
Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 

 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 

indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 

niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 

basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 

achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 

aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 

stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 

Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 

 
 
Gebruik dus niet de 

standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 

de stijl te veranderen! 

Ecologie en biodiversiteit in de stad 

 
 
 
 
Luc Sour 
 
Gemeente Amsterdam                       
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 

 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 

indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 

niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 

basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 

achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 

aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 

stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 

Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 

 
 
Gebruik dus niet de 

standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 

de stijl te veranderen! 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 

 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 

indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 

niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 

basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 

achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 

aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 

stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 

Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 

 
 
Gebruik dus niet de 

standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 

de stijl te veranderen! 

Stad als toevluchtsoord voor soorten 

 Grootschaligheid boerenbedrijf, 
kunstmest en pesticiden desastreus voor 
soorten.  

 Sinds 2014 woont de helft mensheid van 
de wereld ook in steden. 

 Ondertussen ook de helft van de in NL 
voorkomende soorten woont in A’dam.  

 Reden: stad is warmer, heeft meer divers 
voedselaanbod, geen gif en weinig 
predatiedruk.  
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Deze dia  is zo gemaakt 
dat je zelf een afbeelding 
kan invoegen.  
 
Klik met de 
rechtermuisknop in de 
achtergrond en kies 
Achtergrond opmaken. 
Klik op Opvulling met 
figuur of bitmappatroon 
en dan op Invoegen uit 
bestand. Kies de 
afbeelding en klik op 
Invoegen en Sluiten. 
 
Klik niet op Overal 
toepassen omdat de 
afbeelding dan op alle 
dia’s komt. Met ctrl + z 
kan je dit ongedaan 
maken. 
 
Voor het mooiste 
resultaat is de 
beeldverhouding 1024 x 
768 pixels. Het beeld 
blijft dan scherp en 
vervormt niet. 
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Groene scheggen  
tot diep in  
de stad. 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 

 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 

indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 

niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 

basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 

achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 

aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 

stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 

Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 

 
 
Gebruik dus niet de 

standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 

de stijl te veranderen! 

Stad als laboratorium voor biodiversiteit 

 De groei van Amsterdam geeft ook kansen voor stadsnatuur. 
 Door de scheggenvorm van de stad, de bomen, taluds, wateren en 

de tuinen wel. 
 Steeds meer soorten passen zich aan de stad aan en doen dat 

verassend goed… 
 …evolueren, worden minder angstig en vinden  
    nieuwe leefplek.  
 Succesvolle stadse soorten zijn halsbandparkiet,  

gierzwaluw, muurplanten, epifyten, meeuwen,  
konijn, vos, specht, scholekster, maskerbloem...  
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 

 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 

indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 

niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 

basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 

achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 

aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 

stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 

Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 

 
 
Gebruik dus niet de 

standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 

de stijl te veranderen! 
Via Invoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen 

Tuinen in 
bestaande stad 
als basis voor 
biodiversiteit 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 

 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 

indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 

niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 

basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 

achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 

aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 

stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 

Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 

 
 
Gebruik dus niet de 

standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 

de stijl te veranderen! 

De tuin als belangrijkste leefplek  

 Bedreigingen voor FF in de stad zijn: verstening, verdichting, 
versnippering (aanrijrisico’s, en eilandeffect met kwetsbare kleine 
FF gemeenschappen) en vervuiling.  
 

 Tuinen vormen 25 a 30 % van het stedelijke oppervlak binnen de 
Ring en oases van rust en beschutting. 
 

 Belang van het vergroenen van tuinen 
– Aantrekkelijk beeld 
– Klimaatbestendige stad 
– Biodiversiteit 
– Gezondheid  
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Deze dia  is zo gemaakt 
dat je zelf een afbeelding 
kan invoegen.  
 
Klik met de 
rechtermuisknop in de 
achtergrond en kies 
Achtergrond opmaken. 
Klik op Opvulling met 
figuur of bitmappatroon 
en dan op Invoegen uit 
bestand. Kies de 
afbeelding en klik op 
Invoegen en Sluiten. 
 
Klik niet op Overal 
toepassen omdat de 
afbeelding dan op alle 
dia’s komt. Met ctrl + z 
kan je dit ongedaan 
maken. 
 
Voor het mooiste 
resultaat is de 
beeldverhouding 1024 x 
768 pixels. Het beeld 
blijft dan scherp en 
vervormt niet. 
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Nieuwbouw GWL-terrein in hoge dichtheid 
(700 woningen per ha) kán in groen jasje en 
goed samengaan met ruimte voor natuurlijk 
groen en samen tuinieren, naast private groene 
buitenruimte (tuinen) als open bouwblok. 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 

 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 

indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 

niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 

basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 

achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 

aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 

stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 

Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 

 
 
Gebruik dus niet de 

standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 

de stijl te veranderen! 

