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Hieronder een totaaloverzicht van alle vermeldingen in mijn database.  
Van lang niet alle soorten heb ik zaden. Staat er echter iets bij dat de nieuwsgierigheid wekt, stuur dan gerust een mail. Ik kijk dan even na of ik er misschien wat 
zaden van heb.  

 

   

     

Geslacht Soort Nederlands Type 
hardheid 

Zaaibeschrijving 

Achillea filipendulina Geel Duizendblad HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Achillea millefolium Duizendblad HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Achillea ptarmica Wilde Bertram HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Acorus gramineus Kalmoes HP juli-september ter plekke zaaien; kiemt volgend voorjaar; uitdunnen op 
5 cm; opkweken 

Aethionema cordifolium Aethionema HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Agastache   Kolibrimunt HHP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Agastache cana Kolibrimunt HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Agastache foeniculum Anijsplant HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Agastache foeniculum Kronkelbloemige Dropplant HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 



Agastache hybrida Kolibrimunt HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Agastache hybrida Dropplant HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Agastache rugosa Dropplant HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Agastache urticifolia Anijsplant HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Allium   Reuzesierui HP juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen 
op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken 

Allium aflatunense Sierui HP juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen 
op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken 

Allium carinatum ssp. 
pulchellum 

Sierui HP juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen 
op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken 

Allium cepa  Ui HP juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen 
op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken 

Allium cernuum Look HP juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen 
op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken 

Allium christophii Sierui HP juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen 
op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken 

Allium cyaneum Sierui HP juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen 
op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken 

Allium cyathophorum  Sierui HP juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen 
op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken 

Allium cyathophorum v farreri Sierui HP juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen 
op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken 

Allium fistulosum Bieslook, Rode HP juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen 
op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken 

Allium flavum Gele Look HP juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen 
op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken 



Allium karataviense Puinlook HP juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen 
op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken 

Allium neapolitanum Sierui HP maart-april in zaaibakje of potje / niet te dik zaaien / opkweken / juli-
september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / opkweken / 
vers zaad gebruiken 

Allium ostrowskianum Sierui HP juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen 
op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken 

Allium platycaule Sierui HP juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen 
op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken 

Allium sativum Knoflook HP vanaf september ter plekke zaaien of in een pot zaaien / kiemt volgend 
voorjaar / uitdunnen op 5 cm / opkweken / vers zaad gebruiken 

Allium schoenoprasum Bieslook HP maart-april in zaaibakje of potje / niet te dik zaaien / opkweken en 
oogsten / juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / 
opkweken / vers zaad gebruiken 

Allium schubertii Sierui HP maart-april in zaaibakje of potje / niet te dik zaaien / opkweken / juli-
september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / opkweken / 
vers zaad gebruiken 

Allium senescens Duitse Knoflook HP maart-april in zaaibakje of potje / niet te dik zaaien / opkweken en 
oogsten / juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / 
opkweken / vers zaad gebruiken 

Allium siculum Nectaroscordum HP juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen 
op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken 

Allium sphaerocephalon Kogellook HP juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen 
op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken 

Allium  tuberosum Chinese of Knoflook bieslook HP maart-april in zaaibakje of potje / niet te dik zaaien / opkweken en 
oogsten / juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / 
opkweken / vers zaad gebruiken 

Allium ursinum Daslook HP juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen 
op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken 

Anemone coronaria  Anemoon HP maart-april in potten in koude bak / juni-juli ter plekke /  kiemt 
langzaam en onregelmatig / vers zaad gebruiken 

Anemone sylvestris Bosanemoon HP maart-april in potten in koude bak / juni-juli ter plekke /  kiemt 
langzaam en onregelmatig / vers zaad gebruiken 

Anethum graveolens Dille A vanaf mei bij voorkeur ter plekke/ uitdunnen op 20 cm 



Aquilegia   Akelei HP februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / 
opkweken / uitplanten, koelkiemer 

