AANBEVOLEN SOORTEN VOOR
BLOEMENWEIDEN
Indicatieve lijst van inheemse soorten of niet-invasieve soorten die
aangepast zijn aan de lokale omgeving en die kunnen worden aangeplant
rond gebouwen in (voor)stedelijke gebieden

Als u kant-en-klare mengsels koopt, is het raadzaam om de lijst van de aanwezige soorten te
controleren, zodat verboden soorten zoals invasieve uitheemse soorten worden vermeden (zie
hieronder, de link naar de lijst van deze soorten). Hiervoor is het noodzakelijk om zich alleen te
baseren op de wetenschappelijke (Latijnse) namen, omdat de soortnamen soms verschillende
soorten kunnen aanduiden.
Mengsels met driedelige Latijnse namen moeten ook worden uitgesloten, aangezien het hier gaat om
tuinbouwkundige soorten.
Om de biologische waarde van een bloemenweide te maximaliseren, wordt gekozen voor een mix
van inheemse soorten. De hier aanbevolen soorten zijn interessant voor de biodiversiteit:
bestuivende insecten, maar ook zaadetende vogels.
Aangezien elke plantensoort haar eigen ecologie heeft, is het te verwachten dat sommige soorten
zich in een bepaalde omgeving beter ontwikkelen dan andere. In de loop der jaren zullen sommige
soorten waarschijnlijk uitsterven.

1. BLOEMENWEIDEN
•

Poaceae (ex-Gramineae) :

Soort (Latijnse benaming)
Agrostis capillaris
Cynosurus cristatus
Festuca rubra
Poa pratensis
•

Franse benaming
Agrostide commune
Crételle des prés
Fétuque rouge
Pâturin des prés

Nederlandse benaming
Gewoon struisgras
Kamgras
Rood zwenkgras
Veldbeemdgras

Tweezaadlobbigen :

Soort (Latijnse benaming)
Lotus corniculatus
Medicago lupulina
Trifolium pratense

Franse benaming
Lotier corniculé
Luzerne lupuline
Trèfle des prés

Nederlandse benaming
Gewone rolklaver
Hopklaver
Rode klaver
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Trifolium dubium
Rhinanthus minor
Achillea millefolium
Centaurea thuillieri
Clinopodium vulgare
Crepis biennis
Daucus carota
Galium mollugo
Geranium pyrenaicum
Geranium pratense
Hypericum perforatum
Leucanthemum vulgare
Malva moschata
Malva sylvestris
Origanum vulgare
Plantago lanceolata
Prunella vulgaris
Ranunculus acris
Rumex acetosa
Silene latifolia
Silene vulgaris
Tragopogon pratensis
•

Petit trèfle jaune
Rhinante à petites fleurs ou
Petit rhinanthe
Achillée millefeuille
Centaurée des prés
Clinopode commun
Crépis bisannuel ou Crépide
bisannuelle
Carotte sauvage
Gaillet mou ou Caille-lait
blanc
Géranium des Pyrénées
Géranium des prés
Millepertuis perforé
Grande marguerite
Mauve musquée
Mauve sauvage
Origan
Plantain lancéolé
Brunelle commune
Renoncule âcre
Oseille sauvage ou commune
Compagnon blanc
Silène enflé
Salsifis des prés

Kleine klaver
Kleine ratelaar
Duizendblad
Knoopkruid
Borstelkrans
Groot streepzaad
Wilde peen
Glad walstro
Bermooievaarsbek
Beemdooievaarsbek
Sint-Janskruid
Margriet
Muskuskaasjeskruid
Groot kaasjeskruid
Wilde marjolein
Smalle weegbree
Gewone brunel
Scherpe boterbloem
Veldzuring
Avondkoekoeksbloem
Blaassilene
Gele morgenster

Eenjarige soorten : eenjarige soorten zullen meer beheer vergen dan meerjarige soorten.

