
 

Totaaloverzicht zaaien april                                                            Gea’s Zaaisite 25 maart 2014 
 

Hieronder een totaaloverzicht van alle vermeldingen in mijn database. Van niet alle soorten heb ik zaden. Staat er echter iets 

bij dat je nieuwsgierigheid wekt, stuur dan gerust een mail. Ik kijk dan even na of ik er misschien wat zaden van heb.  

De in april te zaaien zaden van mijn zadenlijst, waar ik dus wèl de zaden van heb, zijn te vinden onder zadenlijst-zaaien in april. 

Je vindt het overzicht bij ‘zaaien in april’. Op te halen of in te zien bij ‘downloads’ op mijn website. 
 
 
 

Geslacht Soort Nederlands Type 
hard-
heid 

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 Gewoon 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 

Adenophora bullyana Bekerklokje HP maart-april of september-oktober onder glas of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / 
uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer 

Adenophora confusa Bekerklokje HP maart-april of september-oktober onder glas of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / 
uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer 

Adenophora kurilensis Bekerklokje HP maart-april of september-oktober onder glas of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / 
uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer 

Adenophora stricta Bekerklokje HP maart-april of september-oktober onder glas of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / 
uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer 

Adonis aestivalis Kooltje Vuur A maart-april onder glas/april-mei of september-oktober ter plekke zaaien / verspenen/uitdunnen op 
15 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 astromontana Dropplant HHP maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant 
voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei-juni/uitdunnen op 15cm. 

Agastache aurantiaca Kolibrimunt HHP maart-april onder glas/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. 

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. 

http://zaaisite.nl/kalenders/zaaien_in/zadenlijst_april.htm


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 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 mexicana Mexicaanse Munt HHP maart-april onder glas/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. 

Agastache pallida Kolibrimunt HP maart-april onder glas/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. 

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 rupestris Anijsplant HHA maart-april onder glas/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. 

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. 

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

Ageratum houstonianum Leverbalsem A maart binnenshuis zaaien / lichtkiemer, zaden dun bedekken / verspenen / koel opkweken / mei 
afharden / uitplanten na laatste nachtvorst / vanaf half april ter plekke 

Ageratum hybrid  Leverbalsem A maart binnenshuis zaaien / lichtkiemer, zaden dun bedekken / verspenen / koel opkweken / mei 
afharden / uitplanten na laatste nachtvorst / vanaf half april ter plekke 

Ageratum mexicanum Leverbalsem A maart binnenshuis zaaien / lichtkiemer, zaden dun bedekken / verspenen / koel opkweken / mei 
afharden / uitplanten na laatste nachtvorst / vanaf half april ter plekke 

Ageratum mexicanum 
coeruleum 

Leverbalsem A maart binnenshuis zaaien / lichtkiemer, zaden dun bedekken / verspenen / koel opkweken / mei 
afharden / uitplanten na laatste nachtvorst / vanaf half april ter plekke 

Agrostemma githago Bolderik A maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm / maart-april onder glas / 
verspenen en opkweken / afharden en uitplanten in mei 

Agrostemma gracilis Bolderik HA maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm / maart-april onder glas / 
verspenen en opkweken / afharden en uitplanten in mei 

Ajuga reptans Kruipend Zenegroen HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

Ajuga tenorii Kruipend Zenegroen HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

Alcea ficifolia Vijgenblad stokroos HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

Alcea nigra Stokroos HB maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

Alcea pachypoda Stokroos HB maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 



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 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  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 

Alonsoa meridionalis   HP maart-april onder glas/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. 

Aloysia citriodoria Citroenverbena HHP maart-april onder glas / verspenen / oppotten / afharden en uitzetten in de tuin / bescherming 
tijdens winter 

Alyssum montanum Bergschildzaad HP maart-april onder glas/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. 

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

Alyssum saxatile Rotsschildzaad HP maart-april onder glas/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. 

Amaranthus bicolor Kattenstaart-
amarant 

A maart binnenshuis / verspenen en koeler opkweken / afharden en in mei na laatste nachtvorst 
uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober / dun zaaien / uitdunnen 

Amaranthus caudatus Kattenstaart-
amarant 

A maart binnenshuis / verspenen en koeler opkweken / afharden en in mei na laatste nachtvorst 
uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober / dun zaaien / uitdunnen 

Amaranthus paniculatus Kattenstaart-
amarant 

A maart binnenshuis / verspenen en koeler opkweken / afharden en in mei na laatste nachtvorst 
uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober / dun zaaien / uitdunnen 

Amaranthus tricolor Kattenstaart-
amarant 

A maart binnenshuis / verspenen en koeler opkweken / afharden en in mei na laatste nachtvorst 
uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober / dun zaaien / uitdunnen 

Amberboa muricata Ster der Woestijn A maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 
cm / uitplanten of verplanten 

Amni majus Witte Kantbloem A eind maart direct op de plek van bestemming. 

Anacyclus pyrethrum Marokkaanse Kamille HP maart-april onder glas/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. 



Anaphalis margaritacea Siberische edelweiss HP maart-april onder glas/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. 

Anaphalis triplinervis Siberische edelweiss HP maart-april in zaaibakje in koude bak; na ontkiemen koeler zetten en uitplanten in oktober. Bloei in 
erop volgende jaar. 

Anchusa azurea Ossetong HB maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / 
ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam / lichtkiemer. 

Anchusa sempervirens Ossetong HB maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / 
ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam / lichtkiemer. 

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

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

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

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

Anemone pulsatilla Wildemanskruid HP maart-april in zaaibakje in koude bak 

Anemone sylvestris Bosanemoon 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 

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

Anoda christata Anoda A april-mei ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm. 

Anomatheca laxa Iris HP maart-april in zaaibakje in koude bak 

Anomatheca laxa Iris HP maart-april in zaaibakje in koude bak 

Anthemis punctata     maart-april onder glas/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. 

Anthemis tinctoria Kamille HP maart-april onder glas/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. 

Anthriscus  cerefolium Echte kervel HP april-mei ter plekke zaaien / uitdunnen op 10 cm. 

Anthyllis vulneraria Wondklaver HB maart-april onder glas/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. 

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

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. 

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

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 

Arctium minus Gewone Klit HB maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 
cm / uitplanten of verplanten 

Arenaria montana Zandmuur HHP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

Arisaema amvrense   HP november-december of maart-april beschermd in koude bak 

Armeria girardii Gerard's Engelsgras HP maart-april onder glas/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. 

Armeria  maritima Witbloeiend 
Engelsgras 

HRP maart-april onder glas/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. 

Armeria  pseudoarmeria Engels gras HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 2 cm / 
uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

Artemisia absinthium Absinth HP maart-april onder glas/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. 

Artemisia ludoviciana Witte Alsem HP maart-april onder glas/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. 

Artibida columnifera   HP april ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm 

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



Asarina erubescens Leeuwenmuiltje HHP februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun 
bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; kan een koudeperiode nodig hebben 

Asarina procumbens Klokwinde HHP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 2 cm / 
uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

Asarina syn. 
Maurandia 

scandens Klokwinde A februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun 
bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode buiten 
zetten. Kiemtijd 10-30 dagen. 

Asarine purpusii Klimmende Gloxinia HHA februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun 
bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode buiten 
zetten. Kiemtijd 10-30 dagen. 

