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Thymus praecox 'Coccineus' – 
Kruiptijm
Groeiwijze: Bodembedekkende 
plant welke in de vroege zomer 
prachtig paars bloeit. Ideaal voor 
rotstuinen of om tussen paadjes 
te laten groeien. 
Standplaats: Volle zon of 
halfschafuw, liefst niet in een 
winderige hoek.
Bloeiperiode: juni-juli
Aantal per m2: 11 - 13 stuks

Aster ageratoides 'Asran' – 
Herfstaster 
Groeiwijze: vaste plant, welke 
zich verder zet via wortelstokken  
50 cm - 70 cm hoog. 
Standplaats: zon- halfschaduw 
Bloeiperiode: augsustus- 
september 
Aantal per m2: 6 - 9 stuks 

Tetradium daniellii – 
Bijenboom 
Groeiwijze: boom 10 - 12 m, 
snelgroeiend 
Standplaats: Volle zon of half-
schaduw 
Bloeiperiode: juni
Deze plant wordt geleverd in pot, 
en is reeds 1 m -1,20 m hoog

Origanum hybr. 'Rosenkuppel' 
– Marjolein 
Groeiwijze: 30 - 40 cm hoog, 
bossige groei
Standplaats: zon- halfschaduw 
Bloeiperiode: Juli-augustus 
Aantal per m2: 8 - 11 stuks 

Persicaria bistorta – 
Duizendknoop 
Groeiwijze: 30 cm - 100 cm
Standplaats: Volle zon of 
halfschaduw, verdragen een 
nattere bodem
Bloeiperiode: mei, juni, juli, 
augustus
Aantal per m2: 5 - 7 stuks

Caryopteris cladonensis 
“Heavenly Blue” – 
blauwe spirea 
Groeiwijze: Kleine heester, 
1 m - 1,5 m hoog
Standplaats: Volle zon 
of halfschaduw
Bloeiperiode: augustus -oktober 
Wanneer snoeien: 1x in het 
voorjaar terugsnoeien 
tot 20 - 30 cm

Hedera helix ‘Arborescens’ – 
Struikklimop 
Groeiwijze: compacte struik, 
1 m - 1,5 m hoog. Standplaats: 
Volle zon tot schaduw  
Bloeiperiode: september- oktober

Acer campestre- Veldesdoorn 
Groeiwijze: inheemse boom, 
12 m - 15 m. Standplaats: Volle 
zon. Bloeiperiode: eind april-mei

Helenium hybr. ‘Moerheim 
Beauty’ – Zonnekruid 
Groeiwijze: 80 - 100 cm
Standplaats: zon. Bloeiperiode: 
juni- juli-augustus- september
Aantal per m2: 8-11 stuks 

Ptelea trifoliata – Lederboom 
Groeiwijze: compacte boom 6-9 
m. Standplaats: Volle zon of half-
schaduw. Bloeiperiode: juni. De 
plant wordt geleverd in pot, de 
plant is reeds 1 m -1.20 m hoog

Het federaal imkersverbond organi-
seert dit jaar een gezamenlijke aan-
koop van drachtplanten voor zowel 
onze honingbijen als tal van andere 
insecten en bestuivers. Deze planten 
zijn geselecteerd op basis van hun 
goede nectar- of stuifmeelgevende ei-
genschappen, maar ook is er rekening 
gehouden met de groeikracht van de 
planten. Zo kan het merendeel van de 
planten bijvoorbeeld tegen drogere 
omstandigheden, iets waar we de 
laatste zomers toch wel mee te maken 
hadden. Door hun mooie kleurrijke 
bloemen zorgen deze planten voor 
een echte meerwaarde in elke tuin. 

Het is meer dan ooit belangrijk dat wij 
als imkers voor een gevarieerd dracht-
gebied zorgen. De versnippering van 
het landschap en de monocultuur in 
de landbouw zorgen voor beperkte 
drachten. Met aandacht voor de ver-
schillende drachtperiodes kunnen we 
ervoor zorgen dat er op elk moment 
dracht is voor onze bijen. 
Bestellen kan door onderstaand for-
mulier in te vullen en terug te sturen 
naar info@deheidingers.be of per 
post naar Jannestraat 102, 3512 Ste-
voort. Vragen? Stel ze gerust via 
voorzitter@deheidingers.be
Uiterste besteldatum 31 maart. 

 Aantal  Bedrag 
Thymus praecox 'Coccineus' – Kruiptijm  ……… x  e 2.60 = ……………
Aster ageratoides 'Asran' – Herfstaster  ……… x e 2.90 = ……………
Tetradium daniellii - Bijenboom  ……… x e 32.00 = ……………
Origanum hybr. 'Rosenkuppel' – Marjolein   ……… x e 2.90 = ……………
Persicaria bistorta – Duizendknoop  ……… x e 2.80 = ……………
Caryopteris cladonensis “Heavenly Blue”    ……… x e 3.00 = ……………
Hedera helix ‘Arborescens’ – Struikklimop   ……… x e 4.00 = ……………
Acer campestre – Veldesdoorn  ……… x e 4.20 = ……………
Helenium hybr. ‘Moerheim Beauty’ – Zonnekruid   ……… x e 3.00 = ……………
Ptelea trifoliata – Lederboom   ……… x e 38.00 = ……………

  TOTAAL = ……………

Naam + Voornaam:  ...........................................................................................................

Adres:  .................................................................................................................................

Telefoonnummer: ..............................................................................................................  

Mailadres: ...........................................................................................................................  

Duid aan  wat past: 

o Ik haal mijn bestelling af op 29 april tussen 10u en 12u in Nieuwerkerken (gemeenteplein).
o Ik haal mijn bestelling af op  6 mei tussen 10u en 12u in het bevruchtingsstation de Zijp.
o Ik haal mijn bestelling af op  30 april tussen 10u en 12u in Lanaken (Bijenteeltmuseum)
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