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Bloemkleur Hoogte Bloeitijd StandplaatsKlimplanten
Klimop (Hedera) • goenachtig geel tot 20 m sept-dec zon/halfschaduw/schaduw
Kamperfoelie (Lonicera) •ENKELE SOORTEN• afh. van soort 4-5 m juni-aug zon/halfschaduw/schaduw
Duitse pijp (Aristolochia macrophylla) • geelgroen/bruin tot 15 m juni-juli halfschaduw/schaduw
Klimhortensia (Hydrangea petiolaris) wit tot 10 m juni-juli halfschaduw/schaduw
Wilde wingerd (Parthenocissus) groenachtig tot 12 m juli-aug zon/halfschaduw/schaduw
Bosrank (Clematis) •ENKELE SOORTEN• afh. van soort tot 10 m afh. van soort zon/halfschaduw
Trompetbloem (Campsis) • rood/oranje tot 10 m juli-sept zon
Winterjasmijn (Jasminum nudiflorum) • geel 3-4 m dec-maart zon/halfschaduw
Passiebloem (Passiflora caerulea div. cultivars) • afh. van cultivar 3-4 m juni-sept zon
Schijnaugurk (Akebia quinata) •HALFGROEN purperrood 6-10 m april-juni zon/halfschaduw
Vuurdoorn (Pyracantha) • cremewit tot 5 m mei-juni zon/halfschaduw/schaduw
Blauwe regen (Wisteria) • afh. van soort/cultivar 8-20 m mei-juni zon/halfschaduw
Klimroos (Rosa) • afh. van soort/cultivar 2-10 m afh. van soort zon/halfschaduw

Klimplanten met eetbare vruchten
Doornloze braambes (Rubus fruticosus ‘Thornless Evergreen’) •• wit 1,5-2,5 m juni zon
Japanse wijnbes (Rubus phoenicolasius) • lichtrrose tot 3 m juni-juli zon/halfschaduw
Wijnstok (Vitis div. soorten) • groen tot 7 m juni zon
Kiwi (Actinidia div. soorten) • geel tot 10 m juni zon/halfschaduw

Klimplanten, eenjarig
Siererwt (Lathyrus odoratus) • divers tot 2 m juni-sept zon
Klimmende winde (Ipomoea) • divers tot 3 m juni-okt zon
Pronkboon (Phaseolus coccineus) • rood 3-4 m juli-sept zon/halfschaduw
Klokwinde (Cobaea scandens) • blauw tot 3,5 m aug-nov zon
Oostindische kers (Tropaeolum) • rood/oranje/geel 1-3 m juni-okt zon/halfschaduw
Suzanne-met-de-mooie-ogen (Thunbergia alata) • rood/oranje/geel tot 2 m juli-aug zon

•GROENBLIJVEND •STEUNMATERIAAL NODIG

Vaste planten voor een zonnige standplaats
Lavendel (Lavandula) blauw/paars/wit/roze 20-90 cm juli-aug
Margriet (Chrysanthemum maximum) wit 60-80 cm juni-aug
Bergkorenbloem (Centaurea montana) blauw/wit/roze 20-40 cm mei-juli
Engels gras (Armeria maritima) wit/roze/rood 20-60 cm mei-aug
Steenanjer (Dianthus deltoides) wit/roze/rood 20-30 cm mei-juli
Karpatenklokje (Campanula carpatica) wit/violet/blauw 10-25 cm juni-sept
Zeepkruid (Saponaria officinalis) wit/roze 40-60 cm juli-aug
Salie (Salvia nemorosa) blauw/paars 30-70 cm juni-aug
Ooievaarsbek (Geranium) divers 10-50 cm mei-okt
Scheefkelk (Iberis) wit 10-25 cm april-juli
Gebroken hartje (Dicentra spectabilis) roze-wit/roze 50-70 cm april-juni
Kaukasisch vergeet-me-nietje (Brunnera) blauw 30-40 cm april-mei
Herfstaster (Aster novi-belgii) blauw/rood/wit 70-80 cm aug-okt
Wilde Marjolein (Origanum vulgare) lilaroze 30-50 cm juni-sept
Tijm (Thymus vulgaris) lila 15-20 cm mei-juli
Kleine maagdepalm (Vinca minor) blauw/paars/wit 15-30 cm april-mei
Zwenkgras (Festuca) groenig/buin 15-30 cm juni-juli
IJzerhard (Verbena rigida) blauw/paars/roze 70-100 cm juli-okt
KLEUR, HOOGTE EN BLOEITIJD AFHANKELIJK VAN SOORT/CULTIVAR

