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49Bijlage V

Sierui - 
Allium nutans

Bieslook - 
Allium schoenoprasum

Sierui - 
Allium senescen

Marokkaanse kamille -
Anacyclus pyrethrum var. depressus

Klokjesbloem - Campanula 
portenschlagiana

Muurfijnstraal - 
Erigeron karvinskianus

Gele helmbloem - 
Pseudofumaria lutea

Hemelsleutel - 
Sedum spectabile

Hemelsleutel - 
Sedum telephium

Ezelsoor - 
Stachys byzantina

Zaadmengsel -
G4 of M4 - Cruydt Hoeck

 
Groendaken of bloeiende voegen -
D2 - Cruydt Hoeck

12900 - 
Dk1 Dakmengsel - De Bolderik

k, g

k, g

k, g

k, g

k, g

k, g

k, g, n

k, g, p

k, g, p

k, g, p

kleine tuin (k), grote tuin (g), 
plantsoen (p), natuurlijke omgeving (n)

nat (n), vochtig (v), 
droog (d)

breedte (b), hoogte (h) nectar (n), pollen (p),
waarde 0-5 honingbij

k, g, p, n. 
Schrale kalkrijke bodem, mits deze min. 
20 cm is.  
M4: is beter bestand tegen droogte.

k, g, p, n. 
Dunne en goed drainerende bodem van 
zuur tot kalkrijk. Bodem min. 10 cm dik.
k, g, p, n. 
Schrale kalkrijke bodem, mits deze min. 
10 cm is.

6-9

5-7

6-9

5-6

6-8

6-8

5-10

8-9

7-9

6-8

G4: 5-9
M4: 4-9

5-9

5-9

roze

wit-roze

roze

wit-geel

paars

wit-geel

geel

wit-roze

roze

roze-grijs

alle kleuren

alle kleuren

alle kleuren

v, d

v, d

v, d

v, d
kalk

v, d

v, d

v, d
kalk

v, d

v, d

v, d

v, d

v, d

v, d

30 - 20 cm

20 - 30 cm

30 - 20 cm

20 - 15 cm

30 - 20 cm

20 - 20 cm

20 - 20 cm

30 - 40 cm

30 - 40 cm

30 - 30 cm

G4: 30 - 100 cm
M4: 30 - 60 cm

30 - 60 cm

20-40 cm

n5 / p5

n3 / p0

n5 / p5 

n1 / p1-3

n3 / p3

n1 / p1

n1 / p1

n5 / p0

n4 / p0

n1 / p1

Waardevol

Waardevol

Waardevol

Naam     Geschikt voor        Bloeimaand Kleur   Waterbehoefte  Groeihoogte   Bestuiver



Sedumdak

Muurpeper -
Sedum acre

Wit vetkruid - 
Sedum album ‘ Murale’

Vetkruid - 
Sedum floriferum 
‘Wheihenstephaner Gold’
 
Sierlijk vetkruid - 
Sedum forsterianum

Vetkruid - 
Sedum hybridum ‘Immergrunchen’

Vetkruid - 
Sedum kamtschaticum

Tripmadam - 
Sedum reflexum Syn. S. rupestre

Zacht vetkruid - 
Sedum sexangulare Syn. S. 
stoloniferum

Roze vetkruid - Sedum spurium 
‘Purpurteppich’
‘Splendens’
‘Coccineum’
‘Fuldaglut’
‘Summer Glorry’

Vetkruid - 
Sedum takesimense

k, g, n

k, g, p, n

k, g

k, g

k, g

k, g

k, g, p, n

k, g, n

k, g, p, n

k, g, p

kleine tuin (k), grote tuin (g), 
plantsoen (p), natuurlijke omgeving (n)

nat (n), vochtig (v), 
droog (d)

breedte (b), hoogte (h) nectar (n), pollen (p),
waarde 0-5 honingbij

6-7

6-7

5-7

6-7

6-7

5-8

5-8

6-8

7-9

6-7

geel

wit

geel

geel

geel

geel

geel

geel

(wit) roze
tot donker 
roze

geel

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

10 - 5 cm

10 - 10 cm

10 - 10 cm

20 - 15 cm

10 - 10 cm

10 - 10 cm

20 - 15 cm

10 - 8 cm

10 - 10 cm

10 - 10 cm

n3 / p3

n3 / p3

n3 / p3

n3 / p3

n3 / p3

n3 / p3

n3 / p3

n3 / p3

n3 / p3

n3 / p3

Naam     Geschikt voor        Bloeimaand Kleur   Waterbehoefte  Groeihoogte   Bestuiver



