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Bloei  
wit – rose – blauw 
Bloeitijd 
juli -september 
Standplaats 
zon – halfschaduw, mits 
vochtige grond 
Hoogte 
120-150cm 
Bijzonderheden  
winterbeeld door 
afgestorven bloemen 
Onderhoud 
dorre bloemen in het 
maart verwijderen. Let 
op met snoeien, bloeit op  
meerjarige hout dus bij 
snoei eerste 1 á 2 jaar 
minder bloem 

1: Schermbloemige 
Hortensia 
Hydrangea macrophylla 
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2: Pluimhortensia 
Hydrangea paniculata 

Bloei  
wit – rose  
Bloeitijd 
juli -september 
Standplaats 
zon – halfschaduw, mits 
vochtige grond 
Hoogte 
150-300cm 
Bijzonderheden 
verkleurd in de herfst van 
wit naar rose  
Onderhoud 
Deze hortensia mag je 
ieder voorjaar goed 
terugsnoeien, bloeit op 
eenjarig hout dus snoei 
gaat niet ten koste van de 
bloemen.  
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3: Sneeuwbes 
Symphoricarpos chenaultii 

Bloei  
wit – rose  
Bloeitijd 
juni – juli  
Standplaats 
zon – halfschaduw- 
schaduw 
Hoogte 
100-125 
Bijzonderheden 
witte of rose besjes in 
najaar, goede 
bodembedekker 
Onderhoud 
onderhoudsarm, hooguit 
om de paar jaar helemaal 
terugsnoeien (verjongen)  



Stadspark Sittard

4: Weigelia 
Weigelia florida 

Bloei  
wit – rose - rood 
Bloeitijd 
mei – juni  
Standplaats 
zon – halfschaduw 
vochthoudende bodem 
Hoogte 
120-150 
Bijzonderheden 
bloeit op overhangende 
takken 
Onderhoud 
Indien nodig na de bloei 
snoeien 
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5: Spierstruik 
Spiraea japonica 

 
Bloei  
wit -rose 
Bloeitijd 
juni - september  
Standplaats 
zon - halfschaduw Hoogte 
40/100 cm 
Bijzonderheden 
lange bloeiperiode 
Onderhoud 
onderhoudsarm, verjongings-
snoei door per jaar 1/3 van 
de takken weg te snoeien 
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6: Sierbraam 
Rubus odoratus 

Bloei  
rose 
Bloeitijd 
juli - september  
Standplaats 
zon – halfschaduw  
Hoogte 
180-200 cm 
Bijzonderheden 
grove natuurlijke vuller 
Onderhoud 
Onderhoudsarm, 
eventueel te lange 
scheuten inkorten in het 
voorjaar - zomer 
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7: Elfenbloem 
Epimedium youngianum 

 Bloei  
wit 
Bloeitijd 
april - mei  
Standplaats 
halfschaduw, humusrijke 
grond 
Hoogte 
20-30 cm 
Bijzonderheden 
groenblijvend, 
bodembedekkend 
Onderhoud 
Onderhoudsarm, als 
snoei nodig is dan in 
februari of maart. Grond 
goed humusrijk houden. 
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8: Laurierkers 
Prunus laurocerasus Caucasica 

 
Bloei  
wit 
Bloeitijd 
april - mei  
Standplaats 
zon-halfschaduw-
schaduw 
Hoogte 
150-600cm 
Bijzonderheden 
Groenblijvend 
Onderhoud 
vormsnoei in mei en/of 
september bij bewolkt 
weer. 
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9: Japanse Azalea 
Azalea japonica 

Bloei  
wit - rose - rood 
Bloeitijd 
april - mei  
Standplaats 
zon - halfschaduw, 
vochthoudende grond 
Hoogte 
40-100 cm 
Bijzonderheden 
groenblijvend  
Onderhoud 
Oude bloemen 
voorzichtig uitbreken, 
indien nodig na de bloei 
snoeien, grond blijven 
verzuren met tuinturf 
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10:Struik kamperfolie 
Lonicera nitida 

Bloei  
n.v.t. 
Bloeitijd 
n.v.t.  
Standplaats 
zon – halfschaduw - 
schaduw 
Hoogte 
40 – 150 cm 
Bijzonderheden 
groenblijvend, vervanger 
voor buxus, bodem 
bedekkend 
Onderhoud 
Onderhoudsarm, 
vormsnoei in mei en/of 
september bij bewolkt 
weer
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11: Beuken 
Fagus sylvatica 

Bloei  
n.v.t. 
Bloeitijd 
n.v.t.  
Standplaats 
zon – halfschaduw - 
schaduw 
Hoogte 
40/500cm 
Bijzonderheden 
halfblad houdend 
Onderhoud 
Vormsnoei in juni (voor 
21 juni) en in september 
bij bewolkt weer. Pas op 
met zonnebrand bij te 
diep insnoeien. 
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12: Grassen 

Bloei  
geel-bruin-zilver 
Bloeitijd 
augustus - oktober 
Standplaats 
zon- halfschaduw 
Hoogte 
80/125 cm 
Bijzonderheden 
kan goed tegen zon en 
droogte 
Onderhoud 
Ieder jaar in maart vlak 
boven de grond 
terugsnoeien


