
Scabiosa atropurpurea “Blue 

cushion” 

(donkerkiemer) 

 

Geen pluktuin is compleet zonder Scabiosa. Ze zijn 
gemakkelijk te kweken en produceren een overvloed 

aan bloemen op lange, sterke stengels. Deze 
lilablauwe 75 cm hoge bloemen zijn heel sterk als 

snijbloem en een echte beauty voor de tuin. Vlinders 
en bijen zijn er gek op. Zaaien vanaf april-juni in de 

volle grond (eventueel vermengen met droog zand) 
of voorzaaien vanaf februari-maart 

Bloeit de hele zomer!! 
 
 
 

Scabiosa atropurpurea  
“scarlet empress” 

(donkerkiemer)  
 

 
 

                                                                                     

Geen pluktuin is compleet zonder Scabiosa. Ze zijn 
gemakkelijk te kweken en produceren een overvloed 

aan bloemen op lange, sterke stengels. Een 
prachtige, gevuldbloemige, dieprode bloem met 

een hoogte van 90cm. Goede plukbloem. Bijen en 
vlinders zijn er gek op. Zaaien vanaf april-juni in de 

volle grond (eventueel vermengen met droog zand) 
of voorzaaien vanaf februari-maart 

Bloeit de hele zomer!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scabiosa atropurpurea  

“Black Knight” 
(donkerkiemer) 

 
 

 
 

Geen pluktuin is compleet zonder Scabiosa. Ze zijn 
gemakkelijk te kweken en produceren een overvloed 
aan bloemen op lange, sterke stengels. Vooral tijdens 

zonnige zomers is deze soort bijna zwart! Bij iets 
donkerder weer komt de purper- tot bruinrode kleur 
tevoorschijn. Een kleur, die diepte geeft in de tuin en 

met vrijwel alles te combineren is. Ronde volledig 
dubbele bloemen. Hoogte 100 cm. Zaaien vanaf 

april-juni in de volle grond (eventueel vermengen met 
droog zand) of voorzaaien vanaf februari-

maart.Bloeit de hele zomer!! 
 
 
 

Agrostemma githago 
Bolderik 

(donkerkiemer) 
 
 

 
 
 
 

Een echte veldbloem! Kwam vroeger in korenvelden 
voor. Lieve roze/rood violette bloemetjes met een wit 
hart. Het is een lange, ranke plant. Zaden zijn giftig. 

Bloeit heel rijk; ook geschikt als snijbloem en druk 
bezocht door vlinders en bijen. Gemakkelijk te telen 

bloemetje. De hoogte varieert van 75 cm tot 120 cm. 
Zaaien vanaf april-juni in de volle grond voor 

zomerbloei of in september voor bloei in het voorjaar 
of voorzaaien vanaf februari-maart. 

 
 

 



Ammi Visnaga 

“Witte Dille” 
(donkerkiemer) 

 

 
 

De "witte dille" is een heerlijke bloem voor boeketten 
en brengt rust in een kleurentuin. Deze soort geeft 
groenwitte bloemen aan sterke dikke stengels van 

80cm hoog. De plant vertakt zich tot meerdere 
bloeischermen en het fijne blad is kort en stevig. Sterk 

in veldboeketten. Ik ben er gek op!! 
Ter plekke zaaien vanaf april-juni voor zomerbloei of 

in september voor bloei in het voorjaar. Of 
voorzaaien vanaf maart 

Superromantisch!! 
 
 
 
 

Anoda Cristata 

Straalvrucht 

(Donkerkiemer) 

 
 
 

Een kaasjeskruidachtige (Malva), Lekkere grote 
planten (hoogte 100 cm) met een losse groeiwijze en 

een overdaad aan lilaroze bloemen. Prachtig in 
veldboeketten!! Een echte bijenplant. Bloeit vanaf juli 

tot ver in de herfst!! 
Ter plekke zaaien vanaf half mei en voorzaaien vanaf 

maart. 

Campanula medium enkelbloemig 

gemengd (Mariëtteklokje) 
(lchtkiemer) 

 

 
 

Prachtige 80 cm hoge snijbloem in roze, wit en 
blauwe kleur. Maar blauw heeft de overhand. Een 
echt “cottage-plant”. In de pluktuin is iedereen er 

gek op!! Blijft heel lang goed op de vaas. Het is een 
twee-jarige plant. Het eerste jaar maakt hij een 

bladrozet en het jaar daarna bloeit hij maar zaait zich 
lekker uit zodat je ieder jaar verzekerd bent van 

bloemen!! Ter plekke zaaien vanaf mei-juli. 
 
