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1Bloemen die te zien 
zijn op Camping 

Barcelona

1. IJskruid
- Wetenschappelijke of Latijnse 

naam: Lampranthus spectabilis, 
Mesembryanthemum spectabile

- Nederlandse naam: Lampranthus, 
middagbloen.

- Familie: Aizoaceae (ijskruidfamilie).

- Herkomst: Zuid-Afrika.

- Vetplant met kruipende stengels.

- Blauwgroene vlezige blaadjes.

De plant blijft het hele jaar groen en bloeit gedurende slechts één 
maand. De bloei is indrukwekkend rond het middaguur, met name 
in de volle zon, wanneer de bloemen zich helemaal openen. De 

eerste bloemen verschijnen begin april en de bloei bereikt haar pracht 
aan het einde van de maand als ze een prachtig lila veld vormen dat de 
voorbijganger niet onverschillig laat (zie plattegrond nr. 1 )

2. Bougainville (rood en wit)
- Wetenschappelijke of Latijnse naam: 

Bougainvillea spp.

- Nederlandse naam: Bougainville.

- Familie: Nyctaginaceae 
(nachtschonefamilie).

- Herkomst: Brazilië.

- Bladverliezende klimplant met doornen.

- Sterke takken die tot 8 meter lang 
kunnen worden. De plant is geen echte 
klimmer maar steunt zich feitelijk en daarom moeten de takken met 
leidraden worden vastgezet.

- Elliptisch gevormde bladeren met een lengte van 13 cm, breed aan 
de basis en spits toelopend. De stam en de takken hebben doornen.

- Het zijn niet de bloemen zelf maar juist de fel gekleurde 
schutbladeren die opvallen. Op de camping hebben we rode en witte 
soorten.

- Licht: De plant heeft veel zon nodig om intens te bloeien en is niet 
winterhard.

- Gezegd wordt dat de plant minder tegen kou bestand is naarmate 
de kleur van de bladeren lichter zijn en dat “de bougainville 
hoe moeilijker hij het heeft, beter bloeit”. We zien vaak droge 
verwaarloosde tuinen met veel onkruid waar de bougainville in volle 
pracht bloeit.

De plant bloeit in de lente, zomer en 
tot het begin van het najaar. Op de 
camping is hij op zijn mooist in juni en 

bloeit minder overdadig maar mooi van juni 
tot oktober (zie plattegrond nr. 2 ). De naam 
van het plantengeslacht is afkomstig van de 
Franse zeevaarder Louis de Bougainville die 
de plant in 1768 ontdekte.

3. Mannentrouw
- Wetenschappelijke of Latijnse naam: Plumbago 

auriculata. Synoniem: Plumbago capensis

- Nederlandse naam: Mannentrouw, loodplant.

- Familie: Plumbaginaceae (strandkruidfamilie).

- Herkomst: Zuid-Afrika.

- Bladverliezende klimplant. 

- De hemelsblauwe en buisvormige bloemen zijn 
ongeveer 2,5 cm lang, hebben vijf kroonbladen en 
zitten in trossen van 15 cm breed op de uiteinden van de stengels.

- Spatelvormige, stompe bladeren, aan de onderzijde bedekt met wittige schubben, net 
zoals de overige houtachtige twijgen.

- Licht: in volle zon. Hoewel de plant in halfschaduw goed groeit, kan de bloei beduidend 
minder zijn.

- Als de nieuwe uitlopers tijdens de vorst zwart zijn geworden, zal de plant na de volledige 
ontwikkeling van het wortelgestel zich herstellen wanneer het warmer wordt.

De plant bloeit in de zomer en is van juni tot september in bloei te zien (zie plattegrond 
nr. 3 ).

4. Roze trompetwinde
- Wetenschappelijke of Latijnse naam: Podranea ricasoliana

- Nederlandse naam: Roze trompetwinde.

- Familie: Bignoniaceae (trompetboomfamilie).

- Herkomst: Zuid-Afrika.

- Klimplant met verhoutende stengels, krachtig en snel 
groeiend. Het is een lichte plant en in de natuur klimt hij 
erg hoog en valt als een waterval aan de buitenzijde van bomen en omheiningen.

- Prachtige klokvormige roze en paarse 
bloemen.

- Licht: zon of halfschaduw.

- Enigszins gevoelig voor vorst.

De prachtige klokjes lijken uit een 
sprookje te komen en verschijnen in 
grote getallen in de zomer en het najaar. 

U kunt de planten van augustus tot november 
in bloei zien (zie plattegrond nr. 4 ).

5. Oleander
- Wetenschappelijke of Latijnse naam: Nerium oleander

- Nederlandse naam: Oleander, laurierroos.