Aquilegia   Gevuldbloemige akelei HP februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; 
uitplanten, koelkiemer 

Aquilegia   Langgespoorde Akelei HP februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / 
opkweken / uitplanten, koelkiemer 

Aquilegia   Kortgespoorde dubbele akelei HP februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / 
opkweken / uitplanten, koelkiemer 

Aquilegia   Kortgespoorde wilde akelei HP februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / 
opkweken / uitplanten, koelkiemer 

Aquilegia alpina Alpen Akelei HP februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / 
opkweken / uitplanten, koelkiemer 

Aquilegia rockii Lage gevulde akelei HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Aquilegia shockleyi Lage Akelei HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Aquilegia skinneri Mexicaanse Akelei HP februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; 
uitplanten, koelkiemer 

Arabis blepharophylla   HP maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke 
zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / 
lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks bedekken 

Arabis caucasia Randjesbloem HP maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke 
zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / 
lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks bedekken 

Arabis ferdinandcoburgii   HP maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke 
zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / 
lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks bedekken 

Arabis koehleri   HP maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke 
zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / 
lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks bedekken 

Arabis pumila   HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 



Arabis x arendsii Scheefbloem HP maart-april of juli-september zaaien / lichtkiemer 

Asclepias fruticosa Zijdeplant HHP juni-juli ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm 

Asclepias incarnata Zijdeplant HP januari-februari zaaibakje in koelkast / na 4 weken naar 
kamertemperatuur / na ontkiemen koeler / verspenen / opkweken en 
oppotten / najaar uitplanten / ter plekke zaaien juli-oktober / 
kiemtemperatuur 20C / evt. een koudeperiode. 

Asclepias syriaca Parkietjesplant/Papegaaiplant HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Asclepias tuberosa Zijdeplant HHP januari-februari zaaibakje in koelkast / na 4 weken naar 
kamertemperatuur / na ontkiemen koeler / verspenen / opkweken en 
oppotten / najaar uitplanten / ter plekke zaaien juli-oktober / 
kiemtemperatuur 20C / evt. een koudeperiode. 

Aster  alpinus Alpenaster HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Aster amellus Bergaster HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Aster chinensis   HHA maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Aster  cordifolius Herfstaster HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Aster dumosus Herfstaster HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Aster lateriflorus Aster HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Aster  novae-angliae Nieuw Engelse Aster HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 



Aster novi-belgii Nieuw-Nederlandse Aster HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Aster  x frikardii Aster HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Astilbe arendsii Spirea HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Astilbe chinensis Chinese Spirea HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Atriplex hortensis Tuinmelde HA van april tot eerste week juli en van september t/m oktober ter plekke 
zaaien / uitdunnen op 15 cm 

Berzelia galpinii   HP februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; 
uitplanten, koelkiemer 

Borago officinalis Komkommerkruid A april-juli ter plekke zaaien; uitdunnen op 15 cm 

Dicentra formosa Gebroken Hartje HP juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen 
op 5 cm / opkweken / vers zaad gebruiken 

Dicentra macrocapnos Gebroken Hartje HP juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen 
op 5 cm / opkweken / vers zaad gebruiken 

Dicentra spectabilis Gebroken Hartje HP juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen 
op 5 cm / opkweken / vers zaad gebruiken 

Digitalis  ciliata Vast Vingerhoedskruid HP maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke 
zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / 
eventueel koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks 
bedekken 

Digitalis ferrugina Roestig vingerhoedskruid HB maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke 
zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / 
eventueel koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks 
bedekken 

Digitalis grandiflora Vast Vingerhoedskruid HP maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke 
zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / 
eventueel koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks 
bedekken 



Digitalis heywoodii Vingerhoedskruid  HB maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke 
zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / 
eventueel koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks 
bedekken 

Digitalis lanata Wollig Vingerhoedskruid HB maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke 
zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / 
eventueel koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks 
bedekken 

