Bijlage 1 – Soorten planten
Nederlandse
naam

Wetenschappelijke
naam
Campsis
grandiflora

Inheems

Aanhechting

Blootstelling

Soort grond

Hoogte

Bloei

Belang voor
biodiversiteit

Landschappelijk belang

Aandachtspunten

Nee

Ondersteunende
klimijzers
aanbevolen

Zon

Gedraineerd,
alle soorten
grond

610m

Juli oktober

Nectarrijke
bloemen,
interessant voor
vliesvleugeligen
(bijen, hommels,
wespen, mieren)

Overblijvend.
Bladverliezend. Grote,
elegante gele tot rode
trompetvormige
bloemen gegroepeerd
in trossen..

Snel groeiend.
Gevoelig voor
bladluizen.

Geelbloemige
trompetklimmer

Campsis radicans

Nee

Ondersteunende
klimijzers
aanbevolen

Zon

Gedraineerd, 10m et
alle soorten
+
grond

Juli oktober

Nectarrijke
bloemen,
interessant voor
vliesvleugeligen
(bijen, hommels,
wespen, mieren)

Overblijvend.
Bladverliezend. Grote,
elegante gele tot rode
trompetvormige
bloemen gegroepeerd
in trossen..

Snel groeiend.
Gevoelig voor
bladluizen.

Aziatische
boomwurger

Celastrus
orbiculatus

Nee

Ranken,
ondersteuning
aanbevolen

Mei - juli

Zaden zeer geliefd
bij vogels

Trompetklimmer

Zon /
Gedraineerd
Halfschaduw

512m

Overblijvend.
Gebruikt om
Bladverliezend. Kleine,
muren, poortjes,
onopvallende gele en
enz. te bedekken.
groene bloemen in
Kan ook worden
trossen. Tweehuizig. De gebruikt om de voet
gele, oranje of rode
van bomen te
vruchten zijn zeer
versieren, maar
decoratief en gaan de vermijd in dit geval
hele winter mee.
jonge bomen, die
het risico lopen te
verstikken.
Krachtige boom
waarvoor een
goede steun is aan

7 sur 18

te bevelen. Zaden
zijn giftig voor
mensen.
Wilde
kamperfoelie

Lonicera
periclymenum

Ja

Ranken,
ondersteuning
nodig

Zon /
Gedraineerd
Halfschaduw

4 - 7m

Mei september

Tuinkamperfoelie

Lonicera
caprifolium

Nee

Ranken,
ondersteuning
nodig

Halfschaduw Gedraineerd

> 5m

Mei september

Bosrank of heggeclematis

Clematis vitalba

Ja

Ranken,
ondersteuning
nodig

20 m
et +

Juni augustus

Zon maar
voet in
schaduw

Droog tot
Gedraineerd

Zeer interessant
voor de
biodiversiteit.
Nectarbloemen
die overdag door
hommels worden
gebruikt. Zoete
geur die
nachtvlinders
aantrekt.
Vruchten die door
vogels worden
gewaardeerd.
Zeer interessant
voor de
biodiversiteit,
vooral bijen en
vlinders, kevers
en vliegen.

Nectarrijke
bloemen die
worden gezocht
door hommels,
bijen, vlinders en
andere insecten.
Biedt beschutting
voor vogels.

Bladverliezend.
Prachtige
paarsgele
bloemen, zeer
geurend vooral 's
avonds en 's
nachts.

Giftige bessen voor
mensen. Niet op
een boom doen
groeien want hij zal
deze verstikken.

Winterharde,
Bladverliezend.
resistente
plant. De
Elegante rode en
plant is lichtjes
gele bloemen, zeer
giftig.
geurig. De
vruchten zijn zeer
decoratieve rode
bessen.
Weelderige plant
Bladverliezend.
die gecontroleerd
Witachtige
moet worden.
bloemen. Vruchten
Bladeren zijn
met vederachtige,
irritant. Vermijd
Clematis orientalis
katoenachtige
en terniflora
bolletjes.
(potentieel
Weelderig, goed
invasief).
bedekt gebladerte.

8 sur 18

Clematis armandii Clematis armandii

Nee

Ranken,
ondersteuning
nodig

Zon

Gedraineerd, > 18 m
normaal

April

Nectarrijke
bloemen,
aantrekkelijk voor
bestuivers.

Groenblijvend
gebladerte

Broze plant, nogal
gevoelig voor
koude, vooral bij
nachtvorst gevolgd
door ochtendzon.
Vermijd Clematis
orientalis en
terniflora
(potentieel
invasief).