 
 
 
 

Calendula Officinalis “Touch of Red 

Buff” 
Dubbele goudsbloem 

(donkerkiemer) 
 
 

 
 

De kleur is fantastisch! Zalm overheerst, maar de 
kleuren vloeien over van citroengeel naar bruinrood. 

Het hart van de bloem is evenals de achterkant 
bruinrood. Als er “officinalis” in de naam voorkomt 

betekent dat de plant een geneeskrachtige werking 
heeft (calendula-zalf). Verder zijn de blaadjes en 

bloemen eetbaar. De bloemen smaken een beetje 
peperachtig en zien er prachtig uit in allerlei 

gerechten. Voorzaaien binnen vanaf maart, buiten 
op de plaats van bestemming vanaf eind april begin 

juni. Een gemakkelijk te telen plant.  
  



Centaurea Americana 

Amerikaanse Korenbloem 
(donkerkiemer) 

 
  

 
 

UITVERKOCHT 
Deze plant heeft mooie dikke knoppen waaruit 

prachtige licht-violette grote (5-10 cm) korenbloemen 
tevoorschijn komen. Een gemakkelijk te zaaien 

bloem, die heel aantrekkelijk is voor bijen en vlinders. 
Een echte aparte veldbloem.   

Zaaien ter plekke van april-juni of binnen voorzaaien 
vanaf maart. 

Een gemakkelijk te telen plant. 
 
 
 
 
 

Cardiospermum Halicacabum 
Liefde-in-een-tasje 

Love in a puff 
(donkerkiemer) 

 
 

Dit is zo’n grappige klimmer. Hij groeit krachtig tot 3 
meter. Kleine witte bloemetjes groeien uit tot 

blaasvruchten in de vorm van groene lampionnetjes. 
Heel leuk in boeketten! Binnen voorzaaien vanaf 

maart of buiten ter plekke vanaf mei-juni. Week de 
zaden een nachtje in lauwwarm water voordat je 
gaat zaaien. Gemakkelijk te telen plant. Zaait zich 

uit!! 
 
 
 
 
 
 

Cosmos bipinnatus  

“Sweet Kisses” 
(Donkerkiemer) 

 

 
 

UITVERKOCHT 
Ik ben gek op alle Cosmea-soorten. Dit is een 

schattige Cosmea. Alleen de naam al!! Er zijn maar 
weinig planten, die zo snel groeien als Cosmea. 

Bovendien staan de bloemen lang op de vaas. Deze 
soort is ook geschikt voor potten en bakken omdat ze 
niet zo hoog worden (60-90 cm). De bloemen zitten 
vol nectar en stuifmeel, waardoor ze geweldig zijn 

voor een natuurvriendelijke tuin.  
Ze groeien in ieder grondsoort in de volle zon of half 

schaduw. In maart-april voorzaaien onder glas of 
eind april begin mei in de volle grond. Plantafstand 

ca. 35 cm. Bloeien de hele zomer!! 
 

Cosmos bipinnatus Double Click  
“Snow Puff” 

(donkerkiemer) 
 

 

UITVERKOCHT 
 

Ik ben gek op alle Cosmea-soorten. Dit is een mooie 
60-100 cm hoge roomwitte dubblebloemige 

Cosmea! De bloemen zitten vol nectar en stuifmeel, 
waardoor ze geweldig zijn voor een 

natuurvriendelijke tuin. Ze produceren meer trossen 
bloemen op een vierkante meter dan elke andere 
plant en door de weelderigheid zijn ze perfect voor 
veldboeketten en ze blijven lang goed op de vaas.  
Ze groeien in ieder grondsoort in de volle zon of half 

schaduw. In maart-april voorzaaien onder glas of 
eind april begin mei in de volle grond. Plantafstand 

ca. 35 cm. Bloeien de hele zomer!! 