Digitalis leavigata Vingerhoedskruid, vast HB maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke 
zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / 
eventueel koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks 
bedekken 

Digitalis lutea Geel vingerhoedskruid HP maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke 
zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / 
eventueel koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks 
bedekken 

Digitalis  mertonensis Vingerhoedskruid HB maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke 
zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / 
eventueel koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks 
bedekken 

Digitalis obscura Vast Vingerhoedskruid HP maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke 
zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / 
eventueel koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks 
bedekken 

Digitalis parviflora Chocolade Vingerhoedskruid HHP maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke 
zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / 
eventueel koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks 
bedekken 

Digitalis  purpurea Vingerhoedskruid HB maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke 
zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / 
eventueel koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks 
bedekken 

Campanula incurva Klokjesbloem HP juli-augustus in potten in onbeschermde koude bak en na het 
ontkiemen overwinteren in beschermde koude bak en uitplanten in 
juni / bloei volgt het jaar erop / plantafstand 30 cm 

Campanula medium Marietteklokje HB maart-april of juli-september ter plekke zaaien / kiemplanten 
beschermen 



Campanula persicifolia Prachtklokje HP maart-april of juli-september ter plekke zaaien / kiemplanten 
beschermen 

Campanula primulifolia Klokjesbloem HP juli-augustus in zaaibakje in onbeschermde koude bak of ter plekke 
zaaien / beschermd overwinteren 

Caryopteris divaricata Blauwe Spirea HP juli-september in potjes of zaaibakje of ter plekke zaaien / zaden licht 
bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Caryopteris x clandonensis Blauwe Spirea HP juli-september in potjes of zaaibakje of ter plekke zaaien / zaden licht 
bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Chrysanthemum   Margriet HP maart-april of juli-september in rijen ter plekke zaaien / uitdunnen op 
10 cm, najaarszaaisels uitdunnen in het voorjaar 

Chrysanthemum coccineum Margriet   maart-april of juli-september in rijen ter plekke zaaien / uitdunnen op 
10 cm, najaarszaaisels uitdunnen in het voorjaar 

Coreopsis grandiflora Meisjesogen HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Coreopsis lanceolata Meisjesogen HHP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Curcurbita pepo kleine sierpompoenen A april in zaaibakje onder glas / ter plekke in september-oktober / 
verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten 

Deschampsia cespitosa Ruwe Smele HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Digitalis purpurea  Vingerhoedskruid HB maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke 
zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / 
eventueel koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks 
bedekken 

Digitalis  thapsi Slanke Vingerhoedskruid HB maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke 
zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / 
eventueel koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks 
bedekken 

Dipsacus fullonum Kaardenbol HB half mei tot half augustus op een zaaibed of ter plekke / opgekweekte 
planten in het najaar verplanten naar de plek van bestemming 

Dipsacus sylvestris Grote Kaardenbol HB half mei tot half augustus op een zaaibed of ter plekke / opgekweekte 
planten in het najaar verplanten naar de plek van bestemming 



Doronicum pardalianches Voorjaarszonnebloem HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Fibigia clypeata Romeinse Schildjes HP april-juli in zaaibakje in koude bak / kan een koudeperiode nodig 
hebben verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende 
ontwikkeld is uitplanten 

Ficus carica Vijg HHP gehele jaar binnen bij 24 C / kiemt langzaam 30/90 dagen / steriele en 
kiemkrachtige zaden (steriele blijven in water drijven) / lichtkiemer, 
zaden licht met zaaigrond bedekken 

Fuchsia magellanica Bellenplant HP februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; 
uitplanten, koelkiemer 

Gaillardia aristata Kokardebloem HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Gaillardia hybride Kokardebloem HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Gaillardia pulchella Kokardebloem HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Gaillardia x grandiflora Kokardebloem HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Gaillaridia bicolor Kokardebloem HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Geranium asphodeloides Ooievaarsbek HP februari-maart of september - oktober in potten in een onbeschermde 
koude bak / aanvijlen / koelkiemer / ter plekke vroege voorjaar en juli - 
oktober 