Alpenclematis

Clematis alpina

Nee

Ranken,
ondersteuning
nodig

Halfschaduw Gedraineerd,
normaal

5 m et
+

Mei

Nectarrijke
bloemen,
aantrekkelijk voor
bestuivers. De
plant biedt
beschutting aan
vogels.

Zeer aantrekkelijk.
Kleiner dan de
bosrank, paarse
bloemen.

Vermijd Clematis
orientalis en
terniflora
(potentieel
invasief).

Bergbosrank,
Clematis
montana

Clematis montana

Nee

Ranken,
ondersteuning
nodig

Zon /
Gedraineerd,
Halfschaduw
normaal

10 m
et +

Juni –
augustus

Biedt beschutting
aan vogels.

Zeer aantrekkelijk.
Roze of witte
bloemen.

Vermijd Clematis
orientalis en
terniflora
(potentieel
invasief).

9 sur 18

Chinese
blauweregen

Wisteria sinensis

Nee

Ranken,
ondersteuning
nodig

Zon

Gedraineerd, > 10 m
normaal

April – juni

Wisteria
floribunda

Wisteria
floribunda

Nee

Ranken,
ondersteuning
nodig

Zon

Gedraineerd, > 10 m
normaal

April – juni

Wisteria
macrostachya

Wisteria
macrostachya

Nee

Ranken,
ondersteuning
nodig

Zon

Gedraineerd, > 10 m
normaal

Juni – juli

Nectarrijke
bloemen die
interessant zijn
voor bepaalde
bijen, de
hommels.
Bladetende bijen
gebruiken
bladfragmenten
voor hun nesten.
Trekt ook vlinders
aan.
Nectarbloemen
die interessant
zijn voor bepaalde
bijen en vlinders.

Plant (vooral zaden)
Bladverliezend.
Zeer aantrekkelijk. giftig voor de mens.
Stevige steun is
Zeer geurende
nodig.
bloemen.

Bladverliezend.
Royale en
welriekende
bloemen.

Plant (vooral zaden)
giftig voor de mens.
Stevige steun is
nodig.

Nectarbloemen
die interessant
zijn voor bepaalde
bijen en vlinders.

Bladverliezend.
Kleinere
bloemtrossen dan
de andere twee
soorten.

Sterkere soort
dus
vorstbestendiger
dan de Chinese en
Japanse soorten.
Plant (vooral de
zaden) giftig voor
de mens. Een
stevige steun is
nodig.

10 sur 18

Klimhortensia

Hydrangea
petiolaris

Nee

Met zuignapjes
ondersteuning
nodig

Halfschaduw Gedraineerd,
/ Ombre
normaal

5 - 10
m

Juni –
Augustus

Hop

Humulus lupulus

Ja

Ranken,
ondersteuning
nodig

Zon /
Gedraineerd,
Halfschaduw
rijk

5 - 10
m

Mei september

Winterjasmijn

Jasminum
nudiflorum

Nee

Hekwerk nodig

Zon /
Gedraineerd, 2 - 5 m
Halfschaduw normaal tot
arm

December
– maart

Nectarrijke
bloemen die
interessant zijn
voor bijen en
hommels en
sommige vlinders,
vliegen en kevers.
Biedt beschutting
voor vogels
(oudere planten
vormen goede
neststructuren)
Nectarrijke
bloemen die
interessant zijn
voor bijen.
Sommige
nachtvlinders zijn
er afhankelijk van.

Zeer aantrekkelijk
in het voorjaar en
effect van een
berijpt stilleven in
de winter.

Bladverliezend.
Mannelijke planten
met gele bloemen
in trossen,
vrouwelijke
planten met
geurende
kegelvormige
bloemen.
Nectarrijke
Bladverliezend.
bloemen van
Bloemen wit, roze
belang voor
of geel, geurloos.
hommels,
Bloeit
in de winter.
waardplant voor
de rupsen van
bepaalde
nachtvlinders.

/

De bovengrondse
delen sterven elk
jaar af (snoei aan de
basis voor
hergroei).
Tweehuizige plant.

Meer een
terrasklimmer. Om
tegen een hekwerk
te zetten omdat de
takken te stijf zijn
om zelf rond een
steun te wikkelen.
Sterke plant die
goed tegen de kou
kan..

11 sur 18

Trachelospermum Trachelospermum
jasminoides
jasminoides

Nee

Hekwerk nodig

Zon /
Gedraineerd,
Halfschaduw
rijk

8m

Juni september

Interessante plant
voor insecten.

Groenblijvend
gebladerte. Geurende
witte bloemen,
gelijkend op die van de
gewone jasmijn..

