De Heliant ‐ Toegestane beplanting Natuurbegraafplaats Fryslân
HEEMPLANTEN
incl 6% btw
particulier
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Achillea millefolium

Duizendblad

Campanula rotundifolia

Grasklokje

Campanula trachelium

Ruigklokje

Centaurea jacea

Knoopkruid

Chelidonium majus

Stinkende gouwe

Digitalis purpurea

Vingerhoedskruid

Fragaria vesca

Bosaardbei

Geranium pyrenaicum

prijs/st Omschrijving

bloeitijd van

2.50

bloeitijd tot

Bloemkleur

okt

wit

Een soort die zich goed leent voor verwildering in een extensief
jun
gemaaid grasveld en zelfs heel erg schraal nog mooie zoden vormt.
Woekerend. Insectenplant.
2.50 Ze zijn er nog: die schrale bermen met een blauwe waas! Bijenplant. jun
Beschermd.
2.50 Een sterk klokje: bloeit goed en zaait zich prettig uit. Bijenplant.
jul

okt

blauw

aug

blauw

jun

okt

roodpaars

mei

okt

geel

mei

okt

lichtpurper

mei

jun

wit

Bermooievaarsbek

2.50 Je hoeft maar een enkele plant te laten gaan en dan duikt hij overal in mei
de tuin op en weeft de planten aan elkaar. Laat zich makkelijk weg
wieden. Hommel‐en bijenplant.

sep

lila

Geum urbanum

Geel nagelkruid

2.50

jul

geel

Hypericum perforatum

Sint‐janskruid

sep

geel

Leucanthemum vulgare

Gewone margriet

2.50 Een soort die zich stevig kan uitzaaien, mooi in bloemenwei. Giftig!
jun
Uitmuntende insectenplant.
2.50 Margrieten zoeken hun eigen weg. Het is een kortlevende vaste plant mei
die steeds weer op een andere (open) plek te voorschijn komt. Zeer
geschikt voor een bloemenwei. Insectenplant.

aug

wit

Linaria vulgaris

Vlasbekje

2.50 Houd van open losse grond, maar kan dan stevig woekeren. Hommel‐ jun
en bijenplant.

okt

geel

2.50 Geschikt voor verwildering in een bloemenweide. Zachte
distelachtige bloemen. Bijen‐en hommelplant.
2.50 Mooie om in de halfschaduw op wat ruigere begroeiingsplekken te
laten voortwoekeren. Zaait zich in open grond prima uit. Giftig!
Zweefvliegen.
2.50 Hij weet van uitzaaien, maar wat een feest als zo’n heel veld in bloei
staat en vol hommels zit. Geef hem de ruimte. Stinsenplant.
Hommelplant. Giftig!
2.50 Kruipt razendsnel door de tuin. Met wat meer zon krijgt hij meer
vruchten. Het geurige blad is een feest op zich. Eetbaar. Bijenplant.

Op vele plaatsen in Nederland verwilderde hoge kruidachtige plant,
rechtopstaande bloem met groene kelkbladen en 5 gele, afstaande
kroonbladen. Wortel ruikt naar kruidnagel.
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Lotus corniculatus

Gewone rolklaver

2.50 Prima soort voor een niet al te hoog groeiende bloemenweide.
Belangrijke Insectenplant. Waardplant Icarusblauwtje.

jun

okt

geel

Polygonatum multiflorum

Gewone salomonszegel

3.00 Sierlijke schaduwplant, die tot zijn recht komt als er lage begroeiing mei
omheen staat, zoals haarmos of witte klaverzuring. Ook geschikt voor
plekken onder bomen waar alleen maar blad ligt. (Denk aan eiken.)
Kruipende wortelstok. Stinsenplant.

jun

wit

Prunella vulgaris

Gewone brunel

okt

blauwpaars

Sedum telephium

Hemelsleutel

aug

purper

Silene dioica

Dagkoekoeksbloem

2.50 Mooi in een weide, maar zaait zich ook makkelijk uit op open stukjes mei
grond. Doet het goed in een extensief gemaaid grasveld. Hommel‐en
bijenplant.
3.00 De schermen zijn niet zo groot als die van de tuinplanten, maar die
jul
purperen bloemen wegen daar ruim tegen op. Hommel‐en
bijenplant.
2.50 Een soort die je een plek moet geven waar hij kan gaan en staan waar mei
hij wil. Zet hem op overhoeken, aan de voet van een heg of in een
border in de halfschaduw waar planten met vergelijkbare
eigenschappen staan. Kruist met de avondkoekoeksbloem. Hommels
en kevers.