Geranium cantabrigiense Ooievaarsbek HP februari-juli of september-oktober gecontroleerd of ter plekke 

Geranium himalayense Ooievaarsbek HP februari-maart of september - oktober in potten in een onbeschermde 
koude bak / aanvijlen / koelkiemer / ter plekke vroege voorjaar en juli - 
oktober 



Geranium macrorrhizum Rotsooievaarsbek HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Geranium sylvaticum Bosooievaarsbek HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Geranium x oxonianum Ooievaarsbek HP februari-maart of september - oktober in potten in een onbeschermde 
koude bak / aanvijlen / koelkiemer / ter plekke vroege voorjaar en juli - 
oktober 

Gypsophila paniculata Pluimgipskruid HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Gypsophila repens Kruipend gipskruid HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Helianthella quinquenervis Snijzonnebloem HP februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / 
opkweken / uitplanten, koelkiemer 

Helianthemum hybride Zonneroosje HP februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; 
uitplanten, koelkiemer 

Malva sylvestris Groot Kaasjeskruid HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Millium effusum Gierstgras HP maart-april in zaaibakje of potje / kiemt langzaam / zaaigrond niet uit 
laten drogen / juli-september ter plekke zaaien. 

Hemerocallis citrina Daglelie HP juli-augustus in potten in onbeschermde koude bak en na het 
ontkiemen overwinteren in beschermde koude bak en uitplanten in 
juni / bloei volgt het jaar erop / plantafstand 30 cm 

Hemerocallis fulva Daglelie HP juli-augustus in potten in onbeschermde koude bak en na het 
ontkiemen overwinteren in beschermde koude bak en uitplanten in 
juni / bloei volgt het jaar erop / plantafstand 30 cm 

Hemerocallis hybride Daglelie HP juli-augustus in potten in onbeschermde koude bak en na het 
ontkiemen overwinteren in beschermde koude bak en uitplanten in 
juni / bloei volgt het jaar erop / plantafstand 30 cm 



Hemerocallis lilioaspodelus Daglelie HP juli-augustus in potten in onbeschermde koude bak en na het 
ontkiemen overwinteren in beschermde koude bak en uitplanten in 
juni / bloei volgt het jaar erop / plantafstand 30 cm 

Hesperis lutea Vaste Damastbloem HP april-juli zaaien; zaden licht bedekken, lichtkiemer; verspenen; 
opkweken; uitplanten in oktober 

Hesperis matronalis Damastbloem HB april-juli zaaien; zaden licht bedekken, lichtkiemer; verspenen; 
opkweken; uitplanten in oktober 

Heuchera   Purperklokje HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Heuchera americana Purperklokje HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Heuchera hybride Purperklokje HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Heuchera micrantha Purperklokje HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Heuchera villosa Purperklokje HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Heuchera x brizoides Purperklokje HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Heucherella   Purperklokje HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Heucherella alba Purperklokje HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Hypericum androsaemum ex. Hertshooi HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 



Hypericum elodes Moerashertshooi HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Hypericum kalmianum Hertshooi HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Iberis sempervirens Schermscheefbloem HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Iberis umbellata Schermscheefbloem A maart-april of juli-oktober ter plekke zaaien; uitdunnen op 15 cm 

Incarvillea zhongdianensis Incarvillea HHP maart-april of juli-september in zaaibakje of ter plekke zaaien; 
verspenen/uitdunnen; koeler opkweken; oppotten; beschermd 
overwinteren; voorjaar: uitplanten 

Indigofera heterantha Indigostruik HHP maart-april of juli-september; vijlen en/of weken; kiemplanten 
beschermen 

Inula helenium Griekse Alant HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Inula magnifica Alant HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Kalimeris integrifolia Schijnaster HP maart-april of juli-september ter plekke zaaien 

Kalimeris yomena Schijnaster HP maart-april of juli-september ter plekke zaaien 

Lathyrus latifolius Brede Lathyrus HP mei - eind juli gecontroleerd of direct ter plekke zaaien; zaadhuid 
bewerken door te vijlen of kerven, voorweken; 5 cm diep planten, 
afstand 10 cm; uitdunnen op 15 cm; jonge kiemplanten gedurende 
winter beschermen 

Leontopodium alpinum Edelweiss HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Lepechinia hastata Valse Salie HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 



Lepechinia salviae Valse Salie HHP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Leucanthemum superbum Reuzen Margriet HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Liatris spicata Lampepoetser HP maart-april of juli-september zaaien / verspenen / uitplanten als de 
planten goed ontwikkeld zijn. 