Retentiedak

49Bijlage V

Alsem -
Artemisia stelleriana

Alsem -
Artemisia schmidtiana ‘Nana’

Zandkruid -
Arenaria montana

Gele kamille -
Anthemis tinctoria

Bergsteentijm -
Calamintha nepeta subsp. Nepeta

Karpatenklokje -
Campanula carpatica 

Rode spoorbloem -
Centranthus ruber

Viltige hoornbloem -
Cerastium tomentosum

Grote zandkool -
Diplotaxis tenuifolia

Slangenkruid -
Echium vulgare 

Zaadmengsel
G4 of M4 - Cruydt Hoeck 

 
Groendaken of bloeiende voegen - 
D2 - Cruydt Hoeck

12900 -
Dk1 Dakmengsel - De Bolderik

k, g

k, g

k, g

k, g, p, n

k, g, n

k, g, n

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

kleine tuin (k), grote tuin (g), 
plantsoen (p), natuurlijke omgeving (n)

nat (n), vochtig (v), 
droog (d)

breedte (b), hoogte (h) nectar (n), pollen (p),
waarde 0-5 honingbij

k, g, p, n. 
Schrale kalkrijke bodem, mits deze min. 
20 cm is.  
M4: is beter bestand tegen droogte.

k, g, p, n. 
Dunne en goed drainerende bodem van 
zuur tot kalkrijk. Bodem min. 10 cm dik.
k, g, p, n. 
Schrale kalkrijke bodem, mits deze min. 
10 cm is.

7-8

8-10

6

6-9

7-9

6-9

6-8

5-6

6-10

6-9

G4: 5-9
M4: 4-9

5-9

5-9

geel-grijs

geel-grijs

wit

geel

roze

paars

rood

wit

geel

blauw

alle kleuren

alle kleuren

alle kleuren

v, d

v, d

v, d

v, d

v, d

v, d

v, d

v, d

v, d

v, d

v, d

v, d

v, d

30 - 40 cm

30-20 cm

10 - 10 cm

30 - 40 cm

30 - 30 cm

25 - 25 cm

40 - 60 cm

30 - 20 cm

40 - 40 cm

40 - 60 cm

G4: 30 - 100 cm
M4: 30 - 60 cm

30 - 60 cm

20-40 cm

n0 / p1

n0 / p1

n1 / p0 

n1 / p1

n4 / p4

n3 / p3

n1 / p0

n3 / p3

n3 / p3

n3 / p3

Waardevol

Waardevol

Waardevol

Naam     Geschikt voor        Bloeimaand Kleur   Waterbehoefte  Groeihoogte   Bestuiver



Wadi - bomen en heesters

Appelbes (fruit) -
Aronia melanocarpa

Pawpaw (fruit) -
Asimina triloba

Kogelstruik -
Cephalanthus occidentalis

Gewone vogelkers -
Prunus padus

Aalbes (fruit) -
Ribes rubrum
 

Zwarte bes (fruit) -
Ribes nigrum

Kruisbes (fruit) -
Ribes uva-crispa

Grauwe treurwilg  -
Salix cinerea

Gewone vlier (fruit) -
Sambucus nigra

Gelderse roos -
Viburnum opulus

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

kleine tuin (k), grote tuin (g), 
plantsoen (p), natuurlijke omgeving (n)

nat (n), vochtig (v), 
droog (d)

breedte (b), hoogte (h) nectar (n), pollen (p),
waarde 0-5 honingbij

5

4-5

7-8

4-5

4-5

4-5

4

3-4

6-7

6

wit

rood

wit

wit

groen

rood 
groen

groen

geel

wit

wit

n-v

n-v

n-v

n-v 

n-v

n-v

n-v

n-v

n-v

n-v

110 - 150 cm

200 - 500 cm

200 - 300 cm

300 - 800 cm

100 - 200 cm

100 - 200 cm

100 - 150 cm

200 - 500 cm

200 - 300 cm

200 - 300 cm

n3 / p3

n0 / p0
(vliegen)

n4 / p0

n3 / p3

n5 / p5

n5 / p5

n5 / p5

n5 / p5

n0 / p1

n1 / p1

Naam     Geschikt voor        Bloeimaand Kleur   Waterbehoefte  Groeihoogte   Bestuiver