sep

rood roze

Stachys sylvatica

Bosandoorn

2.50 Prachtige woekeraar voor in de halfschaduw. Bijvoorbeeld aan de
voet van een heg of aan een struikenrand. Hommel‐en bijenplant.

jun

aug

donkerpurper

Stellaria holostea

Grote muur (Grootbloem

2.50 Het ziet er allemaal wat teer uit, maar de plant vormt grote vlekken
zelfs in een grazige begroeiing. Bijenplant.

apr

jun

wit

Succisa pratensis

Blauwe knoop

2.50 Dit is mijn favoriete plant. Die kleine violetblauwe bolletjes hoog op
de kale stengels geven de plant iets transparants. Op mijn netvlies
zitten van die weilanden waar een transparant blauwe waas over
hangt. Vlinders, bijen en zweefvliegen.

jul

sep

blauw

Thymus pulegioides

Grote tijm

2.50 Mooie bodembedekkende soort. Blijft behoorlijk lang wintergroen.
Strenge vorst,met zon en zonder sneeuw is een kritische periode.
Komt altijd wel weer terug en zaait zich op open plekken uit.
Keukenkruid. Uitmuntende insectenplant.

jun

okt

roodpaars

Viola odorata

Maarts viooltje

2.50 Een geurig viooltje waarvan de zaden door mieren door de tuin
mrt
worden verspreid. Deze soort zoekt zijn eigen plek en vormt tapijtjes.
Stinsenplant. Bijenplant.

mei

blauwpaars
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STINZENBOLLEN (levering en aanplant in september‐november)
Anemone blanda

Oosterse anemoon

0.15 De blauwe bloemetjes met geel hart draaien met de zon mee. Een
mrt
goede soort voor op de kleigrond. Bolletjes één nacht weken voor het
planten. Plantdiepte: diepte 3‐5 cm.

apr

blauw

Anemone nemorosa

Bosanemoon

0.25 De wortelstokken kruipen in losse, humeuze grond voort. Mooi in
afwisseling met vlekken witte klaverzuring. Plantdiepte: 2‐3 cm. De
wortelstokjes mogen niet uitdrogen, vochtig bewaren. Bijenplant.
Stinsenplant in sommige delen van het land.

mrt

mei

wit

Anemone nemorosa ‘Allenii’

Bosanemoon

0.50 Deze stinsenplant komt op twee plekken in de Vechtstreek voor en
op één plek In Friesland. Hij is iets groter dan de bosanemoon en
kruipt met wortelstokken voort. Sterke groeier. Plantdiepte: 3‐5 cm.
De wortelstokjes mogen niet uitdrogen. Bijenplant.

mrt

mei

lichtblauw

Anemone ranunculoides

Gele anemoon

0.45 Als stinsenplant komt de gele anemoon alleen op de klei voor. Zelfs mrt
tussen het fluitenkruid onder de bomen komen ze omhoog.
Plantdiepte: 2‐3 cm. De wortelstokjes mogen niet uitdrogen; vochtig
bewaren. Bijenplant.

mei

geel

Arum italicum

Italiaanse aronskelk

0.75 Het leuke van deze soort is dat het blad al in het najaar boven de
mei
grond komt, zodat er de hele winter mooi blad staat. Gedurende
strenge vorstperiodes hangt het wat krom, maar daarna komt het
weer fier overeind. Bloeit onder het blad. Niet alle bollen bloeien.
Hoe gunstiger de standplaats, hoe meer bloei. Kies de plant vooral als
bladplant. Plantdiepte: 10 cm. Rode bessen.

jun

groengeel

Arum maculatum

Gevlekte aronskelk

2.00 Deze plant komt pas na de winter, in januari/februari, met het blad
boven de grond. Dat kan helemaal groen zijn of donkere vlekken
vertonen. Net als de Italiaanse aronskelk bloeien niet alle bollen.
Plantdiepte: 10 cm. Oranje bessen.

