Kruidachtige planten
Lijst van inheemse soorten of niet-invasieve soorten die aangepast zijn aan de lokale omgeving en die kunnen worden aangeplant rond gebouwen in (voor)stedelijke gebieden

Franse naam

Aalbes

Adderwortel

Wetenschappelijke Inheemse Duurzaam
naam
soort
heid
Ribes rubrum

Persicaria bistorta

ja

ja

Blootstelling

Bodemtype
(vochtigheid)

Hoogte
(cm)

Bloei

V

halfschaduw

normaal

100 - 150

april - mei

Interessant voor wilde bijen en
voor vogels die rood fruit eten.

V

zon tot
halfschaduw

normaal tot
vochtig

20 - 80

mei oktober

Interessant voor wilde bijen en
vlinders: waardplant voor de
rups van de blauwe vuurvlinder.

50 - 100

Belang voor de biodiversiteit

Landschappelijke/
nutswaarde

Aandachtspunten

Eetbare vruchten.
Vruchtvorming in juli - augustus.

Interessant voor wilde bijen en
juli vlinders: waardplant voor de
september
rups van de distelvlinder.

Akkerdistel

Cirsium arvense

ja

V

zon

normaal tot
droog

Akkerklokje

Campanula
rapunculoides

ja

V

zon tot
halfschaduw

normaal

30 - 60

juni augustus

Akkervergeet-mijnietje

Myosotis arvensis

ja

E

halfschaduw

normaal

10 - 40

april oktober

Akkerwinde

Convolvulus arvensis

ja

V

zon

normaal tot
droog

20 - 100

juni oktober

Basilicum

Ocimum basilicum

nee

E

zon

normaal

30 - 40

juli Interessant voor wilde bijen.
september

Beemdkroon

Knautia arvensis

ja

V

zon

normaal tot
droog

20 - 80

juni Interessant voor vlinders, vogels
september en veel wilde bijen.

Beklierde
duizendknoop

Persicaria lapathifolia

ja

E

zon tot
halfschaduw

normaal

20 - 80

juli september

Interessant voor wilde bijen.

Specerijplant.

Exotische plant die voornamelijk
in potten of in de tuin wordt
gekweekt.
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Franse naam

Wetenschappelijke Inheemse Duurzaam
Bodemtype
Blootstelling
naam
soort
heid
(vochtigheid)

Hoogte
(cm)

Bloei

Belang voor de biodiversiteit

Bermooievaarsbek

Geranium pyrenaicum

ja

V

zon
halfschaduw
schaduw

Bieslook

Allium schoenoprasum

nee

V

zon

normaal

20 - 50

juni oktober

Interessant voor wilde bijen.

Boerenwormkruid

Tanacetum vulgare

ja

V

zon

normaal tot
droog

50 - 120

april oktober

Interessant voor veel wilde bijen.

Borstelkrans

Clinopodium vulgare

ja

V

zon

normaal tot
droog

80 - 100

juli Interessant voor sommige
september vlinders en sommige wilde bijen.

Boskortsteel

Brachypodium
sylvaticum

ja

V

halfschaduw

normaal

50 - 100

Interessant voor vlinders:
juni waardplant voor de rups van het
september groot dikkopje en het bont
zandoogje.

Bosvergeet-mijnietje

Myosotis sylvatica

ja

T

schaduw

normaal

10 - 50

april - juni

Interessant voor vlinders en
wilde bijen.

mei - juli

Interessant voor vlinders:
waardplant voor de rups van het
bont zandoogje.

Boszegge

Cipreswolfsmelk

Citroengele
honingklaver

Carex sylvatica

Euphorbia cyparissias

Melilotus officinalis

ja

ja

genaturalis
eerd

V

V

T

halfschaduw

zon

zon

normaal

20 - 60

normaal

droog

normaal

30 - 80

20 - 80

40 - 80

mei Interessant voor wilde bijen.
september

Landschappelijke/
nutswaarde

Aandachtspunten

Kan worden gebruikt als
bodembedekker.

Specerijplant.

Exotische plant die voornamelijk
in potten of in de tuin wordt
gekweekt.

april Interessant voor wilde bijen.
september

Produceert een wit melksap dat
Discrete geel-groene bloeiwijzen lichte brandwonden kan
veroorzaken.

Interessant voor wilde bijen
mei omdat de bloemen zeer rijk zijn
september
aan nectar.

Gele bloemen in lange trossen.
Winterharde bladeren.
Geneeskrachtige plant, ook
Groeit op alle soorten grond.
gebruikt als groenbemester in de
moestuin (verrijking van de
bodem met stikstof).
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Franse naam

Wetenschappelijke Inheemse Duurzaam
Bodemtype
Blootstelling
naam
soort
heid
(vochtigheid)

Hoogte
(cm)

Bloei

Belang voor de biodiversiteit

Dagkoekoeksbloem

Silene dioica

ja

V

halfschaduw

normaal

20 - 90

Interessant voor vlinders en
mei - oktober wilde bijen omdat de bloemen
zeer rijk zijn aan nectar.

