
Meer hoefblad 

Groot hoefblad 

Een composiet met zeer grote bladeren, die veel langs de oevers van 

water groeit. Vooral in laagveen gebieden. Je ziet ze ook in taluds van 

snelwegen. 

De bloeistengels komen in april – mei uit de grond. De stengels 

kunnen wel 1 meter hoog worden. Dit hoefblad is net als alle 

hoefbladen een naaktbloeier.                                                                                    

De plant is tweehuizig. Je hebt planten met mannelijke bloemen en 

planten met vrouwelijke bloemen. De bloemen zijn roze van kleur.           

De vrouwelijke bloemen zijn voor de sier het mooist. Plant je groot 

hoefblad in je tuin of langs een vijver, poot dan vrouwelijke planten. 

Bezint eer ge begint is het spreekwoord. De planten met hun grote 

wortelstokken zijn moeilijk te verwijderen. Doordat ze woekeren, zie 

je op plaatsen waar ze groeien, meestal een groot stuk met alleen 

mannelijke of vrouwelijke bloemen. 

Wit hoefblad 

Ook wit hoefblad is een composiet. De bloemkleur is wit geelwit. Ze 

komen veel voor in bergachtige gebieden. Ik zag ze in de Jura en de 

Vogezen. In de natuur breiden ze zich makkelijk uit. In mijn tuin 

hielden ze het een paar jaar vol, maar zijn daarna verdwenen.                      

Deze plant is evenals Klein hoefblad een pionier. Op plaatsen waar de 

grond omgeroerd wordt groeien ze massaal. Nadat andere planten er 

zich vestigen verdwijnen deze pioniers. 

 

 

 



 

Japans hoefblad 

 

Deze soort komt uit Japan. Het is een stinzenplant. Ze zijn voor hun 

mooie bloemen en bladeren in stinzentuinen aangeplant. De 

bloemen zijn geelgroen. De plant woekert. Bij de Tenellaplas in 

Oostvoorne staan ze al jaren. Daar is men er achteraf niet blij mee. 

Op ons eiland zie ik de plant ook een enkele keer bij iemand in de 

tuin staan.  De bloemen zowel als de bladeren zijn apart en mooi.                                                                            

De bloemen geven veel nectar. Hommels en honingbijen komen hier 

op af.  

 