apr

mei

groenpaars

Chionodoxa sardenis

Kleine sneeuwroem

0.15 Zie grote sneeuwroem

mrt

apr

donkerblauw/wit

Chionodoxa siehei

Grote sneeuwroem

0.15 Mooi diepblauw bloeiend. Geschikt om te laten verwilderen in het
gras, maar bedenk dat blauw op een grote afstand wegvalt in het
groen. Plantdiepte: 3‐5 cm. Bijenplant.

mrt

apr

blauw/wit
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Colchicum autumnale #

Herfsttijloos

2.50 Bloeit in het najaar zonder blad. Dat komt pas in het voorjaar te
voorschijn. De knop die dan zichtbaar wordt is de zaaddoos en
belooft dan ook geen bloei. Plantdiepte: 10‐15 cm. Hommels, bijen
en zweefvliegen. Beschermd. Geen stinsenplant.

aug

nov

lila

Colchicum byzantinum #

Droogbloeier

sep

okt

lila

Corydalis cava

Holwortel

2.50 Meer en grotere bloemen dan de herfsttijloos. Het blad, in het
voorjaar, is ook groter, grover et cetera dan bij de vorige soort.
Plantdiepte: 10‐15 cm.
2.00 Op warme voorjaarsdagen worden mens en insect verrast door de
feestelijke, zoete geur van de nectar. De zaden worden door mieren
verspreid. De plant heeft paarse bloemen en soms witte. Ze worden
niet op kleur geleverd. Plantdiepte: 5‐7 cm. Hommels en bijen.

mrt

mei

paars/wit

Corydalis cava wit

Holwortel

3.00 Witbloeiende holwortel

mrt

mei

wit

Corydalis solida

Vingerhelmbloem

0.50 Ook wel Voorjaarshelmbloem. Deze plant lijkt veel op de holwortel
maar komt alleen in het rozerood voor. Doet het ook goed op wat
minder voedselrijke, minder kalkrijke grond. Muizen willen zich nog
wel eens aan deze bol te goed doen. Ook deze soort wordt door
mieren verspreid. Plantdiepte: 4‐5 cm. Hommels en bijen.

mrt

apr

rozerood

Crocus speciosus

Herfstkrokus

0.15 Verrassend in het najaar: krokussen op hoge, dunne stelen. Geef ze
stevigheid door ze ergens in en/of tussen te planten zodat ze steun
krijgen van gras of andere planten. In zwarte grond vallen ze bij
slechter weer snel om. Plantdiepte: 5‐6 cm. Bijenplant.

okt

nov

lila

Crocus tommasinianus

Boerenkrokus

0.15 Vermeerdert zich ook door middel van zaad. In een tuin met muizen
zijn krokussen muizenvoer. Plantdiepte: 5‐6 cm. Bijenplant.

feb

mrt

lila

Eranthis hyemalis

Winterakoniet

mrt

geel

Fritillaria meleagris

Wilde kievitsbloem

0.20 Een kritische soort, die het goed doet onder bomen met een wijde
feb
open kroon. Op niet te zware kleigrond is het de voorjaarsbode.
Plantdiepte: 5 cm. Bolletjes één nacht weken voor het planten.
Bijenplant.
apr
0.20 Mooie langs een vijverrand en zeker in een bloemenweide. In het
laatste geval pas maaien als het zaad rijp is. Plantdiepte: 5 cm. Bijen,
aardhommels en het leliehaantje.

mei

lichtpurper/ wit

Galanthus nivalis

Sneeuwklokje

0.30 Doet het goed onder boomkronen en bladverliezende struiken. Kan
ook in het gras. Plantdiepte: 5‐8 cm. Bijenplant.

mrt

wit
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Galanthus nivalis ‘Flore Pleno’ Dubbel sneeuwklokje

0.60 Doet het goed onder boomkronen en bladverliezende struiken.
feb
Minder geschikt voor in het gras; kan niet zo veel concurrentie aan.
Vanaf een afstand lijkt deze soort meer wit, door het wijd uitstaande
‘rokje’ dat helemaal gevuld is. Plantdiepte: 5‐8 cm.