Groene tuinen als basis voor stadsnatuur  

 Vergroten bewustzijn via natuureducatie, voorlichting en 
bevorderen bewonersinitiatieven. 

 Stel stimuleringsmaatregelen zoals subsidies of begeleiding 
beschikbaar. 

 Maak de tuin divers met veel soorten bloeiers, vruchtdragers, 
rommelhoekjes, nestkasten en insectenhotels.  

 Verminder vervuiling van water en lucht en door licht en geluid.  
 Geen pesticiden, biociden of bijtende stoffen gebruiken tegen 

onkruid, algen of beestjes maar kies alternatieven. 
 Vermijd te grote ingrepen of te netjes werken. 
 Pas inheemse planten toe en vermijd woekeraars als Japanse 

Duizendknoop en woekersoorten bamboe. 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 

 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 

indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 

niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 

basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 

achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 

aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 

stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 

Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 

 
 
Gebruik dus niet de 

standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 

de stijl te veranderen! 
Via Invoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen 

Natuurinclusief bouwen en inrichten  
belangrijk voor biodiversiteit en stadsnatuur. 



Deze dia  is zo gemaakt 
dat je zelf een afbeelding 
kan invoegen.  
 
Klik met de 
rechtermuisknop in de 
achtergrond en kies 
Achtergrond opmaken. 
Klik op Opvulling met 
figuur of bitmappatroon 
en dan op Invoegen uit 
bestand. Kies de 
afbeelding en klik op 
Invoegen en Sluiten. 
 
Klik niet op Overal 
toepassen omdat de 
afbeelding dan op alle 
dia’s komt. Met ctrl + z 
kan je dit ongedaan 
maken. 
 
Voor het mooiste 
resultaat is de 
beeldverhouding 1024 x 
768 pixels. Het beeld 
blijft dan scherp en 
vervormt niet. 
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Kneppelhoutstraat 
Zelfbeheergroen in 
groenarme buurten goed 
voor sociale cohesie, 
klimaat, biodiversiteit en 
groenbeleving  



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 

 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 

indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 

niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 

basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 

achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 

aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 

stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 

Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 

 
 
Gebruik dus niet de 

standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 

de stijl te veranderen! 

Groen goed voor gezondheid  

Evolutionair gezien is de mens geprogrammeerd om zich gezond te 
voelen door natuurervaringen (zon, wind, vogelgeluid). Groen en 
tuinieren dragen daaraan bij en zijn goed voor het welzijn door: 
 Stress op prettige wijze ontvluchten (tegen burn out); 
 Rust ervaren (tegen verdriet, teleurstelling, boos gevoel); 
 Sneller herstel van lichamelijke of psychische klachten; 
 Unieke ervaringen met natuur is goed voor geluksgevoel en 

zelfvertrouwen; 
 Zingeving door iets nuttigs te doen dicht bij de natuur; 
 De tuin of buurtpark als veilig, voorspelbaar, overzichtelijk groen 

waar sociale interactie goed mogelijk is; 
 Stadsrandnatuur als uitdaging met onverwachte natuurervaringen 

die een gezonde spanning geven.” 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 

 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 

indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 

niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 

basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 

achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 

aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 

stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 

Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 

 
 
Gebruik dus niet de 

standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 

de stijl te veranderen! 
Via Invoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen 

Buurtpark De Slatuinen 
Met natuurlijk groeiende bomen 
waar klimop kansen krijgt met 
een hoge biodiversiteit tot 
gevolg. 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 

 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 

indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 

niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 

basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 

achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 

aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 

stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 

Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 

 
 
Gebruik dus niet de 

standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 

de stijl te veranderen! 

Tuintips 
 
 Soorten die bijvriendelijk zijn, tegen een stootje kunnen, 

onderhoudsarm, niet te klein of te groot, droogtebestendig, met 
weinig voedsel toe kunnen, een voldoende winterbeeld houden, 
zon- of schaduwverdragend zijn, een lange bloeiperiode, 
gecombineerd een gevarieerd natuurlijk bloembeeld door het jaar 
geven, jaren meegaan en fraai.  
 

 Bodem verrijken met humus en mulchlaag om de tuin minder 
droogtegevoelig te krijgen. Planten met dik blad of grijze beharing. 
Bij natte tuinen juist vochtminnende soorten kiezen en is bijmesten 
vaak niet nodig behalve bij zand.  
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 

 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 

indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 

niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 

basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 

achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 

aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 

stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 

Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 

 
 
Gebruik dus niet de 

standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 

de stijl te veranderen! 