 

  Cosmea bipinnatus Double Click 
“Cranberries 

(donkerkiemer) 
 

 
 

UITVERKOCHT 
 

Ik ben gek op alle Cosmea-soorten. Dit is een 
prachtige dubbelbloemige karmijnkleurige Cosmea 

met een hoogte van 1 m. De bloemen zitten vol 
nectar en stuifmeel, waardoor ze geweldig zijn voor 

een natuurvriendelijke tuin. Ze produceren meer 
trossen bloemen op een vierkante meter dan elke 

andere plant en door de weelderigheid zijn ze 
perfect voor veldboeketten. Ze groeien in ieder 

grondsoort in de volle zon of half schaduw. In maart-
april voorzaaien onder glas of eind april begin mei in 
de volle grond. Plantafstand ca. 35 cm. Bloeien de 

hele zomer!! 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Chrysanthemum segetum 

 “Eastern Star” 
Ganzenbloem 

(donkerkiemer) 
 
 

 
 
 
 

Grappige chrysant met lichtgeel bloemblad en rond 
het bijna zwarte bloemhartje een boterbloemgele 

rand. De hoogte is 70 cm. Bijzonder geschikt voor een 
ouderwets boerenboeket. Voorzaaien vanaf maart of 
in de tuin ter plekke vanaf april. Gemakkelijk te telen 

plant. 
 
 
 

Dolichos lablab “purple” 
(donkerkiermer) 

 
 

 
 

Sierlijk, klimmend bonen. Hij bloeit prachtig lilaroze in 
lange bloemtrossen met purpergroen tot roodpurper 
blad. Ik krijg altijd veel complimenten van bezoekers 
in de pluktuin! Na de bloei verschijnen er prachtige 
dikke, paarskleurige peulen. In de tropen wordt het 

jonge blad door salade en het oudere blad als 
spinazie gebruikt. De stevige wortels kunnen worden 
gekookt of gebakken. Multifunctioneel eetbaar! Ik 
heb het zelf nooit geprobeerd. Zaaien mei-juni ter 

plaatse of voorzaaien vanaf april.  
 
 



Scabiosa atropurpurea  

“Salmon Queen” 
(donkerkiemer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UITVERKOCHT 

 
Geen pluktuin is compleet zonder Scabiosa. Ze zijn 

gemakkelijk te kweken en produceren een overvloed 
aan bloemen op lange, sterke stengels. Wat deze 
extra speciaal maakt is hun  mooie zalmroze kleur. 
Zaaien vanaf april-juni in de volle grond (eventueel 
vermengen met droog zand) of voorzaaien vanaf 

februari-maart. Bloeit de hele zomer!! Bij een zachte 
winter kunnen ze overleven. 

 

 
Lathyrus Odoratus 

Reukerwt verschillende kleuren 
(donkerkiemer) 

 

 
 

Deze mag echt niet ontbreken in een 
bloemenpluktuin. Heerlijk ruikende éénjarige 3 meter 

hoge klimmer. Iedereen is er altijd gek op in de 
pluktuin en ikzelf ook! Je kunt er leuke kleine 

boeketjes van plukken. Voorzaaien vanaf half 
februari in vrij hoge zaaipotjes omdat ze vrij diep 

wortelen. Niet verspenen maar direct vanaf april in 
de grond. Of ter plekke als de temperatuur ’s nachts 

niet meer onder de 5° zakt. Vogels zijn dol op het 
zaad dus zaaibed afdekken!! En voordat je gaat 

zaaien de zaden 12 uur in lauwwarm water weken. 

Malope Trifida 

Trechtermalva 
(donkerkiemer) 

 

 
 

Prachtige donkerroze 90 cm hoge plant met grote 
bloemen. De bloemknoppen zien er uit als groene 
Chinese lantaarntjes. De bloemen zijn eetbaar en 

zien er mooi uit in salades. Eenvoudig te kweken. Ik 
zaai ze altijd ter plekke vanaf april-juni. Maar 

voorzaaien vanaf maart is ook mogelijk. 
Bloeien de hele zomer!! 

 

Malva sylvestris mauritanicus 

“Windsor Castle” 
Kaasjeskruid 

(donkerkiemer) 
 

 
 
 

Een echte plant voor de “cottage-garden” met een 
prachtige (donker)paarse kleur. Wordt wel 120 cm 
hoog. Ik zou hem niet willen missen in mijn pluktuin 

want de jonge blaadjes kunnen als groente gegeten 
worden en de zaden, zaaddozen en bloemetjes ook; 

je kunt ze prima aan salades toegevoegen. Verder is 

het een echte medicinale plant. Gemakkelijk te 
kweken. Ter plekke zaaien vanaf april-juni of 

voorzaaien vanaf maart. Zaait zich heel goed uit en 
bloeit de hele zomer!! 



