Lijst Vaste Planten - Kwekerij De Beemd
Gebruikscode voor Vaste Planten
Omdat een aantal gegevens bij de planten geregeld terugkomen, hebben wij deze met een letter of
een teken achter de diverse planten aangegeven. Hieronder vindt u de letters en de tekens met hun
betekenis.
In de lijst komt deze uitleg regelmatig in het kort tussen de plantennamen terug.
Plantnaam - gebruikscode achter de plantnaam
Schuingedrukt extra informatie betreffende de plant
B Bodembedekkende planten.
D Planten voor droge grond.
G Planten die wintergroen zijn.
R Planten voor randen, langs paden, terrassen en randen van borders.
V Planten die vlinders, hommels, bijen en andere insecten trekken.
+

Planten die giftig zijn.

O Volle zon
/

Halfschaduw

•

Schaduw

♣ Bladplant
Δ Goed gedraineerde
▲ Natte gronden

Lijst Vaste Planten - Kwekerij De Beemd
Uitleg lijstopbouw :
Plantnaam - gebruikscode achter de plantnaam
hoogte, bloeitijd, kleur
Schuingedrukt extra informatie betreffende de plant

Gebruikscode in het kort :
B = Bodembekkend, D = Droge gronden, G = winterGroen, R = Randplant, V = Vlinders, hommels, bijen en andere

insecten, + = Giftig, O = Volle zon, / = Halfschaduw, • = Schaduw, ♣ = Bladplant of blad welke de sierwaarde vergroot
, Δ = goed gedraineerd, ▲= natte gronden

Vasteplantenlijst :

Acanthus mollis - V,O,♣
0.90-1.00, 6-7, witroze met decoratief blad

Achillea - Duizendblad
Een bekende schermbloemige. Geschikt voor iedere normale tuingrond in de volle zon, liefst op wat drogere plaatsen.
Achillea tomentosa is meer geschikt voor de rotstuin.
Achillea filipendula 'Coronation Gold' - V,O
0.90-1.00, 7-9, geel
Uitgebloeide bloemen tot de basis terug knippen leidt tot langere bloei.
Achillea 'Flowers of Sulphur' - V,O
0.80-1.00, 7-9, zwavelgeel
Achillea 'Moonlight' - 2 - V,O
0.70-0.90, 7-9, lichtend geel = natte gronden
Achillea tomentosa (aurea) - B,D,R,V,O,Δ
0.05-0.10, 6-8, geel

Aconitum - Monnikskap
Dankbare bloeier voor beschaduwde of zonnige plaatsen. Ze trekken veel hommels, alle soorten zijn giftig.
Aconitum cammarum 'Bicolor' - +,/,O ,▲
0.80-1.00, 6-8, wit met blauwe rand
Aconitum carmichaelii 'Arendsii' - +,/, O,▲
0.70-0.80, 9-10, blauw-violet
Aconitum lamarckii (pyrenaicum) - +,/,O ,▲
0.90-1.50, 7-8, lichtgeel
Aconitum septentrionale - +,/,O ,▲
0.50-0.60, 5-8, rood-paars
Aconitum septentrionale 'Ivorine' - +,/,O ,▲
0.50-0.60, 5-8, crème
Adenophora lilifolia - Bekerklokje - V,/,O
0.30-0.60, 7-8, lichtblauw
Agastache foeniculum - V,/,O
0.70-0.90, 6-8, violet-blauw
Groeit prima in normale tuingrond op een droge zonnige plaats. De plant ruikt sterk naar drop.
Ajuga - Zenegroen
Groenblijvende bodembedekker.

Ajuga reptans 'Atropurpurea' - B,G,R,/,▲,♣
0.15-0.20, 5-6, blauw
In normale tuingrond, liefst wat vochtig en half beschaduwd.
Ajuga reptans metalica crispa - B,G,R,/,▲,♣
0.15-0.20, 5-6, blauw
Deze soort heeft sterk gekroesd blad.

Alcea - Stokroos
Groeit uitstekend op een zonnige plaats in normale tuingrond. Twee- of meerjarig.
Alcea ficifolia - V,O
1.50-2.00, 7-10, zachtgeel, enkelbloemig
Alcea rosea 'Nigra' - V,O
1.50-2.00, 7-9, zwart-rood, enkelbloemig
Alcea rugosa - V,O
1.80-2.00, 6-9, heldergeel, enkelbloemig
Alchemilla - Vrouwenmantel
Mooie bodembedekker door het decoratieve blad. Groeit goed op normale tuingrond.
Alchemilla alpina - B,D,R,V,O,Δ,♣
0.15-0.25, 6-8, groen-geel
Heeft voorkeur voor een zonnige plaats op zandgrond.
Alchemilla erythropoda - B,D,R,V,O,♣
0.10-0.15, 6-8, groen-geel met wat rood
Alchemilla mollis - B,R,V,/,O,♣
0.40-0.50, 6-8, groen-geel
Gemakkelijke plant voor zon en schaduw, doet het altijd
Allium senescens - D,R,O
0.25-0.30, 5-7, roze
Althaea cannabina - V,O
1.60-1.80, 6-9, roze-lavendelkleurig, enkelbloemig
Alyssum - Schildzaad
Een fraaie voorjaarsplant, voor zonnige plaatsen in droge tuingrond, bij voorkeur zand, terugknippen na de bloei.
Alyssum montanum - D,R,V,O,Δ
0.15-0.20, 4-6, geel
Amsonia orientalis - V,O,/,▲
0.60-0.80, 6-8, lila-blauw
Dit is de blauwste Amsonia met sprekende stervormige bloemen op 80 cm hoge met blad afgezette stelen en de mooiste
qua kleur, vandaar ook de enige in ons assortiment. Deze soort komt oorspronkelijk en alleen in Turkije voor, een sterke
plant die ook heel droog kan staan op een voedzame, humusrijke bodem
Anaphalis triplinervis - O,/,♣
0.30-0.40, 7-9, wit, viltig grijs blad met bloemetjes die zilverwit verkleuren

Anemone - Anemoon

De Anemonen zijn een soortrijk geslacht met voorjaars-, zomer- en najaarsbloeiers. Het zijn over het algemeen willige
planten waar veel plezier aan te beleven valt. Ze vragen vochthoudende, humeuze grond en prefereren halfschaduw. Op
goede vochthoudende grond doen ze het ook uitstekend in de volle zon.
Anemone 'Honorine Jobert' - V,/,O,Δ
0.70-0.80, 8-10, wit
Anemone sylvestris - 2 - V,•,/
0.25-0.40, 5-7, wit
Anemone tomentosa 'Robustisima' - V,/
0.80-0.90, 8-9, roze
Angelica atropurpurea - V,/,▲
1.60-1.80, 7-9, wit bloemscherm, rode stengels
Angelica gigas - Engelwortel - V,/,▲
1.00-2.00, 8-9, purper-bruin
Anthemis 'Sauce Hollandaise' - Gele kamille - V,/,O
0.60-0.70, 6-8, crèmegeel
Anthemis tinctoria 'Susanne Michell' - Gele kamille - V,/,O
0.40-0.50, 6-8, crème
Anthemis 'Wargrave' - Gele kamille - V,/,O
0.80-1.00, 6-8, zachtgeel
Anthennaria dioica 'Rubra' - B,D,G,R,V,O,♣
0.10-0.15, 5-7, roze
Anthericum - Graslelie
Een plant uit de bergen, weiden en langs struweel. De plant kan het beste tussen bodembedekkers als muurleeuwebek,
sedum en dergelijke geplaatst worden.
Anthericum liliago - Graslelie - /,O,Δ
0.40-0.60, 5-6, wit
Normale goed gedraineerde liefst zandige grond. Zonnig en halfschaduw.

Akelei
De akelei is een van de oudste sierplanten. Het zijn gemakkelijke planten die het op de gekste plaatsen doen. Van
vochtige tot droge en van zandige tot kleiige grond. Na de bloei sterft de plant snel af. Door het wegknippen van de
uitgebloeide stengels kan de bloei iets gerekt worden. Het afknippen van de stengels levert een sterke plant op, maar
aan de andere kant zijn de zaaddozen op zich erg decoratief. Plant deze plant niet in grote groepen aan, een aantal
groepjes door de border verspreid geeft een mooi beeld. Door ze tussen herfstbloeiers te plaatsen (Cimicifuga,
Anemonen) heeft u op die plaats twee keer in het jaar bloei.
Aquilegia alpina - V,/
0.40-0.50, 5-6, azuurblauw
Aquilegia atrata - V,/
0.50-0.60, 5-6, purper-violet
Aquilegia chrysantha 'Yellow Queen' - V,/
0.60-0.70, 5-7, geel
Aquilegia cv 'Mrs Scott Elliott' - V,/
0.60-0.70, 5-6, gemengd
Aquilegia vulgaris 'Alba' - V,/

0.60-0.70, 5-7, wit
Aquilegia ecalcarata (zie Semiaquilegia ecalcarata)

Arabis - Rijstebrij of randjesbloem
Dit is een prima bodembedekker die als randplant ook uitblinkt. Van oorsprong zijn het bergplanten, dus het liefst staan
ze in droge grond. Arabis procurrens moet teruggeknipt worden na de bloei om een mooie plant te houden.
Arabis procurrens - B,D,G,R,O,Δ
0.15-0.20, 4-5, wit
Arenaria montana - Zandkruid - B,D,R,V,O,Δ
0.08-0.10, 5-7, wit
Rotsplantje voor een zonnige plaats, niet te droge grond. Bodembedekker.
Armeria - Engels gras
Een bekende borderplant. Volgens ons wordt de bloei en de bloeitijd geïntensiveerd wanneer ze op matig droge, niet te
rijke, liefst zandige grond in de volle zon worden geplaatst.
Armeria alliacea - D,O,Δ
0.25-0.30, 5-7, roze
Armeria girardii - D,O,Δ
0.05-0.10, 5-7, lichtroze
Armorica rusticana - Mierikswortel - V,O,♣
0.80-1.00, 6-7, wit
Keukenkruid. Voor normale tuingrond in zon en halfschaduw. Een stuk wortel kan makkelijk weggenomen worden, de
resterende wortel welke achterblijft groeit weer uit tot een plant.