Ligularia dentata Ligularia HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam / alleen stevig aanvoelende zaden zaaien 

Ligularia fischeri Kruiskruid HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam / alleen stevig aanvoelende zaden zaaien 

Ligularia palmatiloba Reuzenkruiskruid HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam / alleen stevig aanvoelende zaden zaaien 

Ligularia przewalski Steppe Kruiskruid HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam / alleen stevig aanvoelende zaden zaaien 

Ligularia stenocephala Kruiskruid HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam / alleen stevig aanvoelende zaden zaaien 

Limonium latifolium Lamsoor HP maart-april of juli-september in rijen ter plekke zaaien / uitdunnen op 
10 cm, najaarszaaisels uitdunnen in het voorjaar 

Linaria purpurea Vlasleeuwebek HP maart-april of juli-september in rijen ter plekke zaaien / uitdunnen op 
10 cm, najaarszaaisels uitdunnen in het voorjaar 

Lopezia racemosa Kangarookopje HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Lunaria annua Tuinjudaspenning HB juli-augustus gecontroleerd of ter plekke zaaien / zaden licht 
bedekken, lichtkiemer / verspenen of uitdunnen op 15 cm / voorjaar 
erop uitplanten op de plek van bestemming 



Lunaria biennial Tuinjudaspenning HB juli-augustus gecontroleerd of ter plekke zaaien; zaden licht bedekken, 
lichtkiemer; verspenen of uitdunnen op 15 cm; voorjaar erop 
uitplanten op de plek van bestemming 

Lupinus cruikshankii Lupine HP mei - eind juli gecontroleerd of direct ter plekke zaaien / zaadhuid 
bewerken door te vijlen of kerven, voorweken / 5 cm diep planten, 
afstand 10 cm / uitdunnen op 15 cm / jonge kiemplanten gedurende 
winter beschermen 

Lupinus hybride Lupine HP mei - eind juli gecontroleerd of direct ter plekke zaaien; zaadhuid 
bewerken door te vijlen of kerven, voorweken; 5 cm diep planten, 
afstand 10 cm; uitdunnen op 15 cm; jonge kiemplanten gedurende 
winter beschermen 

Lupinus microcarpus lupine, Kleinzadige HP mei - eind juli gecontroleerd of direct ter plekke zaaien; zaadhuid 
bewerken door te vijlen of kerven, voorweken; 5 cm diep planten, 
afstand 10 cm; uitdunnen op 15 cm; jonge kiemplanten gedurende 
winter beschermen 

Lupinus polyphyllus Lupine HP mei - eind juli gecontroleerd of direct ter plekke zaaien; zaadhuid 
bewerken door te vijlen of kerven, voorweken; 5 cm diep planten, 
afstand 10 cm; uitdunnen op 15 cm; jonge kiemplanten gedurende 
winter beschermen 

Lupinus Russell Lupine HP mei - eind juli gecontroleerd of direct ter plekke zaaien; zaadhuid 
bewerken door te vijlen of kerven, voorweken; 5 cm diep planten, 
afstand 10 cm; uitdunnen op 15 cm; jonge kiemplanten gedurende 
winter beschermen 

Malva sylvestris Groot Kaasjeskruid HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Mimulus alatus Mimulus (moerasplant) HP februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / 
opkweken / uitplanten, koelkiemer 

Mimulus cupreus Maskerbloem HP februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / 
opkweken / uitplanten, koelkiemer 

Mirabilis jalapa Nachtschone HP april onder glas in bij voorkeur eigen potje / na ontkiemen koeler 
opkweken / oppotten en opkweken / zodra de nachtvorst geweken is 
uitplanten/ter plekke in mei/uitdunnen of uitplanten op 30 cm. 