Vaste planten tiplijst  
+ in vet die ook schaduw verdragen; 

+ in groen die ook inheems zijn; 
+ onderstreept die ook extra goed droogte verdragen 

+ * betekent planten die wintergroen zijn of een redelijk winterbeeld houden 

+ Topbijenplant 

Bloeitijd oplopend in onderstaande lijst. 
1. *Vinca major, blauw, feb-apr 

2. *Bergenia soorten als ‘Mrs. Crawford’, schoenlappersplant, 0,3 m., wit, mrt-mei 

3. * Euphorbia characias ssp. Wulfenii, wolfsmelk,  geel, mrt-mei 

4. *Erysimum cheiri, muurbloem, oranje, mrt-juni, 50 cm 

5. *Euphorbia amygdaloides ‘Purpurea’, wolfsmelk, getint blad, geel, apr-jun 

6. *Luzula sylvatica 'Marginata', bonte veldbies, 30 cm, apr-jun. Iets woekerend. 

7. Alchemilla mollis, vrouwenmantel, geel, 40 cm, mei-jun. Iets woekerend. 

8. Borago officinalis, Bernagie/komkommerkruid, mei-juli, blauw, 70 cm 

9. Geranium pratense, Beemdooievaarsbek, blauwviolet, mei-jul, 50 cm 

10. Salvia nemorosa ‘Mainacht’, salie, paars, mei-aug, 40 cm 

11. Symphytum officinale, smeerwortel, wit of paars, mei-aug, 50 cm 

12. Silene dioica, dagkoekoeksbloem, roze, mei-okt, 60 cm 

13. Geranium 'Gerwat', lichtblauw, mei-nov, 35 cm 

14. *Carex morrowii ‘Variegata’, bonte zegge, 50 cm, mei-jun 

15. Geranium phaeum, ooievaarsbek, purper, mei-jul, 60 cm 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 

 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 

indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 

niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 

basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 

achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 

aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 

stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 

Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 

 
 
Gebruik dus niet de 

standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 

de stijl te veranderen! 
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Vervolg: 
16. *Geranium macrorrhizum 'Czakor', ooievaarsbek, rozerood, mei-aug 
17. Campanula Trachelium, ruig klokje, blauwpaars, jun-jul, 70 cm 

18. Centranthus ruber 'Coccineus', spoorbloem, roze, jun-juli, 60 cm 
19. *Salvia officinalis ‘Purparescens’, salie, paarsblauw, jun-jul, 0,5 m. 

20. Lupinus (vele kleuren zoals ‘My Castle’, rood), jun-aug, 1,0 m.,  

21. *Crocosmia ‘Lucifer’, rood, jun-aug, 1 m.  

22. Hemerocallis ‘Stella de Oro’, geel, jun-sep, of bijv. ‘Sammy Russel’, rood, 60 cm 

23. Nepeta (soorten als tuberosa, paars of grandiflora ‘Dawn to dusk’, witroze), juni-aug, 60 cm.  
24. *Molinia caerulea, pijpestrootje, jun-sep, 100 cm  

25. Origanum vulgare, Wilde marjolein, jun-sep, lila, 40 cm 
26. Stachys officinalis, betonie, paarsrood, jun-aug, 60 cm 

27. Calamintha nepeta ssp nepeta, bergsteentijm, (bleekblauw-wit, jun-sep), 30 cm. 

28. Kalimeris incisa ‘Maldiva’, wit, juni-sept, 65 cm 

29. *Persicaria amplexicaulis ‘Firedance’, lichtrood, juni-sep, 70 cm. Iets woekerend. 
30. Agastache foeniculum / ‘Black Adder’, dropplant, blauw, jun-aug / jun-okt, 60 / 80 cm 

31. Veronica spicata ssp incana, ereprijs, grijs blad, blauw, jun-aug, 0,6 m. 

32. *Echinacea purpurea, 70 cm, donkerroze, jul-sep 
33. *Verbena Bonariensis, ijzerhard, paars, jun-okt, 120 cm               

34. Salvia soorten, salie, zoals ‘Endless Love‘, paars, juli-okt, 60 cm  

35. Artemisia ludoviciana ‘Silver Queen’, alsem, grijs blad, 0,8 m., wit, jul-sep. Iets woekerend.  

36. Gaura lindheimeri, wit, kelk rood, ijle bloem op lange stelen tot 1 m, jul-nov 
37. Hosta sieb. ‘Elegans’  (dik blad tegen slak), wit, jul-aug 

38. Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’, zonnehoed, geel, jul-sep, 80 cm. Iets woekerend. 
39. *Pennisetum ‘Cassian’, lampepoetsersgras, aug-okt, graspluimen 

40. *Liriope muscari ‘Big Blue’, leliegras, 0,4 m., paarsblauw, aug-okt. 

41. Anemone ‘Queen Charlotte’, lichtroze, aug-okt. Iets woekerend. 

42. *Aster frikartii ‘Mönch’, aster, lilablauw, aug-sep, 45 cm, 9/m2.  

43. Perovskia ‘Little Spire’, blauw, 80 cm, aug-sep, 7/m2 
44. * Aster amellus ‘Sonora’, aster, mauve, aug-okt. 0,5 m. 

 