Artemisia - Edelruit
Een omvangrijk geslacht dat ook vele woekeraars bevat. A. absinthium en A. lactiflora woekeren niet, en houden van
voedselrijke normale tuingrond die niet te droog is, ze doen het zowel in de zon als in de halfschaduw.
Artemisia absinthium - Absint - /,O,♣,▲
1.00-1.20, 7-9, bleekgeel
Artemisia kitadekensis 'Guizou' - /,O,♣,▲
1.00-1.30, 8-10, wit met rood blad

Aruncus - Geitebaard
Sterke plant voor vochthoudende gronden. A.dioicus kan zowel in de volle zon als in de schaduw geplant worden.
A.aethusifolius en A.'Kneiffii' heeft de voorkeur voor plaatsen in lichte schaduw tot schaduw.
Aruncus aethusifolius - B,R,V,•,/,▲
0.20-0.30, 6-8, roomwit
Aruncus dioicus - B,V,•,/,▲
1.00-1.50, 6-8, roomwit
Aruncus 'Horatio' - B,V,•,/,▲
1.00-1.30, 7-9, crêmewitte pluimpjes, sierlijk hangend
Aruncus 'Kneiffii' - B,R,V,•,/,▲
0.60-0.70, 6-7, roomwit
Asarum - Mansoor
Mooie plant, bloeit verborgen onder het blad. Echte bosplant voor niet te droge plaatsen. Het zijn goede

bodembedekkers en randplanten.
Asarum caudatum - B,R,•,/,♣
0.10-0.15, 3-5, bruin-rood
Asarum europaeum - B,R,•,/,♣
0.05-0.10, 4-5, purper-rood
Asclepias incarnata - Zijdeplant - V,/,O,Δ
0.60-0.80, 6-8, wit-roze
Normale tuingrond, zonnig en vochtig.
Asclepias syriaca - V,/,O,Δ
1.80-2.00, 6-8, roze, zeer geurend
Asparagus officinalis 'Spitzenschleier' - /,♣
0.80-1.00, 6-7, wit

Aster
Ook dit is een omvangrijk geslacht. De meeste soorten doen het op alle gronden, het liefst in de volle zon. Om de
planten gezond te houden moeten ze om de 2 à 3 jaar gescheurd worden. U kunt ook de pol uitdunnen door tweederde
van de plant daaruit weg te trekken. Asters houden van een voedselrijke standplaats, door in het voorjaar een dikke
laag compost te geven voldoet u aan die wens. Op deze wijze verzorgde planten geven een losse plant die rijker bloeit,
stevig staat en minder vatbaar voor ziekten is. De kleinbloemige soorten (A.cordifolius, A.ericoides en A.sedifolius) zijn
sterker dan de grootbloemige. A.linosyris A.sedifolius en A.alpinus zijn de enige soorten die het goed op droge, schrale
grond doen. Asters zijn uitstekende voedselplanten voor bijen, hommels en vlinders
Aster alpinus - D,V,O,Δ
0.15-0.20, 5-6, lila-blauw of wit
Aster cordifolius 'Ideal' - V,/,O
0.60-1.20, 8-10, lavendelblauw
Aster cordifolius 'Silverspray' - V,/,O
1.00-1.20, 9-10, zilver-wit
Aster divaricatus - V,/,O
0.50-0.60, 7-9, wit
Aster dumosus 'Prof.Anton Kippenberg' - V,/,O
0.40-0.50, 8-10, donkerblauw
Aster dumosus 'Herbstgruss von Bresserhof' - V,/,O
0.40-0.50, 8-10, roze
Aster dumosus 'Snowsprite' - V,/,O
0.40-0.50, 8-10, sneeuwwit met blauwe waas
Aster ericoides 'Erlkönig' - V,/,O
0.70-0.80, 8-10, heel lichtblauw
Aster ericoides 'Esther' - V,/,O
0.60-0.70, 8-10, roze
Aster lateriflorus 'Horizontalis' - V,/,O
0.70-0.80, 9-10, wit met roze hartje
Aster lateriflorus 'Lady in Black' - V,/,O

0.80-1.20, 9-10, wit met roze hartje, donker blad
Aster linosyris - V,/,O,Δ
0.50-0.60, 7-9, geel
Aster macrophyllus - V,/,O,▲
0.80-0.90, 7-8, lila-blauw
Aster novi-belgii 'Mount Everest' - V,/,O
1.20-1.50, 8-10, wit
Aster 'Pink Star' - V,/,O
0.50-0.90, 8-9, roze
Aster radula - V,/,O
0.30-0.60, 8-10, violet
Aster salignus - V,/,O
0.80-1.20, 9-10, wit-blauw
Aster sedifolius 'Nanus' - V,/,O,Δ
0.25-0.30, 8-9, lila-blauw
Aster turbinellus - V,/,O
0.50-0.70, 9-10, lichtblauw
Aster umbellatum - V,/,O
0.80-1.50, 8-9, wit

Astilbe - Spirea
Op half beschaduwde tot beschaduwde plaatsen op vochtige voedselrijke tuingrond. Astilbes hebben de neiging in de
loop der jaren boven de grond uit te groeien. Strooi daarom zo nu en dan wat compost tussen de planten of rooi ze op
en zet ze dieper terug. Van deze vochtminnende plant is A. chinensis het best tegen de droogte bestand.
Astilbe chinensis 'Pumula' - B,R,•,/
0.40-0.50, 7-9, roze
Astilbe chinensis 'Superba' - /,•,▲
0.90-1.00, 7-8, roze
Astilbe crispa-hybr 'Perkeo' - R,/,•,▲
0.15-0.20, 7-8, donkerroze
Astilbe arendsii-hybr. 'Fanal' - /,•,▲
0.50-0.60, 6-8, donkerrood
Astilbe myriantha - /,•,Δ
0.50-0.60, 6-8, roze
Astilbe simplicifolia-hybr. 'Sprite' - B,R,•,/,▲
0.40-0.50, 7-8, roze
Astilbe thunbergia-hybr. 'Prof. van der Wiele' - /,•,▲
0.70-0.80, 6-8, wit
Astilboides tabularis (Rodgersia tabularis) - B,•V,/,O,▲,♣
0.80-1.50, 6-7, wit
Graham Thomas omschrijft de plant als 'the poor man's Gunnera'. De grote ronde bladeren kunnen wel 90 cm breed

worden. Prachtige plant voor vochtige plaatsen in de schaduw.

Astrantia - Zeeuws knoopje
De bloem heeft wat weg van een ouderwetse knoop. Het zijn planten voor vochthoudende grond die het ook goed in de
schaduw doen. Door de uitgebloeide stengels terug te nemen kan ze maanden achtereen bloeien.
Astrantia major - /,
0.50-0.60, 6-8, wit of lichtroze
Astrantia major 'Lars' - /,O
0.50-0.60, 6-10, donkerrood
Astrantia major 'Rosea' - /,O
0.50-0.60, 6-8, roze-rood
Astrantia maxima - /,O
0.30-0.50, 6-7, roze-rood
Astrantia f. involucrata 'Shaggy' - /,O
0.60-0.80, 6-9, wit
Asyneuma canescens - V,O,▲
0.40-0.70, 7-8, blauw-violet
Klokachtige, lijkt op een fijne uitvoering van het akkerklokje. Ze doen het op iedere normale goedgedraineerde
tuingrond op een zonnige plaats.
Athamantha cretensis - V,/,O,♣
0.20-0.30, 5-7, wit
Warme zonnige standplaats of lichte schaduw, normale liefst enigszins droge grond. Geschikt voor de rotstuin.