Mirabilis longiflora Nachtschone HHP april onder glas in bij voorkeur eigen potje / na ontkiemen koeler 
opkweken / oppotten en opkweken / zodra de nachtvorst geweken is 
uitplanten/ter plekke in mei/uitdunnen of uitplanten op 30 cm. 

Monarda   Bergamotplant HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Monarda astromontana Bergamotplant HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Monarda bradburiana Bergamotplant HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Monarda citriodora Citroenbergamot HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Monarda fistulosa Wilde Bergamot HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Monarda  menthifolia Mintbladige Bergamot HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Monarda punctata Gespikkelde Bergamot HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Muscari armeniacum Witte Druifjes HP februari of juni-september in zaaibakje in onbeschermde koude bak of 
grote pot zaaien / opkweken / uitplanten / mei - juni ter plekke zaaien 
/ koelkiemer, de zaden zullen in het vroege voorjaar kiemen 

Muscari latifolia Blauwe Druifjes HP februari of juni-september in zaaibakje in onbeschermde koude bak of 
grote pot zaaien / opkweken / uitplanten / mei - juni ter plekke zaaien 
/ koelkiemer, de zaden zullen in het vroege voorjaar kiemen 

Myosotis alpestris Dwerg Vergeet-me-nietje HB maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 



Nepeta siberica kattenkruid, syberisch HP maart-april in zaaibakje onder glas zaaien / verspenen / oppotten / 
najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-
oktober / kiemt langzaam. 

Nepeta subsessilis Kattenkruid  HP maart-april in zaaibakje onder glas zaaien / verspenen / oppotten / 
najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-
oktober / kiemt langzaam. 

Nerine bowdeniii Nerine HP maart-april kamertemperatuur; kiemplanten vorstvrij overwinteren 

Nolana humifusa Klokbloem A maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Nolana paradoxa Chileense Klokbloem A maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Onopordum bracteatum Ezelsdistel HB februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / 
opkweken / uitplanten, koelkiemer 

Papaver alpinum Alpenklaproos HP ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden 
heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje 
onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden 

Papaver alpinus ssp. Sendtneri Alpenklaproos HP ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden 
heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje 
onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden 

Papaver atlanticum Donzige Klaproos HP ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden 
heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje 
onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden 

Papaver nudicaule IJslandse Papaver HP ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden 
heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje 
onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden 

Papaver orientalis Oosterse Papaver HP ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden 
heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje 
onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden 

Papaver rhoeas Grote Klaproos HA ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / donkerkiemer / 
gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-
14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden 



Petrocoptis glaucifolia Silene   maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Phaseolus caracalla   HA april-juli ter plekke zaaien / na kiemen beschermen tegen vraat / 
opbinden 

Phaseolus vulgaris Spekboon HA april-juli ter plekke zaaien / na kiemen beschermen tegen vraat / 
opbinden 

Salvia argentea Zilversalie HP maart-april in zaaibakje zaaien / het zaaisel kan een koudeperiode 
nodig hebben / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of 
overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 
langzaam. 

Salvia aucheri Salie HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Salvia canariensis Salie HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Salvia coahuilensis   HHP maart-april of juli-september in zaaibakje of ter plekke zaaien; 
verspenen/uitdunnen; koeler opkweken; oppotten; beschermd 
overwinteren; voorjaar: uitplanten 

Salvia disermas Transvaal Salie HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Salvia glutinosa Kleverige Salie HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Salvia greggi Salie HHP maart-april of juli-augustus in zaaibakje zaaien; verspenen; oppotten; 
najaar uitplanten of overwinteren in pot 

Salvia  haematodes   HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Salvia karashino     maart-april of juli-september in zaaibakje of ter plekke zaaien; 
verspenen/uitdunnen; koeler opkweken; oppotten; beschermd 
overwinteren; voorjaar: uitplanten 



Salvia kuznezoffii Salie HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Salvia lanata Salie HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Salvia lyrata Salie HHP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Salvia macrophylla Salie HHA maart-april of juli-augustus in zaaibakje zaaien; verspenen; oppotten; 
najaar uitplanten of overwinteren in pot 

Platycodon grandiflorus Ballonklokje HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Polemonium caeruleum Jacobsladder HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / koeler opkweken / 
oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien 
vanaf eind april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam. 

