
: dit pakket bevat voedselplanten voor bijen en vlinders. 

: dit pakket draagt zaden of bessen die vogels aantrekken of biedt broedplaats. 

 

Klimplanten 
Een vaak vergeten element van het natuurgroen zijn de klimplanten die zorgen voor een leuke variatie in de tuin en lelijke muurtjes kunnen verbergen of 
opfleuren. Hun bloemen lokken vele leuke en nuttige insecten naar de tuin en tussen de takken kunnen vogels zich verstoppen of nestjes maken. Daarenboven 
zorgt de groene bedekking van een muur voor bijkomende isolatie, warmteregeling, … en vormt het een natuurlijke regenmantel die de muur beschermt. 
Als de muur waartegen de plant opgroeit van een goede kwaliteit is, vormen de planten geen gevaar voor gevelbeschadiging. Wel moet er aandacht geschonken 
worden aan de regenpijpen en dakgoten. Klimplanten geven trouwens een rustgevend karakter aan de anders strakke, kale muren.  
Een aanrader voor iedereen die van een mooie en natuurvriendelijke omgeving houdt. 
De groeihoogte van een klimplant wordt meestal bepaald door het steunvlak (muur, traliewerk, pergola, …). Indien er een groot verschil is tussen de 
weergegeven groeihoogte en de beschikbare hoogte, zal de klimplant overhangen en mogelijk regelmatig teruggesnoeid moeten worden. 
 
Klimplant is de algemene omschrijving voor klim-, rank-, en slingerplanten. Het onderscheid wordt op volgende manier gemaakt: 

• Zelfhechtende planten of "hechters":  
Zij hechten zich op eigen kracht vast aan een ondergrond door middel van hechtwortels (bv. klimop), of met ranken met zuignapjes (bv. wingerd). De 
verankering met hechtwortels gebeurt door wortelharen die nauwelijks in de onderlaag doordringen.  

• Rankplanten of "rankers":  
Deze planten klimmen met behulp van omgebouwde organen die in de plaats van bv. bloemen of bladeren worden aangemaakt (bv. Clematis) en zich om 
steunpunten winden. 

• Slingerplanten of "winders":  
Hoofdscheuten en/of nevenscheuten slingeren (winden) zich rond takken, draden of andere klimhulpen (bv. bruidssluier en kamperfoelie). 

o Rechtswindende planten: twijg draait met de zon mee.  
o Linkswindende planten: twijg draait tegen de zon in.  

• Steunklimmers of "enteraars":  
Deze soorten kunnen zich met behulp van doornen of stekels vasthaken aan andere objecten of planten. (geen van de aangeboden soorten, maar bv. 
klimrozen, braam en winterjasmijn) 

 
Alle klimplanten, behalve de zelfhechtende en sommige enteraars, hebben een klimhulp nodig. Zij het een traliewerk, draden of een hek. Houd hiermee 
rekening bij de keuze van je planten. 
 

Clematis vitalba 
Bosrank 
Inheems! Rankklimmer. De plant heeft een klimhulp nodig. 
Vele witte bloemen van juni tot september, groen blad, bladverliezend, zon tot halfschaduw (wortel in schaduw), 3-15 m hoog, 5-8 m breed, licht giftige vruchten  
 
Deze plant uit onze streken groeit best in halfschaduw, in de zomer 3 tot 5 uur zon per dag. Hij staat liefst niet in volle zon, wat beschut tegen de wind en verkiest 
een vochtige bodem. 
De kleine roomwitte bloemen groeien in schermvormige pluimen. Ze verspreiden een lichte amandelgeur. Na de bloei veranderen de bloemen in zilverachtige 
zaadpluimen. 
  
prijs: 7,53 euro/plant 
formaat: 1,5L 

Hedera helix 
Klimop 
Inheems! Zelfhechtend. Heeft geen klimhulpen nodig. 
Kleine groengele bloemen, bloeiperiode september-oktober, groen blad, altijd groen, half of volle schaduw, 3-30 m hoog, 3-12 m breed, licht giftige vruchten 
 
Klimop is een van de weinige altijd groene inheemse planten. Hij wordt erg oud en kan daardoor grote oppervlakten goed bedekken. De plant stelt erg weinig eisen 
aan zijn standplaats, maar een plaatsje in de schaduw of halfschaduw is aangewezen. 
De bladeren van jonge planten zijn licht tot donkergroen en gelobd waar deze van oudere planten glanzend groen en ruitvormig zijn.  
 

prijs: 2,65 euro/plant  
formaat: P9 
 

Humulus lupulus 
Hop 
Inheems! Rechtswindende slingerplant. De plant heeft een klimhulp nodig. 
Kenmerkende bellen, bloeiperiode mei-juni. Enorm sterke groeier (10 cm/dag) die elke winter tot aan de grond afsterft en maximaal 8-10 m lang wordt.  
 
