

 Betonie - Stachys officinalis 
Langbloeiende 40 cm hoge vaste plant voor zonnige 
groeiplaatsen. 
Bloeit bleekrose –rood  van juni tot september. 
Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en geschikt voor de vaas. 

 

Echte gamander - Teucrium chamaedrys 
40 cm hoge wintergroene vaste plant voor zonnige en half 
zonnige plekken. 
Bloeit roze van juli tot september. 
Aantrekkelijk voor bijen en vlinders. 
Kan als heggetje toegepast worden 



Beeld Naam en bijzonderheden 
 

 
 

Hyssop - Hyssopus officinalis 
40 cm hoge wintergroene vaste plant voor zonnige en droge 
groeiplaatsen. 
Bloeit paars-blauw van juli tot september. 
Aantrekkelijk voor bijen en vlinders. 
Kan als heggetje toegepast worden. 

 
 

Muskuskaasjeskruid – Malva mochata 
50 cm hoge vaste plant voor zonnige groeiplaatsen. 
Bloeit roze van juli tot september. 
 

 
 

Bijenkorfje – Prunella vulgaris 
Lage bodem bedekkende vast plant voor zonnige  en half 
zonnige groeiplaatsen. 
Bloeit paarsblauw van mei tot oktober. 
Aantrekkelijk voor bijen en vlinders. 
 

 
 

Bergsteentijm - Thymus calamintha 
40 cm hoge vaste plant voor droge, voedselarme  en zonnige 
plekken. 
Bloeit roze van juli tot september. 
Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en geschikt voor de vaas. 

 
 

Kruipend zenegroen – Ajuga reptans 
Lage wintergroene bodem bedekkende vast plant voor matig 
voedselrijke groeiplaatsen. 
Bloeit paars van april tot  juni 

 

Prachtklokje – Campanula persicifolia 
50 cm hoge vaste plant voor zonnige en half zonnige 
groeiplaatsen. 
Bloeit blauw of wit  van juni tot september 
Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en geschikt voor de vaas. 

 
 



 
Ieder jaar opnieuw kleurrijk met eenjarigen 
Soorten die gezaaid worden en in het najaar afsterven. 
Ze moeten ieder jaar opnieuw gezaaid worden. 
 

Beeld Naam en bijzonderheden 

 
 

Grote Klaproos - Papaver rhoeas 
40 cm hoge plant voor zonnige groeiplaatsen 
Bloeit rood in juni-september. 
Aantrekkelijk voor  vlinders en bijen. 

 
 

Oost indische kers - Tropaeolum majus 
Bodem bedekkende eetbare plant voor zonnige groeiplaatsen. 
Bloeit oranje van juli tot de eerste nachtvorst. 

 
 

Goudsbloem  - Calendula officinalis 
35 cm hoge plant voor zonnige groeiplaatsen. 
Bloeit oranje van juli tot november. 
Aantrekkelijk voor  vlinders en bijen. 
Bloemen geschikt voor de vaas. 

 
 

Afrikaantjes – Tagetes 
30 cm hoge plant voor zonnige groeiplaatsen 
Bloeit oranje van juli tot november. 
Aantrekkelijk voor  vlinders en bijen. 
Bloemen geschikt voor de vaas. 

 
 

Wilde ridderspoor - Consolida regalis 
40 cm hoge plant voor zonnige groeiplaatsen. 
Bloeit blauw in juni-september. 
Bloemen geschikt voor de vaas. 

 
 

Korenbloem - Centaurea cyanus 
40 cm hoge plant voor zonnige groeiplaatsen. 
Bloeit blauw in juni-september. 
Aantrekkelijk voor  vlinders en bijen 
Bloemen geschikt voor de vaas 



Beeld Naam en bijzonderheden 

 
 

Komkommerkruid - Borago officinalis – Bernagie 
40 cm hoge eetbare plant voor zonnige en half zonnige 
groeiplaatsen. 
Bloeit blauw van  mei tot oktober. 
Aantrekkelijk voor  vlinders en bijen. 
 

 
 

Cosmea - Cosmos bipinnatus 
1 meter hoge plant voor zonnige groeiplaatsen. 
Bloeit vanaf juli tot de eerste nachtvorst in wit-rose, paars  en 
rood. 
Aantrekkelijk voor  vlinders en bijen. 
Bloemen geschikt voor de vaas. 

 
 
 
 
Halfschaduw: Als we genoegen moeten nemen met wat minder licht. 

Beeld Naam en bijzonderheden 

 
 

Vrouwenmantel -  Alchemilla mollis 
40 cm hoge vaste plant. 
Bloeit lichtgeel van mei tot in het najaar 
Bloemen geschikt voor de vaas. 

 
 

Herstaster - Aster  ageratoides ‘Asran’ 
50 cm hoge sterke vast plant. 
Bloeit violetblauw van augustus tot oktober 
Aantrekkelijk voor  vlinders en bijen. 
Bloemen geschikt voor de vaas. 
 

 
 

 Carex morrowii – Zegge 
40 cm hoge grassoort. 
Bloeit geel in mei 
 



Beeld Naam en bijzonderheden 

 
 

 Geranium  macrorrhizum 
30 cm hoge wintergroene bodem  bedekkende vaste plant 
Bloeit licht roze in mei-juni . 
Ook geschikt voor in de schaduw 
Aantrekkelijk voor  vlinders en bijen. 
 

 
 

Breed longkruid – Pulmonaria officinale 
20 cm hoge vaste plant. 
Bloeit  rose-blauw in maart-mei. 
Aantrekkelijk voor  vlinders en bijen. 
 

 
 

Waldsteinia  ternata 
Lage wintergroene groenblijvende bodembedekker  
Bloeit geel  in april-mei. 
 

 
 

Smeerwortel - Symphytum grandiflorum 
30 cm hoge snel groeiende vaste plant 
Bloeit wit in mei-juni. 
Ook geschikt in de schaduw. 
Aantrekkelijk voor  vlinders en bijen. 
 

 
 
 
 
Schaduw Als er echt weinig licht is. 

Beeld Naam 

 
 

Mansoor  - Asarum europaeum 
Lage wintergroene bodembedekker 



Beeld Naam 

 
 

Vergeet-mij-nietje  - Brunnera macrophylla 
30 cm hoge grootbladige schaduwplant 
Bloeit blauw in mei-juni 

 
 

Reuze dovenetel – Lamium orvale 
50 cm hoge bodembedekker. 
Bloeit roze in april-mei. 
Ook geschikt voor in de half schaduw 
Aantrekkelijk voor bijen en vlinders 

 
 

Pachysandra  - Pachysandra terminalis 
20 cm hoge wintergroene bodembedekker. 
Bloeit wit in maart-april. 
Ook geschikt voor  in de half schaduw. 
 

 
 

Schuimbloem  - Tiarella cordifolia 
15 cm hoge  wintergroene bodembedekker 
Bloeit wit in april-juni 
 

 
 

kleine maagdenpalm – Vinca minor 
Groenblijvende bodem bedekkende vaste plant voor halfschaduw 
en schaduw  plaatsen 
Bloeit blauw in maart-april 

 
 
 
 
 

 


