
 ANTHEMIS TINCTORIA
 GELE KAMILLE
 Op een zonnig balkon produceert deze  

inheemse plant in de zomer vrolijke gele of 

witte margrieten. Je lokt er zweefvliegen 

mee (die bladluis eten).

 HEDERA
 KLIMOP
 Klimplant voor balkons op de noord-, oost- 

of westkant. De kleinbladige of bonte types 

groeien niet zo hard en kunnen in allerlei 

vormen klimsteunen gevlochten worden.

 SALIX CAPREA ‘KILMARNOCK’
 KATJESWILGJE
 Dit katjeswilgje met hangende takken staat 

bij voorkeur samen met andere planten in 

een grote bloembak op een stevig deel van 

het balkon. Een aaibare lentebode.

FRUIT
Een oost- of westbalkon is een prima - niet 

te droge - plek voor kleine fruitsoorten.  

Denk aan (bos)aardbeien, kleine bramen-  

of frambozenplanten, een tomatenplant  

of een mini-appelboompje. 

SEDUM
VETKRUID, HEMELSLEUTEL

Vetplanten zijn gemakkelijk te verzorgen op 

een balkon op het zuiden. Krijgen ze  

geen water omdat de bewoners drie weken 

op vakantie zijn? Geen probleem!  

 BLOEMBOLLEN 
 Bloembollen zoals krokus, sneeuwklokje of 

kievietsbloem doen het prima in een grote 

pot. Plant ze gemengd of in lagen boven  

elkaar voor extra veel kleur in het voorjaar. 

 SALVIA OFFICINALIS ‘TRICOLOR’
 ECHTE SALIE
 Deze bontbladige vorm van salie is  

zowel een sierplant als een keukenkruid. 

Zoals alle Salvia soorten, zowel de eenjarige 

als de vaste planten, heel geschikt voor  

zonnige balkons

 ORIGANUM
 MARJOLEIN
 Dit geurige keukenkruid is prima in een pot 

te kweken en doet het goed op een zonnige 

plek. Lekker in Italiaans eten, en een goede 

vlinderlokker.

NEPETA
KATTENKRUID

Niet alleen voor katten, maar ook voor  

mensen en vlinders is kattenkruid aan- 

trekkelijk. Siert zonnige balkons met veel 

paarse bloemetjes en grijs blad.

• LAVANDULA 
LAVENDEL

Een prima plant voor zonnige balkons,

met geurend grijsgroen blad en paarse

bloemtrosjes, die vlinders lokken.

10X PLANTEN VOOR OP HET BALKON
Heb je geen tuin, maar wel een balkon of dakterras? Deze planten doen het goed: niet te groot en
tegen droogte bestand, waar je weinig omkijken naar hebt. Geniet van je groene oase op hoogte!

STICHTING

Bron: https://steenbreek.nl/plantenlijsten/

Samen zorgen voor een groene, klimaatbestendige 
en gezonde leefomgeving

https://steenbreek.nl/plantenlijsten/

