
Soort Ned. Naam Lat. Naam Zelfbestuivend Hoogte Bloei Bloeikleur

Appel laagstam/struik Lemoenappel Malus domestica 'Lemoen' ja 2-4 mtr vroeg roze/wit

Appel laagstam/struik Cox orange Pippin Malus domestica 'Cox Orange Pippin' nee 2-4 mtr midden roze/wit

Appel laagstam/struik Dijkmanszoet Malus domestica 'Dijkmanszoet' nee 2-4 mtr midden wit

Peer laagstam/struik Dirkjespeer Pyrus communis 'Dirkjespeer' ja 2-4 mtr midden wit

Peer laagstam/struik Jut Pyrus communis 'Jut' nee 2-4 mtr laat wit

Peer laagstam/struik Zwijndrechtse Wijnpeer Pyrus communis 'Zwijndrechtse Wijnpeer' ja 2-4 mtr laat wit

Pruim laagstam/struik Reine claude Oullins Prunus domestica 'Reine Claude Oullins' ja 2-4 mtr vroeg wit

Pruim laagstam/struik Anna spath Prunus domestica 'Anna Spath' ja 2-4 mtr midden wit

Pruim laagstam/struik Hauszwetsche Prunus domestica 'Hauszwetsche' ja 2-4 mtr laat wit

Abrikoos Tros oranje abrikoos Prunus americana ja 2,5 mtr maart licht roze

Amandel Amandel Robijn Prunus dulcis ja 3 mtr maart hel roze

Kwee Kwee franja Cydonia oblonga ja 3 mtr mei wit

Moerbei Moerbei Morus nigra ja 3 mtr april wit

Struik Hazelaar Corylus avellana 5-6 mtr januari wit

Struik Liguster Ligustrum vulgare 4-5 mtr juni-juli wit

Struik Vlinderstruik Buddleja davidii 2-3 mtr juli-aug divers

Struik Framboos Rhubus idaeus 0,6-1 mtr mei-juni wit

Struik Kruisbes Ribes uva-crispa 0,5-1 mtr april-mei divers

Struik Lavendel Lavendula angustifolia 0,4-0,8 mtr juli-aug blauw-paars

Struik Sporkehout Rhamnus frangula 3-6 mtr april-juli wit

Klimplant Kamperfoelie Lonicera periclymenum 1-4 mtr mei-aug divers

Klimplant Klimop Hedera helix 8-12 mtr sept-okt wit



Pluk Korte beschrijving

oktober Hand en Keuken

oktober Hand

oktober Moes

begin augustus Stoof

eind augustus Hand

oktober Hand en stoof

eind juli Groene pruim

begin september Blauwe pruim

begin juli Blauwe pruim

juli Kleine gele abrikoos die in overvloed kan dragen. Wel op een beschutte plaats zetten

oktober Grote noten in trossen

september Er zijn veel verschillende kwee, maar deze is het meest aromatisch

augustus Zuurzoete verfijnde smaak van de vrucht, wel lastig qua sap bij vlekken in de kleding

sept-okt Een hazelaar gaat pas na tien jaar vrucht dragen. De vruchten trekken veel dieren aan.

Bloemen trekken insecten aan; kan dichte beschutte haag vormen

De plant wordt vlinderstruik genoemd omdat hij veel vlinders aantrekt. De plant bloeit met langwerpige bloeiwijzen.

aug-sept De framboos is een inheems voorkomende plant. De plant komt voor op open plaatsen in het bos en langs bosranden.

juni-juli De kruisbes komt van nature voor op vochtige, schaduwrijke plekken.

blauw-paars Een heerlijk geurende kruidenplant die ook in de keuken kan worden gebruikt. Vooral in trek bij hommels en koolwitjes.

Een inheemse struik die lang bloeit en erg in trek is bij bijen en andere insecten.

Een sterk geurende klimplant. In trek bij wilde bijen en hommels.

Klimplant, die zich vastzet met hechtwortels. Bloeit laat in het jaar en trekt diverse soorten insecten aan.
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