Dille

Anethum graveolens

ja

E

halfschaduw

droog

60 - 70

juli - augustus

Interessant voor bestuivers in
het algemeen.

zon

droog

20 - 50

juni augustus

Interessant voor veel wilde bijen.

Geschikt voor rotstuinen, oude
muren, groendaken.

Grote plant met witte
bloemschermen en fijn
ingesneden bladeren.

Pas op voor de vele geteelde
variëteiten die vermeden
moeten worden.

Specerijplant.

Exotische plant die voornamelijk
in potten of in de tuin wordt
gekweekt.

Wordt gebruikt als
bodembedekker, vooral bij de
herbeplanting van verhard
terrein.

Exotische plant die voornamelijk
in potten of in de tuin wordt
gekweekt.

Achillea millefolium

ja

V

zon

normaal

10 - 50

juni november

Interessant voor vogels en veel
wilde bijen.

Echt bitterkruid

Picris hieracioides

ja

T

zon

droog

30 - 80

juli september

Interessant voor wilde bijen.

Echte guldenroede

Solidago virgaurea

ja

V

zon tot
halfschaduw

normaal

20 - 100

juli - oktober

Thymus vulgaris

Echte valeriaan

Valeriana officinalis

Exotische plant die voornamelijk
in potten of in de tuin wordt
gekweekt.

V

Duizendblad

Echte tijm

Specerijplant.

genaturalis
eerd / niet
BHG

Donderblad

Oreganum majorana

Aandachtspunten

Geen inheemse plant van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voor te behouden voor bepaalde
specifieke toepassingen zoals
groendaken.

Sempervivum
tectorum

Echte marjolein

Landschappelijke/
nutswaarde

nee

V

zon

normaal

30 - 50

Interessant voor bepaalde
soorten vlinders en wilde bijen.

juli - oktober

nee

V

zon

droog

10 - 40

mei - juli

Interessant voor vogels, vlinders
en wilde bijen.

ja

V

zon tot
halfschaduw

normaal

50 - 100

mei - juli

Interessant voor vlinders en
wilde bijen omdat de bloemen
zeer rijk zijn aan nectar.
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Franse naam

Wetenschappelijke Inheemse Duurzaam
Bodemtype
Blootstelling
naam
soort
heid
(vochtigheid)

Engels raaigras

Lolium perenne

ja

V

zon tot
halfschaduw

Geel nagelkruid

Geum urbanum

ja

V

halfschaduw

Gehoornde
klaverzuring

Oxalis corniculata

Gele dovenetel

Lamium galeobdolon

Hoogte
(cm)

normaal

20 - 60

kosten

20 - 60

Bloei

Belang voor de biodiversiteit

mei september

Interessant voor sommige
vlinders en andere insecten.
Plant die groene tapijten of
bosjes vormt, goede
bodembedekker. Extensief
groendak. Courante stoepplant.

genaturalis
eerd

V

halfschaduw
tot zon

normaal tot
droog

3 - 15

april - oktober

ja

V

halfschaduw

normaal

20 - 60

mei - juli

30 - 60

juni september

Interessant voor vlinders, wilde
bijen en zweefvliegen.

Agrimonia eupatoria

ja

V

halfschaduw

Gewone brunel

Prunella vulgaris

ja

V

halfschaduw

normaal

10 - 40

mei september

Interessant voor wilde bijen.

Gewone ereprijs

Veronica chamaedrys

ja

V

zon

normaal

20 - 50

april - juni

Interessant voor wilde bijen.

ja

E/T

zon

normaal tot
droog

10 - 30

Lotus corniculatus

ja

V

zon

normaal tot
droog

30 - 40

mei september

Gewone
Salomonszegel

Polygonatum
multiflorum

ja

V

halfschaduw
tot schaduw

normaal

30 - 60

april - juni

Lange aren met gele bloempjes.
Geneeskrachtige plant.

Houdt van maaiweiden,
braakliggend grasland, bermen
...

Paarse bloempjes.

Plant die zich over de grond kan
verspreiden en dus als
bodembedekker kan worden
gebruikt.

maart augustus

Gewone rolklaver

Vermijd siervormen, die invasief
kunnen worden.

Interessant voor veel wilde bijen.

