
NL naam Wetenschappelijke naam Standplaats Bloeitijd Hoogte Bodembedekkend?
Acanthus Acanthus hungaricus halfsch/zon jul/aug 60 - 100 cm ja
Akelei Aquilegia soorten halfsch/zon mei/jun 40 - 60 cm nee
Asters Aster soorten zon sep/nov 40 - 120 cm ja
Astilbe Astilbe chinenis halfschaduw jun 40 -50 cm nee
Astilbe, bodembedekker Astilbe chinensis 'Pumila' halfschaduw jul/aug? 30 cm ja
Astilbe, hogere soorten Astilbe hybriden halfschaduw jul/aug? 60 - 80 cm nee
Aubrieta's Aubrieta soorten zon apr/mei 10 cm ja
Beemdkroon Knautia arvensis zon jun/sep 20 - 60 cm nee
Bergkorenbloem Centaurea montana zon mei/jun 50 - 60 cm nee
Bieslook Allium schoenoprasum zon mei/jul 40 - 50 cm nee
Blauwe knoop Succisa pratensis zon jul/sep 80 - 100 cm ja
Blauwe ster Amsonia tabernaemontana zon mei/jun 60 - 90 cm nee
Bonenkruid Satureja montana zon aug/sep 20 - 30 cm nee
Brandende liefde Lychnis chalcedonica zon jun/jul 80 - 100 cm nee
Brandkruid Phlomis russeliana zon jun/jul 80 - 100 cm ja
Cichorei Cichorium intybus zon jul/aug 50 - 80 cm nee
Citroenmelisse Melissa officinalis halfsch/zon jun/aug 50 - 80 cm nee
Duizendknoop Persicaria affinis halfschaduw jul/sep 30 cm ja
Ezelsoor Stachys byzantina zon jun/aug 40 cm ja
Flox Phlox paniculata halfsch/zon jul/sep 100 cm nee
Geraniums Geranium soorten afh van soort idem 30 - 60 cm sommige
Hartgespan Leonorus cardiaca halfsch/zon jun/aug 100 cm nee
Hemelsleutel Sedum spectabile halfsch/zon aug/sep 40 - 60 cm nee
Hemelsleutel Sedum telephium halfsch/zon aug/sep 50 - 60 cm nee
Kattenkruid Nepeta X faassenii zon jun/aug 30 cm ja
Kaukasiche vergeetmeniet Omphalodes verna halschaduw apr/mei 20 cm ja
Kerstroos Helleborus soorten halfsch/schad feb/mrt 30 - 60 cm nee
Kleine Maagdenpalm Vinca minor schaduw april 25 cm ja
Knikkend Nagelkruid Geum rivale halfschaduw mei/jun 30 cm ja
Kruipend Zenegroen Ajuga reptans halfsch/zon mei/jun 20 cm ja
Kruipflox Phlox subulata zon apr/mei 15 cm ja
Lavendel Lavandula angustifolia zon jul/aug 30 - 50 cm nee
Margriet Leucanthemum vulgare zon mei/jun 50 - 70 cm nee
Monnikskap Aconitum napellus halfsch/zon sep/okt 140 cm nee
Munt soorten Mentha zon jun/aug 50 - 70 cm ja
Muskuskaasjeskruid Malva moschata zon jul/sep 50 - 70 cm nee
Muurbloem Cheiranthus cheirii zon apr/jun 40 - 60 cm nee
Nagelkruid Geum coccineum zon mei/jul 30 - 40 cm nee
Oregano Oregano officinalis zon jul/aug 50 - 60 cm nee
Primula's Primula soorten halfschaduw apr/mei 10 - 20 cm nee
Scharnierplant Physostegia zon jul/aug 70 - 90 cm ja
Schilpadbloem Chelone obligua halfsch/zon aug 70 - 90 cm ja
Schoenlappersplant Bergenia cordifolia halfsch/zon apr/mei 30 - 40 cm nee
Schuimbloem Tiarella cordifolia schaduw apr/jun 20 cm ja
Smeerwortel Symphytum officinale halfsch/schad jun-jul 50 - 80 cm ja
Spoorbloem Centranthus ruber zon apr/mei 60 - 70 cm nee
Stokroos Alcea rosea zon jul/sep 180 - 200 cm nee
Teunisbloemen Oenothera soorten zon jul/aug 80 - 120 cm nee
Toortsen Verbascum soorten zon jun/aug 100 - 130 cm nee
Vergeet-me-nietje Myosotis halfsch/zon mei/jun 30 - 40 cm tweejarig
Veronica's Veronica soorten zon jun/jul 30 - 80 cm nee
Vingerhoedskruid Digitalis purpurea halfsch/zon jun/jul 70 - 120 cm tweejarig
Virginische Ereprijs Veronicastrum virginicum zon jul/aug 140 - 160 cm nee
Vrouwenmantel Alchemilla mollis halfschaduw mei/jun 40 - 50 cm nee
Waldsteinia Waldsteinia ternata schaduw apr/mei 10 cm ja
Welriekende agrimonie Agrimonium procera halfsch/zon jul/aug 80 - 120 cm nee
Wolfsmelk Euphorbia soorten halfsch/zon mei/jul 80 - 120 cm ja
IJzerhard Verbena bonariensis zon jul/sep 120 - 140 cm nee
Zonnehoed Rudbeckia fulgida zon jul/okt 60 - 70 cm ja
Zonnekruid Helenium soorten zon jul/sep 50 - 60 cm ja

Verder is het belangrijk: de juiste plant op de juiste plaats, bijvoorbeeld vwb de lichtbehoefte.
Rood = aantrekkelijk voor bijen, hommels e/o andere insecten

Slakbestendige planten (geen of lichte vraat)
Deze lijst bevat planten die slakken niet lusten of die meestal niet veel last hebben van slakkenvraat.
Het blijft echter altijd een kwestie van uitproberen.
Alle jonge planten zijn gevoeliger voor vraat dan grotere planten.
Overbemeste planten groeien te snel en worden slap en zijn daardoor aantrekkelijk voor slakken.