Gebruikscode in het kort
B = Bodembekkend, D = Droge gronden, G = winterGroen, R = Randplant, V = Vlinders, hommels, bijen en andere
insecten, + = Giftig,
O = Volle zon, / = Halfschaduw, • = Schaduw, ♣ = Bladplant of blad welke de sierwaarde vergroot , Δ = goed
gedraineerd, ▲= natte gronden

Belamcanda chinensis - D,O,Δ
0.60-0.80, 7-8, oranje met rode stippen
Lelieachtige voor droge en zonnige standplaatsen. De plant vormt na de bloei mooie zwartglanzende zaden.
Boltonia asterifolius v. la. Nana - V,/,O
0.60-0.70, 8-9, roze-lila
Boltonia asteroides - V,/,O
1.60-1.80, 9-10, wit
Niet kieskeurig als ze maar in de zon staat. Een prachtige forse plant, vraagt wel een beschutte plaats of ondersteuning.
Boykiana aconitifolia - /,▲
0.30-0.60, 7-8, wit
Brunnera macrophylla-Amerikaans vergeet-mij-nietje - B,•,/,♣
0.30-0.40, 4-6, blauw

Plant met mooi blad voor iedere tuingrond die niet te droog is, in de schaduw.
Buphthalmum salicifolius - Koeieoog - V,O
0.40-0.50, 6-9, geel
Buphleurum flacatum - R,V,O
0.25-0.30, 6-9, groengeel
Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' - Siergras - O,/,▲
1.00-1.50, 7-9, smal blad, donkere pluim
Calamagrostis brachitricha - Siergras - O,/,▲
1.00-1.20, 8-10, sierlijk

Calamintha - Bergmint
Een prachtige dwergstruikachtige niet woekerende lipbloem voor goedgedraineerde grond, in de volle zon tot lichte
schaduw. De plant heeft een bloeitijd van bijna drie maanden.
Calamintha nepeta ssp nepeta - R,V,O,Δ
0.30-0.40, 6-9, lila-roze
Calamintha nepetoides (nepeta) - R,V,O,Δ
0.30-0.40, 7-10, porseleinblauw
Calaminta grandiflora - R,V,O
0.30-0.40, 6-9, roze
Calamintha sylvestica - R,V,O,Δ
0.40-0.45, 6-8, purper-roze

Campanula - Klokjesbloem
Een gezellig grote familie. De lage soorten zijn geschikt als randplant en/of voor de rotstuin. Het beste doen ze het op
niet al te droge en arme grond en de voorkeur gaat uit naar lichte schaduw, wat niet wil zeggen dat ze het in de zon niet
doen. Hieronder vallen C. carpatica, C. cochlaeriifolia, C. persicifolia, C. pyramidalis. Als liefhebbers soorten gelden;
C. barbata die een vochthoudende neutrale grond wenst en C. punctata voor niet te droge, licht beschaduwde plaatsen.
Alle zijn goede bijenplanten.
Campanula alliariifolia - V,/,m
0.50-0.60, 6-7, wit
Campanula barbata - Harigklokje - V,O,Δ
0.20-0.25, 6-7, lichtblauw
Campanula garganica - B,R,V,O,/
0.10-0.15, 6-7, lichtblauw
Campanula 'Kent Belle' - O,/
0.90-1.00, 6-8, violet
Campanula lactiflora - V,/,O
0.80-1.00, 6-7, lichtblauw
Campanula lactiflora ‘Dwarf Pink’ - V,/,O
0.50-0.60, 6-7, roze
Campanula lactiflora 'Pouffe' - 2 - V,/,O
0.25-0.30, 6-7, lichtblauw
Campanula lactiflora 'Loddo Anna' - 2 - V,/,O

0.80-0.90, 6-7, lila-roze
Campanula lactiflora 'Prichard's Variety' - V,/,O
0.80-0.90, 6-7, paars-blauw
Campanula latifolia-Breedbladig klokje - V,/
0.80-1.00, 6-7, blauw
Campanula latifolia 'Alba' - V,/
0.80-1.00, 6-7, wit
Campanula latifolia var. Macrantha - V,/
0.80-100, 6-7, lila-blauw
Campanula persicifolia 'Alba' - V,/,O
0.75-0.80, 6-7, wit
Campanula persicifolia 'Caerulea Plena' - V,/,O
0.75-0.80, 6-8, blauw, dubbele bloem
Campanula persicifolia ‘Chettle Charm’ - V,/,O
0.70-0.80, 6-8, witte klokjes met blauwe randjes
Campanula persicifolia 'Cup & Saucer White' - V,/,O
0.75-0.80, 6-8, wit
Campanula poscharskyana - R,V,/,O
0.15-0.20, 6-8, violet-blauw
Campanula poscharskyana 'E.H.Frost' - R,V,/,O
0.15-0.20, 6-8, wit
Campanula ‘Sarastro’ – Reuzenklokje - V,/,O
0.60-0.70, 6-8, grote paars-blauwe klokken
Campanula takasimana - V,/,O
0.60-0.80, 6-7, crème-wit-roze
Carex muskingunensis - Zegge - O,/,♣,▲
0.40-0.50, 6-8, aartjes
Carex buchananii - Zegge - O,/,♣,▲
0.40-0.50, 6-8, aartjes
Catananche caerulea – Blauwe strobloem - O,Δ
0.40-0.60, 7-9, lavendelblauw

Centaurea - Korenbloemachtige
Dit zijn opvallende dankbare bloeiers. De plant zaait zich makkelijk uit. C. montana bloeit vroeg. De plant ziet er niet
uit na de bloei, knip de plant tot de basis terug, en u wordt beloond met een tweede bloei. C. dealbata verlangt goede
grond en zon. De gele C. macrocephala verdient het om gebruikt te worden, goede grond, zon en halfschaduw zijn
voldoende voor deze robuuste plant.
Centaurea dealbata - V,O
0.70-0.80, 6-8, roze
Centaurea dealbata var. rosea - V,O
0.70-0.80, 6-8, lichtroze

Centaurea leucanthiflora - V,O
0.30-0.40, 6-7, grote zwavelgele bloemen
Centaurea macrocephala - O,/
0.80-1.20, 6-8, geel
Centaurea montana - V,O
0.30-0.40, 5-8, hemelsblauw
Centaurea montana 'Niger' - V,O
0.30-0.40, 5-8, donkerbordeau
Centaurea orientalis - V,O
0.60-0.70, 6-8, geel
Centaurea pulcherrima - V,O
0.30-0.40, 6-7, roze
Centaurea tiumf-cone - V,O,Δ
0.10-0.15, 6-7, lila-roze
Centranthus ruber - Spoorbloem/Rode valeriaan - D,G,V,O
0.50-0.60, 6-8, roze-rood
Door regelmatig de uitgebloeide bloemen te verwijderen bloeit ze het hele seizoen door. Voor zonnige en
halfbeschaduwde, droge plaatsen.
Cephalaria alpina - V,/,O
0.60-1.00, 6-8, zachtgeel
normale tuingrond, zonnig, niet te droog.
Cephalaria gigantea - V,/,O
1.50-2.00, 7-8, zachtgeel
Plant voor normale tuingrond op zonnige tot halfbeschaduwde plaatsen. Stevige plant met scabiosaachtige bloemen.
Cephalaria leucantha - V,O
1.40-1.60, 7-8. crèmegeel
Chamaemelum nobile ‘Flore Plena’ - loopkamille - B,V,O
0.20-0.30, 7-8, wit gevuld
Chrysanthemum balsamita - V,/,O
0.40-0.90, 6-8, wit met geel hart
Chrysanthemum maximum Nanus 'Silberprinzeßchen' - V,/,O
0.30-0.35, 6-8, wit met geel hart
Cichorium intybus Alba - Witte Cichorei - V,O
0.50-1.50, 7-8, wit
Cichorium intybus Rosea - Roze Cichorei - V,O
0.15-1.50, 7-8, roze
Chaerophyllum hirsutum - Ribzaad - B,R,V,/
0.20-0.80, 5-8, wit
Voor normale tot natte bodems, zon en halfschaduw. Ruikt naar appels.
Chaerophyllum hirsutum 'Roseum' - B,R,V/

0.20-0.80, 5-7, zachtroze
Chasmanthium latifolium (Uniola latifolia) - Plataargras - O,/,▲
0.80- 0.90, 8-9, platte aren
Een sierlijk gras, breed blad aan stengels met platte bloemaren in hangende trossen
Chelone obliqua - Schildpadbloem - O,/
0.60-0.80, 7-9, roze
Plant voor normale tuingrond, zon en halfschaduw. Sterke groeier.
Chelonopsis moschata - •,/,▲
0.30-0.50, 7-9, donkerroze
Chiastophyllum oppositifolium - ♣,/
0.15-0.20, 6-7, geel
Vetplantje voor licht beschaduwde plaatsen. Mooi in de rotstuin.

Cimicifuga - Zilverkaars
De naam Cimicifuga slaat op de eigenaardige bladkleur van sommige soorten. Het blad gebruikt men in Siberië om
luizen te bestrijden. De Cimicifuga is een prachtige majestueuze plant met lange witte bloemaren. Geschikt voor een
voedselrijke vochthoudende standplaats, liefst halfschaduw.
Cimicifuga ‘Brunette’ - /,▲
1.50-2.00, 8-9, wit met donkerbruin blad
Cimicifuga dahurica - /,▲
1.00-1.50, 8-9, roomwit
Cimicifuga racemosa - /,▲
1.50-2.00, 7-9, wit
Cimicifuga ramosa 'Atropupurea' - /,▲
1.50-2.00, 8-10, wit, prachtig bruinrood blad
Cirsium japonicum - V,O,Δ
0.70-0.90, 6-7, zachtroze
Voor droge zonnige plaatsen.