Er zijn mannelijke en vrouwelijke planten, maar enkel de vrouwelijke planten hebben de typische grote bellen. Hopbellen worden nog  steeds gebruikt in bier en 
hebben een kenmerkende geur.  
Jonge hopscheuten zijn eetbaar en worden in de keuken gebruikt. 

prijs: 7,42 euro/plant  
formaat: 1,5L 

 

Hydrangea anomala ssp. Petiolaris 
Klimhortensia 
Beperkt zelfhechtend. Best klimhulp voorzien. 
Grote witte bloemschermen, bloeiperiode juni-juli, diepgroen blad, bladhoudend, zon tot halfschaduw, vochtige standplaats, 2,5-15 m hoog, 2-5 m breed 

Een geschikte plant voor een schaduwplekje of om in halfschaduw te plaatsen. Een perfecte plant om tegen een noordmuur te plaatsen. Hij verdraagt zon mits de 



voet van de plant beschermd wordt tegen direct zonlicht. 
De bloem is opgebouwd uit grote vlakke bloemschermen. De kleine groene bloemen zijn de vruchtbare bloemen, de grotere witte bloemen zijn steriel. Een 
bloemscherm kan 20 tot 25 cm breed worden. Pas na enkele jaren ontstaan er bloemen op het éénjarig hout. De kleine zaaddoosjes zijn gegeerd door sommige 
vogels. De glanzend groene bladeren verkleuren in de herfst geel. 
In het begin groeit de plant zeer traag, en wordt hij best wat vastgebonden. 

prijs: 4,24 euro/plant  
formaat: 2L 
 

Lonicera periclymenum 
Wilde Kamperfoelie 
Inheems! Slingerplant (rechtswindend). De plant heeft een klimhulp nodig. 
 
Lonicera periclymenum 'Belgica Select', wilde kamperfoelie maar ook wel rode boskamperfoelie genoemd, bloeit voornamelijk in de periode juni - augustus met 
wit-gele bloemen aan de binnenkant en purperrood naar roze aan de buitenkant van de bloemen. De bloemknoppen van de Lonicera periclymenum 'Belgica Select' 
zijn purperrood tot roze. Het witte deel van de bloemen verkleurt in de loop van de tijd naar geel. Na de bloei vormt Lonicera periclymenum 'Belgica Select' relatief 
weinig helderrode bessen. Heeft licht giftige vruchten. 
De standplaats van Lonicera periclymenum 'Belgica Select' dient zonnig tot licht beschaduwd te zijn. Omdat de voet van deze kamperfoelie door teveel zonlicht kan 
verbranden kan je het beste de voet van Lonicera periclymenum 'Belgica Select' beplanten. Lonicera periclymenum 'Belgica Select' is een mooie klimplant die 
uitstekend geschikt is voor een plek tegen de pergola of klimrek. Lonicera periclymenum 'Belgica Select' maakt uitlopers van 4 tot 5 meter. 
 
prijs: 4,24 euro/plant 
formaat: 1,5L 

Vitis vinifera “Boskoop Glory” 
Blauwe druivelaar 
Glorie van Boskoop is een redelijk snelgroeiende druivenplant met heel lange ranken. In een jaar kunnen de ranken wel tot een lengte van 7 m uitgroeien. De plant 

heeft grote, lichtgroene bladeren en is in ons land winterhard. De wijnstok bloeit in de zomer, met onopvallende groene bloempjes. Deze worden druk door bijen 

bevlogen. Uit de bloemen ontstaan in de loop van de zomer en herfst langzaam de druiventrossen, met matig grote, donkerblauwe vruchten die heerlijk smaken.  

Glorie van Boskoop groeit het best op een zonnige, beschutte standplaats. Voor planten die tegen een muur komen, maak je best een voldoende groot plantgat 

omdat de grond hier minder goed is. Rondom de druif vul je het gat op met een mengsel van grond en goed verteerde compost. Een wijnstok moet je van jongsaf 

leiden (= ranker). Een goede methode is om bijvoorbeeld langs de muur draden te spannen. Met zijn draaiende klimranken zorgt de wijnstok dan zelf voor houvast. 