Gewone agrimonie

Erodium cicutarium
cicutarium

Aandachtspunten

Interessant voor vlinders:
mei - oktober waardplant voor de rups van het
groot dikkopje.

droog tot
normaal

Gewone reigersbek

Landschappelijke/
nutswaarde

Interessant voor wilde bijen en
vlinders: waardplant voor de
rups van het icaruswitblauwtje.
De bloemen zijn zeer rijk aan
nectar.
Plant van het onderhout.
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Franse naam

Gewone
smeerwortel

Wetenschappelijke Inheemse Duurzaam
Bodemtype
Blootstelling
naam
soort
heid
(vochtigheid)

Hoogte
(cm)

Bloei

Symphitum officinale

ja

V

zon tot
halfschaduw

normaal

40 - 100

mei - juli

Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata

ja

V

zon

normaal tot
droog

15 - 50

mei september

Gewoon speenkruid

Ficaria verna

Gewoon struisgras

Agrostis capillaris

Giersch

Aegopodium
podagraria

ja

ja

ja

V

halfschaduw

V

zon tot

V

halfschaduw
tot schaduw

normaal

normaal

normaal

5 - 30

februari - mei

10 - 70

juni september

30 - 80

mei augustus

Belang voor de biodiversiteit

Interessant voor veel vlinders en
veel soorten wilde bijen.

Interessant voor vele soorten
vlinders en wilde bijen.

ja

V

halfschaduw

normaal

30 - 80

juni september

Grasklokje

Campanula
rotundifolia

ja

V

zon tot
halfschaduw

normaal tot
droog

10 - 60

juni september

Interessant voor veel wilde bijen.

10 - 100

maart - mei

Interessant voor vele soorten
insecten, waaronder vlinders en
wilde bijen.

30 - 60

juni september

Interessant voor vlinders:
waardplant voor de rups van de
distelvlinder.

Groot kaasjeskruid

Malva sylvestris

ja

V

T

zon

normaal

zon

normaal tot
droog

Pas op voor de vele geteelde
variëteiten die vermeden
moeten worden.

Interessant voor vlinders en voor Witte bloemen. Krachtige
veel wilde bijen, jachtwespen,
bodembedekker die goed onder
kevers ...
bomen groeit.

Holcus mollis

ja

Gele bloemen die op
boeterbloemen lijken.
Interessante vroege bloei voor
de eerste bestuivers.

Interessant voor vlinders:
waardplant voor de rups van het
oranje zandoogje en het
zwartsprietdikkopje.

Gladde witbol

Petasites hybridus

Aandachtspunten

Nuttig voor de bereiding van
plantengier.
Interessant voor veel wilde bijen. Plant die als bodembedekker kan
worden gebruikt.
Geneeskrachtige plant.

Interessant voor vlinders:
waardplant voor de rups van de
hanenpoot en het
zwartsprietdikkopje.

Groot hoefblad

Landschappelijke/
nutswaarde
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Franse naam

Groot streepzaad

Grote brandnetel

Wetenschappelijke Inheemse Duurzaam
Bodemtype
Blootstelling
naam
soort
heid
(vochtigheid)
Crepis biennis

Urtica dioica

ja

ja

T

V

zon

halfschaduw

normaal tot
droog

normaal

Hoogte
(cm)

Bloei

Belang voor de biodiversiteit

30 - 100

mei - juli

Interessant voor veel vlinders en
veel wilde bijen.

50 - 100

Dipsacus fullonum

ja

T

zon

normaal

90 - 120

mei augustus

Grote kattenstaart

Lythrum salicaria

ja

V

zon

normaal

50 - 100

juni september

Grote klaproos

Papaver rhoeas

ja

E

zon

normaal tot
droog

30 - 60

mei - juli

Arctium lappa

ja

T

zon

normaal

80 - 120

Grote wederik

Lysimachia vulgaris

ja

V

zon tot
halfschaduw

normaal tot
vochtig

50 - 100

juni augustus

Grote weegbree

Plantago major

ja

V

zon tot
halfschaduw

normaal

15 - 40

mei november

30 - 80

mei september

ja

V

zon

droog

Interessant voor vlinders in het
algemeen omdat de bloemen
zeer rijk zijn aan nectar. Vogels
lessen er hun dorst of voeden
zich met de zaadjes (putter).
Interessant voor vele soorten
vlinders en wilde bijen.

Magentakleurige bloemen in
lange aren.

Interessant voor veel wilde bijen.

Aanwezig in Brussel op
braakgrond en in perifere
gebieden. Nitrofiele plant.

Interessant voor vlinders en
juli - augustus
wilde bijen.

Grote klit

Diplotaxis tenuifolia

Aandachtspunten

Vlinders: volwassen
honingverzamelaars en
waardplant voor de rups van het
juni - oktober
landkaartje, de kleine vos, de
gehakkelde aurelia en de
atalanta.

Grote kaardenbol

Grote zandkool

Landschappelijke/
nutswaarde

Interessant voor vlinders en
wilde bijen.

Vochtig grasland.

Geneeskrachtige plant.
Interessant voor wilde bijen en
vlinders: waardplant voor het
klein geaderd witje.

