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Alchemilla mollis 
Planttype: Vaste plant 
Nederlandse naam: 

Vrouwenmantel 
familie: 

Rosaceae 
herkomst: 

Midden- en Zuid-Europa, Azie 
winterhardheid: 

uitstekend (-34 tot -29°C), USDA zone 4 
 
 
 

foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com) 
 
 
 
 
 
 

kenmerken  
bloemkleur: geel 
bloeivorm: losse pluimen, overhangend 
bloeitijd: juni-augustus 
hoogte blad: 30 cm 
hoogte bloem: 40 cm 
groeiwijze: polvomend 
blad/loof:  bladverliezend, grijsgroen, behaard, dauwdruppels 
grondsoort: elke goede tuingrond 
licht: zon of schaduw 

 
De plant is vooral na een regenbui of in de vroege ochtend erg mooi als de regen-of dauwdruppels op het blad 
blijven liggen. Na de bloei kan de plant vlak boven de grond worden afgeknipt (en dan goed bemest) waarna er 
weer mooi fris blad verschijnt dat tot ver in het najaar ook mooi blijft. 

snoei/verzorging  
Wanneer: Maart 
Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt 
of weggehaald worden. 
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Fagus sylvatica 
Planttype: Boom 

Nederlandse naam: 
Gewone beuk 
Beuk 

familie: 
Fagaceae 

herkomst: 
Europa, Inheems 

winterhardheid: 
goed (-23 tot -18°C), USDA zone 6 

 
 

foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com) 
 
 
 
 
 
 

kenmerken  
bloemkleur: gelig groen, niet opvallend 
bloeitijd: mei 
hoogte: tot 25 mtr 
groeiwijze: breed opgaand, kan zeer grote boom worden 
blad/loof:  bladverliezend, glimmend groen, in de herfst geel 
vrucht:  kleine bolsters met daarin eetbare nootjes 
grondsoort: elke goede tuingrond 
licht: zon of schaduw 

 
De gewone beuk wordt vaak als boom aangeplant, en kan dan zeer oud worden. Het enige waar de boom een 
hekel aan heeft is zon op de bast. Daarom mogen de bomen ook niet 'opgestamd' worden. De plant wordt ook veel 
als haag gebruikt waarbij het bruin verkleurde blad de gehele winter aan de plant blijft hangen totdat in het voorjaar 
de plant weer uitloopt. 

snoei/verzorging  
Wanneer: maart-juli 
Wat: De boom hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de boom in model te houden kan men in het voorjaar en/of 
in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de boom te behouden. 
Als haagplant: 
Wanneer: Mei en Augustus 
Wat: Als haag 2 keer per jaar snoeien. Let erop dat de onderzijde van de haag breder blijft als de bovenzijde 
(Trapezium vorm) 
Let op bij het snoeien in mei dat er geen vogelnestjes in de haag aanwezig zijn. 
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Geranium 'Gerwat' (ROZANNE) 
Planttype: Vaste plant 

Nederlandse naam: 
Ooievaarsbek 

familie: 
Geraniaceae 

herkomst: 
G. himalayense × G. wallichianum 'Buxton's Variety' 

winner: 
Donald en Rozanne Waterer, Somerset, Engeland 1990 

synoniem: 
Geranium 'Rozanne' 

winterhardheid: 
redelijk (-18 tot -12°C), USDA zone 7 

 
 
 

 

foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com) 

kenmerken  
bloemkleur:  hemelsblauw, lichter hart, bij koel weer blauwer van kleur 
bloeivorm: schotelvormig, 4-6 cm 
bloeitijd: juni-oktober 
hoogte blad: 30 cm 
hoogte bloem: 40 cm 
breedte: 80-100 cm 
groeiwijze: bodembedekkend, luchtig vertakt, weefplant 
blad/loof:  bladverliezend, groen, iets gemarmerd 
gebruik: borderplant, vakbeplanting 
grondsoort: elke goede tuingrond 
licht: zon tot halfschaduw 

