BIJVRIENDELIJKE PLANTENKALENDER
Het hele jaar bloeiende planten in de tuin geschikt voor wilde bijen en honingbijen
FEBRUARI – MAART
Bollen
Winteraconiet (Eranthis hyemalis) geel; zand, klei, vochtig;
Boerenkrocus (Crocus tommasinianus) paarsblauw; zon, lichte schaduw,
Bonte Crocus (Crocus vernus) paars of wit; zon;
Sneeuwklokje (Galanthus nivalis) wit
Bollen kunnen onder bladverliezende struiken en in gazons worden geplant.
Gras op die plek pas maaien als de bladeren van de bollen verdroogd zijn.
Vaste planten
Kerstroos (Helleborus niger) wit, roze; klei, leem (kalk) en humus; (halfschaduw
Dwergheesters
Voorjaarsheide (Erica carnea) Paarsroze; zand, veen; zon
Kleine bomen
Gele kornoelje (Cornus mas) geel, herfst rode eetbare bessen; zon, lichte schaduw
MAART-APRIL
Bollen

Vaste planten

Heesters
Kleine bomen

APRIL – MEI
Bollen
Vaste planten

Tweejarigen
Heester

Fruitstruiken

Bomen
MEI - JUNI
Bollen
Vaste planten

Tweejarigen
Gevelplanten

Blauwe druifjes (Muscari botryoides) blauw; vochtig; gazon
Vingerhelmbloem (Corydalis solida ) of Holwortel (Corydalis cava) roze; (half)schaduw
Oosterse sterhyacint (Scilla siberica) blauw; vochtig; zand, klei
Gevlekt longkruid (Pulmonaria officinalis) blauwroze;(half)schaduw; onder struiken
Bodembedekkende smeerwortel (Symphytum grandiflorum) bleekgeel; zon, halfschaduw
Sleutelbloem (Primula - alle soorten) geel of andere kleuren,
Japanse Kwee (Chaenomeles japonica) rood; geurende gele vruchten voor gelei
Kerspruim (Prunus cerasifera) wit; roodbruin blad, eetbare gele of rode kerspruimen; zand, klei
Amandel (Prunus dulcis) roze; eetbare vrucht; zon

Wilde boshyacint (Scilla non-scripta, Scilla hispanica) blauw, wit;vochtig; lichte schaduw
Kruipend zenegroen (Ajuga reptans) blauwpaars; bodembedekker; zand, leem; zon, lichte schaduw
Pinksterbloem (Cardamine pratensis), rozewit; in gazon, eromheen maaien tijdens bloei
Overblijvende ossentong (Pentaglottis sempervirens)
Judaspenning (Lunaria annua) paars, wit; witte zaaddozen; zon, halfschaduw
Mahonie (Mahonia aquifolium) geel; blad groenblijvend, licht stekelig, herfstkleur;blauwe bessen; zand,
veen; kan onder bomen en grote struiken
Sleedoorn (Prunus spinosa) wit; blauw eetbaar pruimpje voor gelei of likeur; zon, lichte schaduw
Rode bes, Zwarte bes, Kruisbes, Braam, Framboos, Blauwe bes
Rode Ribes (Ribes sanguineum) rozerood; zon, lichte schaduw
Skimmia (Skimmia japonica) rood-wit; groenblijvend; zand, veen; halfschaduw
Fruitbomen Appel, Peer, Pruim, Zoete kers; Mispel, lichtroze of wit; zon; humeuze grond

Bieslook (Allium schoenoprasum) rozeviolet; eetbaar
Alle Klokjesbloemen Campanula;s) blauw, wit; zon, lichte schaduw
Kattenkruid (Nepeta x faassenii) lichtblauw; zon
Bloedooievaarsbek (Geranium sanguinum)roodpaars; zand, leem; zon
Gewone brunel (Prunella vulgaris) paars; zand, leem; zon, halfschaduw
Damastbloem (Hesperis matronalis) tweejarig/vast; wit; zon, lichte schaduw
Kamperfoelie (Lonicera nitida) roomwit; groenblijvend; zon, halfschaduw
Klimhortensia (Hydrangea anomala) roomwit; zon en schaduw
Klimroos, b.v. Rosa x Boobie James, R. Kiftsgate (ramblers, veel ruimte!) wit; zon; ook geschikt om in
boom of op schuurtje te laten klimmen