Polemonium foliosissimum Jacobsladder HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / koeler opkweken / 
oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien 
vanaf eind april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam. 

Polemonium pauciflorum Jacobsladder HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / koeler opkweken / 
oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien 
vanaf eind april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam. 

Polemonium pulchelrrimum Jacobsladder HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / koeler opkweken / 
oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien 
vanaf eind april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam. 

Polemonium reptans Kruipende Jacobsladder HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / koeler opkweken / 
oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien 
vanaf eind april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam. 

Polemonium reptans Kruipende Jacobsladder HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / koeler opkweken / 
oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien 
vanaf eind april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam. 

Polemonium yezoense Jacobsladder HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / koeler opkweken / 
oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien 
vanaf eind april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam. 



Portulaca grandiflora Postelein HHA maart-april binnen zaaien/ bij voorkeur in eigen potje/ zeer dun zaaien 
(niet te verspenen)/mei afharden/na nachtvorstperiode uitplanten/ ter 
plekke vanaf mei tot eind juni 

Potentilla hypartica syn 
robbinsiana 

Rotsganzerik HP februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / 
opkweken / uitplanten / koelkiemer 

Potentilla  tridentata  Ganzerik HP februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / 
opkweken / uitplanten / koelkiemer 

Potentilla x russeliana Bloedrode Ganzerik HP februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / 
opkweken / uitplanten / koelkiemer 

Salvia napifolia Salvia HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Salvia nemorosa Prachtsalie HP maart-april onder glas / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / 
na ontkiemen koeler zetten / verspenen en opkweken / oppotten en 
als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten / ter plekke zaaien in 
mei-juni en september-oktober / uitdunnen op 15cm. 

Salvia nubicola Salie HP juni tot augustus ter plekke zaaien/ uitdunnen op 15 cm 

Salvia pratensis Veldsalie HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Salvia pratensis haematodes Veldsalie HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Salvia pratensis x hians Veldsalie HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Salvia przewalskii   HP maart-april of juli-september in zaaibakje of ter plekke zaaien; 
verspenen/uitdunnen; koeler opkweken; oppotten; beschermd 
overwinteren; voorjaar: uitplanten 

Salvia radula Salie HHP maart-april of juli-augustus in zaaibakje zaaien; verspenen; oppotten; 
najaar uitplanten of overwinteren in pot 

Salvia regeliana Salie  HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 



Rudbeckia laciniata Slipbladige Rudbeckia HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Rudbeckia nitida Zonnehoed HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Sagina  subulata Vetmuur HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Salvia alba Salie  HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Veronica spicata  Aar Ereprijs HP maart-april onder glas/na ca. 2 weken koeler zetten/verspenen en 
opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is 
uitplanten/ter plekke zaaien in mei-juni en september-
oktober/uitdunnen op 15cm/zaden niet of nauwelijks bedekken, 
lichtkiemer. 

Veronica  spicata incana Aar Ereprijs HP maart-april onder glas/na ca. 2 weken koeler zetten/verspenen en 
opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is 
uitplanten/ter plekke zaaien in mei-juni en september-
oktober/uitdunnen op 15cm/zaden niet of nauwelijks bedekken, 
lichtkiemer. 