Asarine wislizenis Leeuwenmuiltje HHA februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun 
bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode buiten 
zetten. Kiemtijd 10-30 dagen. 

Asclepias physocarpa Zijdeplant HHP maart-april in zaaibakje in koude bak; verspenen; opkweken; oppotten en uitplanten als de kluit goed 
doorworteld is. 

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

Asphodeline aestivus Jonkerlelie HP maart-april in zaaibakje in koude bak; verspenen; opkweken; oppotten en uitplanten als de kluit goed 
doorworteld is. 

Asphodeline lutea Jonkerlelie HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 2 cm / 
uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

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 divaricatus Witte Bosaster HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer 

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

Aster lateriflorus Kleine 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 novae-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 tataricus Aster HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer 



Aster umbellatus Schermaster HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer 

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  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  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  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 

Aurina saxatilis Schildzaad HP maart-april onder glas/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. 

Barbarea vulgaris Barbarakruid A april-mei ter plekke / uitdunnen op 20 cm 

Belandiera lyrata Chocoladeplant HP april-mei in zaaibakje of ter plekke zaaien; verspenen of uitdunnen (15 cm) 

Bellis perennis Madeliefje HP maart-april onder glas/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. 

Bergenia cordifolia Schoenlappers-plant HP maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden niet of nauwelijks bedekken / verspenen / opkweken 
bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-
oktober. 

Berteroa incana Grijskruid A maart-april in zaaibakje in koude bak / april-mei of september oktober ter plaatse, uitdunnen op 30 
cm 

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

Brachyscome iberidifolia   A maart-april op warmte zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / afharden / na laatste nachtvorst 
uitplanten / lichtkiemer 

Brimeura amethystina Brimeura HP april-mei ter plekke / uitdunnen op 30 cm 

Briza maxima Trilgras A april-mei en september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 5 cm. 

Briza media Trilgras HP april-mei en september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 5 cm. 

Buddleia davidii Vlinderstruik HP maart-april onder glas/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. 

Buddleja alternifolia Vlinderstruik HP maart-april onder glas/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. 



Buddleja davidii Vlinderstruik HP maart-april onder glas/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. 

Buddleja weyeriana Vlinderstruik HP maart-april onder glas/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. 

Bupleurum  rotundifolium  Doorwas A eind januari-februari kamerkas/maart-april in zaaibakje onder glas/uitplanten na vorstperiode op 30 
cm/ter plekke maart-juni of september-oktober/uitdunnen op 30 cm 

Butomus umbellatus Zwanebloem HP april-juni ter plekke / uitdunnen op 30 cm. 

Calendula officinalis Tuingoudsbloem HA maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / 
eventueel toppen 

Calendula officinalis nana Dwerg Goudsbloem HA maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / 
eventueel toppen 

Callicarpa americana  Schoonvrucht HP april-juni onbeschermd 

Callistephus  chinensis Zomeraster A maart-mei bij kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / uitplanten na de laatste 
nachtvorst 

Caltha palustris Dotterbloem HP zaad bij voorkeur zodra het rijp is in potje met modderige aarde zaaien en wegzetten / het zaad zal in 
het voorjaar ontkiemen 

Campanula grossekii Klokjesbloem HP maart-april in zaaibakje in koude bak; verspenen; opkweken; oppotten en uitplanten als de kluit goed 
doorworteld is. 

Campanula latifolia Breedblad 
Klokjesbloem 

HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien; verspenen/uitdunnen op 15 cm; 
uitplanten/verplanten/ eventueel koudebehandeling / lichtkiemer 

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 poscharskyana  'Kruip'-klokjesbloem HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer 

Campanula prenantoides Klokjesbloem HP maart-april in zaaibakje in koude bak; verspenen; opkweken; oppotten en uitplanten als de kluit goed 
doorworteld is. 

Campanula punctata Edelklokje HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer 

Campanula pyramidalis Klokjesbloem HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer 

Campanula rapunculoides Akkerklokje HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer 

Campanula takesimana Klokjesbloem HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer 



Campanula thyrsoides Rotsklokje HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer 

Canna indica var. limbata Bloemriet HP maart-april 12 dagen kamertemperatuur; vijlen en/of weken; kiemplanten vorstvrij overwinteren 

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

Carex pendula Hangende Zegge HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

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

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

Caryopteris incana 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 

Catananche caerula Strobloem HP maart-april onder glas/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. 

Centaurea bella   HP maart-april in zaaibakje in koude bak; verspenen; opkweken; oppotten en uitplanten als de kluit goed 
doorworteld is. 

Centaurea cyanus Wilde Korenbloem HA maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / zaden bedekken, donkerkiemer / uitdunnen op 
15 cm; 

Centaurea dealbata Perzische 
Korenbloem 

HP maart-april onder glas/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. 

Centaurea hypoleuca Perzische 
Korenbloem 

HP maart-april onder glas/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. 

Centaurea iberica Knoopkruid HP maart-april onder glas/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. 

Centaurea macrocephala Gele Korenbloem HP maart-april onder glas/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. 

Centaurea montana Bergkorenbloem HP maart-april onder glas/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. 

Centaurea nigra Zwart knoopkruid HP maart-april onder glas/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. 



Centaurea scabiosa Grote Centaurie HP maart-april onder glas/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. 

Centranthus macrospipon Spoorbloem HP maart-april onder glas/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. 

Centranthus ruber Spoorbloem HP maart-april onder glas/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. 

Centratherum intermedium Korenbloem HHP maart-april onder glas/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. 

Cephalaphora aromatica Ananasplantje HHP februari in zaaibakje op kamertemperatuur/maart-april in koude bak zaaien; verspenen; koeler 
opkweken; oppotten; als de kluit voldoende doorworteld is uitplanten 

Cephalaria dipsacoides Reuze Scabiosa HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

Cephalaria gigantea Reuze Scabiosa HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

Cephalaria leucantha Reuze Scabiosa HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

Cephalaria tehi Reuze Scabiosa HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

Ceratotheca  triloba Afrikaans 
Vingerhoedskruid 

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

Cerinthe  retorta Wasbloem HA april-mei onder glas / verspenen / koeler opkweken / ter plekke vanaf mei 

Chaerophyllum hirsutum Chaerophyllum HP Gecontroleerd zaaien: Kiemtemperatuur 20°C. Maart - april in potten in de koude bak. Kiemtijd 14-21 
dagen. Ter plekke zaai je in maart - april en september - oktober. 

Chasmanthium  latifolium Plat-aar gras HP maart-april op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / oppotten / september: 
uitplanten 

Chasmanthium  latifolium Plat-aar gras HP maart-april bij kamertemperatuur zaaien; verspenen; koeler opkweken; oppotten; september 
uitplanten 

Cheiranthus cheirii Muurbloem HB mei-juni ter plekke zaaien / zaden bedekken / uitdunnen op 15 cm afstand / toppen bij 7,5 cm hoogte 

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

Chionochloa flavicans Siergras HP maart-april onder glas/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. 

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

Chrysanthemum leucanthemum Margriet  HP maart-april onder glas/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. 



Chrysanthemum maximum Grootbloemige 
Margriet 

HP maart-april onder glas/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. 

Chrysanthemum tricolor Chrysant HA maart-april (kiem 2 weken uiterlijk) of september-oktober (kiem voorjaar erop) ter plekke 
zaaien/lichtkiemer, zaden nauwelijks bedekken. 