 
Deze hybride is gevonden in een tuin in het Engelse Somerset. Het is een zeer lang doorbloeiende plant. De plant 
is ook bekend onder de nam Geranium 'Jolly Bee' 

snoei/verzorging  
Wanneer: Maart 
Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt 
of weggehaald worden. 
Wanneer: Maart of September 
Als de plant te groot wordt, kan de plant worden gescheurd. Dit doe je door de plant uit te graven en bijvoorbeeld 
met een spade in stukken te steken. De buitenste delen van de plant kunnen als 'nieuwe' planten worden 
teruggeplant. 
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Lavandula angustifolia 
Planttype: Halfheester 

Nederlandse naam: 
Echte lavendel 

familie: 
Lamiaceae 

herkomst: 
Middellands zeegebied 

synoniem: 
Lavandula spica 
Lavandula minor 
Lavandula officinalis 

winterhardheid: 
goed (b) (-21 tot -18°C), USDA zone 6b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto gemaakt door: Rene Koot 

 
 
 
 

 

kenmerken  
bloemkleur: violetblauw 
bloeivorm: opstaande aren 
bloeitijd: juli-augustus 
hoogte: 40-80 cm 
groeiwijze: breed opgaand 
blad/loof: groenblijvend, grijsgroen, geurend 
grondsoort: goed doorlatende grond 
licht: zon tot halfschaduw 

 
Echte lavendel wordt vooral gebruikt voor geurbosjes. Hiervoor worden de bloemen gesneden op het moment dat 
ze volledig open zijn. Droog ze vervolgens in een goed geventileerde ruimte. 

snoei/verzorging  
Wanneer: Maart 
Wat: De plant fors snoeien, waarbij er blaadjes op de takken moeten blijven zitten. 
Wanneer: Na de bloei (augustus)Wat: de uitgebloeide stelen met een stukje tak wegknippen. 
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Levisticum officinale 
Planttype: Vaste plant Nederlandse naam: 

Lavas 

familie: 
Apiaceae 

herkomst: 
Iran 

winterhardheid: 
uitstekend (-34 tot -29°C), USDA zone 4 

 
 
 

foto gemaakt door: Rene Koot 
 
 
 
 
 
 

kenmerken  
bloemkleur: geel, groen 
bloeitijd: juli, augustus 
hoogte: 175 cm 
blad/loof: bladverliezend, groen 
grondsoort: elke grondsoort 
vochtigheid: normaal 
licht:  half schaduw, zon 
bijzonderheden: geen zware klei 

 
De bladeren en stengels zijn heerlijk in soep of stoofpotjes. Laat de afgestorven stengels staan in de winter, de 
plant komt terug in het voorjaar. 

snoei/verzorging  
Wanneer: Maart 
Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt 
of weggehaald worden. Geef de plant eventueel na het snoeien wat compost 
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Melissa officinalis 
Planttype: Vaste plant Nederlandse naam: 

Citroenmelisse 

familie: 
Lamiaceae 

herkomst: 
Centraal- en Zuid-Europa 

winterhardheid: 
uitstekend (-34 tot -29°C), USDA zone 4 

 
 
 

foto gemaakt door: Rene Koot 
 
 
 
 
 
 

kenmerken  
bloemkleur: wit 
bloeitijd: juni-juli 
hoogte: 40-80 cm 
blad/loof: bladverliezend, groen, geurend naar citroen 
grondsoort: elke goede tuingrond 
licht: zon tot halfschaduw 

 
Citroenmelisse geeft bij aanraken een frisse citroengeur af. Het blad is glanzend, lichtgroen. 
De bladeren kunnen vers worden gebruikt in de sla, of als thee. 

snoei/verzorging  
Wanneer: Maart 
Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt 
of weggehaald worden. 
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Mentha spicata 
Planttype: Vaste plant Nederlandse naam: 

Groene munt 

familie: 
Lamiaceae 

winterhardheid: 
zeer uitstekend (-40 tot -34°C), USDA zone 3 

 
 
 
 

foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 

kenmerken  
bloemkleur: lila, geurend 
bloeitijd: juni-augustus 
hoogte: 70 cm 
groeiwijze: kan woekeren met worteluitlopers 
blad/loof: bladverliezend, groen, geurend, gekroesd 
gebruik: wordt vaakgebruikt voor thee 
grondsoort: elke goede tuingrond 
licht: zon tot halfschaduw 