Eetbare plant.
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Franse naam

Wetenschappelijke Inheemse Duurzaam
Bodemtype
Blootstelling
naam
soort
heid
(vochtigheid)

Hemelsleutel

Sedum telephium /
Hylotelephium
telephium

Hemelsleutel

Herderstasje

Herik

Hoogte
(cm)

Bloei

V

zon

droog

30 - 60

juli september

Hylotelephium
telephium

ja

V

zon

droog

30 - 60

juli Interessant voor vele soorten
september vlinders en wilde bijen.

Capsella bursapastoris

ja

E

zon tot
halfschaduw

normaal

10 - 20

maart december

30 - 80

Interessant voor vlinders:
mei waardplant voor de rups van het
september groot koolwitje en kool en het
klein geaderd witje.
Interessant voor wilde bijen aan
maart - mei het einde van het seizoen en
voor vogels.

Sinapsis arvensis

ja

E

normaal

5 - 25

20 - 40

mei augustus

Interessant voor wilde bijen en
vlinders: waardplant voor de
rups van het icaruswitblauwtje.
Interessant voor vlinders:
waardplant voor de rups van het
groot dikkopje.
Interessant voor vele soorten
vlinders en wilde bijen.

Glechoma hederacea

ja

V

halfschaduw

Hopklaver

Medicago lupulina

ja

E/T

zon

normaal tot
droog

normaal tot
droog

30 - 80

mei augustus

normaal

40 - 80

juni oktober

IJle dravik

Anisantha sterilis

ja

E

zon tot
halfschaduw

Ijzerhard

Verbena officinalis

ja

V

zon

Jacobaea vulgaris

ja

V

Interessant voor vlinders en
andere insecten.

zon tot
halfschaduw

Hondsdraf

zon

normaal tot
droog

40 - 120

Landschappelijke/
nutswaarde

Aandachtspunten
Geen inheemse plant van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voor te behouden voor bepaalde
specifieke toepassingen zoals
groendaken.

ja / niet
BHG

normaal tot
droog

Jakobskruiskruid

Belang voor de biodiversiteit

Interessant voor wilde bijen en
vlinders: waardplant voor de
juni rups van de sint-jacobsvlinder.
september
De bloemen zijn zeer rijk aan
nectar.

Interessante plant voor
groendaken.
Pionierplant, aanwezig in vele
habitats.

Giftige plant voor paarden en
runderen.
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Franse naam

Wetenschappelijke Inheemse Duurzaam
Bodemtype
Blootstelling
naam
soort
heid
(vochtigheid)

Hoogte
(cm)

Bloei

Belang voor de biodiversiteit

Cynosurus cristatus

ja

V

zon

normaal

30 - 80

mei - juli

Kandelaartje

Saxifraga tridactylites

ja

E

zon

normaal

2 - 12

maart - mei

ja

V

halfschaduw
schaduw

normaal

15 - 30

maart - mei

10 - 20

Interessant voor vlinders:
juni waardplant van de rups van het
september oranjetipje en van het klein
geaderd witje.

Kleine veldkers

Cardamine hirsuta

ja

E

halfschaduw

normaal

Klimop

Hedera helix

ja

V

schaduw

normaal

30 m

Knoopkruid

Centaurea jacea (syn.
thuillieri)

ja

V

zon

normaal

30 - 60

Knopig helmkruid

Scrophularia nodosa

ja

V

halfschaduw

normaal

40 - 80

Koninginnekruid

Eupatorium
cannabinum

ja

V

zon tot
halfschaduw

normaal

80 - 120

Koningskaars

Verbascum thapsus

ja

T

zon tot
halfschaduw

droog

50 - 200

Aandachtspunten

Interessant voor vlinders:
waardplant voor de procris.

Kamgras

Kleine maagdenpalm Vinca minor

Landschappelijke/
nutswaarde

Liefst op kalkachtige grond.

Interessant voor vlinders en
wilde bijen.

Kan worden gebruikt als
bodembedekker.

Interessant voor vlinders: kan de
citroenvlinder herbergen om te
overwinteren. Interessant voor
september - wilde bijen aan het einde van het Liaan, ook een uitstekende
seizoen, vooral voor de
oktober
bodembedekker.
klimopbij. Wordt door veel
vogels bezocht, vooral om te
nestelen.

mei - juni

Interessant voor vogels en veel
Fijn ingesneden, zeer
wilde bijen. De bloemen zijn zeer
decoratieve paarse bloemen.
rijk aan nectar.

Pas op voor gekweekte
variëteiten.

juni Interessant voor veel insecten.
september
juli oktober

Interessant voor sommige
vlinders en sommige wilde bijen.

juni november

Interessant voor wilde bijen,
diverse andere insecten
(kevers...) en vlinders:
waardplant voor de rups van de
kuifvlinder.