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

Cichorium intybus Wilde Cichorei HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

Cirsium japonicum Japanse Vederdistel HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

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

Clarkia amoena Clarkia HA vanaf april (kiem na 3 weken uiterlijk) of september-oktober (kiem voorjaar erop) ter plekke zaaien. 

Clarkia elegans Clarkia HA vanaf april (kiem na 3 weken uiterlijk) of september-oktober (kiem voorjaar erop) ter plekke zaaien. 

Clarkia pulchella Clarkia A vanaf april (kiem na 3 weken uiterlijk) of september-oktober (kiem voorjaar erop) ter plekke zaaien. 

Clarkia unguiculata Clarkia A vanaf april (kiem na 3 weken uiterlijk) of september-oktober (kiem voorjaar erop) ter plekke zaaien. 

Clematis alpina bosrank, 
kleinbloemige 

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

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

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

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

Clinopodium vulgare Borstelkrans HP maart-april in potje of zaaibakje in kamerkasje / koeler opkweken en als de plant voldoende 
ontwikkeld is in de tuin uitplanten. 

Codonopsis pilosula Windklokje HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer 

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

Collomia grandiflora Collomia A maart-april onder glas / voorkeur voor ter plekke in april 

Consolida regalis Wilde Ridderspoor HA maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 
cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

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. 

Coreopsis tinctoria Meisjesogen A maart-april onder glas zaaien / zaden licht bedekken, lichtkiemer / verspenen / koeler opkweken / 
mei afharden en uitplanten na de laatste nachtvorst 

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

Cosmidium burridgeanum   A maart-april zaaien / verspenen / uitplanten na laatste nachtvorst 

Cosmos bipinnatus Cosmea HA maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler 
opkweken / mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels 
gedurende nachtvorst bescherming bieden. 

Cosmos sulphureus Cosmea HA maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler 
opkweken / mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels 
gedurende nachtvorst bescherming bieden. 

Crambe abyssinica Afrikaanse 
Bolletjeskool 

A maart-april ter plekke zaaien; uitdunnen op 15 cm 

Crocosmia cultivar Montbretia HP maart-april of augustus-oktober gecontroleerd zaaien / vijlen en voorweken/ kiemplanten 
beschermd laten overwinteren. 

Cryptotaena  japonica Japanse 
(sier)Peterselie 

HP maart-april of augustus-oktober ter plekke zaaien. 

Cucumis sativus Augurk A eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei ter plekke / verspenen/uitdunnen / 
opkweken / uitplanten 

Cuphea ilavea  Luciferplant A maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 
cm / uitplanten of verplanten 

Cuphea lanceolata Luciferplant HA maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 
cm / uitplanten of verplanten 

Curcubita pepo pompoen, Winter- A eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei ter plekke / verspenen/uitdunnen / 
opkweken / uitplanten 

Curcubito  ficifolia pompoen, Vijgeblad- A eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei ter plekke / verspenen/uitdunnen / 
opkweken / uitplanten 

Curcubito  maxima pompoen, Zomer- A eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei ter plekke / verspenen/uitdunnen / 
opkweken / uitplanteeind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei ter plekke / 
verspenen/uitdunnen / opkweken / uitplanten 

Curcubito    Sierkalebas A eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei ter plekke / verspenen/uitdunnen / 
opkweken / uitplanten 

Cyclanthera  pedata Inka-augurken; 
stekelkomkommer; 
olijfkomkommer 

A april-mei in zaaibakje; uitplanten na nachtvorstperiode of opkweken in kweekkas. 

Cymbalaria  muralis Muurleeuwenbek HP maart-april onder glas/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. 



Cynoglossum amabile Chinees Vergeet-me-
nietje 

HHA maart of september in zaaibakje of potten onder glasof direct ter plaatse zaaien / voor gespreide 
bloei bij ter plekke zaaisels dit enige malen herhalen tot in juni / donkerkiemer 

Daucus carota Wilde Peen HB maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler 
opkweken / mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels 
gedurende nachtvorst bescherming bieden. 

Delosperma cooperii Vast ijskruid HP maart-april onder glas/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. 

Delosperma deschampsi Vetkruid HP maart-april onder glas/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. 

Delphinium ajacis Wilde Riddespoor A maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht bedekken / uitdunnen op 15 cm / 
bescherming bieden / pas op met slakkenvraat. 

Delphinium belladonna Ridderspoor HP maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 
bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 
nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium consolida Konings-ridderspoor HA maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 
cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Delphinium elatum Ridderspoor HP maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 
bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 
nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium elatum hybride Ridderspoor HP maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 
bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 
nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium elatum pacific 
hybride 

Ridderspoor HP maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 
bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 
nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium exquisite Ridderspoor HP maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 
bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 
nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium grandiflorum Chinese Ridderspoor HP maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 
bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 
nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium maackianum Ridderspoor HP maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 
bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 
nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium pacific giant Ridderspoor HP maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 
bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 
nachtvorst / ter plekke september-oktober. 



Delphinium requienii Ridderspoor HHP maart bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / 
verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter 
plekke september-oktober. 

Delphinium x cultorum Ridderspoor HP maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 
bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 
nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium x elatum Ridderspoor HP maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 
bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 
nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

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. 

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

Dianthus amurensis  Anjer HP maart-april onder glas/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. 

Dianthus armeria Ruige Anjer HP maart-april onder glas/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. 

Dianthus barbatus  Duizendschoon HB maart-april onder glas/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. 

Dianthus barbatus nigrescens Duizendschoon HB maart-april onder glas/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. 

Dianthus carthusianorum Karthuizeranjer HP maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/eind mei uitplanten/ter 
plekke in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm. 

Dianthus caryophyllus Charbaudanjer HP maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/eind mei uitplanten/ter 
plekke in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm. 

Dianthus caryophyllus Grasanjer HP maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/eind mei uitplanten/ter 
plekke in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm. 

Dianthus deltoides Steenanjer HP maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/eind mei uitplanten/ter 
plekke in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm. 

Dianthus knappii Anjer HP maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/eind mei uitplanten/ter 
plekke in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm. 

Dianthus plumarius Anjer HP maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/eind mei uitplanten/ter 
plekke in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm. 

Dianthus superbus Prachtanjer HHP maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/eind mei uitplanten/ter 
plekke in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm. 

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

Dierama pulcherrimum Hengel van de 
Engelen 

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



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

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 

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  grandiflora 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  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 

Doronicum orientale  Voorjaarszonne-
bloem 

HP maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/eind mei uitplanten/ter 
plekke in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm. 

Doronicum pardalianches Voorjaarszonne-
bloem 

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

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

Echinacea ex  Zonnehoed   maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

Echinacea pallida Rode Zonnehoed HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

Echinops ritro Kogeldistel HP maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/eind mei uitplanten/ter 
plekke in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm. 

Echinops spaerocephalon Kogeldistel HP maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/eind mei uitplanten/ter 
plekke in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm. 