Heesters

Kleine Bomen
JUNI – JULI
Bollen
Vaste planten

Eenjarigen
Gevelplanten

Heesters

Blauwe regen (Wisteria sinensis) blauw, paars, wit; leem, klei; zon
Hondsroos (Rosa canina) witroze; eetbare rozebottels; humeuze
grond
Spaanse aak (Acer campestre) bloei onopvallend geelgroen; blad
gele herfstkleur
Brem (Cytisus scoparius) geel; groenblijvend; droog zand
Kolkwitzia (Kolkwitzia amabilis) roze; zand, klei, leem
Meidoorn (Crataegus monogyna, C. laviegata) wit; rode bessen voor vogels; zon

Reuzenlook (Allium giganteum) lilaroze; zon; zand, klei;
Echte lavendel (Lavandula angustifolia) blauwpaars; geurend; zon; droge klakhoudende grond;
Stokroos (Althaea rosea) donkerrood, roze, wit; zon, halfschaduw
Geitenbaard (Aruncus diocius) wit – roomwit; son, halfschaduw; zandige klei, klei
Knoopkruid (Centaurea jacea) lichtblauw
Ooievaarsbek (Geranium, b.v. G.macrorrhizum,pratense, endressii, sanguineum, robertianum)
Beemdkoon (Knautia arvensis) lila; zand, zandige klei; zon
Grote kattenstaart (Lytrum salicaria) paarsrood; vochtige grond; zon
Keukenruidenplanten Tijm, Marjolijn, Rozemarijn, Steentijm, Citroenmelisse, Pepermunt, Wijnruit
Reseda (alle Reseda-soorten) wit; zon; zand, klei, leem
Afrikaantjes (Sterafrikaantjes en Grote Afrikaantjes) Tagetes; roodgeel, geelbruin; zon
Bosrank (Clematis vitalba) wit; decoratieve witte zaadpluizen; zand, klei
Hop (Humulus lupulus) groen; niet op zeeklei; zon en schaduw
Bruidsluier (Fallopia baldschuanica)wit; zon
Fuchsia (Fuchsia magellanica) rood, purperrood; geen zware klei; zon

AUGUSTUS – SEPTEMBER
Vaste planten
Beklierde kogeldistel (Echinops sphaerocephalus) grijsblauw; zand, klei; zon
Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum, E. purpureum) roze, donkerrood ; vochtig; zon, lichte
schaduw
Japanse anemoon (Anemone japonica hybride) wit of roze;
Rudbeckia (Rudbeckia fulgida) geel met donker hart; zon, 06-0.9m hoog
Vetkruid (Sedum spectabile) roze, rood; zon
Liatris (Liatris spicata)purper; vochtig, maar niet nat; zon
Eenjarigen
Dille (Anethum graveolens) groen; zon, halfschaduw
Gevelplanten
Trompetbloem (Campsis radicans, C.tagliabuana) rood; vochthoudende grond; zon
Wingerd (Ampelopsis aconitifolia) groen; herfstkleur rood; zon, schaduw
Clematis (Clematis tangutica) geel;
SEPTEMBER – NOVEMBER
Vaste planten
Herfstaster (Aster ; alle soorten) wit, paars, lila; matig vochtig, zon
Eenjarigen
Cosmea (Cosmos bipinnatus) rood, roze, wit; zon
Gevelplanten
Klimop (Hedera helix)
Struiken
Dwergmispel (Cotoneaster congestus) wit; zand, leem; (giftige) bessen voor vogels
Olijfwilg (Elaeagnus pungens) groenblijvens; zilverachtig blad; leem, klei; zon
NOVEMBER – MAART
Eenjarigen
Kleinbloemige viooltjes (Viola)
Kleine boom
Voorjaarskers (Prunus subhirtella) lichtroze; niet te droge grond; zon
Eenjarigenmengsel voor de hele zomer: Akkerbloemenmengsel van De Cruidthoek (Korenbloem,
Goudsbloem, Gele mosterd, Klaproos, Gele ganzebloem);
Gazon
Maaibaar bloemrijk grasmengsel van De Cruydthoek en Vreekens Zaden of los zaaien van soorten.
Meer informatie: alles over Groningen Zoemt: www.nmfgroningen.nl
kwekerijen van wilde en biologische planten: www.cruydthoeck.nl/particulier - www.vreeken.nl
meer informatie over bijvriendelijk tuinieren: www.bijenhelpdesk.nl - www.drachtplanten.nl www.zutphenbijenstad.nl/bloemenkalender.html - www.imkerpedia.nl

