
De Heliant - Toegestane beplanting Natuurbegraafplaats Fryslân

Heemplanten
incl 6% btw

particulier

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam prijs/st Omschrijving bloeitijd van bloeitijd tot Bloemkleur

Centaurea jacea Knoopkruid 2.50 Geschikt voor verwildering in een bloemenweide. Zachte 

distelachtige bloemen. Bijen-en hommelplant.

jun okt roodpaars

Digitalis purpurea Vingerhoedskruid 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!

mei okt lichtpurper

Leucanthemum vulgare Gewone margriet 2.50 Margrieten zoeken hun eigen weg. Het is een kortlevende vaste 

plant die steeds weer op een andere (open) plek te voorschijn 

komt. Zeer geschikt voor een bloemenwei. Insectenplant.

mei aug wit

Polygonatum multiflorum Salomonszegel 3.00 De salomonszegel is een sierlijke schaduwplant, die tot zijn 

recht komt als er lage begroeiing omheen staat, zoals haarmos 

of witte klaverzuring. Ook geschikt voor plekken onder bomen 

waar alleen maar blad ligt. (Denk aan eiken.) Kruipende 

wortelstok. Stinsenplant.

mei 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 

worden verspreid. Deze soort zoekt zijn eigen plek en vormt 

tapijtjes. Stinsenplant. Bijenplant.

mrt mei blauwpaars
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Stinzenbollen (levering en aanplant in september-november)

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 gewone bosanemoon en 

kruipt met wortelstokken voort. Sterke groeier. Plantdiepte: 3-5 cm. 

De wortelstokjes mogen niet uitdrogen. Bijenplant.

mrt mei lichtblauw

Arum italicum Italiaanse aronskelk 0.75 Het leuke van deze soort is dat het blad al in het najaar boven de 

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.

mei jun groengeel

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 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.

sep okt lila

Corydalis cava Holwortel 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

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 0.20 Een kritische soort, die het goed doet onder bomen met een wijde 

open kroon. Op niet te zware kleigrond is het de voorjaarsbode. 

Plantdiepte: 5 cm. Bolletjes één nacht weken voor het planten. 

Bijenplant.

feb mrt geel

Galanthus nivalis Sneeuwklokje 0.30 Doet het goed onder boomkronen en bladverliezende struiken. Kan 

ook in het gras. Plantdiepte: 5-8 cm. Bijenplant.

feb mrt wit
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Leucojum vernum Lenteklokje 0.50 Een kritische soort voor onder bomen en struiken. Doet het niet 

goed op de klei, maar wel op stikstofrijke plekken, daar waar 

het gevecht met het zevenblad wordt gevoerd. Plantdiepte: 5-7 

cm. Bijenplant. Giftig!

feb mrt wit

Narcissus pseudonarcissus Wilde narcis 0.40 Vroeg bloeiende kleine trompetnarcis De buitenste 

bloembladen zijn 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 mrt

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

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ab van Middelkoop 06-5040 6467, of De Heliant 0516-441980
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