Echium fastuosum Slangenkruid HB   

Echium simplex Slangenkruid A   

Echium   Slangenkruid A/HB begin maart onder glas / eind maart-april ter plekke / kiemt 1-4 wk 

Emilia javanica Emilia A maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 
cm / uitplanten of verplanten 

Eragrostis elegans Liefdesgras A maart-april onder glas (kiem 3 weken) / evt. een koudeperiode / ter plekke vanaf april en september-
oktober (kiem voorjaar erop) 

Erigeron annuus Zomerfijnstraal A maart-april onder glas/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. 

Erigeron flettii Rotsfijnstraal HP februari in zaaibakje op kamertemperatuur/maart-april in koude bak zaaien; verspenen; koeler 
opkweken; oppotten; als de kluit voldoende doorworteld is uitplanten 

Erigeron glaucus Fijnstraal HP maart-april onder glas/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. 

Erigeron mucronatus Fijnstraal HP maart-april onder glas/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. 

Erigeron speciosus Fijnstraal HP maart-april onder glas/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. 

Erinus alpinus Alpenleverbalsem HP maart-april onder glas/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. 

Eruca sativa Rucola A maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 
cm / uitplanten of verplanten 



Eryngium agavifolium Krabbenscheer 
Kruisdistel 

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

Eryngium bourgatii Blauwe Distel HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

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

Eschscholzia caespitosa Slaapmutsje HA maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 
cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Eschscholzia california Slaapmutsje HA maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 
cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Eschscholzia  mexicana Slaapmutsje HA maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 
cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Eschscholzia syn 
Amapola 

maritima prostrata Slaapmutsje, gevuld HA maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 
cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Eupatorium cannabinum Leverkruid HP maart-april onder glas/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. 

Eupatorium maculatum Koninginnekruid HP maart-april onder glas/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. 

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

Euphorbia dulcis Wolfsmelk HP februari-maart kamerkasje / maart april koude bak 

Euphorbia lathyrus Kruisblad Wolfsmelk HB maart-april en september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 30 cm 

Euphorbia  marginata Wolfsmelk  HHP maart-april en september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm. 

Festuca glauca Blauw Schapengras HP maart-april onder glas/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. 

Foeniculum vulgare Siervenkel A maart-april onder glas/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. 

Foeniculum vulgare Venkel A maart-april onder glas/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. 

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 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 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 pulchella syn. 
Drummondii 

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 

Galtonia viridiflora Kaapse Hyacinth HHP maart onder glas, eventueel vooraf gegaan door een koudeperiode van 3 weken / koel opkweken / 
oppotten / vorstvrij overwinteren 

Gaura lindheimerii Lindenheimers 
prachtkaars 

HP * februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen koeler zetten; maart tot juli in zaaibakje in koude 
bak; verspenen; opkweken; oppotten; uitplanten als de kluit voldoende doorworteld is; ter plekke 
zaaien in september-oktober. 

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

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

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. 

Geum chiloense Nagelkruid HP maart-april onder glas/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. 

Geum rivale  Knikkend Nagelkruid HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

Geum triflorum Nagelkruid HP maart-mei of september-oktober in zaaibakje in beschermde koude bak / voorjaarszaaisels eventueel 
een koudebehandeling / ter plekke vanaf juli. 

Gilia achileafolia Gilia HA maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 
cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Gilia tricolor Vogeloogjes A maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm (bij najaarszaaisels in het 
voorjaar); 

Glaucium flavum Hoornpapaver HB maart-april onder glas/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. 

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

Gypsophila elegans Gipskruid  HA maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm (bij najaarszaaisels in het 
voorjaar); 

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. 

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



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

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

Helenium  hybride Zonnekruid HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen/uitdunnen op 15 cm / 
uitplanten/verplanten / eventueel koudebehandeling 

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

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

Helipterum roseum Strobloem A maart-april of september ter plekke zaaien; uitdunnen 

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 americana  Purperklokje HP maart-april in zaaibakje of potje onder glas zaaien / ter plekke eind april-begin mei en september 
oktober / zaden licht bedekken, lichtkiemer. 

Heuchera cylindrica Purperklokje HP maart-april in zaaibakje of potje onder glas zaaien / ter plekke eind april-begin mei en september 
oktober / zaden licht bedekken, lichtkiemer. 

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 sanguineus Purperklokje HP maart-april in zaaibakje of potje onder glas zaaien / ter plekke eind april-begin mei en september 
oktober / zaden licht bedekken, lichtkiemer. 

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 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 

Hibiscus coccineus Moerashibiscus HP maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 
graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Hibiscus moscheutos Chinese Roos HP maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 
graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Hibiscus pedunculatus Wilde Hibiscus HP april-mei ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm 

Hibiscus radiatus Hibiscus HP maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 
graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 



Hibiscus syriacus Chinese Roos HHP maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 
graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Hibiscus trionum Drie-uren-bloem A eind april ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm 

Hieracium aurantiacum Havikskruid HP maart-april onder glas/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. 

Hieracium maculatum Gevlekt Havikskruid HP maart-april onder glas/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. 

Hordeum jubatum Kwispelgerst HP maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 
cm / uitplanten of verplanten 

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

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

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

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

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

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

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. 

Hypoxis hemerocallidea   HP maart-april onder glas/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. 

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 chinensis gloxinia, Tuin HP maart-april onder glas/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. 

Incarvillea delavayi gloxinia, Tuin HHP maart-april onder glas/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. 

Incarvillea olgae gloxinia, Tuin HHP maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/eind mei uitplanten/ter 
plekke in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm. 

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. 

Ipomoea cairica Cairowinde A maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken / mei opkweken / afharden / juni 
uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea cordatotriloba Winde A maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken / mei opkweken / afharden / juni 
uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea hirsuta Winde A maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken / mei opkweken / afharden / juni 
uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea imperialis Winde A maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken / mei opkweken / afharden / juni 
uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea lobata Spaanse Vlag A maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken / mei opkweken / afharden / juni 
uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea nil Winde A maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken / mei opkweken / afharden / juni 
uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea purpurea Blauwe Winde A maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken / mei opkweken / afharden / juni 
uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea quamoclit Winde A maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken / mei opkweken / afharden / juni 
uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea tricolor Winde A maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken / mei opkweken / afharden / juni 
uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea trubinata Winde A maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken / mei opkweken / afharden / juni 
uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren 

Kalimeris incisa  Schijnaster HP maart-april onder glas/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. 

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

Kalimeris pinnaticifida Schijnaster HP maart-april onder glas/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. 

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

Kennedia coccinea   A maart-april in zaaibakje in koude bak zaaien 

Kennedia rubicunda   A maart-april in zaaibakje in koude bak zaaien 

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

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

Lagurus ovatus Hazestaartje A april-mei en september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 5 cm. 

Lathyrus tuberosus Aardaker A februari- april of september in bodemloze potten voor vroege bloei, na ontkiemen koeler zetten en 
vervolgens na nachtvorstperiode met potje en al uitplanten 



Laurentia axillaris Laurentia A maart-april in zaaibakje zaaien / zaaibakje bedekken, donkerkiemer / verspenen / mei afharden en 
uitplanten na laatste nachtvorst 

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

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

Lavatera trimestris Grootbloemige 
Lavatera 

A maart-mei ter plekke zaaien / uitdunnen geleidelijk tot 30 cm 

Legousia speculum- veneris Groot Spiegelklokje A februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of potje onder glas zaaien / dun 
bedekken, lichtkiemer / verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na nachtvorstperiode buiten 
zetten. Kiemtijd 10-30 dagen. 