 
De aarmunt is een herlijk geurende plant waarvan regelmatig takjes geknipt kunnen worden om verse thee van te 
makn. 

snoei/verzorging  
Wanneer: Maart 
Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt 
of weggehaald worden. 
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Rosmarinus officinalis 
Planttype: Heester Nederlandse naam: 

Rozemarijn 

familie: 
Lamiaceae 

herkomst: 
Zuid-Europa, Klein-Azie 

winterhardheid: 
matig (a) (-12 tot -9°C), USDA zone 8a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto gemaakt door: Modeste Herwig 

kenmerken  
bloemkleur: violetblauw 
bloeitijd: april-juni 
hoogte: 75-100 cm 
blad/loof: groenblijvend, grijsgroen, geurend 
grondsoort: droge, doorlatende grond, bij voorkeur kalkhoudend 
licht: liefst volle zon 
standplaats: beschut 

 
Een bekend keukenkruid met aromatische grijsgroene blaadjes. De plant is matig winterhard. Rozemarijn kan goed 
in potten worden toegepast. 
Potten met rozemarijn kunt u 's winters beter binnen zetten. Rozemarijn in de volle grond bij vorst afdekken. 
Cultivars: 'Gorizia' is zeer aromatisch en wordt gebruikt voor de professionele rozemarijn productie, 'Severn Sea' is 
een kruipende vorm met lichtblauwe bloemen, 'Pyramidalis' is een sterk vertakkende maar stevig opgaande vorm, 
'Sudbury' zou beter winterhard zijn. 
Mooi in combinatie met bijvoorbeeld lavendel (Lavandula), gele kamille (Anthemis) en salie (Salvia officinalis). 

snoei/verzorging  
Wanneer: Maart 
Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt 
of weggehaald worden. 
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Salvia officinalis 
Planttype: Halfheester 

Nederlandse naam: 
Echte salie 
Tuinsalie 
Salie 

familie: 
Lamiaceae 

herkomst: 
Zuid-Europa 

winterhardheid: 
redelijk (a) (-18 tot -15°C), USDA zone 7a 

 
 
 

foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com) 
 
 
 
 
 
 

kenmerken  
bloemkleur: violetpaars 
bloeitijd: juni-augustus 
hoogte: 60-80 cm 
breedte: tot 100 cm 
groeiwijze: breed opgaand 
blad/loof: groenblijvend, grijsgroen, geurend bij wrijven 
grondsoort: goed doorlatende grond 
vochtigheid: droog tot normaal 
licht: liefst volle zon 

 
Salie is een vaste plant met fraai, fluwelig en geurende blad. Het wordt vooral gebruikt voor het aromatiseren van 
rode vleessoorten, gevogelte en vis. 

snoei/verzorging  
Wanneer: Direkt na de eerste bloei 
Wat: De uitgebloeide stengels fors terugknippen en de plant goed bemesten, dit zorgt voor een 2e bloei 
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Thymus vulgaris 
Planttype: Halfheester 

Nederlandse naam: 
Wintertijm 
Tijm 

familie: 
Lamiaceae 

herkomst: 
Zuid-Europa 

winterhardheid: 
redelijk (a) (-18 tot -15°C), USDA zone 7a 

 
 
 

foto gemaakt door: Rene Koot 
 
 
 
 
 
 

kenmerken  
bloemkleur: lilapaars 
bloeitijd: juni-juli 
hoogte: 30 cm 
groeiwijze: bossig 
blad/loof: groenblijvend, grijsblauw, geurend 
gebruik: vleesgerechten 
grondsoort: goed doorlatende grond 
licht: liefst volle zon 

 
Tijm is een klein heestertje met geurende bladeren. De plant kan als sierplant gebruikt worden in de tuin, waarbij er 
af en toe ook takjes afgeknipt kunnen worden om in de keuken te gebruiken. 

snoei/verzorging  
Wanneer: Maart 
Wat: De plant bloeit op éénjarig hout. Om een goede groei en bloei te krijgen is het raadzaam de plant elk voorjaar 
(begin maart) sterk terug te knippen tot op 10-20 cm boven de grond. 


