
BLAUWBAARD (CARYOPTERIS CLANDONENSIS)  

De Nederlandse naam 

is Blauwbaard. De bloemkleur is 

blauw en de bloeitijd is van ca. 

augustus tot en met oktober. De 

bladeren zijn grijsgroen. De 

volwassen hoogte van deze kleine 

heester is ca. 70 cm. Verlangt een 

plekje in de volle zon en verdraagt 

zomerse hitte redelijk, mits de 

standplaats voldoende vochthoudend 

is.  

BRUIDSBLOEM (DEUTZIA GRACILIS) 
 

De Nederlandse naam 

is Bruidsbloem. De bloemkleur is 

helderwit gevuld en de bloeitijd is 

van ca. mei tot en met juni. De 

bladeren zijn groen. De volwassen 

hoogte van deze middelgrote 

heester is ca. 300 cm. Verdraagt een 

temperatuur tot -25 gr. C. Verlangt 

een plekje in de zon of lichte 

schaduw. 

 
 
 

CHINEESKLOKJE (FORSYTHIA INTERMEDIA)  

De Nederlandse naam is Chinees 

Klokje. De bloemkleur is geel en de 

bloeitijd is van ca. april. De bladeren 

zijn groen. 

De volwassen hoogte van 

deze middelgrote heester is ca. 300 

cm. Verdraagt een temperatuur tot - 

25 gr. C. Verlangt een plekje in de 

zon of lichte schaduw. Bij voorkeur 
uit de middagzon. 

 

https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/caryopteris_%C3%97_clandonensis_heavenly_blue_blauwbaard
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/deutzia_gracilis_-_bruidsbloem
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/forsythia_%C3%97_intermedia_chinees_klokje
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/forsythia_%C3%97_intermedia_chinees_klokje


DIERVILLA (DIERVILLA SESSIFOLIA ‘BUTTERFLY’) 

De Nederlandse naam 

is Diervilla. De bloemkleur is 

geel en de bloeitijd is van ca. juni 

tot en met augustus. De bladeren 

zijn groen. De volwassen hoogte 

van deze heester is ca. 100 cm. 

Verdraagt een temperatuur tot - 

10 gr. C. Halfheester, ook als 

bodembedekker te gebruiken. 

Geschikt voor een warme plaats. 

 
 
 

GELDERSE ROOS (VIBURNUM OPULUS ‘COMPACTA’ 

De Nederlandse naam is Gelderse 

roos. De bloemkleur is wit en de 

bloeitijd is van ca. mei tot en met 

juni. De bladeren zijn groen. De 

volwassen hoogte van deze kleine 

heester is ca. 100 cm. Verdraagt een 

temperatuur tot -30 gr. C. Met 

opvallende vruchten. Verlangt een 

plekje in de halfschaduw, waar het 's 

zomers niet  te warm wordt. 

 

 
 

JAPANSE KAMPERFOELIE (LONICERA XYLOSTEUM) 

De Nederlandse naam is Japanse of 

Rode kamperfoelie. De bloemkleur is 

goudgeel en de bloeitijd is van ca. juni 
tot en met september. De bladeren zijn 

donkergroen. De volwassen hoogte van 

deze heester is ca. 300 cm. Verdraagt 

een temperatuur tot -20 gr. C. en blijft 

de gehele winter groen. Geschikt voor 

een koele, beschutte plaats. Heeft rode 
bessen. 

 

Indien niet verkrijgbaar wordt een 

tataarse struikkamperfoelie 

(Lonicera tatarica) geleverd (volwassen hoogte eveneens ca. 300 cm, roze, bloeit 

in mei-juni). Als alternatief kan ook worden gekozen voor een wilde 
kamperfoelie (Lonicera periclymenum, klimplant tot 10 meter lang, niet 

hechtend: dus klimrek of iets dergelijks nodig). 
 

https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/diervilla_sessilifolia
https://www.floravannederland.nl/planten/gelderse_roos
https://www.floravannederland.nl/planten/gelderse_roos
https://waarneming.nl/species/129674/
https://waarneming.nl/species/129674/
https://wilde-planten.nl/tartaarsekamperfoelie.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_kamperfoelie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_kamperfoelie


KRONKELHAZELAAR (CORYLLUS AVELLANA ‘CONTORTA’) 

De Nederlandse naam 

is Kronkelhazelaar. De bloemkleur 

is geel en de bloeitijd is van ca. 

februari tot en met maart. De 

bladeren zijn groen. De volwassen 

hoogte van deze middelgrote 

heester is ca. 400 cm. Verdraagt een 

temperatuur tot 

-30 gr. C. Heeft een decoratieve 

vorm. Verlangt een plekje in de zon 

of lichte schaduw. 

 

 
 

KRUIPWILG (SALIX REPENS)  

De Nederlandse naam is Kruipwilg. 

De bloemkleur is geel en de bloeitijd 

is van ca. april. De bladeren zijn 

groen. 

De volwassen hoogte van deze 

heester is ca. 100 cm. 

Verdraagt een temperatuur tot -25 

gr. C. Dwergstruik, ook als 

bodembedekker te gebruiken. 