Leibnitzia anandria Leibnitzia HP maart-april onder glas/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. 

Leonotis leonurus Leeuwenoor A maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 
cm / uitplanten of verplanten 

Leonotis nepetifolia Leeuwenoor HHP maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 
cm / uitplanten of verplanten 

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 

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

Lepechinia salviae   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 

Leucanthemum vulgare Gewone Margriet HP maart-april onder glas/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. 

Levisticum  officinale Lavas HP maart-april onder glas/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. 

Liatris scariosa Lampenpoetser HP maart-april onder glas/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. 

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 fischerii     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 

Limnanthes douglasii ssp. Nivea Spiegeleiplant, 
Moerasbloem 

HA maart-mei of september ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm, septemberzaaisels uitdunnen na de 
winter. 

Limnanthes douglasii ssp. Nivea Spiegeleiplant, 
Moerasbloem 

HA maart-mei of september ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm, septemberzaaisels uitdunnen na de 
winter. 

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

Linaria maroccana Marokkaanse 
vlasleeuwebek 

A maart-april ter plekke zaaien / uitdunnen op 10 cm 

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

Linum flavum Geel vlas HP maart-april onder glas/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. 

Linum grandiflorum Vlas HP maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 
cm / uitplanten of verplanten 

Linum perenne Vlas  HP maart-april onder glas/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. 

Lobelia cardinalis Kardinaals Lobelia HP maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden niet of nauwelijks bedekken / verspenen / opkweken 
bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-
oktober. 

Lobelia fulgens Lobelia A maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden niet of nauwelijks bedekken / verspenen / opkweken 
bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-
oktober. 

Lobelia siphilitica Lobelia HP maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden niet of nauwelijks bedekken / verspenen / opkweken 
bij 15 graden Celsius / ter plekke september-oktober. 

Lobelia speciosa Lobelia HP maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden niet of nauwelijks bedekken / verspenen / opkweken 
bij 15 graden Celsius / ter plekke september-oktober. 

Lobelia vedrariensis Virginische 
Scharlakenlobelia 

HHP maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden niet of nauwelijks bedekken / verspenen / opkweken 
bij 15 graden Celsius / ter plekke september-oktober. 

Lobelia x gerardii Lobelia HP maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden niet of nauwelijks bedekken / verspenen / opkweken 
bij 15 graden Celsius / ter plekke september-oktober. 

Lobelia x speciosa Pracht Lobelia   maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden niet of nauwelijks bedekken / verspenen / opkweken 
bij 15 graden Celsius / ter plekke september-oktober. 



Lobularia maritima Zilverscheefbloem HP februari-maart op kamertemperatuur of april-mei ter plekke zaaien / zaden niet afdekken, 
lichtkiemer / uitdunnen op 5 cm of verspenen door plukjes in een potje over te brengen / koeler 
opkweken / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst 

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. 

Lupinus nanus   A april 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. 

Lupinus perennis Wilde Lupine HP april 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. 

Luzula nivea Grote Veldbies HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

Luzula sylvatica  Grote Veldbies HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

Lychnis alpina Alpenkoekoeksbloem HP maart-april onder glas/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. 

Lychnis arkwrightii Brandende Liefde HP maart-april onder glas/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. 

Lychnis bon jovi Koekoeksbloem HP maart-april onder glas/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. 

Lychnis chalcedonica Kalverliefde HP maart-april onder glas/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. 

Lychnis coronaria Prikneus HP maart-april onder glas/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. 

Lychnis flos-cuculi Echte 
koekoeksbloem 

HP maart-april onder glas/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. 

Lychnis migueliana Koekkoeksbloem  HP maart-april onder glas/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. 

Lychnis viscaria Pekanjer HP maart-april onder glas/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. 

Lychnis wilfordii Pekanjer HP maart-april onder glas/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. 

Lychnis yunnanensis Koekoeksbloem HP maart-april onder glas/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. 



Lychnis  chalcedonica Brandende Liefde HP maart-april onder glas/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. 

Lycopersicon lycopersicum tomaat, Kers- A   

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

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

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

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

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

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

Malope grandiflora Drielobbige Malope A begin maart zaaisel 3 weken in koelkast / verplaatsen naar kamertemperatuur / Zodra ontkiemd, 
koeler opkweken / eind mei naar buiten / ter plekke zaaien (voorkeur): eind april-begin mei / 
uitdunnen op 15 cm. 

Malope trifida Drielobbige Malope A begin maart zaaisel 3 weken in koelkast / verplaatsen naar kamertemperatuur / Zodra ontkiemd, 
koeler opkweken / eind mei naar buiten / ter plekke zaaien (voorkeur): eind april-begin mei / 
uitdunnen op 15 cm. 

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 

Maurandya  erubescens Klimmende Gloxinia HHP februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun 
bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; kan een koudeperiode nodig hebben 

Maurandya  scandens Klimmende Gloxinia HHP februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun 
bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; kan een koudeperiode nodig hebben 

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

Melissa officinalis Citroenmelisse HP maart-april onder glas/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. 

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

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

Mimulus guttatus Maskerbloem HP maart-april in zaaibakje onder glas / zaadjes niet bedekken (lichtkiemer) / koel opkweken / oppotten 
en als de kluit voldoende doorworteld is uitplanten / ter plekke zaaien in september. 



Mimulus naiandinus Maskerbloem HHP maart-april onder glas in koude bak / uitdunnen / koeler opkweken / uitplanten / ter plekke in april 

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

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

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

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 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 

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    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 

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

Morina longifolia Kransbloem HP maart-april onder glas/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. 

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 

Nemesia cheiranthus Nemesia A maart-april bij 15 graden Celsius zaaien / verspenen / koel opkweken / mei afharden en uitplanten op 
20 cm. 

Nemesia strumosa Nemesia A maart-april bij 15 graden Celsius zaaien / verspenen / koel opkweken / mei afharden en uitplanten op 
20 cm. 

Nemesia     A maart-april bij 15 graden Celsius zaaien / verspenen / koel opkweken / mei afharden en uitplanten op 
20 cm. 

Nemophila insignis Bosliefje HA april of september op rijen ter plekke zaaien / uitdunnen op 10 cm; 

Nemophila maculata Bosliefje HA april of september op rijen ter plekke zaaien / uitdunnen op 10 cm; 

Nemophila menziesii Bosliefje HA april of september op rijen ter plekke zaaien / uitdunnen op 10 cm; 

Nepeta faassenii  Kattenkruid  HP maart-april of september-oktober in potten in koude bak / ter plekke zaai je in april-juni of 
september-oktober / zaden bedekken, donkerkiemer 

Nepeta kubanica Kattekruid HP maart-april of september-oktober in potten in koude bak / ter plekke zaai je in april-juni of 
september-oktober / zaden bedekken, donkerkiemer 



Nepeta latifolia Breedbladig 
Kattekruid 

HP maart-april of september-oktober in potten in koude bak / ter plekke zaai je in april-juni of 
september-oktober / zaden bedekken, donkerkiemer 

Nepeta nervosa Kattenkruid HP maart-april of september-oktober in potten in koude bak / ter plekke zaai je in april-juni of 
september-oktober / zaden bedekken, donkerkiemer 

Nepeta nuda Kattekruid HP maart-april of september-oktober in potten in koude bak / ter plekke zaai je in april-juni of 
september-oktober / zaden bedekken, donkerkiemer 

Nepeta parnassica Kattenkruid HP maart-april of september-oktober in potten in koude bak / ter plekke zaai je in april-juni of 
september-oktober / zaden bedekken, donkerkiemer 

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. 