Wadi - kruidachtige planten

kleine tuin (k), grote tuin (g), 
plantsoen (p), natuurlijke omgeving (n)

nat (n), vochtig (v), 
droog (d)

breedte (b), hoogte (h) nectar (n), pollen (p),
waarde 0-5 honingbij

6-9

5-7

6-9

5-6

6-8

6-8

5-10

8-9

paars

rood-paars

geel

blauw

geel

geel

geel

wit

n-v

n-v

n-v

n-v

n-d

n-v

n-v 

n-v

Naam     Geschikt voor        Bloeimaand Kleur   Waterbehoefte  Groeihoogte   Bestuiver

Koninginnekruid - 
Eupatorium cannibinum

Leverkruid -
Eupatorium maculatum

Heksenmelk - 
Euphorbia esula

Smeerwortel - 
Symphytum azureum

Boerenwormkruid -
Tanacetum vulgare

Ruit -
Thalictrum flavum 
subsp. Glaucum

Ruit -
Thalictrum lucidum

Echte valeriaan (geur) -
Valeriana officinalis

k, g, p, n

k, g, p

k, g, p, n

k, g, p

k, g, p, n

k, g, p

k, g, p

k, g, p, n

50 - 100 cm

50 - 150 cm

40 - 40 cm

40 - 50 cm

80 - 150 cm

50 - 150 cm

50 - 150 cm

80 - 150 cm

n3 / p3

n3 / p3

n1 / p0

n3 / p3

n3 / p3

n0 / p3

n5 / p5

n3 / p3



Wadi - kruidachtige planten

kleine tuin (k), grote tuin (g), 
plantsoen (p), natuurlijke omgeving (n)

nat (n), vochtig (v), 
droog (d)

breedte (b), hoogte (h) nectar (n), pollen (p),
waarde 0-5 honingbij

Naam     Geschikt voor        Bloeimaand Kleur   Waterbehoefte  Groeihoogte   Bestuiver

Duizendknoop -
Persicaria amplexicaulis

Duizendknoop - 
Persicaria polymorpha

Zaadmengsel - 
G3 - Cruydt Hoeck

Zaadmengsel -
G2, M1, WV - Cruydt Hoeck

Zaadmengsel -
N1 - Cruydt Hoeck

13300 -
Dt3 Dijk en taludmengsel
De Bolderik

10500 -
Gr3 Graslandmengsel vochtig tot 
natte grond
De Bolderik

10800 - 
Ro1 Rietland en oevermengsel
De Bolderik

k, g, p

g, p, n

k, g, p, n
Zal zich op verschillende bodems heel 
verschillend ontwikkelen.

k, g, p, n
G2 is voor zwaardere bodems (veel 
soorten). M1 (weinig en vooral gewone 
soorten). WV (veel algemene soorten)

N1 (veel soorten van verschillende milieus 
/ ook zeldzame)

Veel algemene soorten (met name 
ruderale soorten)

Veel soorten (ook zeldzame)

Veel soorten (met name ruderale soorten)

7-10

6-9

5-9

G2: 5-9 
M1: 6-8
WV: 4-9

4-9

5-9

4-9

5-9

rood

wit

alle kleuren

alle kleuren

alle kleuren

alle kleuren

alle kleuren

alle kleuren

n-v

n-v

n-v

v-d

n-d

v-d

n-v

n-v

90 - 100 cm

100 - 200 cm

30 - 140 cm

G2: 50 - 110 cm
M1: 30 - 60 cm
WV: 30 - 70 cm

30 - 120 cm

20 - 150 cm

30 - 150 cm

40 - 170 cm

n5 / p0

n1 / p0

waardevol

waardevol

waardevol

waardevol

waardevol

waardevol



Groen voor steen - houtig

kleine tuin (k), grote tuin (g), 
plantsoen (p), natuurlijke omgeving (n)

nat (n), vochtig (v), 
droog (d)

breedte (b), hoogte (h) nectar (n), pollen (p),
waarde 0-5 honingbij

Naam     Geschikt voor        Bloeimaand Kleur   Waterbehoefte  Groeihoogte   Bestuiver

