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Zadenlijst 2019 
 

Ik kweek wilde planten in de natuurtuin van het Wildrijk (St. Maartensvlotbrug) en in mijn eigen tuin. 

De zaden oogst en verkoop ik. De zakjes kosten allemaal € 1,10 per stuk. Voor verzendingen en 

kosten zie onderaan deze lijst. Voor een bezoek aan mijn privétuin in Julianadorp, graag even van te 

voren mailen of bellen. De tuin in het Wildrijk kunt u zien vanaf de brug of staande bij de Tonmolen. 

Mijn privétuin bevindt zich op bovenstaand adres. 

Sylvia Leentvaar, vrijwilliger bij Landschap Noord-Holland en Natuurmonumenten 

 

De winter van 2017-2018 was een zachte winter met een venijnige koude periode in maart. 

De zomer was droog en vaak tropisch warm. De laatste jaren lijkt het weer helemaal van slag.  

Zoals dat gaat zijn sommige soorten verdwenen en er weer nieuwe voor in de plaats gekomen. 

Voor verzendingen en kosten zie onderaan deze lijst 

 

Wanneer kunt u beste zaaien? 
De maanden maart en april zijn voor de meeste eenjarige planten het beste tijdstip om te 

zaaien. 
Tweejarigen kunt u het best in de zomer zaaien. Zij zullen het eerste jaar alleen een stevige 

bladrozet vormen en gaan het tweede jaar bloeien. 
Veel vaste planten bloeien ook pas vanaf het tweede jaar. Er zijn ook zaden die alleen 

ontkiemen wanneer zij aan de winterkou hebben blootgestaan. Dit noemen we koude 

kiemers. Zaai deze soorten het liefst in de herfst buiten of in een koude kas.  

Het opkweken van wilde planten is niet zo eenvoudig als het lijkt. Het kiemproces van wilde 

plantenzaden is vaak onberekenbaar. Het resultaat laat soms een jaar op zich wachten, terwijl 

de groei omstandigheden toch zo goed leken. In de natuur komt van het vele zaad ook maar 

een enkele plant op. Niet ontkiemd zaad is niet nutteloos. Vogels, insecten of muizen doen 

zich er te goed aan. U kunt in de volle grond zaaien, maar door gebruik te maken van 

eenvoudige zaaibakjes afgedekt met een plaatje glas of wat gaas kunt u een grotere opkomst 

van kiemplantjes verwachten. Als u in de volle grond zaait zet er dan een naamstokje bij. Dek 

de zaaiplekken af met kippengaas, tegen gravende katten. 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.landschapnoordholland.nl/natuurgebieden/wildrijk


1. Akelei Wilde (blauw) / Aquilegia vulgaris 

2. Akelei (roze) / Aquilegia rosea 

3. Akelei gemengd / Aquilegia spec. 

4. Acanthus  

5. Akeleiruit / Thalictrum aquilegifolum 

6. Avond koekoeksbloem / Silene pratensis 

7. Bieslook / Allium schoenóprasum 

8. Bijenvoer/ Phacelia tanacefolia 

9. Bolderik / Agrostemma githago 

10. Boshyacint / Scilla non scripta 

11. Boslathyrus / Lathyrus silvestris 

12. Brandende liefde / Lychnis calcedonia 

13. Brandkruid / Phlomus russeliana 

14. Centauri(grote) / Centauria scabiosa 

15. Cosmea gemengd / Cosmos bipinnatus 

16. Dagkoekoeksbloem / Silene dioica 

17. Damastbloem / Hespris matronalis 

18. Daslook / Allium ursinum 

19. Droogbloem / Genus gnaphalium 

20. Dropplant (wit) 

21. Duifkruid / Scabiósa columbária 

22. Duizendschoon 

23. Engelse alant / Iluna britannica 

24. Engels gras /Armeria maritima 

25. Ezelsoren / Stachus officinalis 

26. Franjeklokje / Tellima rubra 

27. Fijnstraal / Erigeron 

28. Ganzerik / Potentilla recta 

29. Gele Ganzenbloem / Glebionis segetum 

30. Geoord helmkruid / Scrophulária auriculata 

31. Goudgele honingklaver / Melilotus altiss. 

32. Goudsbloem / Calendula officinalis 

33. Griekse alant / Iluna helenium 

34. Grijskruid / Berteroa incana 

35. Groot trilgras / Briza maxima 

36. Hartgespan / Leonurus cardacia maculatum 

37. Hazenpootje / Trifolium arvense 

38. Heemst / Althaea officinalis 

39. Heelbladjes / Pulicaria dysenterica 

40. Herfstaster / Astereae novi belgii  

41. Hibiscus (1jarig)    

42. Judaspenning(gemengd) / Lunaria annua 

43. Kaasjeskruid (vijfdelig) / /Malva alcea 

44. Kaasjeskruid (wit) / Malva alba (vast) 

45. Kafferlelie / Schizotylis coccinea 

46. Kamille (echte) / Chamomilla matricaria 

47. Kartuizer anjer / Dianthus carthusianorum 

48. Kattenstaart (grote) / Lythrum salicaria 

 