Nepeta tuberosa  kattekruid, Wit HP maart-april of september-oktober in potten in koude bak / ter plekke zaai je in april-juni of 
september-oktober / zaden bedekken, donkerkiemer 

Nepeta x faassenii Kattekruid HP maart-april of september-oktober in potten in koude bak / ter plekke zaai je in april-juni of 
september-oktober / zaden bedekken, donkerkiemer 

Nepeta x faassenii kattekruid, Wit HP maart-april of september-oktober in potten in koude bak / ter plekke zaai je in april-juni of 
september-oktober / zaden bedekken, donkerkiemer 

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

Nicandra physalodes Zegekruid HA maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 
cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Nicotiana affinis Tabaksplant  A ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder glas / 
lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 

Nicotiana alata Siertabak A ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder glas / 
lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 

Nicotiana glutinosa Siertabak A ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder glas / 
lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 

Nicotiana hybride Tabaksplant  A ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder glas / 
lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 

Nicotiana langsdorfii Siertabak A ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder glas / 
lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 

Nicotiana mutabilis Siertabak A ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder glas / 
lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 

Nicotiana rustica Boerentabaksplant A ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder glas / 
lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 



Nicotiana sylvestris Zuid-Amerikaanse 
Tabaksplant 

A ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder glas / 
lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 

Nicotiana tabacum Virginische 
Tabaksplant 

A ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder glas / 
lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 

Nicotiana x sanderea Siertabak A ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder glas / 
lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 

Nigella damascena Juffertje in het groen HA maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 
cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Nigella orientalis Nigella A maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 
cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Nigella  damascena Juffertje in het groen HHA maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 
cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Nigella  papillosa Juffertje in het groen HHA maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 
cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Nigella  sativa Nigella HHA maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 
cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

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. 

Ocimum basilicum Donkerbladige 
Basilicum 

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

Oenothera biennis Teunisbloem HB maart-april onder glas/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. 

Oenothera fruticosa Teunisbloem HP maart-april onder glas/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. 

Oenothera kunthiana Teunisbloem HP maart-april onder glas/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. 

Oenothera longifolia Teunisbloem HP maart-april onder glas/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. 



Oenothera minima Kleine teunisbloem HP maart-april onder glas/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. 

Oenothera odorata Geurende 
teunisbloem 

HP maart-april onder glas/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. 

Oenothera pallida Teunisbloem HP maart-april onder glas/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. 

Oenothera pumila Teunisbloem HP maart-april onder glas/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. 

Oenothera rosea Teunisbloem HP maart-april onder glas/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. 

Oenothera speciosa Teunisbloem HP maart-april onder glas/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. 

Oenothera tetragona Teunisbloem HP maart-april onder glas/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. 

Oenothera versicolor Teunisbloem HP maart-april onder glas/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. 

Omphalodes linifolia Witte onschuld A maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 
cm / uitplanten of verplanten 

Origanum laevigatum Purperen Marjolein HP maart-april onder glas/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. 

Origanum  majorana Marjolein HP maart-april onder glas/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. 

Orlaya grandiflora Kantbloem, 
straalscherm 

A maart-april in zaaibakje / verspenen / uitplanten / ter plekke zaaien eind april-mei of september-
oktober 

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

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 commutatum Klaproos HA maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 
donkerkiemer 

Papaver glaucum Tulppapaver HA maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen 
op 15 cm / donkerkiemer 

Papaver laciniatum Papaver HA maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen 
op 15 cm / donkerkiemer 

Papaver nudicaule IJslandse Papaver HP 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 

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 paeoniflorum Slaapbol HA maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 
donkerkiemer 

Papaver rhoeas Grote Klaproos HA maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen 
op 15 cm / donkerkiemer 

Papaver somniferum  Slaapbol HA maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 
donkerkiemer 

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 

Pennisetum alopecuroides Lampepoetsergras 
(pluim pennisetum) 

HP maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 
graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Pennisetum alopecuroides   HP maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 
graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Pennisetum glaucum Lampepoetsergras HP maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 
graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Pennisetum macrourum Lampepoetser HP maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 
graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Pennisetum orientale Lampepoetsergras HP maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 
graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Pennisetum setaceum Lampepoetsergras HP maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 
graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 



Penstemon   Slangekop HHP maart in zaaibakje in kamerkasje; maart-april in zaaibakje in koude bak / eventueel vorstvrij 
overwinteren 

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

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

Petroselinum  crispum Peterselie A april in zaaibakje onder glas zaaien; verspenen; opkweken; oppotten in potgrond 

Phacelia campanularia Bijenvoer A maart-april ter plekke / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer, zaden bedekken / september-oktober 
voor bloei volgend voorjaar. 

Phacelia tanacetifolia Bijenvoer A maart-april ter plekke / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer, zaden bedekken / september-oktober 
voor bloei volgend voorjaar. 

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

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

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

Phygelius aequalis fuchsia, Kaapse HP maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 
bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 
nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Phygelius capensis fuchsia, Kaapse HP maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 
bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 
nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Phygelius croftway Kaapse Fuchsia HHP maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 
bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 
nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Phygelius x rectus Kaapsefuchsia HP maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 
bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 
nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

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  Lage 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 repens 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. 

Pontederia  cordata Snoekkruid HP binnen in modderige compost zaaien/koeler opkweken 

Potentilla alba Witte Ganzerik HP maart-april in zaaibakje of potje onder glas / eventueel koudebehandeling / verspenen / koeler 
opkweken / najaar uitplanten / ter plekke zaaien: september-oktober / geleidelijk uitdunnen tot 15 
cm. 

Potentilla atrosanguinea Ganzerik HP maart-april in zaaibakje of potje onder glas / eventueel koudebehandeling / verspenen / koeler 
opkweken / najaar uitplanten / ter plekke zaaien: september-oktober / geleidelijk uitdunnen tot 15 
cm. 

Potentilla aurea Gele Ganzerik HP maart-april in zaaibakje of potje onder glas / eventueel koudebehandeling / verspenen / koeler 
opkweken / najaar uitplanten / ter plekke zaaien: september-oktober / geleidelijk uitdunnen tot 15 
cm. 

Potentilla megalantha Ganzerik  HP maart-april in zaaibakje of potje onder glas / eventueel koudebehandeling / verspenen / koeler 
opkweken / najaar uitplanten / ter plekke zaaien: september-oktober / geleidelijk uitdunnen tot 15 
cm. 

Potentilla recta Rechte Ganzerik HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

Potentilla  nepalensis Ganzerik HP maart-april in zaaibakje of potje onder glas / eventueel koudebehandeling / verspenen / koeler 
opkweken / najaar uitplanten / ter plekke zaaien: september-oktober / geleidelijk uitdunnen tot 15 
cm. 