Als men veel druiven wil, is nauwgezet snoeien heel belangrijk. Doe dat wel vóór eind februari, omdat anders de sapstroom op gang gekomen is. Ieder jaar kweekt 

men er een etage bij. Zo draagt de wijnstok ook onderaan blad en krijgt maximaal licht. 

 
prijs: 5,30 euro/plant 
 

Vitis Vinifera “Vroege van der Laan” 
Witte druivelaar 
 
Vitis vinifera "Vroege van der Laan" is een oude, maar nog steeds vrij populaire witte buitendruif met een krachtig opgaande vorm en grote, drie tot vijflobbige, 
middengroene bladeren die in de herfst mooi goudgeel kleuren. Deze populaire witte buitendruif bloeit in april en mei met onopvallende, groenachtige, geurende 
bloempjes en in de late zomer gevolgd door kleine zoete geelwitte druiven (één van de oude traditionele rassen). Vitis vinifera "Vroege van der Laan" houdt van 
een standplaats in volle zon of halfschaduw met een zuidelijke of westelijke oriëntatie en prefereert een neutrale tot kalkrijke bodem. De plant is goed winterhard, 
droogtetolerant, lokt bijen en vlinders en is geschikt voor muurbeplanting, trellis, hekwerken, patio en serrebeplanting. 

 
prijs: 5,30 euro/plant 

 

 
 
 



Struiken 

Vlinderstruik 
Buddleja davidii 
 
Vlinderstruik, ook herfstsering genoemd, bloeit vanaf juli. De zoetgeurende bloemaren lokken vooral vlinders (koolwitje, citroenvlinder, kleine en grote vos, 
atalanta), maar trekken ook andere insecten aan. Het is een bladverliezende heester die zich in iedere tuin thuisvoelt. Hij kan 3 m hoog worden. 
De vlinderstruik is een sterke plant die weinig eisen aan de bodem stelt. Maar een warme standplaats in de volle zon zal de bloei bevorderen. Van een 
vochtige bodem houdt hij niet. 

prijs: 2,97/plant       
plantgrootte: 40/60 stamomtrek   

 

Gelderse roos 
Viburnum opulus 
 
In mei en juni wit bloeiende heester. De rode bessen sieren de struik. Geschikt voor elke tuin. Heeft liefst een vochtige bodem. 
Opgepast! Alle delen zijn (licht) giftig. 
 
prijs: 1,00 euro/plant 

formaat: 80/100 plantgrootte  

 

Spork  
Rhamnus frangula 
 
Fraaie heester die nauwelijks eisen stelt aan de bodem. Ongeremd wordt hij zo’n 5 m hoog. De bloemen zijn onopvallend maar erg in trek bij bijen, hommels 
e.d. Interessant als ook andere planten bestoven moeten worden. De besjes zijn niet eetbaar voor ons, maar wel in trek bij vogels. De struik bloeit erg lang, 
van mei tot de herfst! De vruchtjes zijn eerst geel, vervolgens rood, bij rijpheid zwart en een lekkernij voor vogels. Het is een goede nectarplant voor bijen.  
 
formaat: 80/100 plantgrootte 

prijs: 0,95 euro/plant            

 

Gele Kornoelje 
Cornus mas 
 
Forse struik (tot 5 m) die al in februari helder geel bloeit en een belangrijke voedselbron is voor vroege bijen en hommels. De bessen zijn nadien erg geliefd bij 
vogels, maar ook lekker voor ons. 
De gele kornoelje is niet kieskeurig wat zijn standplaats betreft maar heeft een voorkeur voor kalkhoudende gronden. Snoei wordt goed verdragen, maar is 
bijna niet nodig. Af en toe wat oude takken verwijderen is voldoende. Mooie herfstkleur. 
 
prijs: 0,95 euro/plant 
plantgrootte: klein plantgoed, 60/80 plantgrootte  

Rode Kornoelje 
Cornus sanguinea 
 
Plant met kenmerkende rode takken. Vooral de jonge twijgen zijn felrood. De bladeren zijn lichtgroen en in het voorjaar, voor het ontluiken van de bladeren, 
bloeit de plant met witte bloesems. De besjes zijn in het najaar erg geliefd bij vogels. Zonder snoei kan deze plant 4 m hoog worden. Grote bladeren en 
daarom past hij prima in een (grove) haag. Deze plant verdraagt redelijk wat schaduw. 
 