Gele bloemen op lange aren. De
bloei is lang en overvloedig.
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Franse naam

Korenbloem

Kropaar

Wetenschappelijke Inheemse Duurzaam
Bodemtype
Blootstelling
naam
soort
heid
(vochtigheid)

Centaurea cyanus

Dactylis glomerata

ja / niet
BHG

ja

E

V

zon

zon tot
halfschaduw

normaal

droog

Kruipend zenegroen

Ajuga reptans

ja

V

halfschaduw

normaal tot
vochtig

Kruipende
boterbloem

Ranunculus repens

ja

V

halfschaduw

normaal

Kruisbes

Lelietje-van-dalen

Liggende klaver

Ribes uva-crispa

Convallaria majalis

Trifolium campestre

ja / niet
BHG

ja

ja

V

V

E

halfschaduw

normaal

halfschaduw

normaal tot
droog

zon

normaal tot
droog

Hoogte
(cm)

30 - 60

20 - 100

Bloei

juni augustus

april september

Belang voor de biodiversiteit

Interessant voor vogels en veel
wilde bijen.

Interessant voor vlinders en
wilde bijen omdat de bloemen
zeer rijk zijn aan nectar.

mei - juni

20 - 50

mei september

Interessant voor vlinders en veel
wilde bijen.

april - mei

Interessant voor vele soorten
vlinders en wilde bijen.

10 - 20

april - juni

5 - 50

mei september

Aandachtspunten

Zeer decoratieve blauwe bloem.

De plant is niet inheems in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
maar is aanwezig in vele
mengsels van bloemenweiden.
Vermijd de gekweekte
variëteiten met een dichtere
bloeiwijze, die mogelijk steriel en
niet interessant voor bestuivers
zijn.

Interessant voor vlinders:
waardplant voor de rups van het
Kropaar
groot dikkopje en het bont
zandoogje.

10 - 40

101 - 150

Landschappelijke/
nutswaarde

Blauw-paarse bloemen, minder
vaak roze of wit. Goede
bodembedekker op vochtige
grond in halfschaduw, geschikt
voor de meeste grondsoorten.

Voortplanting door uitlopers,
een plant die zich vrij goed kan
verspreiden.

Geen inheemse plant van het
Eetbare vruchten.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Vruchtvorming in juli - augustus.
Vooral in privé-tuinen te planten.

Mooie klokvormige bloeiwijzen.

Zeer giftige plant.
Groeit voornamelijk in droog
loofhout.
Pas op voor de gekweekte roze
variëteit.

Interessant voor vlinders omdat
de bloemen zeer rijk zijn aan
nectar.
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Franse naam

Look zonder look

Wetenschappelijke Inheemse Duurzaam
Bodemtype
Blootstelling
naam
soort
heid
(vochtigheid)

Alliaria petiolata

Luzerne

Medicago sativa

Mannetjesereprijs

Veronica officinalis

Margriet

Leucanthemum
vulgare

Melganzenvoet

Chenopodium album

ja

T

zon tot

normaal tot
vochtig

Hoogte
(cm)

10 - 90

Bloei

Belang voor de biodiversiteit

Landschappelijke/
nutswaarde

april - juni

Interessant voor wilde bijen en
vlinders: waardplant voor de
rups van het oranjetipje, van het
groot koolwitje en het klein
geaderd witje.

Witte bloempjes. Plant die
gemakkelijk groeit onder bomen
en struiken, onder heggen of aan
de voet van muren.

Interessant voor wilde bijen en
vlinders: waardplant voor de
rups van het icaruswitblauwtje
en het boomblauwtje.

genaturalis
eerd

V

zon

normaal tot
droog

30 - 80

juni september

ja

V

halfschaduw

normaal

10 - 40

mei - juli

Interessant voor wilde bijen.

30 - 60

mei - juni

Interessant voor vlinders en
wilde bijen omdat de bloemen
zeer rijk zijn aan nectar.

20 - 100

juni september

Interessant voor sommige
vlinders en andere insecten zoals
kevers ...

ja

ja

V

E

zon

normaal

zon

normaal tot
droog

Moerasspirea

Filipendula ulmaria

ja

V

zon

normaal

50 - 120

juni augustus

Interessant voor vlinders omdat
de bloemen zeer rijk zijn aan
nectar. Ook interessant voor
vogels.

Muizenoor

Hieracium pilosella

ja

V

zon

droog

1 à 3m

juni - juli

Interessant voor bepaalde
soorten wilde bijen.

30 - 60

juni –
september

Muskuskaasjeskruid

Muurpeper

Malva moschata

Sedum acre

ja

ja

V

V

zon

zon

normaal

droog

5 - 15

mei augustus

Interessant voor vlinders en
wilde bijen.

Elegante plant met lichtroze
bloemen, droge en zonnige
grond.

Interessant voor vlinders en
wilde bijen.