Europees krentenboompje - 
Amelanchier ovalis

Schijnels (geur) -
Clethra barbinervis 

Hazelaar (noten) -
Corylus avellana

(Japanse dwerg) - 
linde Tilia kiusiana

Roze acacia -
Robinia x slavinii ‘Hillieri’

 
Amandel (noten) -
Prunus dulcis ‘Robijn’

Pawpaw (fruit) -
Asimina triloba ‘prima 1216’

Amerikaanse persimoen (fruit) -
Diospyros virginiana

Pindakaasboom  -
Clerodendrum trichotomum (geur)

Bijenboom (nectar) -
Tetradium daniellii

k, g, p, n

k, g, p, n
 

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

4-5

7-8
 

2-3

7

5-6

3-4

4-5

5-6

7-9

9

wit

wit
 

geel

geel-wit

roze

roze

rood

wit

wit

wit

v-d

v
 

n-d

v

v-d

v-d

n-v

v-d

v

v-d

100 - 400 cm

100 - 200 cm
 

300 - 500 cm

200 - 400 cm

500 - 800 cm

200 - 600 cm

200 - 500 cm

500 - 800 cm

200 - 300 cm

700 - 1500 cm

n2 / p2

n2 / p0
 

n0 / p1

n5 / p5

n5 / p5

n3 / p3

n0 / p0

(vliegen)

n5 / p5

n5 / p0

n5 / p5



Groen voor steen - kruidachtige

Virginische ereprijs  -
Veronicastrum virginicum

Duizendknoop - 
Persicaria amplexicaulis

Leverkruid -
Eupatorium maculatum 

Verwant beemdkroon - 
Knautia godetii

Lavendel -
Lavandula angustifolia

Pimpernel -
Sanguisorba obtusa

Ruit -
Thalictrum flavum subsp. Glaucum

Zeekool -
Crambe cordifolia

Wingstem -
Verbesina alternifolia

Pastinaak -
Pastinaca sativa

Mengsel eenjarige akkerbloemen 
A6 -Cruydt Hoeck

k, g, p

k, g, p

k, g, p

k, g, p

k, g, p

k, g, p

k, g, p

k, g, p

k, g, p

k, g, p, n

k, g, p, n

kleine tuin (k), grote tuin (g), 
plantsoen (p), natuurlijke omgeving (n)

nat (n), vochtig (v), 
droog (d)

breedte (b), hoogte (h) nectar (n), pollen (p),
waarde 0-5 honingbij

Naam     Geschikt voor        Bloeimaand Kleur   Waterbehoefte  Groeihoogte   Bestuiver

7-9

7-10

8-9

8-10

6-7

7-9

6-7

5-7

9-10

7-9

5-8

roze

rood

rood-paars

roze

paars

roze

geel

wit

geel

geel

alle kleuren

v

n-v

n-v

v-d

v-d

v-d

n-v

v-d

v

v-d

v-d

70 - 150 cm

90 - 100 cm

50 - 150 cm

50 - 60 cm

500 - 800 cm

50 - 80 cm

50 - 150 cm

90 - 150 cm

70 - 200 cm

50 - 150 cm

60 - 100 cm

n3 / p0

n5 / p0

n3 / p3 

n3 / p3

n5 / p0

n4 / p4

n0 / p3

n3 / p3

n5 / p0

n2 /p2

waardevol



Natuurlijke regenwatervijver - kruidachtige

Watermunt - 
Mentha aquatica

Gele lis -
Iris pseudacorus

Moerasvergeet-mij-nietje  - 
Myosotis palustris

Moeraswederik -
Lysimachia thyrsiflora

Grote waterweegbree -
Alisma plantago-aquatica

Grote kattenstaart -
Lythrum salicaria

Gele watergentiaan -
Nymphoides peltata

Gewoon sterrenkroos -
Callitriche platycarpa

Krabbenscheer -
Stratiotes aloides

Grof hoornblad -
Ceratophyllum demersum

kleine tuin (k), grote tuin (g), 
plantsoen (p), natuurlijke omgeving (n)

nat (n), vochtig (v), 
droog (d)

breedte (b), hoogte (h) nectar (n), pollen (p),
waarde 0-5 honingbij

Naam     Geschikt voor        Bloeimaand Kleur   Waterbehoefte  Groeihoogte   Bestuiver

