Voor alle info: www.velt.nu/biobolgemeente

Overzichtstabel:
Zon (>6u zon/dag)
Droog/stenig








Matig
vochthoudend



















Bijenbanket ‘Straatbar’ (zonnig en stenig,
midden lente)
Bijenbanket ‘Hete karamel’ (zonnig en
stenig, late lente)
Allium aflatunense ‘Purple sensation’ (meijuni, 50-70 cm)
Allium unifolium (mei-juni, 30 cm)
Allium sphaerocephalon - Kogellook (juniaugustus, 50-70 cm)
Verwilderingstulpen MIX (maart-mei, 10-30
cm)
Bijenbanket ‘Koninginnenhapjes’ (gazon,
vroege lente)
Bijenbanket ‘Snoepweide’ (lang gras,
midden lente)
Bijenbanket ‘Sterrenhemel’
(onderbegroeiing, vroege lente)
Bijenbanket ‘Milkshakespeare’
(onderbegroeiing, midden lente)
Bijenbanket ‘Straatbar’ (zonnig en stenig,
midden lente)
Bijenbanket ‘Hete karamel’ (zonnig en
stenig, late lente)
Allium aflatunense ‘Purple sensation’ (meijuni, 50-70 cm)
Allium unifolium (mei-juni, 30 cm)
Allium sphaerocephalon - Kogellook (juniaugustus, 50-70 cm)
Boerenkrokus MIX (februari-maart, 10 cm)
Bonte krokus MIX (februari-maart, 15 cm)
Chionodoxa MIX - Sneeuwroem (maartapril, 10-20 cm)
Muscari MIX - druifhyacinten blauw&wit
(april-mei, 15-25 cm)
Narcissus MIX VELT (maart-mei, 15-50 cm)
Narcissus triandrus ‘Thalia’ (april, 25-30
cm)
Scilla siberica - Oosterse sterhyacint
(maart-april, 15 cm)
Verwilderingstulpen MIX (maart-mei, 10-30
cm)

Halfschaduw (3-6u zon/dag)







Bijenbanket ‘Sterrenhemel’
(onderbegroeiing, vroege lente)
Bijenbanket ‘Milkshakespeare’
(onderbegroeiing, midden lente)
Chionodoxa MIX - Sneeuwroem (maartapril, 10-20 cm)
Narcissus triandrus ‘Thalia’ (april, 25-30
cm)
Scilla siberica - Oosterse sterhyacint
(maart-april, 15 cm)

Goed
vochthoudend





Altijd vochtig tot
nat




Narcissus MIX VELT (maart-mei, 15-50 cm)
Narcissus poeticus var. recurvus Dichtersnarcis (mei, 50 cm)
Narcissus triandrus ‘Thalia’ (april, 25-30
cm)



Fritillaria meleagris - Kievitsbloem (aprilmei, 15-20 cm)
Leucojum Gravetye Giant - Zomerklokje
(mei, 40-60 cm)







Narcissus poeticus var. recurvus Dichtersnarcis (mei, 50 cm)
Narcissus triandrus ‘Thalia’ (april, 25-30
cm)

Fritillaria meleagris - Kievitsbloem (aprilmei, 15-20 cm)
Leucojum Gravetye Giant - Zomerklokje
(mei, 40-60 cm)

▶ droog/stenig: bodem waarin stenen, grind of puin vermengd zijn en die amper vocht vasthoudt
▶ matig vochthoudend: goed drainerende bodem die vocht korte tijd vasthoudt
▶ goed vochthoudend: (humusrijke) bodem die vocht goed en langdurig vasthoudt, mag iets droger zijn in de zomer
▶ altijd vochtig: doorlatende bodem die nooit helemaal uitdroogt, bijvoorbeeld natuurlijke oeverranden, plaatsen met
hoge grondwaterstand
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