Geschikt voor rotstuinen, oude
muren, groendaken, als
bodembedekker, vooral tussen
graven op begraafplaatsen ...
Bestand tegen warmte en koude.

Aandachtspunten

Pas op voor de vele gekweekte
variëteiten.
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Franse naam

Wetenschappelijke Inheemse Duurzaam
Bodemtype
Blootstelling
naam
soort
heid
(vochtigheid)

Hoogte
(cm)

Bloei

Belang voor de biodiversiteit
Interessant voor vogels, vlinders
en wilde bijen (bloemen zeer rijk
aan nectar).

Landschappelijke/
nutswaarde

Paardebloem

Taraxacum sp.

ja

V

zon

normaal

10 - 50

maart november

Paarse dovenetel

Lamium purpureum

ja

E

zon tot
halfschaduw

normaal

10 - 20

maart december

Interessant voor veel vlinders en
Kan het hele jaar door bloeien in
wilde bijen, vooral in het
gunstige omgevingen.
voorseizoen.
Interessant voor wilde bijen,
diverse andere insecten en
vlinders: waardplant voor de
rups van de koninginnenpage.

Peen

Daucus carota

ja

T

zon

normaal

20 - 100

mei september

Penningkruid

Lysimachia
nummularia

ja

V

halfschaduw

normaal

10 - 60

juni augustus

Interessant voor wilde bijen.

april - juni

Interessant voor vlinders:
waardplant van de rups van het
oranjetipje en van het klein
geaderd witje.

Pinksterbloem

Cardamine pratensis

ja

V

halfschaduw

normaal

20 - 50

Rapunzelklokje

Campanula
rapunculus

ja

T

zon

normaal

20 - 50

Reuzenzwenkgras

Festuca gigantea

ja

V

schaduw

vochtig

50 - 150

juni september

Interessant voor vlinders:
waardplant voor de rups van het
bont zandoogje.

Rietzwenkgras

Festuca arundinacea

ja

V

zon

normaal

60 - 100

mei - juli

Interessant voor vlinders:
waardplant voor de rups van het
groot dikkopje.

Robertskruid

Geranium
robertianum

ja

E

halfschaduw

normaal

20 - 60

mei augustus

Interessant voor vogels en veel
wilde bijen.

Aandachtspunten
Past zich aan vele grondsoorten
aan.

Verdraagt een vrije grote
verscheidenheid aan habitats.

juni - oktober Interessant voor wilde bijen.

Kan worden gebruikt als
bodembedekker.
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Franse naam

Rode klaver

Rood zwenkgras

Roze vetkruid

Wetenschappelijke Inheemse Duurzaam
naam
soort
heid

Trifolium pratense

Festuca rubra

Sedum spurium /
Phedimus spurius

Rozemarijn

Rosmarinus
officinalis

Rozetsteenkers

ja

ja

genaturalis
eerd

Blootstelling

V

zon

V

halfschaduw
tot zon

V

zon

Bodemtype
(vochtigheid)

normaal

normaal

droog

Hoogte
(cm)

10 - 50

30 - 80

15 - 30

nee

V

zon

droog

30 - 100

Arabidopsis arenosa

ja

T

halfschaduw

droog

20 - 80

Ruig klokje

Campanula
trachelium

ja

V

halfschaduw

normaal

30 - 100

Ruwe smele

Deschampsia
cespitosa

ja

V

halfschaduw

normaal

30 - 150

Schaduwgras

Poa nemoralis

ja

V

halfschaduw

normaal

20 - 80

Bloei

Belang voor de
biodiversiteit

Landschappelijke/
nutswaarde

Aandachtspunten

Interessant voor wilde bijen en
vlinders: waardplant voor de
mei - oktober rups van het icaruswitblauwtje.
De bloemen zijn zeer rijk aan
nectar.

mei - juli

Interessant voor vlinders:
waardplant voor de rups van het
oranje zandoogje.

juli - augustus Interessant voor wilde bijen.

Roze stervormige bloemen.
Geschikt voor rotstuinen, oude
muren, groendaken,
bodembedekking. Zeer goed
bestand tegen warmte en koude.

februari - mei Interessant voor veel wilde bijen. Specerijplant.

Exotische plant die
voornamelijk in potten of in de
tuin wordt gekweekt.
Verdraagt vorst, als de bodem
niet vochtig is.

Vooral te gebruiken op
extensieve groendaken.

april

juli - augustus Interessant voor veel wilde bijen.

juni augustus

Interessant voor vlinders:
waardplant voor de rups van het
bont zandoogje.