Monarda Citriodora 

Citroen-Bergamot 
(donkerkiemer) 

 

 
 
 

Grappige 1 meter hoge lila-roze in etages bloeiende 

plant. De bladeren hebben een sterke citroengeur en 

je kunt er thee van zetten (Earl Grey-achtig aroma). 

Ook heerlijk voor potpourri’s. Voorzaaien vanaf 

maart. Als na 4 weken nog geen kieming is dan de 

zaaibak 2 weken in de koelkast zetten en dan weer in 

de warmte. Daarna zal kieming volgen. Bij mij gaat 

het op deze manier heel goed. Bloeit van juli-

september. 

 

Gilia Leptanta 

Vogeloogjes 
(donkerkiemer) 

 

 

 

 

UITVERKOCHT 
 

Heel lieflijk plantje met kleine blauwe knopjes. Echt 

geschikt voor een veldboeket en een fantastische 

bijenplant! Hoogte 50 cm. Je kunt hem het beste ter 

plekke zaaien vanaf april-juni. Bloeit van juni-

augustus.  

 

 

 

 

 

Leonotis nepetifolieo 

Leeuwenoor 
(donkerkiemer) 

 
 

 

Een behoorlijk imponerende éénjarige plant met aan 

2 tot 2,5 m hoge stengels  zacht-oranje 

bloemenkransjes in etages. Ik vind hem prachtig!! 

Bijen en vlinders fladderen voortdurend rond de 

kransjes. Beste voorzaaien vanaf februari-maart. Bij 

zachte winters is uitzaai is mogelijk. 

 

 

Leonotis nepetifolieo 

Leeuwenoor 
(donkerkiemer) 

 

 

 
 

 

Een behoorlijk imponerende éénjarige plant met aan 

2 tot 2,5 m hoge stengels  abrikoos/zalmkleurige 

bloemenkransjes in etages. Ik vind hem prachtig!! 

Bijen en vlinders fladderen voortdurend rond de 

kransjes. Beste voorzaaien vanaf februari-maart. Bij 

zachte winters is uitzaai is mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tagetes Linnaeus 
(donkerkiemer) 

 

 
 

 

Mijn meest favoriete afrikaantje! Lijkt totaal niet op de 

stijve afrikaantjes uit het tuincentrum. Deze plant is 

lekker los en heeft een hoogte van 80-100 cm met 

warmoranje bloemen. Staan prachtig in 

warmkleurige boeketten en blijft lang goed op de 

vaas, je kunt er de hele zomer van blijven plukken en 

de bloemblaadjes zijn eetbaar. Heel leuk in een 

salade!! Voorzaaien vanaf april of ter plekke eind 

april-juni. 

 

 

 

 

Quamoclit/Mini lobata 

Spaanse vlag 
(donkerkiemer) 

 

 

Hele apart klimplant. Ik krijg altijd veel complimenten 

in de pluktuin. De bloem verkleurd gedurende de 
bloei van rood naar oranje/geel (de kleuren van de 
Spaanse vlag). Hij klimt tot een hoogte  van 3 meter 

en is zeker weten de meest aparte klimmer die ik ken. 
Week de zaden een nacht lang in koud water voor 

dat je deze gaat zaaien. Deze kun je het beste 
voorzaaien vanaf maart. Bloeit de hele zomer!! 

 

 

 

 

 

Verbascum Phoenicum mix 

Toorts 
(donkerkiemer) 

 

 

 
 

 

Dit is een tweejarige plant. Hij staat in de voorjaarstuin 

omdat hij al in mei bloeit. Nadat je hem geplukt hebt 

komt hij in juli-augustus nog een keer tot bloei. Ik vind 

hem prachtig in de pastelkleuren wit, twee kleuren 

paars en roze. Hoogte 90 cm. Zeer geschikt voor een 

romantisch veldboeket. Voorzaaien vanaf maart of 

ter plekke vanaf april-mei. De plant heeft een groot 

bladrozet van waaruit een paar stengels met kleine 

lieflijke bloemetjes bloeien. Hij zaait goed uit!! 

 

 

Tithonia rotundifolia 

“Red Torch” 

Mexicaanse Zonnebloem 
(lichtkiemer) 

 

 

 
 

Een ongewone, mooi tuinplant: 100-120 cm hoogte, 

mooi vertakkend en rijk bloeiend met rood-oranje 

bloemen. Echte bijen- en vlinderplant! 

Voorzaaien vanaf maart of ter plekke vanaf eind 

april-juni. 