- Familie: Apocynaceae (maagdenpalmfamilie).

- Herkomst: Middellandse-Zeebekken. Komt algemeen 
voor aan de kust van Barcelona.

- Etymologie: Het Latijnse woord Nerium is afgeleid van 
het Griekse woord Neros (vochtig) en verwijst naar de 
voorkeur van de plant voor waterrijke plaatsen.

- Struik met altijdgroene bladeren tot 6 meter hoogte.

- Grijsgroene langwerpige bladeren van 6-12 cm.

- Bloemen van 3-4 cm groot, veelal roze hoewel er ook 
planten met witte en rode bloemen zijn.

- Licht: in volle zon.

- Verdraagt lichte vorst. Bestand tegen warmte, wind en droogte.

De planten bloeien in de lente en blijven tot de herfst doorbloeien. Op de camping kunt 
u ze van juni tot oktober zien bloeien met roze en witte bloemen (zie plattegrond nr. 5 ).



6. Vleugeltjesbloem
- Wetenschappelijke of Latijnse naam: Polygala 

myrtifolia

- Nederlandse naam: Vleugeltjesbloem.

- Familie: Polygalaceae.

- Herkomst: Zuid-Afrika.

- Het is een altijdgroene struik met opgerichte 
stengels.

- De blaadjes zijn klein en grijsgroen.

- De bloemen hebben een dieppaarse kleur.

- Licht: in volle zon of gefi lterd zonlicht.

- Niet bestand tegen vorst.

Vanaf het einde van het voorjaar tot het najaar. U kunt ze op de camping van 
april tot november in bloei zien (zie plattegrond nr. 6 ).

7. Chinese roos
- Wetenschappelijke of Latijnse naam: 

Hibiscus rosa-sinensis

- Nederlandse naam: Hibiscus, Chinese 
roos.

- Familie: Malvaceae (kaasjeskruidfamilie).

- Herkomst: China.

- Binnen het geslacht hibiscus 
onderscheiden zich met name twee 
soorten, de eerder genoemde Chinese 
roos en de tuinhibiscus (Hibiscus 
syriacus). Deze laatste lijkt veel op de eerste maar verliest zijn blad.

- Altijdgroene struik. De ovale bladeren zijn donkergroen en glanzend maar ze 
verschillen nogal en kunnen zelfs scherp of minder scherp gezaagde bladranden 
hebben.

- De bloemen staan solitair in de bladoksels en hebben de vorm van een rode kelk.

- Het is een soort dat erg veel gekweekt wordt vanwege de mooie bloemen met 
een prachtige bloedrode kleur waar lange meeldraden met gele sprietjes in het 
midden uitsteken. Afhankelijk van de variëteit heeft de plant enkele of dubbele 
bloemen. Op de camping hebben we beide variëteiten.

- Vraagt een zonnige, warme en beschutte plaats.

De bloemen zijn zeer exotisch, een gril van de natuur. U kunt ze op de camping 
zien van mei tot oktober in bloei zien (zie plattegrond nr. 7 ).

8. Hottentotvijg
- Wetenschappelijke of Latijnse naam: Carpobrotus 

edulis

- Nederlandse naam: Hottentotvijg, middagbloem.

- Familie: Aizoaceae (ijskruidfamilie).

- Herkomst: Kaap van Zuid-Afrika.

- Het is een kruipende plant die dichte velden vormt, 
waar niet op mag worden gelopen, geschikt voor 
zowel grotere als kleinere zones.

- Dikke, vettige en driehoekige bladeren ter grootte 
van een wijsvinger.

- Bloeit in het voorjaar, met rode, paarse of 
crèmekleurige bloemen.

- De plant is zeer bestendig tegen droogte en wordt gebruikt om droge en steile 
hellingen in kustgebieden opnieuw te beplanten.

Bloeit aan het begin van het voorjaar tot oktober. U kunt ze van april tot 
oktober in bloei zien (zie plattegrond nr. 8 ).

9. Paradijsvogelbloem
- Wetenschappelijke of Latijnse naam: 

Strelitzia reginae

- Nederlandse naam: Paradijsvogelbloem, 
vogelkopbloem, kraanvogelbloem, 
strelitzia.

- Familie: Strelitziaceae.

- Etymologie: de naam van het geslacht 
is opgedragen aan Charlotte de 
Mecklembourg-Strelitz, echtgenote van 
koning George III van Engeland.

- Grote, blijvende bladeren met een grijsgroene kleur en ovale vorm.

- Gevormd door drie fel oranje of gele kelkbladen en drie glanzend blauwe 
kroonbladen.