Viola corsica Viooltje HHP februari of juni-juli zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; 
uitplanten; donkerkiemer 

Viola mandshurica Tuinviool HP februari of juni-juli zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; 
uitplanten; donkerkiemer 

Salvia stachydifolia   HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Salvia taraxacifolia Salie HHA maart-april of juli-augustus in zaaibakje zaaien; verspenen; oppotten; 
najaar uitplanten of overwinteren in pot 

Salvia texana Texaanse Salie HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 



Salvia  transsylvanica   HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Salvia urica Salie HHP maart-april of juli-augustus in zaaibakje zaaien; verspenen; oppotten; 
najaar uitplanten of overwinteren in pot 

Salvia verticillata Kranssalie HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Salvia x jamensis Salie HHP maart-april of juli-september in zaaibakje of ter plekke zaaien; 
verspenen/uitdunnen; koeler opkweken; oppotten; beschermd 
overwinteren; voorjaar: uitplanten 

Sambuca  racemosa Vlier HP februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; 
uitplanten, koelkiemer 

Sanguisorba minor Kleine Pimpernel HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Sedum album Wit vetkruid HP februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; 
uitplanten, koelkiemer 

Sedum spectabile Vetkruid HP februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; 
uitplanten, koelkiemer 

Sedum ternatum   HP februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; 
uitplanten, koelkiemer 

Silene  dioica Dagkoekoeksbloem HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Silene  uniflora Lijmkruid HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Silybum  marianum Mariadistel HB januari-februari in eigen potje op kamertemperatuur zaaien / zaden 
niet of nauwelijks bedekken / koeler opkweken / uitplanten / ter 
plekke zaaien vanaf juli-oktober.Kiemt met 14 dagen; najaarszaaisels in 
het voorjaar erop. 

Smyrnium  perfoliatum Doorwaskervel HB juni-augustus ter plekke zaaien 

Stachys macrantha Grote Andoorn HP februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; 
uitplanten, koelkiemer 



Stipa gigantea Reuzenvedergras HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Symphyandra hofmanii Klokjesbloem   maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Symphyandra wanneri Symphyandra HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Symphyandra zanzegur Symphyandra HP maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-
begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, 
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden 

Taraxecum albidum Witte Paardenbloem HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Thalictrum rochebrunianum Ruit HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / 
verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel 
koudebehandeling 

Thermopsis caroliniana Vosseboon HP maart-april onder glas / juli-oktober ter plekke / vijlen en/of weken / 
vers zaad 

Thermopsis lanceolata Vosseboon HP maart-april onder glas / juli-oktober ter plekke / vijlen en/of weken / 
vers zaad 

Thermopsis montana Vosseboon HP maart-april onder glas / juli-oktober ter plekke / vijlen en/of weken / 
vers zaad 

Thymus  vulgare Echte Tijm HRP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Trifolium rubens Sierklaver HP maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar 
uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober 
/ kiemt langzaam. 

Verbascum blattaria Mottekruid HB juli-augustus gecontroleerd of ter plekke zaaien / zaden licht 
bedekken, lichtkiemer / verspenen of uitdunnen op 15 cm / voorjaar 
erop uitplanten op de plek van bestemming 



Verbascum bombyciferum Toorts HB juli-augustus gecontroleerd of ter plekke zaaien / zaden licht 
bedekken, lichtkiemer / verspenen of uitdunnen op 15 cm / voorjaar 
erop uitplanten op de plek van bestemming 

Verbascum chaixii Toorts HB juli-augustus gecontroleerd of ter plekke zaaien / zaden licht 
bedekken, lichtkiemer / verspenen of uitdunnen op 15 cm / voorjaar 
erop uitplanten op de plek van bestemming 

Verbascum phoeniceum Paarse Toorts HP juli-augustus gecontroleerd of ter plekke zaaien / zaden licht 
bedekken, lichtkiemer / verspenen of uitdunnen op 15 cm / voorjaar 
erop uitplanten op de plek van bestemming 

Verbascum thapsus Koningskaars HB juli-augustus gecontroleerd of ter plekke zaaien / zaden licht 
bedekken, lichtkiemer / verspenen of uitdunnen op 15 cm / voorjaar 
erop uitplanten op de plek van bestemming 

Verbena macdougalii IJzerhard HP februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / 
opkweken / uitplanten / koelkiemer 

 

 