 

  



 

49. Knikkend nagelkruid / Geum rivale 

50. Knolspirea / Filipendula vulgaris 

51. Knoopkruid / Centaurea jacea 

52. Koninginnekruid / Eupatorium cannabinum 

53. Koningskaars / Verbascum thapsus 

54. Korenbloem (blauw) / Centaurea cyanus 

55. Korenbloem (gemengd) / Centaurea spec. 

56. Kruisbladige wolfsmelk / Euphorbia lathyrus 

57. Lange Ereprijs / Veronica longifoli 

58. Lange ereprijs (wit) / Veronicastrum 

59. Lavendel / Lavendula angustifolia 

60. Lievevrouwen bedstro / Galium odoratum 

61. Lobelia (blauw) / Lobelia siphilitica 

62. Mariadistel / Silybum marianum 

63. Mariette klokje / Campanula medium alba 

64. Marjolein / Oreganum vulgare 

65. Maskerbloem / Mimulus guttatus 

66. Mengsel van eenjarigen 

67. Mengsel van tweejarigen 

68. Moederkruid / Tanacetum parthenium 

69. Moerasandoorn / Stachis palustris 

70. Moerasspirea / Fillipendula ulmaria 

71. Morgenster (geel) / Tragopogon pratensis 

72. Mottenkruid (wit) / Verbascum 

73. Munt (groene) / Mentha spicata 

74. Muurbloem (geel) / Erisium cheiiri 

75. Ooievaarsbek (beemd) / Geranium pretense 

76. Ooievaarsbek (berm) / Geranium pyrenaicum   

77. Ooievaarsbek (donker) / Geranium phaeum 

78. Ooievaarsbek (blauw) / Geranium Maltea 

79. Ooievaarsbek (wit) / Geranium Maltea 

80. Oostindische kers / Tropalaeolum minus 

81. Papaver gemengd / Papaveraceae spec. 

82. Papaver (rood) / Papaveraceae rosea 

83. Papaver (vast) / Papaveraceae orientale Sturmfackel 

84. Papaver (India`s) / papaveraceae Indiana 

85. Papaver (Wit met roze rand) / Papaveraceae rosea 

86. Papaver (IJslandse) / Papaveraceae nudicaule 

87. Pimpernel (grote) / Sanguisorba officinalis 

88. Pimpernel (kleine) / Sanguisorba minor 

89. Poelruit / Thalictrum flavum 

90. Prachtklokje / Campanula persicifolia 

91. Prikneus (roze) / Silene coronaria 

92. Prikneus (wit) / Silene coronaria 

93. Scharnierbloem / Physostegia Virginiana 

94. Schildpadbloem / Chelone obliqua 

95. Sint Janskruid / Hypericum perforatum 

96. Slangenkruid / Echium vulgare 



97. Slanke sleutelbloem / Primula eleator 

98. Smeerwortel (gewone) / Symphitum officinale 

99. Smeerwortel (russelina) / Symphitum russelina 

100. Stokroos (gemengd) / Alcea Spec. 

101. Stokroos (Ecru) / Alcea rosea 

102. Stokroos (licht roze) / Alcea rosea 

103. Stokroos (helder roze) / Alcea rosea 

104. Stokroos (paars) / Alcea rosea 

105. Stokroos (wit) / Alcea rosea 

106. Teunisbloem (gemengd) / Oenothera spec. 

107. Teunisbloem (groot) / Oenothera erytrosepala boras 

108. Teunisbloem (middelste) / Oenothera erytrosepala 

109. Teunisbloem (Iers-vast) / Oenothera macrocarpa 

110. Vergeet mij niet (blauw) / Myosotis sylvatica 

111. Vergeet mij niet (wit) / Myosotis spec. 

112. Vingerhoedskruid (gemengd) / Digitalis spec. 

113. Vingerhoedskruid (roze) / Digitalis rosea 

114. Vingerhoedskruid (wit) / Digitalis album 

115. Vingerhoedskruid (zalm) / Digitalis mertonensis 

116. Vlas / Linum anglicum 

117. Lang vlas / Linaria vulgaris 

118. Voorjaarszonnebloem / Doronicum pardalianches 

119. Weidekervel torkruid / Oenanthe silaifolia 

120. Wilde bertram / Achillea pharmatica 

121. Yzerhard / Verbena officinalis 

122. Yzerhart (bolle) / Verbenea bonariensis 

123. Zeepkruid / Saponaria officinalis 

124. Zonnehoed (geel) / Rudbeckia Goldsturm 

125. Zwarte toorts / Verbascum nigrum 

 

 

Voor verzending wordt het gewone porto tarief gerekend, voor pakketpost. 

De prijs per zakje is € 1,10. 

Voor bestellingen boven € 50,00 krijgt u 10% korting. 

Mail uw bestelling naar t.leentvaar@quicknet.nl 