Interessant voor vlinders:
juni - oktober waardplant voor de rups van het
groot dikkopje.
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Franse naam

Schapenzuring

Wetenschappelijke Inheemse Duurzaam
naam
soort
heid

Rumex acetosella

Scherpe boterbloem Ranunculus acris

Schijfkamille

Matricaria discoidea

Sint Janskruid

Hypericum
perforatum

Bloodstelling

Bodemtype
(vochtigheid)

Hoogte
(cm)

ja

V

zon

normaal tot
droog

10 - 50

ja

V

zon tot
halfschaduw

normaal

30 - 60

mei Interessant voor wilde bijen.
september

genaturalis
eerd

E

zon

normaal tot
droog

20 - 40

juni november

ja

V

zon

normaal

20 - 80

juni Interessant voor vlinders, wilde
september bijen en kevers.

Echium vulgare

ja

T

zon

normaal tot
droog

40 -90

Slanke sleutelbloem

Primula elatior

ja

V

halfschaduw

normaal

10 - 30

V

zon tot
halfschaduw

normaal

Plantago lanceolata

Belang voor de biodiversiteit

Interessant voor vlinders:
april waardplant voor de kleine
september
vuurvlinder.

Slangenkruid

Smalle weegbree

Bloei

ja

Speerdistel

Cirsium vulgare

ja

T

zon

normaal tot
droog

Stinkende ballote

Ballota nigra

ja

V

zon

normaal

mei oktober

Interessant voor vogels en voor
veel wilde bijen.

Interessant voor bestuivers
maart - mei omdat de bloemen zeer rijk zijn
aan nectar.

10 - 60

april oktober

Interessant voor vlinders:
waardplant voor de rups van de
distelvlinder.

50 - 150

juni oktober

Interessant voor wilde bijen en
vlinders: waardplant voor de
rups van de distelvlinder.

30 - 80

Landschappelijke/
nutswaarde

Aandachtspunten

Wortelstokplant die zich
gemakkelijk verspreidt en kan
worden gebruikt als
bodembedekker.

Bloemen die variëren van roze
tot felblauw wanneer ze rijp zijn.
De stengels zijn behaard. Kan
worden gebruikt op extensieve
groendaken.

Slanke sleutelbloem

juni Interessant voor wilde bijen.
september
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Franse naam

Wetenschappelij
ke naam

Inheemse
soort

Stinkende gouwe

Chelidonium majus

ja

Straatgras

Tripmadam

Poa annua

Sedum rupestre

ja

ja / niet
BHG

Duurzaam
Bodemtype
Blootstelling
heid
(vochtigheid)
V

E

V

zon tot
halfschaduw

zon

normaal

normaal

Hoogte
(cm)

Bloei

30 - 80

mei september

5 - 30

zon

droog

15 - 30

10 - 30

Belang voor de biodiversiteit
Interessant voor vlinders, wilde
bijen en andere insecten.

juni augustus

Interessant voor vlinders en
wilde bijen.

Tuinwolfsmelk

Euphorbia peplus

ja

E

zon

Valse salie

Teucrium
scorodonia

ja

V

halfschaduw

normaal

30 - 80

juni september

Interessant voor sommige wilde
bijen.

Varkensgras

Polygonum
aviculare

ja

E

zon tot
halfschaduw

normaal

10 - 80

mei november

Interessant voor de vogels die de
zaden lusten.

20 - 80

mei augustus

Vlinders: volwassen
honingverzamelaars en
waardplant voor de rups van het
oranje zandoogje en het groot
dikkopje.

30 - 100

mei september

Veldzuring

Poa pratensis

Rumex acetosa

ja

ja

V

V

zon

zon

normaal

normaal

Aandachtspunten

Bijtend oranje-geel melksap.

Interessant voor vlinders:
waardplant voor de rups van het
mei-augustus oranje zandoogje, het bruin
zandoogje, het bont zandoogje
en de procris.

normaal tot
droog

Veldbeemdgras

Landschappelijke/
nutswaarde

Interessant voor vlinders en
heel het jaar
wilde bijen.

Geschikt voor rotstuinen, oude
muren, groendaken, als
bodembedekker, vooral tussen
graven op begraafplaatsen ...
Bestand tegen warmte en koude.

Geen inheemse plant van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voor te behouden voor bepaalde
specifieke toepassingen zoals
groendaken.

Produceert een wit melksap dat
Discrete geel-groene bloeiwijzen lichte brandwonden kan
veroorzaken.

Interessant voor vlinders:
waardplant voor de kleine
vuurvlinder.
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Franse naam

Wetenschappelij
ke naam

Inheemse
soort

Duurzaam
Bodemtype
Blootstelling
heid
(vochtigheid)

Hoogte
(cm)

Bloei

Interessant voor vlinders:
waardplant voor de
teunisbloempijlstaart.

Zeer mooie roze-paarse
Interessant voor vlinders en veel
bloeiwijzen in langwerpige
wilde bijen.
trossen.