prijs: 0,95 euro/plant 
formaat: 80/100 plantgrootte 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bodembedekkers 
Zenegroen (Ajuga reptans ‘Atropurpurea’) 
Inheems! Sterke groeier, expansief. 
Tot 15 cm hoge inheemse bodembedekker (40 cm hoge bloemen). Zenegroen palmt de grond in met zijn wortelstokken en bedekt de bodem relatief snel. Het blad 
is bronsbruin en de plant bloeit blauw in april-mei. Deze soort verkiest een beschaduwde ietwat vochtige standplaats (bv. onder boom of struik). In de winter 
behoudt de plant een deel van zijn bladeren. 
 
formaat: P9 / (half)schaduw / vochtig tot nat / lichte bodem ook op zware vochthoudende bodem / bloei: apr-mei / aangewezen 5 à 7 planten/m²   
prijs: 0,95 euro/plant 
 

Bosaardbei (Fragaria vesca) 
Inheems! 
Dit is de wilde versie van de cultuuraardbei. Zowel de witte bloem als de aardbeien zijn kleiner van formaat, maar veruit superieur in geur en smaak. Dit is een 
typische plant voor schaduwrijke zones. De plant vermeerdert zich makkelijk met uitlopers. Bosaardbeien vormen geen dichte matten maar geven wel wat extra 
aan de onderbegroeiing. De aardbeien trekken allerlei gasten aan en zijn ook een smakelijk tussendoortje. De plant wordt 5-10 cm groot, de bloemen schieten op 
tot 20 cm. 
 
formaat: P9 / (half)schaduw / droog tot vochtig / lichte bodem / bloei: mei-juli / aangewezen 5 tot 9 planten/m²  
prijs: 0,85 euro/plant 
 

Ooievaarsbek ‘Spessart’ (Geranium macrorrhizum ‘Spessart’) 
Sterke groeier, expansief. 
Sterke geranium, ook op droge plaatsen. De bladeren geuren enorm bij aanraking. Passend voor zonnige standplaatsen in rotstuin en border. De wit tot lichtroze 
bloemen tonen zich in juni-juli. De plant wordt 30-40 cm hoog. 
In de herfst krijgen de oudere bladeren een rode kleur en blijven de jonge bladeren groen.  
 
formaat: P9 / zon tot (half)schaduw / zware vochthoudende tot droge bodem / aangewezen 5 à 8 planten/m²  
prijs: 0,90 euro/plant 
 

Wilde Marjolein (Origanum vulgare) 
Ingeburgerd, winterhard. Sterke groeier, expansief. 
Deze bodembekkende plant kan ook in de keuken gebruikt worden. Hij wordt 15-30 cm hoog en draagt van juli tot september een scherm van roos-paarse 
bloempjes. Bij wrijving geeft de plant een typische geur af. Zet zich door middel van uitlopers voort. Deze plant ligt erg goed in de markt bij bijen, hommels en 
vlinders. 
Gebruik: kruiding (blad), gedroogd en vers 
 
formaat: P9 / zon / droog tot vochtig / lichte bodem / bloei: juli-sept / aangewezen 7 à 8 planten/m² 
prijs: 0,90 euro/plant 
 

De grote brunel, Bijenkorfje (Prunella grandiflora) 
Inheems! Sterke groeier, expansief.  
De plant wordt 30-60cm hoog. De blauwpaarse bloeivorm lijkt op een bijenkorf. Zet zich voort met een kruipende stengel die herkenbaar is door zijn vierkante 
vorm. 
 
formaat: P9 / zon tot half- schaduw / droog tot vochtig / alle bodems / bloei: juni-okt/ aangewezen 9  tot 11 planten/m² 
prijs: 0,90 euro/plant 
 

Kleine maagdenpalm (Vinca minor) 
Inheems! Sterke groeier, expansief. 
Een prima bodembedekkende plant met een rijke en langdurige blauwpaarse bloei (jan-mei). De heldergroene bladeren blijven gans het jaar behouden en vormen 
een mooie achtergrond voor de bloemen. 
Maagdenpalm geeft de voorkeur aan halfschaduw en schaduw en niet te droge ondergrond. 
 
formaat: P9 / (half)schaduw / vochtig tot nat / lichte bodem / bloei : jan-mei / aangewezen 7 à 9 planten/m²  
prijs: 0,85 euro/plant 
 

 

 

 