Clematis - Bosrank
Van deze bekende klimplant zijn er enkele niet klimmend, en kunnen als solitair in de border gebruikt worden (C. recta,
C. heracleifolius). C. integrifolia en C.jouiniana kunnen als kruiper in de border gebruikt worden. Normale tuingrond
en liefst wat schaduw. De plant heeft een jaar nodig om zich te zetten. Op de kwekerij is ieder jaar ook een interessant
sortiment klimmende clematissen aanwezig.
Clematis heracleifolius - V,/,▲
0.80-0.90, 7-8, blauw
Clematis integrifolia - V,/,▲
0.50-0.60, 7-8, violet-blauw
Clematis jouiniana 'Mrs. Robert Brydon' - V,/,▲
2.00-2.50, 9-10, lichtblauw
Clematis recta - V,/,▲
1.00-1.50, 7-8, wit, vraagt enige steun
Clematis recta 'Purpurea' - V,/,▲

1.00-1.50, 7-8, wit, rood aanlopend blad, steun
Cnicus heterophyllus - Gezegende distel - O, /
0.30-0.40, 6-7, lila, woekert, dus of je dat gezegend mag noemen is de vraag

Codonopsis - Porseleinklokje
Een plant met prachtige bloemen, vooral de tekening in de kelk van sommige soorten is bijzonder mooi. De plant heeft
de neiging te woekeren (nog niets van gemerkt !) Een aantal soorten kan als klimplant gebruikt worden. Normale
tuingrond, niet te droog en uit de volle zon.
Codonopsis clematidea - V,/,O,▲
0.30-0.40, 6-7, zachtblauw
Convallaria majalis 'Rosea' - Lelietje der dalen - R,/,•,▲
0.15-0.30, 5-6, roze
Convallaria majalis ‘Variegata’ - R,/,•,▲
0.15-0.25, 5-6, wit met geelgroen gestreept blad
Coreopsis - Meisjesogen
Bekende geelbloeiende composiet met prachtig loof. Het zijn zonaanbidders die ook wat schaduw verdragen. Normale
tuingrond.
Coreopsis verticillata - V,O
0.50-0.60, 7-9(10), geel
Coreopsis verticillata 'Moonbeam' - V,O
0.40-0.50, 7-9, zachtgeel
Corydalis flexuosa 'Award of merit form' - D,R,/,♣
0.15-0.30, 5-6, blauw
Purper gevlekt sierlijk blad.
Corydalis flexuosa 'Pere David' - D,R,/,♣
0.15-0.30, 5-6, blauw
Diep ingesneden blad.
Corydalis 'George Baker' - D,R,/,♣
0.15-0.30, 5-6, rood
Crithmum maritimum - O,♣,Δ
0.35-0.40, 7-9, witte schermen
Blauw-groen gevederde, vlezige bladeren.
Crocosmia 'Lucifer' - O,Δ
0.60-0.80, 8-9, oranje-rood
Luchtige goed bemeste grond, warme zonnige standplaats. Deze plant kan door te vochtige grond in de winter
wegvallen.

Gebruikscode in het kort
B = Bodembekkend, D = Droge gronden, G = winterGroen, R = Randplant, V = Vlinders, hommels, bijen en andere
insecten, + = Giftig, O = Volle zon, / = Halfschaduw, • = Schaduw, ♣ = Bladplant of blad welke de sierwaarde vergroot
, Δ = goed gedraineerd, ▲= natte gronden

Darmera peltata (Peltiphyllum) - V,/,♣,▲
0.50-0.60, 4-5, lila-roze
Een plant die voor de bladontwikkeling bloeit met zwanebloemachtige bloemen, groot schildvormig blad. Vochtige tot
natte grond in schaduw en halfschaduw.

Delphinium - Ridderspoor
De gespoorde niet geheel geopende bloemen lijken iets op dolfijnen, vandaar de geslachtsnaam. Te gebruiken in iedere
normale tuingrond mits goed gedraineerd, houdt van de volle zon. De plant vraagt soms wat ondersteuning. Door vlak
voordat de plant is uitgebloeid de stengel terug te knippen tot 5 cm boven de grond, wordt u met een tweede en in een
lange zomer met een derde bloei beloond.
Delphinium belladonna-hybr. 'Piccolo' - O,Δ
0.70-0.80, 6-9, azuurblauw
Delphinium pacific giant-hybr. 'Summer Skies' - O,Δ
1.30-1.50, 6-7, lichtblauw

Dianthus - Anjer
Planten die het op normale tuingrond, mits niet te nat, prima doen. Maar naar onze bevindingen krijg je op
voedselarme droge zandgrond mooie compacte planten en een intensere bloei. Een droge en niet te rijke grond is in
ieder geval nodig voor; D. alpinus, D. arenarius, D. pavonius, D. knappii en D. amurensis. D. gratianapolitanus
(caesius) en D. deltoides dienen na de bloei terug geknipt te worden. Door uitgebloeide bloemen te verwijderen wordt
de bloei verlengd.
Dianthus amurensis - D,V,O,Δ
0.20-0.30, 6-9, lila
Dianthus carthusianorum - Tuinvorm Karthuizeranjer - D,V,O,Δ
0.70-0.80, 6-10, roze-rood
Dianthus deltoides 'Albus' - B,D,R,V,O,Δ
0.15-0.20, 6-9, wit
Dianthus gratianapolitanus van deze soort zijn vele hybriden, wij hebben er daaruit enkele geselecteerd en bieden ze
aan onder de type nummers 1,2,3 en 4.
Dianthus gratianapolitanus (caesius) - B,D,R,V,O,Δ
0.07-0.20, 5-7, roze
Heerlijk zoet geurend anjertje. Verrassend effect aan de rand van een zitkuil of terras.
Dianthus plumarius - D,V,O,Δ.
0.20-0.25, 6-9, roze
Dianthus plumarius 'Mrs. Sinkins' - D,V,O,Δ.
0.20-0.25, 6-9, roze
Dianthus plumarius 'Waitham Beauty' - B,D,R,V,O,Δ.
0.30-0.40, 5-7, wit-roze
Dicentra formosa - Tranend hartje - B,V,/
0.30-0.40, 5-9, roze
Normale tuingrond, niet te droog. Voor halfschaduw en schaduw.
Dicentra spectabilis - Gebroken hartje - V,/
0.50-0.60, 5-7, roze

Digitalis - Vingerhoedskruid
Een groep van tweejarige en vaste planten. Mooi in groepen langs randen in borders of als achtergrond in een
schaduwtuin. Deze planten doen het op alle humeuze gronden, op vochtige plaatsen ook in de zon.
Digitalis grandiflora (ambiqua) - V,/
0.70-0.80, 6-7, lichtgeel
Digitalis ferruginea - V,/
1.25-1.80, 6-8, bruin-geel
Digitalis lutea - V,/
0.70-0.80, 6-7, geel
Digitalis parviflora - V,/
0.50-0.60, 6-7, bruin
Dodecatheon meadia - Twaalfgodenkruid - /,▲
0.30-0.50, 5-6, roze en geel
Voor normale tuingrond op vochthoudende, halfbeschaduwde plaatsen. Dit plantje met haar cyclaamachtige bloemen
trekt zich in de wortel terug na juni-juli, plaatsen tussen lage bodembedekkers.
Dracocephalum grandiflora - R,V,/,O,♥
0.25-0.30, 6-8, diepblauw.
Dracocephalum ruyschiana - Drakekop - V,/,♥
0.20-0.50, 7-8, blauw
In normale tuingrond, lichte schaduw.
Dryas octopetala - Achtster - O,Δ
0.05-0.20, 5-6, zuiverwit
Voor niet te droge, stenige, kalk- en voedselhoudende grond. Een zonnig plekje in de rotstuin is uitstekend.
Echinacea angustifolia - V,O,Δ
0.60-0.75, 6-10, roze tot rood
Echinacea purpurea - V,m,Δ
0.70-0.80, 7-9, roze-rood
Normale tuingrond, liefst droog en zonnig. Heette vroeger Rudbeckia purpurea. Grote bloemen met een groot hart,
sommige mensen vinden haar na de bloei mooier dan tijdens de bloei. Sterke plant.
Echinacea purpurea 'Magnus' - V,O,Δ
0.80-1.00, 7-9, roze-rood

Echinops - Kogeldistel
Statige plant met kogelachtige bloeiwijze. Geschikt voor alle droge tuingronden op een zonnig plekje. Wij zijn van
mening dat arme grond mooiere planten oplevert dan rijke grond. Zelfs na de bloei is de plant hoogst decoratief.
Echinops bannaticus 'Blue Globe' - V,O
0.90-1.00, 7-9, donkerblauw
Echinops ritro 'Veitch's Blue' - V,O
0.60-0.80, 7-9, lichtblauw

Erigeron - Fijnstraal
Zonminnende sterke planten met margrietachtige bloemen. Voor iedere voedzame losse grond.
Erigeron 'Azure Fairy' - O

0.50-0.60, 6-8, blauw-paars
Erigeron 'Four Winds' - R,O
0.20-0.30, 6-8, roze
Erigeron 'Quakeress' - O
0.50-0.60, 6-8, lichtroze
Erigeron 'Snow White' - O
0.50-0.60, 6-8, wit
Erodium manescavii - B,R,/
0.30-0.50, 5-9, purper-roze
Plant voor normale tuingrond, zon en halfschaduw. Bloeit lang.