mrt

wit

Galanthus nivalis ‘Viridapice’ # Groenpunten

1.00 Deze soort is gevonden bij een boerderij in Noord‐Holland en is geen feb
stinsenplant. Een vrij grote sneeuwklok met groene vlekken op de
buitenste drie bloemblaadjes. Plant ze onder bomen en
bladverliezende struiken. Niet in het gras! Plantdiepte: 5‐8 cm.

mrt

wit, groene punt

Hyacinthoides non‐scripta

Wilde hyacint

0.30 Deze blauwe bloeit als laatste, hoog, sierlijk en geurend. Mooi onder apr
de bomen in de schaduw. Plantdiepte: 6‐8 cm. Bijenplant.

mei

blauw

Leucojum aestivum

Zomerklokje

jun

wit

Leucojum vernum

Lenteklokje

mrt

wit

Muscari comosum #

Kuifhyacint

0.30 Mooi in de vochtige halfschaduw en aan de oever van de vijver.
apr
Plantdiepte: 10 cm. Bijenplant. Geen stinsenplant, maar inheems.
Beschermd. Giftig!
0.50 Een kritische soort voor onder bomen en struiken. Doet het niet goed feb
op de klei, maar wel op stikstofrijke plekken, daar waar het gevecht
met het zevenblad wordt gevoerd. Plantdiepte: 5‐7 cm. Bijenplant.
Giftig!
0.45 Dat donkere paars is prachtig in een bloemenweide. Je kan het effect mei
vergelijken met dat van orchideeën die ook zo kunnen opduiken.
Plantdiepte: 8‐10 cm. Bijenplant. Geen stinsenplant (vroeger
ingevoerd met fazantenvoer op de akkers).

jul

paars

Narcissus poeticus var. recurvusFazantenoogje

0.80 Ook wel Kleinbloemige dichtersnarcis. Zoet geurende, sierlijke narcis. apr
Bloeit het ene jaar beter dan het andere. Prachtig in een wat
vochtiger weide. Plantdiepte: 20 cm.

mei

wit, roodhartje

Narcissus pseudonarcissus

Wilde narcis

0.40 Vroeg bloeiende kleine trompetnarcis De buitenste bloembladen zijn mrt
zachtgeel met een gele trompet. Mooi langs een slootkant of in een
wat vochtiger boomgaard. Plantdiepte: 15 cm op zandgronden.
Kleigrond 10 cm. Zweefvliegen.

mrt

(zacht)geel

Ornithogalum nutans

Knikkende vogelmelk

0.20 Een hoge aar met zijn bloemen naar een kant gekeerd, die als ze
gesloten zijn een prachtige groene streep vertonen. Een soort toe te
passen onder bomen op lichte plekken. Groeit onder gunstige
omstandigheden als haren op een hond. Plantdiepte: 6‐8 cm.
Beschermd.

mei

witgroen
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Ornithogalum umbellatum

Gewone vogelmelk

0.20 Als je deze soort in het gras plant, valt het niet op dat het blad
afsterft als de bloemen bloeien; ze liggen dan als open witte sterren
op het gras. Een soort die je veel aantreft in boomgaarden bij
boerderijen. Plantdiepte: 5‐6 cm. Beschermd.

mei

jun

wit

Scilla bifolia

Vroege sterhyacint

0.25 Dit is de eerste, vroege, blauw‐violette bloeier van een hele reeks
blauw bloeiende bollen (tot aan mei). Hele fijne violetblauwe
bloemen. Plantdiepte: 6‐8 cm. Bijenplant.

mrt

apr

blauw

Scilla siberica

Oosterse sterhyacint

0.15 Een paar helderblauwe “grote” bloemen. Dit diepe blauw zie je niet
vanuit de verte. Plant ze onder bomen of struiken waar je geregeld
langs loopt. Plantdiepte: 6‐8 cm. Bijenplant.

mrt

apr

blauw

Tulipa sylvestris

Bostulp

0.50 Bloei stimuleren door het omwoelen van de grond in de nazomer. Er apr
is veel te doen om de bloei van de bostulp. Door ziekte sterven de
bladeren soms te vroeg af waardoor de bolmaat te klein blijft om te
kunnen bloeien. De bostulp doet het goed onder boomkronen, maar
verkiest wel de zonkant om te bloeien. Bostulpen in bloei? Het is en
blijft spannend. Plantdiepte: 10 cm. Bijenplant.

mei

geel
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