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

7-9

5-7

5-8

5-6

7-9

7-9

7-9

5-11

9-10

7-10

roze

geel

blauw

geel

roze

roze rood

geel

groen

wit

groen

n-v

n

n

n

n

n-v

n

n

n

n

50 - 80 cm

90 - 100 cm

30 - 30 cm

30 - 60 cm

40 - 100 cm

50 - 100 cm

50 - 40 cm

40 - 40 cm

40 - 30 cm

40 - 40 cm

n3 / n3

n1 / p1

n1 / p0

n1 / p1

n1 / p1

n5 / p5

n3 / p3

n0 / n0

n0 / p0

n0 / p0



Groen voor steen - kruidachtige

Kleurrijk mengsel 
ruderale soorten B1 - Cruydt Hoeck

Bloemrijk bijenmengsel met vaste 
soorten N1 - Cruydt Hoeck

Bijenmengsel met 1 en 2 jarige 
soorten N2 - Cruydt Hoeck

Bloemrijk graslandmengsel voor 
lichtere gronden G1 - Cruydt Hoeck

Eetbaar bloemenmengsel voor 
culinaire avonturen C1 - Cruydt 
Hoeck

Soorten bij 11400 - Vb2 Vlinder en 
bijenmengsel - De Bolderik

10100 - A1 Akkerbloemenmengsel 
1-jarig - De Bolderik

11500 - S1 Snijbloemenmengsel -
De Bolderik

11700 - Vog1 Vogelmengsel - 
De Bolderik

12400 - Bij3 Bijenmengsel inheems 
meerjarig - De Bolderik

12600 - E1 Eetbaar 
bloemenmengsel 1-jarig - 
De Bolderik

kleine tuin (k), grote tuin (g), 
plantsoen (p), natuurlijke omgeving (n)

nat (n), vochtig (v), 
droog (d)

breedte (b), hoogte (h) nectar (n), pollen (p),
waarde 0-5 honingbij

Naam     Geschikt voor        Bloeimaand Kleur   Waterbehoefte  Groeihoogte   Bestuiver

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

6-10

4-10

4-9

4-9

4-9

5-10

6-9

5-9

5-9

5-9

5-9

alle kleuren

alle kleuren

alle kleuren

alle kleuren

alle kleuren

alle kleuren

alle kleuren

alle kleuren

alle kleuren

alle kleuren

alle kleuren

v-d

n-d

v-d

v-d

n-d

v-d

v-d

v-d

v-d

v-d

v-d

30 - 200 cm

30 -120 cm

30 - 140 cm

50 - 100 cm

30 - 120 cm

20 - 120 cm

10 - 100 cm

40 - 120 cm

50 - 150 cm

40 - 120 cm

30 - 120 cm

waardevol

waardevol

waardevol

waardevol

waardevol

waardevol

waardevol

waardevol

waardevol

waardevol

waardevol



Strakke regenwatervijver - kruidachtige

Japanse iris -
Iris ensata

Siberische lis -
Iris sibirica

Gewone dotterbloem -
Caltha palustris subsp. palustris

Kalmoes -
Acorus calamus

Grote kattenstaart -
Lythrum salicaria ‘Blush’

Japanse holpijp -
Equisetum japonica

Witte waterlelie -
Nymphaea alba
 
 
Gekroesd fonteinkruid -
Potamogeton crispus

Brede waterpest -
Elodea canadensis
 
 
Waterviolier - 
Hottonia palustris

kleine tuin (k), grote tuin (g), 
plantsoen (p), natuurlijke omgeving (n)

nat (n), vochtig (v), 
droog (d)

breedte (b), hoogte (h) nectar (n), pollen (p),
waarde 0-5 honingbij

Naam     Geschikt voor        Bloeimaand Kleur   Waterbehoefte  Groeihoogte   Bestuiver

k, g, p

k, g, p

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p

k, g, p

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

k, g, p, n

6-7

7-10

4-5

6-7

7-9

5-8

5-8

5-8

4-7

paars

blauw

geel

groen

roze

wit

groen

groen

roze

n

n-v

n

n

n-v

n-v

n

n

n

n

50 - 90 cm

40 - 80 cm

30 - 40 cm

70 - 100 cm

40 - 80 cm

50 - 90 cm

100 - 10 cm

50 - 50 cm

50 - 50 cm

30 - 30 cm

n0 / p0

n0 / p0

n3 / p3

n0 / p0

n5 / p5

n0 / p0

n0 / p1

n0 / p0

n0 / p0

n1 / p0