Soort (Latijnse benaming)
Agrostemma githago
Centaurea cyanus
Glebionis segetum
Papaver rhoeas

Franse benaming
Nielle des blés
Bleuet des champs
Chrysanthème des moissons
Grand coquelicot

Nederlandse benaming
Bolderik
Korenbloem
Gele ganzenbloem
Grote klaproos

2. BLOEMENWEIDEN IN DROGE OMGEVINGEN

Soort (Latijnse benaming)
Agrimonia eupatoria
Anthyllis vulneraria
Centaurea scabiosa
Dianthus armeria
Dipsacus fullonum

Franse benaming
Aigremoine eupatoire
Anthyllide vulnéraire
Centaurée scabieuse
Œillet arméria ou velu
Cardère sauvage ou Cabaret
des oiseaux

Nederlandse benaming
Gewone agrimonie
Wondklaver
Grote centaurie
Ruige anjer
Grote kaardenbol
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Echium vulgare
Festuca ovina
Galium verum
Knautia arvensis
Leontodon hispidus
Onobrychis viciifolia
Reseda luteola
Sanguisorba minor
Saponaria officinalis
Stachys officinalis
Verbascum nigrum

Vipérine commune
Fétuque ovine
Gaillet jaune
Knautie des champs
Léontodon hispide
Sainfoin
Réséda des teinturiers
Petite pimprenelle
Saponaire officinale
Bétoine commune
Molène noire

Slangenkruid
Genaald schapengras
Geel walstro
Beemdkroon
Ruige leeuwentand
Esparcette
Wouw
Kleine pimpernel
Zeepkruid
Betonie
Zwarte toorts

3. BLOEMENWEIDEN IN VOCHTIGE OMGEVINGEN / BEEK- EN
MOERASRANDEN

Soort (Latijnse benaming)
Alopecurus pratensis
Achillea ptarmica
Angelica sylvestris
Eupatorium cannabinum
Festuca arundinaceae
Filipendula ulmaria
Heracleum sphodylium
Holcus lanatus
Lychnis flos-cuculi
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Myosotis scorpioides
Phalaris arundinaceae
Poa trivialis
Scrophularia auriculata
Scutellaria galericulata
Silene dioica
Succisa pratensis
Valeriana officinalis

Franse benaming
Vulpin des prés
Achillée sternutatoire
Angélique des bois
Eupatoire chanvrine
Fétuque élevée
Reine des prés
Berce commune
Houlque laineuse ou velue
Lychnis fleur de coucou
Lysimaque commune
Salicaire commune
Myosotis des marais
Baldingère faux-roseau
Pâturin commun
Scrofulaire aquatique
Scutellaire toque
Compagnon rouge
Succise des prés
Valériane officinale

Nederlandse benaming
Grote vossenstaart
Wilde bertram
Gewone engelwortel
Koninginnekruid
Rietzwenkgras
Moerasspirea
Gewone berenklauw
Gestreepte witbol
Echte koekoeksbloem
Grote wederik
Grote kattenstaart
Moerasvergeet-mij-nietje
Rietgras
Ruw beemdgras
Geoord helmkruid
Blauw glidkruid
Dagkoekoeksbloem
Blauwe knoop
Echte valeriaan
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4. BLOEMENGAZONS
Enkele specifieke soorten voor bloemengazons ::

Soort (Latijnse benaming)

Franse benaming

Ajuga reptans

Bugle rampante

Bellis perennis
Clinopodium vulgare
Helianthemum
nummularium
Hieracium pilosella
Lotus corniculatus
Prunella vulgaris
Teucrium chamaedrys

Pâquerette
Clinopode
Hélianthème commun
ou Hélianthème jaune
Epervière piloselle
Lotier corniculé
Brunelle commune
Germandrée petitchêne
Thym serpolet
Trèfle violet ou des
prés
Trèfle blanc
Véronique petit-chêne

Thymus serpyllum
Trifolium pratense
Trifolium repens
Veronica chamaedrys

Nederlandse
benaming

Omgeving

Kruipend
zenegroen
Madeliefje
Borstelkrans
Geel zonneroosje

Gevarieerd

Muizenoor
Gewone rolklaver
Gewone brunel
Echte gamander

Zonnig en droog
Gevarieerd
Gevarieerd
Zonnig en droog

Kleine tijm
Rode klaver

Zonnig en droog
Gevarieerd

Witte klaver
Gewone ereprijs

Gevarieerd
Gevarieerd, licht
vochtig

Gevarieerd
Zonnig en droog
Zonnig en droog
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