Potentilla  thurberi  Ganzerik HP maart-april in zaaibakje of potje onder glas / eventueel koudebehandeling / verspenen / koeler 
opkweken / najaar uitplanten / ter plekke zaaien: september-oktober / geleidelijk uitdunnen tot 15 
cm. 

Prunella grandiflora Grootbloemig 
Bijenkorfje 

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

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

Prunella x webbiana Bijenkorfje HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

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

Ratibida columnifera Mexicaanse 
zonnehoed 

HP maart-april onder glas/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. 

Reseda alba Witte Reseda A maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm 

Reseda lutea Wilde Reseda A maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm 



Reseda luteola Wouw A maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm 

Rheum palmatum Chinese Sierrabarber HP maart-april onder glas/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. 

Rhodochiton atrosanguineus Rhodochiton A maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 
cm / uitplanten of verplanten 

Rhodochiton volubile   A februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen koeler zetten en maart-april in zaaibakje in koude 
bak. Is ook mogelijk in september-oktober te zaaien en de jonge plant vorstvrij te laten overwinteren. 

Rosa chinensis Miniatuur Roos HP februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen koeler zetten en maart-april in zaaibakje in koude 
bak. Is ook mogelijk in september-oktober te zaaien en de jonge plant vorstvrij te laten overwinteren. 

Rosa polyantha Miniatuur Roos HP februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen koeler zetten en maart-april in zaaibakje in koude 
bak. Is ook mogelijk in september-oktober te zaaien en de jonge plant vorstvrij te laten overwinteren. 

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

Rudbeckia hirta Zonnehoed HP februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler 
opkweken / ter plekke vanaf april 

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. 

Rumex  sanguineus Bloedzuring HP maart-april onder glas/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. 

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 algeriensis Algerijnse Salie HHA maart-april onder glas / verspenen / koeler opkweken / afharden en uitplanten / ter plekke april-mei 
en september-oktober. 

Salvia amarissima Salie HA maart-april onder glas / verspenen / koeler opkweken / afharden en uitplanten / ter plekke april-mei 
en september-oktober. 

Salvia apiana Witte Californische 
Salie 

HHA maart-april op kamertemperatuur zaaien; verspenen; koeler opkweken; mei: afharden en uitplanten 
na laatste nachtvorst 

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 coccinea Salie HA februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na 
ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet 
dan uiteraard wat later in. 

Salvia columbariae Salie A februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na 
ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet 
dan uiteraard wat later in. 

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 farinacea Meelsalie HHP februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na 
ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet 
dan uiteraard wat later in. 

Salvia forskaohlei Salie HP maart-april onder glas/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 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 greggii   HHP maart-april of juli-augustus in zaaibakje zaaien; verspenen; oppotten; najaar uitplanten of 
overwinteren in pot 

Salvia hians Salie A maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 
cm / uitplanten of verplanten 

Salvia hispanica Salie HP maart-april in zaaibakje onder glas / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / ter plekke in 
september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten 

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

Salvia kuznetzovii 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 

Salvia maroccana Marokkaanse Salie A maart-april onder glas / verspenen / koeler opkweken / afharden en uitplanten / ter plekke april-mei 
en september-oktober. 

Salvia miltiorrhiza Roodwortelsalie HP maart-april onder glas/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 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 officinalis Salie HP maart-april onder glas/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 patens Salie HHP februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na 
ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet 
dan uiteraard wat later in. 

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

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. 

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

Salvia subrotunda Salie A maart-april onder glas (kiem 3 weken) / evt. een koudeperiode / ter plekke vanaf april 

Salvia taraxacifolia   HHP 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 trijuga Salie HP maart-april onder glas/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 uliginosa Veen Salie HHP maart-april onder glas/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 urica Salie HHP maart-april of juli-augustus in zaaibakje zaaien; verspenen; oppotten; najaar uitplanten of 
overwinteren in pot 

Salvia verbenaca Salie HP maart-april onder glas/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 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 

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

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

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

Salvia  viridis Bonte Salie A 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. 

Sanguisorba armena Canadese Pimpernel HP maart-april en september-oktober in potten in koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad zal 
in het voorjaar erop kiemen. 

Sanguisorba canadensis Canadese Pimpernel HP maart-april en september-oktober in potten in koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad zal 
in het voorjaar erop kiemen. 

Sanguisorba hukasanensis Sorbenkruid HP maart-april en september-oktober in potten in koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad zal 
in het voorjaar erop kiemen. 

Sanguisorba menziesii Sorbenkruid HP maart-april en september-oktober in potten in koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad zal 
in het voorjaar erop kiemen. 

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 

Sanguisorba obtusa Sorbenkruid HP maart-april en september-oktober in potten in koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad zal 
in het voorjaar erop kiemen. 

Sanguisorba officinalis Grote Pimpernel, 
Sorbenkruid 

HP maart-april en september-oktober in potten in koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad zal 
in het voorjaar erop kiemen. 



Sanguisorba tenuifolia Sorbenkruid HP maart-april en september-oktober in potten in koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad zal 
in het voorjaar erop kiemen. 

Sanvitalia procumbens Kruipende Zinnia HHA maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 
cm / uitplanten of verplanten 

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

Scabiosa atropurpurea Zwartpurperen 
Duifkruid 

A maart-april ter plekke of in eigen portje zaaien; april-juni uitdunnen/voorzichtig verspenen; 
uitplanten 

Scabiosa caucasica Duifkruid HHP maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 
bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 
nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Scabiosa stellata   HP maart-april ter plekke of in eigen portje zaaien / april-juni uitdunnen 

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

Scutellaria baicalensis Chinees Glidkruid HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

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

Sedum acre Muurpeper HP maart-april onder glas/zaden niet of nauwelijks bedekken/na ontkiemen koeler zetten/uitdunnen en 
opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei-juni 
en september-oktober/uitdunnen op 2cm. 

Sedum aizoon Vetkruid HP maart-april onder glas/zaden niet of nauwelijks bedekken/na ontkiemen koeler zetten/uitdunnen en 
opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei-juni 
en september-oktober/uitdunnen op 10cm. 

Sedum kamtschaticum Vetkruid HP maart-april onder glas/zaden niet of nauwelijks bedekken/na ontkiemen koeler zetten/uitdunnen en 
opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei-juni 
en september-oktober/uitdunnen op 2 cm. 

Sedum oreganum Vetkruid HP maart-april onder glas/zaden niet of nauwelijks bedekken/na ontkiemen koeler zetten/uitdunnen en 
opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei-juni 
en september-oktober/uitdunnen op 2 cm. 

Sedum rupestre Vetkruid HP maart-april onder glas/zaden niet of nauwelijks bedekken/na ontkiemen koeler zetten/uitdunnen en 
opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei-juni 
en september-oktober/uitdunnen op 10cm. 

Sedum spurium Roze Vetkruid HP maart-april onder glas/zaden niet of nauwelijks bedekken/na ontkiemen koeler zetten/uitdunnen en 
opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei-juni 
en september-oktober/uitdunnen op 2 cm. 

Sedum spurium Roze Vetkruid HP maart-april onder glas/zaden niet of nauwelijks bedekken/na ontkiemen koeler zetten/uitdunnen en 
opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei-juni 
en september-oktober/uitdunnen op 2 cm. 