Verlangt een plekje in de zon en 

verdraagt zomerse hitte redelijk, mits 

de standplaats voldoende 
vochthoudend is. 
 
Indien niet verkrijgbaar wordt een struikklimop (Hedera helix Arborescens) 
geleverd (wintergroen, volwassen hoogte ca. 125 cm, groen, bloeit in 
september-oktober). Let op: deze plant ziet er anders uit, maar is wel zeer 
goed voor insecten! 
 

https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/corylus_avellana_contorta_kronkelhazelaar
https://www.floravannederland.nl/planten/kruipwilg
https://plantnu.nl/hedera-helix-arborescens/


LAVENDEL (LAVENDEL ANGUSTIFOLIA)  

De Nederlandse naam is Gewone 

lavendel. De bloemkleur is 

lavendelblauw en de bloeitijd is 

van ca. juni tot en met juli. De 

bladeren zijn grijs en ongeveer 30 

cm. hoog. De volwassen hoogte 

van deze vaste plant is ca. 50 cm. 

Verdraagt een temperatuur tot - 

25 gr. C. en blijft de gehele 

winter groen. Deze plant is zeer 

geschikt voor 'de tuin op het 

zuiden'. Verlangt een zonnige, 

warme plek op niet te arme grond 

en buiten de schaduwzone van 

bomen en heesters. U kunt haar 

ook gebruiken in de rotstuin en 
de stapelmuur. 

 

 
 

RODE BES (RIBUS RUBRUM)  

De Nederlandse naam is Rode Bes 

of Aalbes. De struik is wintergroen 

en de rode besjes komen aan de 

struik van ca. april tot en met mei. 

De Rode Bes word ongeveer 90-

150 cm hoog. 

Verlangt een plekje in de zon of 

lichte schaduw. De besjes van 

deze struik zijn eetbaar (juli- 

augustus)! De besjes rijpen het 
beste in de volle zon.  

https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/lavandula_angustifolia_echte_lavendel
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/lavandula_angustifolia_echte_lavendel
https://www.floravannederland.nl/planten/aalbes


VERFBREM (GENISTA TINCTORIA)  

De Nederlandse naam 

is Verfbrem. De bloemkleur is 

geel en de bloeitijd is van ca. juni 

tot en met augustus. De bladeren 

zijn grijsgroen en blijft groen in de 

winter. De volwassen hoogte van 

deze kleine heester is ca. 80 cm. 

Verdraagt een temperatuur tot -

25 gr. C. en blijft de gehele winter 

groen. 
 

Kan goed tegen een zonnige plek 

en wordt middelhoog. 

 

Indien niet verkrijgbaar wordt een gewone brem (Cytisus scoparius) 

geleverd (volwassen hoogte ca. 100-200 cm, geel, bloeit in mei). 
 
 

VLINDERSTRUIK (BUDLEJA DAVIDII) DIVERSE SOORTEN 

De Nederlandse naam 

is Vlinderstruik. De bloemkleur is 

in diverse kleuren verkrijgbaar. en 

de bloeitijd is van ca. augustus tot 

en met september. De bladeren zijn 

donkergroen. De volwassen hoogte 

van deze kleine heester is ca. 150 

cm. Verdraagt een temperatuur tot - 

20 gr. C. Zonnig, verlangt een plekje 

in de zon en verdraagt zomerse 

warmte redelijk, mits de standplaats 
voldoende vochthoudend is. 

 

https://www.floravannederland.nl/planten/verfbrem
https://www.floravannederland.nl/planten/brem


VLINDERSTRUIK PAARS (BUDDLEJA DAVIDII ‘NANHO PURPLE’) 

De Nederlandse naam 

is Vlinderstruik. De bloemkleur is 

paars en de bloeitijd is van ca. 

augustus tot en met september. De 

bladeren zijn donkergroen. De 

volwassen hoogte van deze kleine 

heester is ca. 150 cm. Verdraagt een 

temperatuur tot -20 gr. C. Zonnig, 

verlangt een plekje in de zon en 

verdraagt zomerse warmte redelijk, 

mits de standplaats voldoende 
vochthoudend is. 

 

 
 

ZWARTE BES (RUBUS NIGRUM)  

De Nederlandse naam is Zwarte 

Bes. De struik is wintergroen en 

de zwarte besjes komen aan de 

struik van ca. april tot en met 

mei. De Zwarte Bes word 

ongeveer 90-150 cm hoog. 

Verlangt een plekje in de zon of 

lichte schaduw. De besjes van 

deze struik zijn eetbaar (juli- 

augustus)! De besjes rijpen het 
beste in de volle zon. 

 

 
 

ZWARTE VLIER (SAMBUCUS NIGRA)  

De Nederlandse naam is Vlier. De 

bloemkleur is lichtroze en de 

bloeitijd is van ca. mei tot en met 

juni. De bladeren zijn 

purperbruinrood. De volwassen 

hoogte van deze middelgrote 

heester is ca. 300 cm. Verdraagt een 

temperatuur tot -25 gr. C. Verlangt 

een plekje in de zon of halfschaduw, 
bij voorkeur uit de middagzon. 

 

 