 

 

 



Consolida ajacis  

(Blauw boeket) 

(donkerkiemer) 
 

 

 
 

 

Romantische blauwe 100-120 cm hoge bloemen. 

Ze staan bij mij in de voorjaarspluktuin en ik 

word er altijd blij van. Ze staan prachtig in veld- en 

bruidsboeketten. 

Je kunt ze in september/oktober direct zaaien 

voor voorjaarsbloei (juni/juli) of van april/juni 

voor zomerbloei (eind juli/augustus). 

Goede uitzaai. 

 

 

Ratabida 

Mexicaanse hoed 
(donkerkiemer) 

 

 

Een lekkere losse plant met bijzondere bloemen. Ik 
vind hem prachtig. 75 cm hoog. De kleur van is 

kastanje(rood)bruin. Kleurt overal bij! De bloemen in 
de pluktuin komen nog steeds van het zaad van het 
jaar dat ik de tuin ben begonnen. Ik kan nooit meer 

zonder. Makkelijk ter plekke te zaaien vanaf april-juni. 
 

Scabiosa atropurpurea  

“Burgundy Beau” 

(donkerkiemer) 

 

 
 

Geen pluktuin is compleet zonder Scabiosa. Ze zijn 
gemakkelijk te kweken en produceren een overvloed 
aan bloemen op lange, sterke stengels. Purper; een 

kleur, die diepte geeft in de tuin en met vrijwel alles te 
combineren is. Ronde volledig dubbele bloemen. 

Hoogte 70- 100 cm. Zaaien vanaf april-juni in de volle 
grond (eventueel vermengen met droog zand) of 

voorzaaien vanaf februari-maart.Bloeit de hele 
zomer!! 

 

Vaccaria hispanica  

“Rosabella” 

Zeepkruid 
(donkerkiemer) 

 

 

UITVERKOCHT 

 
Echte bloemen voor in een veldboeket. Ze groeien 

heel luchtig met lichtroze bloemetjes. Lijkt op 

gipskruid alleen is het bloemetje groter. Het staat al 

mooi als je alleen deze in de vaas zet. Je kunt ze het 

beste op de plaats van bestemming zaaien vanaf 

april-juli. Ik zaai ze altijd eind april en eind juni nog een 

keer zodat ze de hele zomer te plukken zijn. 



Nigella damascena mix 

Juffertje in het groen 
(donkerkiemer) 

 

Lieflijk bloemetje met een soort van spinnenkopje 

boven op het bloempje in de kleuren roze, blauw en 

wit. Hoogte 70 cm. Na de bloei ontstaat er een 

prachtige zaaddoos die je jarenlang mooi blijft. Bij mij 

bloeien ze in de voorjaarspluktuin vanaf mei. Als je ze 

in de zomer wilt laten bloeien kun je ze het beste op 

de plaats van bestemming zaaien vanaf eind april-

juni. Later zaaien kan ook voor een late bloei. Zaaien 

zich spontaan uit. 

 

 

Cleome hassleriana 

“Mauve Queen” 

Kattensnor 

(lichtkiemer) 

 

  

Prachtige imponerende plant! Wordt heel veel 

geplukt in de pluktuin. Lijkt echt op een kattensnor. 

Wordt 1 meter hoog en is paars/mauve van kleur. 

Heeft wel wat ruimte nodig in de tuin. Let op!! De 

stengels hebben stekels!! Altijd voorzaaien vanaf 

februari-april. De zaden niet bedekken. Mocht 

kieming niet lukken dan helpt het om de bak een 

week in de koelkast te zetten en daarna weer in de 

warmte. Soms zaaien ze zich spontaan uit na een 

milde winter. 

 

Cleome hassleriana 

“White Queen” 

Kattensnor 

(lichtkiemer) 

 

UITVERKOCHT 

 

Prachtige imponerende plant! Wordt heel veel 

geplukt in de pluktuin. Lijkt echt op een kattensnor. 

Wordt 1 meter hoog en is wit van kleur. Heeft wel wat 

ruimte nodig in de tuin. Let op!! De stengels hebben 

stekels!! Altijd voorzaaien vanaf februari-april. De 

zaden niet bedekken. Mocht kieming niet lukken dan 

helpt het om de bak een week in de koelkast te 

zetten en daarna weer in de warmte. Soms zaaien ze 

zich spontaan uit na een milde winter. 

 
 
 
 