Sedum  hispanicum Spaans Vetkruid HP maart-april onder glas/zaden niet of nauwelijks bedekken/na ontkiemen koeler zetten/uitdunnen en 
opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei-juni 
en september-oktober/uitdunnen op 2cm. 



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

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

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

Senecio cineraria Wit Askruid HP maart-april onder glas/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. 

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

Sidalcea hybride Griekse malva HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

Sidalcea malviflora Griekse malva HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

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

Silaum silaus Weidekervel A maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

Silene armeria Pekbloem A februari-maart in koude bak / aril-mei ter plekke / uitdunnen op 10 cm / kan woekeren 

Silene gallica Franse Silene A februari-maart in koude bak / aril-mei ter plekke / uitdunnen op 10 cm / kan woekeren 

Silene pendula   HA eind maart-april in zaaibakje onder glas zaaien/eventueel koudeperiode/lichtkiemer, zaden niet of 
nauwelijks bedekken. 

Silene  coeli-rosea Hemelroosje A maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

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

Silene  laciniata Blaassilene HP eind maart-april in zaaibakje onder glas zaaien/eventueel koudeperiode/lichtkiemer, zaden niet of 
nauwelijks bedekken. 

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

Silene  schafta Lijmkruid HP maart-april onder glas/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. 

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. 

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

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



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

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

Solanum mammosum Tepelvrucht A april in zaaibakje in koude bak zaaien; verspenen; opkweken; oppotten in potgrond 

Solanum melongena Tepelvrucht A april in zaaibakje in koude bak zaaien; verspenen; opkweken; oppotten in potgrond 

Solanum muricatum Meloenpeer A april in zaaibakje in koude bak zaaien; verspenen; opkweken; oppotten in potgrond 

Solidago   Lage guldenroede HP maart-april onder glas/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. 

Stachys byzantina Ezelsoor HP maart-april onder glas/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. 

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. 

Stokesia  leavis   HHP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

Strobilanthes atropurpureus Strobilanthes hp maart - april voorzaaien in kamerkasje of potjes binnen/ na mei in de volle grond uitplanten/ter 
plekke: mei en september-oktober. 

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 

Tagetes erecta  Grote Afrikaan A eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 
mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / ter plekke april-mei 

Tagetes lunulata Afrikaantje A eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 
mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / ter plekke april-mei 

Tagetes patula Afrikaantje A eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 
mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / ter plekke april-mei 

Tagetes patula Klein Afrikaantje A eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 
mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / ter plekke april-mei 

Tagetes patula nana Afrikaantje A eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 
mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / ter plekke april-mei 

Tagetes signata Randjesafrikaantje A eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 
mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / ter plekke april-mei 

Tagetes tenuifolia Sterafrikaantje A eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 
mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / ter plekke april-mei 

Tanacetum balsamita Balsamwormkruid HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer 



Tanacetum coccineum Bonte Margriet HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer 

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

Tanacetum parthenium Moederkruid HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer 

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer 

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. 

Telekia speciosa Koeieoog HP maart-april onder glas/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. 

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

Teucrium scorodonia Valse Salie HP maart-april onder glas/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. 

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

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

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

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

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

Thalictrum pubescens syn. T. 
polygamum 

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

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

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

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 citriodorus Citroentijm HP maart-april onder glas/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 2cm. 

Thymus  praecox Kruiptijm HRP maart-april onder glas/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 2cm. 

Thymus  serpyllum Wilde Tijm HRP maart-april onder glas/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 2cm. 

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. 

Tigridia  pavonia Tijgerbloem HHP februari in zaaibakje op kamertemperatuur/maart-april in koude bak zaaien; verspenen; koeler 
opkweken; oppotten; als de kluit voldoende doorworteld is na laatste nachtvorst uitplanten 

Tithonia diversifolia Mexicaanse 
zonnebloem 

A half april zaaien; lichtkiemer; verspenen; mei afharden; na nachtvorstperiode uitplanten; ter plekke 
eind april, begin mei; bescherming bieden bij vorst. 

Titonia rotundifolia Mexicaanse 
zonnebloem 

A half april zaaien; lichtkiemer; verspenen; mei afharden; na nachtvorstperiode uitplanten; ter plekke 
eind april, begin mei; bescherming bieden bij vorst. 

Trachelium  caeruleum Halsbloem HP maart-april onder glas/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. 

Tragopogon porrifolius Paarse morgenster HB gecontroleerd zaaien: maart in potjes in kamerkasje, april in (alternatieve) koude bak / ter plekke: 
mei-juni / bedekken / uitdunnen op 15 cm afstand / toppen bij 7,5 cm hoogte 

Trichostema  lanatum   HP maart-april onder glas/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. 

Trifolium arvense Hazepootje A april-mei of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm 

Trifolium incarnatum Incarnaatklaver A april-mei of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm 

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. 

Tropaeolum majus Oost Indische Kers HA april en september-oktober ter plekke zaaien / opkweken / donkerkiemer 

Tropaeolum majus nanum Oost-Indische Kers HA april en september-oktober ter plekke zaaien / opkweken / donkerkiemer 

Tropaeolum minus Oost-Indische Kers HA april en september-oktober ter plekke zaaien / opkweken / donkerkiemer 

Tropaeolum peregrinum Kanariekers HA eind april, begin mei ter plekke zaaien, bloei juni-oktober 

Tropaeolum tricolor Driekleurige Klimkers HA april en september-oktober ter plekke zaaien / opkweken / donkerkiemer 

Verbascum diascia Paarse Toorts HP maart-april onder glas/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. 

Verbascum nigrum Zwarte Toorts HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

Veronica gentianoides Gentiaan ereprijs HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 



Veronica 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. 

Veronica longifolia Lange 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 prostrata Ereprijs HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer 

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

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 spp 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. 

Veronica teucrium 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  austriaca Brede Ereprijs HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling 

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

Veronicastrum virginicum Virginische Ereprijs HP maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 
/ uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer 

Viola cornuta Hoornviooltje HP maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/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/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola tricolor viooltje, Driekleurig  HA maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/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/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola x wittrockiana Tuinviool HA maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/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/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola  coreana syn. V. 
grypoceras 

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

Vitex agnus-castus Kuisboom HP maart-april in zaaibakje op kamertemperatuur of beschermd in (alternatieve) koude bak 



Wahlenbergia undulata   HP vanaf januari in zaaibakje of kweekbakje in kamerkas of maart-april (september-oktober) in zaaibakje 
of kweekbakje in beschermde (alternatieve) koude bak (najaarszaaisels vorstvrij bewaren) 

Xeranthemum annuum Papierbloem A maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 
cm / uitplanten of verplanten 

Zaluziankya capensis Nachtphlox A maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 
cm / uitplanten of verplanten 

Zea mays Siermais A maart-april onder glas / verspenen en koeler opkweken / mei afharden en na laatste nachtvorst 
uitplanten op 30 cm. 

Zinnia acerosa syn. Pumila Wilde Zinnia HP mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, begin april onder glas voorzaaien 

Zinnia angustifolia x 
elegans 

Zinnia HHA mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, begin april onder glas voorzaaien 

Zinnia elegans Zinnia HHA mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, begin april onder glas voorzaaien 

Zinnia haageana Zinnia HHA mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, begin april onder glas voorzaaien 

Zinnia tenuifolia Zinnia HHA mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, begin april onder glas voorzaaien 



 

 

 