Vaste planten voor in de schaduw
Kleine maagdepalm (Vinca minor) blauw/paars/wit 15-30 cm april-mei
Lievevrouwebedstro (Asperula odorata) wit 5-20 cm mei-juni
Longkruid (Pulmonaria) roze/paars/blauw/wit 10-30 cm maart-mei
Kruipend zenegroen (Ajuga reptans) blauw/paars 5-20 cm mei-juni
Vrouwenmantel (Alchemilla mollis) geelgroen 30-40 cm juni-aug
Sleutelbloem (Primula veris) geel 10-30 cm maart-april
Kerstroos (Helleborus orientalis) roze/purperrood/wit 35-40 cm febr-april
Kaukasisch vergeet-me-nietje (Brunnera macrophylla) blauw 30-40 cm april-mei
Maarts viooltje (Viola odorata) diep paarsblauw 5-15 cm maart-mei
Pachysandra (Pachysandra terminalis) wit 15-20 cm maart-april
Herfstanemoon (Anemone x hybrida) roze/wit 70-80 cm aug-okt
Hartlelie (Hosta) violet/lila/wit 30-70 cm juni-sept
Steenbreek (Saxifraga x urbium) roze 10-25 cm mei-juni
Ooievaarsbek (Geranium) divers 10-50 cm mei-okt
KLEUR, HOOGTE EN BLOEITIJD AFHANKELIJK VAN SOORT/CULTIVAR

Eénjarige zomerbloemen om zelf te zaaien 
Driekleurig viooltje (Viola tricolor) paars-blauw/geel/wit 5-15 cm april-mei
Zonnebloem (Helianthus annuus) geel/oranje 150-300 cm juli-aug
Klaprozen (Papaver) rood/oranje 20-70 cm mei/aug
Vergeet-mij-nietje (Myosotis) blauw tot 30 cm april-juni
Gele ganzebloem (Chrysanthemum segetum) geel 30-60 cm juni-herfst
Bolderik (Argostemma githago) paars/purper 20-100 cm juni-sept
Wilde ridderspoor (Consolida regalis) blauw/paars 30-60 cm juni-juli
Sneeuwtapijt (Alyssum maritimum)   wit 10-15 cm juni-sept
Goudsbloem (Calendula officinalis) oranje/geel 30-50 cm juni-sept
Leeuwebek (Antirrhinum majus) divers 70-100 cm maart-okt
VAAK TE KOOP IN MENGSELS

Tweejarige zomerbloemen om zelf te zaaien 
Stokrozen (Alcea rosea) divers 150-200cm juli-okt
Scharlei (Salvia sclarea) lilapaars 130-150cm juni-juli
Judaspenning (Lunaria annua) paars/mauve/wit 50-80 cm april-juni
Akelei (Aquilegia vulgaris) blauw/roze/wit 45-60 cm mei-juli
Duizendschoon (Dianthus barbatus) divers 50-60 cm mei-juli
VAAK MEERJARIG

• Natuurlijk kunt u in
plaats van zelf te zaaien,
zomerbloemen als perk-
plantje kopen.

• Ook fruitsoorten doen
het goed langs een zon-
nige gevel. Wat dacht u
van leiperen, lei-appels
en leivijgen.

• Bolgewassen die u in de
grond kunt laten zitten,
zijn o.a. narcis, sneeuw-
klokje, blauwe druifje,
botanische hyacinth en
tulp, sierui.

• Meestal geven klimplan-
ten er de voorkeur aan
vanuit (lichte) schaduw
naar de zon te groeien.
Staan ze in de felle zon,
dan kunt u extra com-
post in het plantgat
doen, zodat het vocht
beter wordt vastgehou-
den. De gevelstenen ab-
sorberen vocht, daarom
is het raadzaam een baan
folie verticaal tegen de
gevel in te graven.
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