Eupatorium - Leverbloem
Een plant voor goede tuingrond en een vochtige standplaats in zon en schaduw. Deze laat in het jaar met schermen
bloeiende planten zijn prachtig als solitair en bijna met alles te combineren. De bloei trekt vele soorten insecten.
Eupatorium coelestinum - V,/,O,▲
0.80-0.90, 7-10, blauw-vilolet
Eupatorium perfoliatum - V,/,O,▲
1.20-1.50, 7-9, wit
Eupatorium purpureum - V,/,O,▲
1.50-2.00, 7-9, purper-roze
Eupatorium maculatum 'Atropurpureum' - V,/,O,▲
1.50-2.00, 7-10, purper
Eupatorium maculatum 'Riesenschirm' - V,/,O,▲
1.50-2.00, 7-10, purper
Deze soort heeft extra grote bloemschermen.
Eupatorium rugosum ‘Braun Laub’ - V,/,O,▲
1.20-1.50, 7-9, wit met bruin blad

Euphorbia - Wolfsmelk
Planten met zachtgele bloemen die na de bloei hun sierwaarde niet verliezen. Voor normale tuingrond, van zon tot
schaduw.
Euphorbia amygdaloides var. robbiae - G,/,♣
0.35-0.40, 4-6, geel-groen, wintergroen
Euphorbia dulcis 'Cameleon' - V,/,♣
0.30-0.40, 4-6, geel, mooi rood-bruin blad
Ferula communis-Reuzen venkel - V,O,♣,Δ
2.50-4.00, 7-8, geel
Filipendula purpurea - V,/,O,▲
0.80-1.00, 7-8, roze-rood
Voor vochtige tuingrond in zon en schaduw.
Filipendula rubra 'Venusta' - 2 - O,/,▲
1.50-1.80, 6-8, zoetroze

Dit is een prachtige plant maar let op, hij woekert
Filipendula vulgaris 'Plena' - V,/,O
0.40-0.80, 7-8, wit
Normale tot droge tuingrond, zon tot halfschaduw.
Foenicum vulgare 'Giant Bronze' - V,O,♣,Δ
1.00-1.20, 7-8, geel met bronskleurig blad
Fragaria vesca 'Flore Plenum' - B,R,/
0.05-0.20, 5-10, wit, dubbele bloem

Gebruikscode in het kort
B = Bodembekkend, D = Droge gronden, G = winterGroen, R = Randplant, V = Vlinders, hommels, bijen en andere
insecten, + = Giftig, O = Volle zon, / = Halfschaduw, • = Schaduw, ♣ = Bladplant of blad welke de sierwaarde vergroot
, Δ = goed gedraineerd, ▲= natte gronden

Galega officinalis - B,V,/,O
0.90-1.00, 7-9, lila , soms wit
Voor losse normale tuingrond. Hoe langer ze op een plaats staat des te mooier ze wordt.
Galium tinctoria - Verfwalstro - /
0.20-0.30, 6-8, wit
Normale tuingrond, lichte schaduw.
Gaura lindheimerii - V,/,O
0.80-0.90, 7-10, wit

Geranium - Ooievaarsbek
Een gezonde, uitgebreide familie met voor de tuin zeer waardevolle soorten, met fraai blad en een langdurige bloei.
Een tuin zonder geraniums is voor ons iets onvoorstelbaars. De meeste soorten gedijen op normale tuingrond, zowel in
de zon als in de schaduw mits de grond niet te droog is. Terugknippen na de bloei leidt vaak tot een tweede bloei. Het
zijn uitstekende bijenplanten, er zijn plekken waar men hele velden aanlegt voor de bijenteelt (bv. in Italie met G.
phaeum en G. macrorrhizum).
Geranium asphodeloides - V,/,O
0.20-0.25, 5-8, roze
Eén van de vroegst bloeiende geraniums, fijne bloemetjes aan lange stelen, zaait zich uit wat een fijne bijkomstigheid is.
Terugknippen na de bloei siert de plant en dit geeft vaak een tweede bloei.
Geranium cinereum 'Ballerina' - V,/,O,Δ
0.10-0.15, 6-9, roze met donkerrode ader
Normale tot droge tuingrond, zon tot halfschaduw. Ook geschikt voor de rotstuin.
Geranium cinereum 'Splendens' - V,/,O,Δ
0.10-0.15, 6-8, dieproze met donker hart
Normale tot droge tuingrond, zon tot halfschaduw. Ook geschikt voor de rotstuin.
Geranium clarkei 'Kashmir White' - B,V,/,O
0.30-0.50, 5-7, wit
Normale tuingrond, zon en halfschaduw.

Geranium clarkei 'Kashmir Blue' - B,V,/,O
0.30-0.50, 5-7, blauw
Geranium clarkei 'Spinner' - B,V,/,O
0.30-0.60, 5-8, paars
Geranium 'Dilys' - B,V,/,O
0.25-0.30, 5-8, roodachtig-paars
Geranium dalmaticum - B,R,V,O,Δ
0.15-0.20, 6-7, roze
Droge tuingrond, voor rotstuin, zonnig en lichte schaduw.
Geranium endressii - V,/,O
0.15-0.40, 6-8, lichtroze
Normale tuingrond doet het praktisch overal.
Geranium endressii 'Wargrave Pink' - B,R,V,/,O
0.25-0.30, 6-8, zalmroze
Geranium x oxonianum 'Claridge Druce' - B,V,/
0.30-0.40, 6-8, roze
Normale tuingrond en lichte schaduw.
Geranium x oxonianum 'Thurstonianum' - B,V,/
0.30-0.40, 6-8, roze, zeer smalle bloemblaadjes
Geranium x oxonianum 'Kypp Cottage' - B,V,/
0.30-0.40, 6-8, lichtroze met adertje
Geranium x oxonianum 'Phoebe Noble' - B,V,/
0.40-0.50, 6-8, donkerroze
Geranium x oxonianum 'Hollywood' - B,V,/
0.30-0.40, 6-8, roze met donkere ader
Geranium x oxonianum 'Rose Claire' - B,V,/
0.30-0.40, 6-8, vaal roze
Normale tuingrond, liefst beschaduwde plaats, losse groei.
Geranium himalayense - V,/,O
0.50-0.60, 6-7, diepblauw
Normale tuingrond,zon en halfschaduw.
Geranium himalayense 'Irish blue' - V,/,O
0.50-0.60, 6-7, lichtblauw
Geranium himalayense 'Plenum' - V,/,O
0.30-0.40, 6-7, purper-roze
Geranium himalayense x G. pratense 'Johnson's Blue' - V,/,O
0.60-0.70, 6-7, blauw
Geranium macrorrhizum - V,/,O,♣,R
0.30-0.40, 6-7, roze
Normale tuingrond, zon en halfschaduw. Aromatisch blad.

Geranium macrorrhizum 'Ingwersen's Variety' - V,/,O,♣,R
0.30-0.40, 6-7, lichtroze
Geranium macrorrhizum 'Czakor' - V,/,O,♣,R
0.30-0.40, 6-7, lichtend roze
Geranium macrorrhizum 'Spessart' - V,/,O,♣,R
0.30-0.40, 6-7, wit
Geranium x cantabrigiense ‘Berggarten’ - B,R,V,/,O,♣
0.15-0.20, 6-7, oudroze
Geranium x cantabrigiense 'Biokovo' - B,R,V,/,O,♣
0.15-0.20, 6-7, roze-wit
Normale tuingrond, zon en halfschaduw.
Geranium x cantabrigiense 'Cambridge' - B,R,V,/,O,♣
0.15-0.20, 6-7, dieproze
Geranium maculatum - B,V,/,O
0.40-0.50, 6-7, lila-roze
Normale tuingrond, zon en halfschaduw.
Geranium nepalense - B,R,V,/
0.10-0.15, 5-9, bleekroze of wit
Normale tuingrond, lichte schaduw.
Geranium nodosum - V,/
0.30-0.40, 6-8, lila-roze
Normale tuingrond, lichte schaduw.
Geranium orientalitibeticum - B,D,R,V,O,♥,Δ
0.05-0.10, 6-7, helderroze
Geranium palustre - V,/,▲
0.50-0.70, 6-9, paars
Geranium 'Patricia' - V,/,O
0.60-0.80 , 6-9, dieproze met donker hart
Geranium phaeum 'Album' - V,/
0.40-0.60, 5-7, wit
Normale tuingrond, liefst schaduw.
Geranium phaeum 'Lily Lovell' - V,/
0.40-0.60, 5-7, paars
Geranium phaeum 'lividum' - V,/
0.40-0.60, 5-7, roze-mauve
Geranium phaeum 'Varigatum' - 2 - V,/♣
0.40-0.60, 5-7, rood-bruin, bont blad
Geranium phaeum 'Samobor' - V,/,♣
0.40-0.60, 5-7, rood-bruin
Het blad heeft grote donkere vlekken.