(Echte) Jasmijn

Jasminum
officinalis

Nee

Hekwerk nodig

Zon /
Gedraineerd, 6 - 9 m
Halfschaduw
rijk

Juni september

Interessante plant
voor insecten,
vooral bijen.

Kleine witte bloemen
met een sterke geur.

Atlantische
klimop

Hedera hibernica
ou Hedera helix
subsp. Hibernica

Nee

Lianen met
hechtwortels,
ondersteuning
aanbevolen

Zon /
Gedraineerd
Halfschaduw

Septemberoktober

Nectarrijke
bloemen (vooral
voor bijen aan het
eind van het
seizoen), vruchten
voor vogels,
beschutting voor
wilde dieren
(slakken, insecten,
vogels).

Groenblijvend
gebladerte. Kleine
groengele bloemen in
trossen. Zeer
decoratieve en goed
begroeide plant.

10 m

Plant gevoelig voor
koude en zeer
gevoelig voor
vochtigheid. Meer
een terrasklimmer.
Om tegen een
hekwerk te zetten
omdat de takken te
stijf zijn om zelf
rond een steun te
wikkelen.
Meer een
terrasklimmer.
Sterke,
vorstbestendige
plant (< -12°). Moet
regelmatig
gesnoeid worden.

Wortels zijn
aanhechtend en
kunnen de schaduw
van scheuren
opzoeken. Niet aan
te bevelen direct op
een beschadigde
muur. In dit geval
wordt een steun
aanbevolen. Moet
worden ingeperkt
om goten en
dakpannen te
beschermen.
Klimop die goed
droogte verdraagt.

12 sur 18

Klimop

Hedera helix

Ja

Lianen met
hechtwortels,
ondersteuning
aanbevolen

Zon /
Halfschaduw

Alle soorten
grond

30 m
et +

September
- november

Blauwe
passiebloem

Passiflora
caerulea

Nee

Ranken,
ondersteuning
nodig

Zon /
Halfschaduw

Alle soorten
grond

< 10 m

Juin octobre

Bosroos

Rosa arvensis

Ja

Struik
hekwerk
nodig

2m

Juin - août

Zon /
Gedraineerd
Halfschaduw

Nectarbloemen
(bijen aan het
einde van het
seizoen,
waaronder de
klimopkever, die
er bijna
uitsluitend van
afhangt,
hommels,
zweefvliegen,
talrijke vlinders,
vliegen, enz.),
vruchten voor
vogels,
beschutting voor
de fauna (slakken,
insecten, vogels)
Voor bijen en
hommels
interessante
nectarbloemen.

Nectarrijke
bloemen, vooral
gegeten door
bepaalde
nachtvlinders.

Groenblijvend
gebladerte. Kleine
groengele bloemen in
trossen. Zeer
decoratieve en goed
begroeide plant.

Wortels zijn
aanhechtend en
kunnen de schaduw
van scheuren
opzoeken. Niet aan
te bevelen direct op
een beschadigde
muur. In dit geval
wordt een steun
aanbevolen. Kan
worden gebruikt
om goten en
dakpannen te
beschermen.
(Infofiche over
klimop)

Half wintergroen blad
in de winter. Mooie
sierbloemen, blauw en
wit, licht geurend. De
vrucht is een kleine
geeloranje bes met
weinig smaak..

De meest
winterharde van de
passiebloemen (< 10°C), maar moet
toch op
beschermde
plaatsen staan.

Mooie bloemen maar
niet erg geurend

Rozen trekken
bladluizen en
mieren aan

13 sur 18

Klim- en
slingerrozen

spp.

Ja / Nee

Struik
hekwerk
nodig

Wijnstok of
druivelaar

Vitis vinifera

Nee

Steun of muur

Zon /
Grond
Halfschaduw gedraineerd,
vooral in de
winter

Zon

Droog tot
normaal,
maar niet te
zeer
opgehoogd,
gemengd
met
compost

220m

Mai octobre

1030m

Juin - Juillet

Interessante plant Geurige bloemen. Dicht
voor insecten
gebladerte.

Nectarrijke
bloemen voor
veel bestuivers.
Aantrekkelijk fruit
voor wespen (die
ze oplikken)

Kleine groengele
bloemen,
herfstverkleuring van
het wintergroene blad.
Aan de voet van de
wijnstok kunt u
lavendel, salie of tijm
planten

Rozen trekken
bladluizen en
mieren aan.
Snelgroeiende
planten die weinig
onderhoud vergen.
Klimrozen moeten
geleid worden,
slingerrozen
klimmen uit
zichzelf.
Vereist enig
onderhoud om
eetbare druiven te
verkrijgen

14 sur 18

