
Bloemen langs de vijver
Deze bloemen houden van water. Ze staan aan de waterkant of in nat grasland. 
Sommige soorten kunnen zelfs vanaf de kant het water in groeien.

naam vast bloemkleur bloeitijd hoog   opmerking
(cm)

Barbarakruid 2-j geel april-juni 20-90
Blauw glidkruid vast blauw juni-sept. 30-60 w
Brunel vast paars mei-herfst 5-45 b, w
Dotterbloem vast geel april-mei 20-50
Echte koekoeksbloem vast rose/lila mei-juli 30-60
Echte valeriaan vast rose juni-sept 60-120 w
Gele lis vast geel mei-juli 40-120
Gewone bereklauw 2-j/vast wit juni-herfst 90-150 w
Gewone engelwortel vast wit juli-sept. 30-120
Gewone wederik vast geel juni-aug. 60-150 w
Kattestaart vast rose/lila juni-sept. 60-120
Koniginnekruid vast rose juli-sept. 50-150
Kruipend zenegroen vast blauw april-juni 10-15 w, schaduw
Langbladige Ereprijs vast blauw juli-aug. 60-120
Moerasspiraea vast wit juni-aug. 60-120 w
Moerasvergeet-me-niet vast blauw mei-aug. 15-30 w, veel licht
Penningkruid vast geel juni-aug. 5-10 b, w
Pinksterbloem vast rose april-juni 5-20
Smeerwortel vast paars of wit mei-aug. 30-90 schaduw
Watermunt vast rose juli-herfst 30-100 w
Wilde bertram vast wit juli-sept. 30-90

Wilde planten worden al gauw
beschouwd als onkruid. Onze inheemse
planten hebben echter ook mooie,
opvallende bloemen. Bovendien is een
gevarieerde, natuurlijke tuin een paradijs
voor vogels, insecten en andere dieren.
Voordat u aan de slag gaat, moet u zich 

Wilde planten...
een verrijking

realiseren dat elke plantensoort eisen
stelt aan: 
• de grondsoort,
• de hoeveelheid vocht in de bodem,
• de hoeveelheid licht.
Kies planten die passen bij de omstan-
digheden in de tuin, deze laten zich op
hun mooist zien. 

Waarschuwingen:
• Verzamel geen planten en zaden in de 

vrije natuur. Er is Nederlands zaad te 
koop.

• Zaad uit het buitenland is niet optimaal 
aangepast aan het Nederlandse 
klimaat. 

• Inheemse soorten met gevulde 
bloemen zijn voor nectarzoekende 
insecten waardeloos.

• Bedenk dat ook een inheemse tuin 
onderhoud vraagt.

• In de tabellen geeft de laatste kolom 
opmerkingen. 
b = bodembedekker, 
w =  woekeraar. Als woekeraars het  
naar de zin hebben, krijgen weinig 
andere planten een kans.

naam 2-jarig  bloemkleur bloeitijd hoog  opmerking
of vast (cm)

Boerenwormkruid vast geel juli-sept 60-120 w 
Duizendblad vast wit juni-okt 15-50 w
Gewone rolklaver vast geel mei-herfst 5-40 b
Gewoon biggekruid vast geel juni-sept 50-100
Gewoon vlasbekje vast geel juni-herfst 30-90
Grasklokje vast blauw juni-herfst 15-60
Muskuskaasjeskruid 2-j/vast rose juli-sept. 30-70
Ruig klokje vast blauw juli-sug. 60-90
Sint janskruid vast geel juni-sept. 20-80
Vingerhoedskruid 2-j paars of wit mei-okt. 30-150
Zeepkruid vast rose juli-sept. 40-100
Beemdooievaarsbek vast blauw juni-juli 30-90 ook vocht, 

kalk, schaduw
Echt knoopkruid vast paars juni-herfst 10-120 ook vocht
Margriet vast wit/geel mei-aug. 30-60 ook vocht en 

kalk

Bermbloemen
Deze rijk bloeiende soorten groeien het uitbundigst in de volle zon, of hoogstens licht
beschaduwd. Ze houden van een droge tot vochtige bodem. 



Bloemen van bos en bosrand
De echte bossoorten bloeien vooral in het voorjaar wanneer de bomen nog niet 
volop in blad staan. Later bloeiende soorten staan overwegend in de schaduw aan 
de bosrand. 

naam 2-jarig  bloemkleur bloeitijd hoog  opmerking
of vast (cm)

Bosandoorn vast paars juli-sept. 50-100 w
Dagkoekoeksbloem 2-j/vast rose/lila mei-sept. 30-90
Daslook vast wit april-juni 20-40 b, w
Geel nagelkruid vast geel mei-juli 30-60
Gele dovenetel vast geel april-juni 20-50 b, w
Gevlekte dovenetel vast paars april-herfst 20-50 b, w
Lievevrouwebedstro vast wit mei-juni 10-35 b, w
Longkruid vast rose/paars maart-mei 10-50 b
Look-zonder-look 2-j wit april-juni 15-90
Stinkende gouwe 2-j/vast geel mei-herfst 30-90

Eénjarige akkerbloemen
Wilt u de mooi bloeiende éénjarige akkerbloemen in de tuin,
dan moet u jaarlijks een stukje grond omwerken, anders kiemen
de zaden niet.

naam bloemkleur bloeitijd hoog (cm)
Bolderik rose/lila juni-juli 20-100
Driekleurig viooltje paars/geelwit april-okt. 5-40
Echte kamille wit mei-juli 10-40
Echte korenbloem blauw juni-aug. 30-60
Gele ganzebloem geel juni-herfst 30-60
Gewone klaproos rood juni-juli 20-60
Grijskruid wit juni-sept. 20-50
Hazepootje rose/wit juli-herfst 5-30

Bloemen van droog grasland
Op een zonnige plaats met kalkhoudende bodem maak je met deze soorten 
een bloemrijk duingrasland.

naam 2-jarig  bloemkleur bloeitijd hoog  opmerking
of vast (cm)

Blaassilene vast wit j uli-sept. 30-60
Brede ereprijs vast blauw mei-juli 10-50
Geel walstro vast geel juni-herfst 5-120 b, w
Gele kamille 2-j/vast geel juni-sept. 30-60
Jacobskruiskruid 2-j geel juni-sept. 30-100
Karthuizer anjer vast rose/lila juni-aug. 30-45
Middelste teunisbloem 2-j geel juni-sept. 50-150
Slangenkruid 2-j blauw mei-sept 30-100
Veldsalie vast blauw mei-juli 30-60
Viltganzerik vast geel juni-juli 15-30 b
Wilde marjolein vast rose juli-sept. 30-60
Wouw 2-j witgeel juni-sept. 50-100
Zwarte toorts vast geel juni-sept 60-150