Geranium pratense 'Alba' - V,/,O
0.60-0.80, 6-8, wit
Geranium pratense 'Brookside' - V,/,O,▲
0.40-0.60, 6-9, blauw
Geranium pratense 'Mrs Kendall Clark' - V,/,O
0.60-0.80, 6-8, parelgrijs
Geranium pratense 'Plenum Violaceum' - V,/,O
0.50-0.60, 6-7, violet paarse gevulde bloem
Geranium pratense 'Sellingham Blue' - V,/,O
0.60-0.70, 6-8, hemelsblauw
Geranium pratense 'Sriatum' - V,/,O,▲
0.50-0.70, 6-8, blauw-wit gestreept
Geranium psilostemon - V,/,O,▲
0.60-0.80, 5-7, steenrood met zwart hart
Goed doorlatende grond in zon en halfschaduw.
Geranium pylzowianum - B,D,R,V,/,•,Δ
0.02-0.05, 5-6, helderroze
Geranium reflexum - V,/
0.40-0.60, 5-7, lila-roze
Geranium regelii - V,/,O
0.30-0.40, 6-7, helderblauw
Geranium renardii - V,/,O
0.20-0.25, 6-8, wit met grijze aderen
Normale tuingrond, zon en halfschaduw.
Geranium renardii 'Philippe Vapelle' - V,/,O
0.30-0.40, 6-8, donkerblauw met donkere aderen
Geranium sanguineum - B,R,V,O,Δ
0.30-0.45, 5-8, purper-rood
Normale tuingrond, zon tot schaduw.
Geranium sanguineum 'Cedric Morris' - B,R,V,O,Δ
0.30-0.45, 5-8, roze
Geranium sanguineum 'Glenluce' - B,R,V,O,Δ
0.25-0.30, 6-8, mauve tot roze
Geranium sanguineum 'Max Frei' - B,R,V,O,Δ
0.30-0.35, 5-8, roze
Geranium sanguineum var. minutum - B,R,V,O,Δ
0.02-0.05, 5-8, paars
Geranium sanguineum ‘Pink Jubilee’ - B,R,V,O,Δ
0.25-0.30, 5-8, zuurstokroze

Geranium sanguineum var. striatum - B,R,V,O,Δ
0.30-0.45, 5-8, lichtroze
Normale tuingrond, droge zonnige plaatsen in border en rotstuin.
Geranium 'Southcomble Double' - R,V,/
0.30-0.40, 5-9, roze, eerste bloei is dubbel
Geranium sylvaticum - B,R,V,/
0.30-0.40, 6-8, violet-blauw ook wel roze
Normale tuingrond liefst schaduw.
Geranium sylvaticum 'Amy Doncaster' - B,R,V,/
0.40-0.50, 6-7, hemelsblauw
Geranium sylvaticum 'Blue Boy' - B,R,V,/
0.40-0.50, 6-7, paars-blauw
Geranium sylvaticum 'Wannerii' - B,R,V,/
0.40-0.50, 6-7, roze
Geranium tuberosum - V,/,O
0.30-0.40, 5-6, paars-blauw met donkere nerven
Bovengrondse delen verdwijnen na de bloei.
Geranium wlassovianum - V,/,♣
0.40-0.50, 6-9, paars-blauw
Geum coccineum 'Borisii' - /,O
0.30-0.40, 6-8, oranje-rood
Geum 'Bulgaricum' - /,O
0.25-0.30, 5-8, oranje-geel
Geum 'Leonard's Variety' - /,O
0.30-0.40, 5-7, koperrood
Geum 'Leonel Cox' - /,O
0.25-0.30, 5-8, crème
Geum rivale 'Album' - /,O
0.25-0.30, 5-8, wit
Gillenia trifoliata - •, /
0.80-1.00, 6-8, wit
Normale tuingrond in de schaduw.

Gypsophila - Gipskruid
Bekend van bruidsboeketten. Een droge voedselarme tuingrond en volle zon zijn de benodigde ingrediënten.
Gypsophila paniculata - D,O,Δ
0.80-1.00, 7-8, wit

Gebruikscode in het kort
B = Bodembekkend, D = Droge gronden, G = winterGroen, R = Randplant, V = Vlinders, hommels, bijen en andere
insecten, + = Giftig, O = Volle zon, / = Halfschaduw, • = Schaduw, ♣ = Bladplant of blad welke de sierwaarde vergroot

, Δ = goed gedraineerd,

▲= natte gronden

Hacquetia epipactis - B,R,/,•,♣,▲
0.10-0.25, 3-5, geel
Hakanechloa macra 'Albostriata' - B,R,/,•,♣,▲
0.30-0.40, 8-10, wit bont getreept, fijne losse bloeiaar
Japans siergras, gedijt goed op een natte plek maar vergraagt ook droogte, mooie losse pol wuivend gras

Helenium - Zonnekruid
Een langbloeiende zomerplant. De roodbruine bloemkleur van H.'Moerheim Beauty' en H.'Crimson Beauty' zijn van
grote waarde in composities. Uitgebloeide bloemen wegknippen wordt beloond. Normale tuingrond in de volle zon.
Helenium 'Crimson Beauty' - V, O
0.40-0.50, 6-8, bruinrood
Helenium 'Dunkle Pracht' - V, O
1.00-1.20, 7-8, donker roodbruin
Helenium 'Chipperfield Orange' - V, O
0.80-1.50, 7-9, koperoranje
Helenium 'Moerheim Beauty' - V, O
0.80-1.00, 6-8, bruinrood
Helenium 'Rubinzwerg' - V,O
0.80-1.00, 7-8, bruinrood
Helenium 'The Cannary' - V, O
0.80-1.50, 7-9, geel
Helenium 'Waltraut' - V, O
0.80-1.00, 6-8, rood-bruin-geel

1.80-2..50, 9-10, zachtgeel

Helianthus giganteus 'Sheila's Sunshine - V,O
1.80-2..50, 9-10, zachtgeel
Helianthus 'Lemon Queen' - O
1.50-1.80, 8-10, lichtgeel

Helleborus - Nieskruid
Groenblijvende winterbloeiende plant met decoratief blad. De bloeitijd is te verlengen door het wegknippen van de
uitgebloeide stengels.
Helleborus argutifolius (corsicus, lividus) - •,/
0.40-0.50, (12)2-4, geel-groen
Helleborus foetidus - •,/
0.40-0.45, 1-4, groenig
Helleborus niger - Kerstroos - •,/
0.25-0.30, (12)1-4, wit
Helleborus orientalis - •,/
0.40-0.50, 1-4, rood

Hemerocallis - Daglelie
Een onverwoestbare plant die het praktisch overal doet, zon en halfschaduw. De bloeitijd is te verlengen door het
wegknippen van de uitgebloeide stengels.
Hemerocallis hybr. 'Golden Chimes' - /,O,Δ
0.60-0.70, 7-8, geel met bruin
Hemerocallis lilioasphodelus - /,O,Δ
0.70-0.80, 5-6, botergeel
Hemerocallis middendorfii - /,O,Δ
0.40-0.50, 5-6, oranje-geel'
Hemerocallis 'Prairie Blue Eyes - /,O,Δ
0.50-0.80, 6-7, nee niet blauw, eerder violet-lavendelkleurig met gele keel
Hemerocallis 'Pardon me' - /,O,Δ
0.50-0.60, 6-8, rood met groen-gele keel
Hemerocallis fulva - /,O,Δ
0.80-1.20, 6-8, bruin-oranje
Hemerocallis fulva 'Kwanso' - /,O,Δ
0.80-1.20, 6-8, bruin-oranje, dubbel bloemig
Hemerocallis 'Stella de Oro' - /,O,Δ
0.30-0.35, 5-9, goudgeel
Hemerocallis ‘Winnie The Pooh’ - /,O,Δ
0.60-0.70, 7-8, oranje-geel
Hesperis matronalis - Damastbloem - V,/
0.60-0.70, 5-6, violet-roze of wit
Normale tuingrond, lichte schaduw tot schaduw.
Heuchera - purperklokje
Plant met bloeiaar, compact of los en mooi blad. Liefst losse vochthoudende tuingrond. Van zon tot schaduw.
Heuchera americana - V,/,O,♣,Δ
0.50-0.60, 5-6, groen-wit
Heuchera cylindrica - V,/,O,♣,Δ
0.40-0.50, 6-8, geel-groen
Heeft een grote stevige aar, blijft mooi na de bloei, zaait zich uit.
Hieracium pilosella ‘Nivea’ - O,Δ
0.05-0.10, 5-6, zwavelgeel
Horminum pyrenaicum - Drakebek - B,R,V,/,O,▲
0.25-0.30, 5-7, paars-blauw
Vochthoudende, humeuze niet te arme grond, ook voor de rotstuin, zon tot halfschaduw.