- Ze zijn bestand tegen wind en geschikt voor tuinen in kustgebieden.

Het meest opvallende van de Strelitzia reginae zijn haar bloemen. Daaraan 
dankt zij de naam “paradijsvogel”. Uit de harde snavel komen de bloemen die 
bestaan uit drie glanzend oranjekleurige kelkbladen en drie glanzend blauwe 

kroonbladen. Het is een van de bloemen die vaak gebruikt worden in bloemstukjes. 
De plant bloeit meerdere keren per jaar. Op de camping kunt u ze in april, mei, 
september en oktober in bloei zien (zie plattegrond nr. 9 ).

10. Kruiprozemarijn
- Wetenschappelijke of Latijnse naam: Rosmarinus 

offi cinalis ‘Prostratus’

- Nederlandse naam: Kruiprozemarijn.

- Familie: Lamiaceae (lipbloemenfamilie).

- Het is een variëteit rozemarijn die laag blijft en 
over de grond groeit in plaats van met opgerichte 
takken.

- Een aromatische, altijdgroene heester met 
donkergroene en naaldachtige bladeren; de geur 
lijkt op die van kamperfoelie en de smaak is sterk.

- De plant helpt ongedierte op een afstand te houden en hierdoor worden ook de 
planten beschermd die zich in de directe omgeving hiervan bevinden.

- Vereisten: volle zon.

Ga met uw neus 
vlakbij de plant 
staan en haal diep 

adem. Deze aromatische 
plant bloeit in de lente en 
de blauwe of bleekpaarse 
bloemen zitten gegroepeerd 
in kleine trosjes die de lucht 
met haar bedwelmende en 
doordringende geur vult. 
Bijen zijn er net zo gek op als 
wij op rozemarijnhoning (zie 
plattegrond nr. 10 ).

11. Nachtschone
- Wetenschappelijke of Latijnse naam: Mirabilis 

jalapa

- Nederlandse naam: Nachtschone.

- Familie: Nyctaginaceae.

- Herkomst: droge tropische zones van Midden- en 
Zuid-Amerika (Peru-Mexico).

- Licht: moet altijd in de volle zon staan.

- De plant is goed bestand tegen lucht met een 
hoog zoutgehalte en tegen wind, en komt dan ook veel voor in kustgebieden.

De bloemen met een kelkvorm die in bosjes bloeien, zijn roze en geel van kleur. 
Ze gaan open wanneer de zon onder gaat en blijven open tot de volgende 
ochtend of ook op bewolkte dagen. Ze bloeien van de zomer tot het najaar. Op 

de camping kunt u ze van juni tot oktober in bloei zien (zie plattegrond nr. 11 ).

12. Rode lampenpoetser
- Wetenschappelijke of Latijnse naam: 

Callistemon citrinus

- Nederlandse naam: Rode lampenpoetser.

- Familie: Myrtaceae (myrtefamilie).

- Herkomst: Australië, Nieuw-Zuid-Wales en 
Victoria.

- Altijdgroene struik die zo’n 4 m hoog kan 
worden. 

- Bladeren: rechte en lancetvormige grijsgroene bladeren. De variëteit ‘Imperiaiis’ 
heeft grotere bladeren.

- Licht: heeft veel zon nodig.

In het voorjaar en de zomer verschijnen de dichte borstelachtige aren met 
glanzend rode bloemen die een citroenachtige geur afgeven tussen de 
grijsgroene bladeren (zie plattegrond nr. 12 ).

13. Pampasgras
- Wetenschappelijke of Latijnse naam: Cortaderia selloana

- Synoniemen: Cortaderia argentea, Gynerium argenteum

- Nederlandse naam: Pampasgras.

- Familie: Poaceae (grassenfamilie).

- Herkomst: Zuid-Brazilië, Uruguay en Argentinië.

- Vormt grote struiken met veel bladeren en riet. 
Hij kan anderhalve meter hoog worden en de 
pluimen bereiken soms zelfs 3 m.

- Lange, harde en uitgebogen bladeren tot een 
lengte van 1,5 m.

- Bloemen van 70 cm lengte, de mannelijke 
bloemen zijn wat smaller dan de vrouwelijke 
bloemen.

- De plant heeft een voorkeur voor warme 
gebieden en is niet winterhard. Zeer bestendig 
tegen salpeter.

Hij wordt gebruikt als medicinale plant voor koorts bij kinderen. Ook wordt 
hij gebruikt als versiering in gedroogde bloemstukjes en soms wordt hij in 
andere kleuren gelakt. Op de camping bloeien ze van augustus tot oktober (zie 

plattegrond nr. 13 ).