Belang voor de biodiversiteit

Landschappelijke/
nutswaarde

Viltige
basterdwederik

Epilobium
parviflorum

ja

V

zon

normaal

30 - 80

juni september

Vingerhoedskruid

Digitalis purpurea

ja

T/V

halfschaduw

normaal

50 -120

mei september

Vlasbekje

Linaria vulgaris

ja

V

zon

normaal tot
droog

30 - 80

juni - oktober

Vogelmuur

Stellaria media

ja

E

zon

normaal

5 - 40

heel het jaar

Vogelwikke

Vicia cracca

ja

V

halfschaduw

normaal

30 - 200

juni augustus

Vroegeling

Erophila verna /
Draba verna

ja

E

zon

normaal

5 - 15

Wilde cichorei

Cichorium intybus

ja

V

zon

normaal

10 - 100

Wilde marjolein

Origanum vulgare

ja

V

zon

normaal tot
droog

20 - 40

juli september

Wilde narcis

Narcissus pseudonarcissus

ja

V

zon tot
halfschaduw

normaal

20 - 40

maart - april

Wilde reseda

Reseda lutea

ja

T

zon

normaal tot
droog

25 - 50

mei september

Interessant voor vlinders en veel Bermen, droge braakgrond, ruw
wilde bijen.
grasland, spoorwegballast ...

Wilgeroosje

Chamerion
angustifolium /
Epilobium
angustifolium

juni september

Roze-rode bloemen. De vrucht
vormt langwerpige capsules met
zaden met zijdeachtige witte
pluimpjes.

ja

V

zon

normaal tot
droog

30 - 200

maart - mei

Aandachtspunten

Lichtroze bloempjes.

Zeer giftige plant.

Interessant voor vlinders en
wilde bijen.

Interessant voor vele soorten
vlinders en wilde bijen.
Interessant voor vlinders
(waardplant voor de rups van
het oranjetipje) en de bestuivers
aan het begin van het seizoen.

juli - augustus Interessant voor wilde bijen.
Interessant voor veel vlinders en Zeer geurige geneeskrachtige en
wilde bijen.
aromatische plant.

Interessant voor bestuivers in
het algemeen en voor vogels.
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Franse naam

Wetenschappelij
ke naam

Wit vetkruid

Sedum album

Witte honingklaver

Melilotus albus

Inheemse
soort

Duurzaam
Bodemtype
Blootstelling
heid
(vochtigheid)

Hoogte
(cm)

Bloei

zon

droog

10 - 30

juni - juli

Interessant voor vlinders en
wilde bijen.

genaturalise
erd

T

zon

normaal

50 - 120

juni september

Interessant voor wilde bijen.

Witte bloemen in lange trossen.

Interessant voor wilde bijen en
vlinders: waardplant voor de
mei - oktober rups van het icaruswitblauwtje.
De bloemen zijn zeer rijk aan
nectar.

V

zon tot
halfschaduw

normaal

10 - 40

Wolfskers

Atropa belladonna

ja

V

halfschaduw

normaal

50 - 100

juni augustus

Wouw

Reseda luteola

ja

T

zon

normaal tot
droog

50 - 120

mei september

Potentilla anserina

Zwarte bes

Ribes nigrum

Zwarte toorts

Verbascum nigrum

Geen inheemse plant van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voor te behouden voor bepaalde
specifieke toepassingen zoals
groendaken.

V

ja

Zilverschoon

Aandachtspunten

ja / niet
BHG

Trifolium repens

Sedum sexangulare

Landschappelijke/
nutswaarde
Geschikt voor rotstuinen, oude
muren, groendaken, als
bodembedekker, vooral tussen
graven op begraafplaatsen ...
Bestand tegen warmte en koude.

Witte klaver

Zacht vetkruid

Belang voor de biodiversiteit

ja / niet
BHG

ja

V

V

zon

halfschaduw

droog

normaal

Interessant voor wilde bijen.

Witte bloemen.

Geneeskrachtige plant.

Zeer giftige plant.

Interessant voor vlinders en veel Bermen, droge braakgrond, ruw
wilde bijen.
grasland, spoorwegballast ...

Geschikt voor rotstuinen, oude
muren, groendaken.

Geen inheemse plant van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voor te behouden voor bepaalde
specifieke toepassingen zoals
groendaken.

5 - 15

juli - augustus

20 - 40

mei september

Interessant voor bestuivers
omdat de bloemen zeer rijk zijn
aan nectar.

Zilverschoon

Geen inheemse plant van het
Eetbare vruchten.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Vruchtvorming in juli - augustus.
Vooral in privé-tuinen te planten.
Gele bloemen met purperachtig
hart.

ja / niet
BHG

V

zon

normaal

100 - 150

april - mei

Interessant voor vele soorten
vlinders en wilde bijen.

ja

V

halfschaduw

normaal

40 - 100

juli september

Interessant voor insecten in het
algemeen.
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V = vaste (winterharde) plant
A = eenjarige plant
B = tweejarige plant
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