Hosta - Hartlelie
Prachtige plant voor vochtige en/of beschaduwde plaatsen. Hebben een ideale bloeitijd. Deze plant hoort in iedere
schaduwtuin.

Hosta sieboldiana 'Elegans' - •,/,♣,▲
0.60-0.80, 7-9, wit
Hosta fortunei 'Francee' - •,/,♣,▲
0.50-0.60, 7-8, lila
Deze hosta heeft donkergroen blad met een smalle witte rand.
Hosta fortunei 'Gold Standard' - •,/,♣,▲
0.50-0.60, 7-8, lichtlila
Deze hosta heeft gele bladeren met een groene rand.
Hosta fortunei 'Hyacinthina' - 4 - •,/,♣,▲
0.50-0.60, 7-8, lichtpurper
Hosta 'Krossa Regal' - •,/,♣,▲
0.50-0.70, 7-8, paars
Licht grijsgroen blad met de bloemen op hele fijne hoge stelen
Hosta minor - •,/,♣,▲
0.15-0.25, 7-9, purper
Hosta undulata 'mediovariegata' - •,/,♣,▲
0.40-0.60, 7-9, lichtpurper, bont blad
Hosta ventricosa - •,/,♣,▲
0.60-0.90, 7-9, lila
Hosta venusta - •,/,♣,▲
0.05-0.15, 7-9, lila-paars
Hosta 'Hydon Sunset' - •,/,♣,▲
0.15-0.30, 7-9, lila
Hylomecon japonicum - /,▲
0.25-0.30, 5-6, geel
Halfschaduw, humeuze grond. Borderplant, bodembedekker. Deze plant sterft vroeg af. Papaverachtige bloem.

Gebruikscode in het kort
B = Bodembekkend, D = Droge gronden, G = winterGroen, R = Randplant, V = Vlinders, hommels, bijen en andere
insecten, + = Giftig, O = Volle zon, / = Halfschaduw, • = Schaduw, ♣ = Bladplant of blad welke de sierwaarde vergroot
, Δ = goed gedraineerd, ▲= natte gronden

Iberis sempervirens - Sneeuwkleed - B,R,V,/,O,Δ
0.20-0.25, 4-6, wit
Normale tuingrond, zonnig tot lichte schaduw. Sterk terugknippen na de bloei om de plant mooi te houden.

Inula - Alant
Geel bloeiende composiet met vrij grote bloemen, voor een droge zonnige plaats.
Inula ensifolia - V,O
0.30-0.40, 6-8, geel

Inula helenium - Griekse alant - V,O
1.50-2.00, 6-8, geel

Iris - Lis
Zeer uitgebreide familie. De door ons opgenomen lissen doen het op gewone tuingrond, zonnig en halfschaduw. I.
foetidissima heeft prachtige oranje zaden die de hele winter zichtbaar zijn.
Iris foetidissima - /,O,▲
0.50-0.60, 6-7, onopvallende bloei, oranje zaden
Iris graminea - /,O,▲
0.15-0.40, 5-7, purper-blauw
Iris kaempferi 'Blue Shades' - /,O,▲
0.60-0.70, 6-7, gevarieërd in kleur
Normale tuingrond, liefst grote vochtigheid van mei tot juli. Zon tot halfschaduw.
Iris siberica 'Caesar' - /,O,▲
0.70-0.80, 6-7, paarsblauw
Iris siberica 'Perry's Blue' - /,O,▲
0.70-0.80, 6-7, hemelsblauw
Iris siberica 'Snow Queen' - /,O,▲
0.60-0.70, 6-7, wit
Iris versicolor - /,O,▲
0.80-1.00, 6-7, blauw-violet

Kalimeris - Zomeraster
Een uit Japan afkomstige aster gelijkende plant. Het zijn sterke bossige planten die lang doorbloeien, voor normale
tuingrond. Kan droogt goed verdragen.
Kalimeris incisa - V,/,O
0.50-0.60, 7-9, lilablauw
Kalimeris incisa 'Charlotte' - V,/,O
0.60-0.70, 7-9, zachtblauw- lila
Kalimeris incisa 'Alba' - V,/,O
0.50-0.60, 7-9, wit
Kalimeris mongolica - V,/,O
0.80- 0.90, 7-9, grotere bloemen, blauwlila
Kalimeris yomena 'Shogun' - V,/,O
0.50-0.60, 7-9, lichtblauw, bont blad
Kirengeshoma palmata – Japanse wasbloem - •,/,♣,▲
0.70-0.80, 8-9, glanzend geel
Kitabelia vitifolia - V,O
1.20-1.50, 7-10, wit
Knautia macedonica - Rode beemdkroon - V,/,O
0.50-0.60, 7-9, karmijn-rood

Normale tuingrond, voor warme zonnige en halfbeschaduwde droge plaatsen.
Knautia macedonica ‘Melton Pastel’ - V,/,O
0.50-0.70, 6-9, roodroze tinten
Knautia sylvestris - Bosknautia - V,•,/
0.60-0.70, 7-9, lila-blauw
Normale tuingrond, lichte schaduw tot schaduw.
Lamium galeobdolon Herman's Pride - Dovenetel - V,/,O,♣,▲
0.30-0.40, 5-6, goudgeel, zilvergrijs blad
Lamium orvale – Dovenetel - V,/,O,♣,▲
0.40-0.50, 5-6, purper-roze
Niet woekerende dovenetel voor vochthoudende tuingrond, in zon en halfschaduw.
Lathyrus vernus - Voorjaarslathyrus - V,/
0.20-0.30, 4-5, rozerood, lila-paars
Lathyrus vernus 'Alboroseus' - V,/
0.25-0.30, 4-5, roze-wit 0.15-1.00, 5-6, blauwpaars/blauw
Beide lathyrussen zijn waardevolle voorjaarsbloeiers, normale tuingrond, halfschaduw.
Lathyrus japonicus maritimus - Zeelathyrus
0.15-1.00, 5-6, blauwpaars/blauw - V, O,Δ
Deze lathyrus kan arme vochtige tot droge grond verdragen, kruipend!

Lavendula - Lavendel
Halfheestertje met de bekende geurende blaadjes. Staat het liefst in goed gedraineerde losse, voedzame (in mijn visie
arme) grond. Om de plant mooi en compact te houden jaarlijks terug snoeien, laat daarbij ongeveer 10 cm blad zitten,
dus niet tot op de grond!
Lavendula angustifolia 'Hidcote' - B,D,R,V,O,▲
0.25-0.30, 6-8, donker blauwpaars
Liatris spicata - V,/,O
0.70-0.80, 7-9, paars
Normale tuingrond, niet te nat. Voor zon en lichte schaduw. Deze plant heeft mooie paarse aren die van boven naar
beneden bloeien.
Liatris spicata 'Alba' - V,/,O
0.70-0.80, 7-9, wit

Ligularia - Grijsaard
Mooie forse bladplant met gele of oranje bloemen. De plant verlangt een vochthoudende tot natte standplaats in zon of
halfschaduw. Het is een goede bodembedekker en insectenplant. Pas op voor slakken in het voorjaar.
Ligularia przwalskii - V,O,/,▲
1.00-1.50, 6-8, geel
Ligularia stenocephala - V,O,/,▲
1.00-1.20, 6-8, geel

Linaria – Leeuwenbek
Sommige soorten zaaien zich gemakkelijk uit op droge gronden wat over het algemeen een prettig verschijnsel is.
Deze planten zijn een welkome verschijning in de tuin ook voor de hommels en de bijen.

Linaria genistifolia ssp. dalmatica - V,O,G,Δ
0.80-1.00, 7-9, goudgeel
Linaria purpurea - V,O,G,Δ
0.25 - 0.80, 7-9, paars
Linaria purpurea 'Canon Went' - V,O,G,Δ
0.25 - 0.80, 7-9, zachtroze
Linaria triornithophora - V,O,G,Δ
0.70-1.00, 6-9, roze, paars of abrikoos
Lobelia x gerardii - O,/
0.40-0.80, 7-9, blauw
Lobelia siphilitica - O,/
0.50-0.70, 7-9, lichtblauw
Lobelia siphilitica 'Alba' - O,/
0.50-0.70, 7-9, wit
Luzula nivea - Veldbies - •,♣,▲
0.30-0.40, 6-7, witachtig
Siergras voor normale tuingrond, liefst schaduw.

Lychnis - Koekoeksbloem
Voorjaars - en zomerbloeiers die van voedzame niet te droge grond houden, in de zon of lichte schaduw. Lychnis alpina
en Lychnis viscaria zijn goed voor de rotstuin.
Lychnis chalcedonica - Brandende liefde - V,O
0.80-1.00, 6-8, rood
Lychnis flos-jovis - Jupiterbloem - V,O
0.40-0.50, 5-6, helderroze
Lychnis viscaria (Viscaria vulgaris) - Pekanjer - V,/,O
0.40-0.60, 5-6, roze-rood
Lysimachia ciliata - /,O,▲
0.80-0.90, 7-8, lichtgeel
Lythrum salicaria 'Blush' - V,O,/,▲
0.70-0.80, 7-9, lichtroze
Lythrum salicaria 'Robert' - V,O,/,▲
0.60-0.70, 6-8, karmijn-rood
Normale tuingrond, liefst vochtig, zon en halfschaduw.

Gebruikscode in het kort
B = Bodembekkend, D = Droge gronden, G = winterGroen, R = Randplant, V = Vlinders, hommels, bijen en andere
insecten, + = Giftig, O = Volle zon, / = Halfschaduw, • = Schaduw, ♣ = Bladplant of blad welke de sierwaarde vergroot
, Δ = goed gedraineerd, ▲= natte gronden

Melittis melissophyllum - Bastaardmelisse - V,O,/
0.30-0.45, 5-6, wit-paars
Meum athamanticum - Berekruid - V,O
0.10-0.50, 5-8, vuilwit
Mimulus moschatus - Gele maskerbloem - V,O,▲
0.30-0.40, 6-8, geel
Voor vochtige tot natte grond. Plant is éénjarig maar zaait zichzelf goed uit, staat heel mooi langs een natuurlijke vijver
Miscanthus sinensis - O,/,♣
1.50-2.00, 8-10, prachtriet, zilverachtige witte aar,
Miscanthus sinensis 'Morning Light' - O,/,♣
1.00-1.20, 8-10, prachtriet, zilverachtige witte aar, witbont blad
Miscanthus sinensis ‘Rotsilber’- O,/,♣
1.70-1.80, 8-10, prachtriet, zilverachige rode aar
Miscanthus sinensis ‘Zebrinus’- O,/,♣
1.00-1.20, 8-10, prachtriet, groen – geel gestreept blad

Monarda - Bergamotplant
Oorspronkelijk afkomstig uit Canada en Noord Amerika. Mooie volle planten die rijk bloeien met hun in kransen
staande bloemen. Goede borderplanten voor alle niet te zware en natte gronden in de zon of halfschaduw. Het is een
vrolijke groeier die af en toe getemperd moet worden. De plant heeft een karakterestieke geur die u niet meer vergeet.
Bijenplant bij uitstek.
Monarda 'Beauty of Cobham' - V,O,Δ
1.00-1.20, 7-8, helderroze
Monarda fistulosa - V,O,/,Δ
0.80-1.00, 7-8, lichtlila,
Monarda bradburiana - V,O,/,Δ
0.80-1.00, 7-8, lila-paars
Monarda 'Cambridge Lodge' - V,O,/,Δ
0.80-1.00, 7-8, dieproze
Monarda 'Gardenview Scarlet' - V,O,/,Δ
0.80-1.00, 7-8, scharlakenrood
Monarda 'On Parade' - V,O,/,Δ
0.70-0.80, 7-9, purperrood
Monarda 'Prärienacht' - V,O,/Δ
1.00-1.20, 7-8, paars
Monarda 'Saxon Purple' - V,O,/,Δ
0.80-0.90, 7-8, helder violet
Monarda 'Scorpion' - V,O,/,Δ
0.80-1.00, 7-8, purperviolet
Nepeta musinii 'Walker's low' - V,O
0.50-0.60, 6-9, blauw

Nepeta siberica - V,O
0.70-0.80, 6-8, blauw
Nepeta subsessilis - V,O
0.30-0.40, 6-8, blauw
Nepeta transcaucasica ‘Blue Infinity’ - V,O
0.90-1.00, 6-8, violet-blauw
Nicotianum tabacum nr.64 – Oorlogstabak - V,O
0.80-1.00, 7-9, roze-creme
Oenothera accaulis var. aurea - Teunisbloem - D,R,V,O,Δ
0.05-0.10, 6-8, geel
Oenothera missouriensis - Teunisbloem - D,R,V,O,Δ
0.25-0.30, 6-8, geel
Oenothera odorata - Teunisbloem - V,O,Δ
0.60-0.70, 6-8, helgeel
Voor alle niet al te natte gronden in de volle zon. De plant opent tegen de avond haar bloemen en verspreidt dan een
heerlijke geur.
Omphalodes verna - B,R,V,•
0.15-0.20, 4-5, blauw
In de schaduw op normale tuingrond. Vergeet-mij-niet achtige bloempjes. Fijne bodembedekker tussen planten en langs
paden.
Onoclea sensibilis - Bolletjesvaren - B,R,•,/,♣,▲
0.45-0.70, bladplant
Origanum laevigatum - B,R,V,O
0.40-0.50, 6-8, roze, fijne zeegroene blaadjes
Deze origanum is veel fijner dan alle andere origanum soorten
Origanum vulgare 'Aureum' - V,O
0.35-0.40, 6-8, wit, jonge blaadjes zijn geel
Origanum vulgare 'Golden tip' - V,O
0.40-0.50, 6-8, lichtroze, gele bladpunten

Gebruikscode in het kort
B = Bodembekkend, D = Droge gronden, G = winterGroen, R = Randplant, V = Vlinders, hommels, bijen en andere
insecten, + = Giftig, O = Volle zon, / = Halfschaduw, • = Schaduw, ♣ = Bladplant of Blad welke de sierwaarde vergroot
, Δ = goed gedraineerd, ▲= natte gronden

Paeonia delavayi - struikpioen - /,O,♣
1.50-2.00, 5-6, rood enkelbloemig met opvallende meeldraden
Panicum ‘Heavy Metal’ - Siergras - /,O,♣
0.80-0.90, 8-10, grijsblauw blad en sierlijke aren

Papaver - Klaproos

Deze soort bestaat uit éénjarige, tweejarige en vaste planten. De éénjarige zaaien zich spontaan uit als de grond een
beetje bewerkt wordt, deze soort bieden wij op de kwekerij aan gezaaid in potjes zodat ze zich in uw tuin verder uit
kunnen zaaien. Verder is onze keus gevallen op de vaste papaver, Papaver Oriëntale , ook wel Oosterse Papaver
genoemd is geschikt voor iedere tuin op een lichte, droge plaatsen én voor in de rotstuin.
Let op! Papaver orientale soorten verdwijnen na de bloei volledig om in het voorjaar weer te verschijnen, de plant
houdt niet van verplanten.
Papaver orientale - O,Δ
0.80-0.90, 5-7
Papaver orientale 'Mrs Perry' - O,Δ
0.80-0.90, 5-7, zalmroze
Parahebe perfoliata - O,Δ
0.10-0.20, 6-8, blauw
Blauw aanlopend blad
Patrinia - Goudvaleriaan.
Deze soort vraagt over het algemeen humusrijke grond, een beschutte standplaats met enkele zonuren per dag en een
koele bodem.
Patrinia gibbosa - B,R,/
0.50-0.60, 5-6, geel
Normale tuingrond, niet te nat. Voor beschaduwde delen van de tuin en rotstuin.
Patrinia triloba - /,▲
0.20-0.40, 7-8, geel, lemig-humeuze bodem
Patrinia scabiosifolia - /,▲
0.60-0.70, 7-8, geel

Penstemon - Schilpadbloem
Dit is een groot gevarieerd geslacht. De plant is een aanwinst voor iedere tuin. De soort is eigenlijk niet 100%
winterhard maar met de volgende soorten hebben we de afgelopen jaren wat dat betreft weinig last gehad. Een
beschutte en goed gedraineerde plek geeft de beste perspectieven. Elk jaar bieden we wel een soort aan, hier onder
staan er 2 vermeld, het aanbod kan variëren.
Penstemon glaber - V,/,O,Δ
0.30-0.60, 6-7, roze
Prachtige borderplant, voor iedere goed doorlatende bodem in de volle zon.
Penstemon watsonii - V,/,O,Δ
0.30-0.60, 6-7, lila-roze
Persicaria amplexicaule - Duizendknoop - V,/,▲,♣
0.70-1.20, 8-10, rood
Normale tuingrond, niet te droog, liefst wat schaduw. Een mooie duizendknoop die in de hand te houden is wat groei
betreft.
Persicaria amplexicaule 'Roseum' - V,/,▲,♣
0.70-1.20, 8-10, roze
Petrorhagia saxifraga - Kleine mantelanjer - B,D,R,V,O,Δ
0.15-0.20, 6-9, roze
In normale tuingrond op droge plaatsen, liefst zand. Heeft wat weg van gipskruid bloeit alleen veel rijker en langer.
Peucedanum ostruthium - Meesterwortel - V,/,O,▲

0.50-0.60, 7-8, wit, humeuze grond, schermbloem

Phlomis - Brandkruid
Mooie opvallende lipbloemige met de bloemen in kransen. De plant is het hele jaar mooi omdat ook de uitgebloeide
stengels zeer decoratief zijn, dus niet afknippen voor de winter. Normale tuingrond, liever droog dan nat, op zonnige
standplaats.
Phlomis russeliana - O
0.80-1.00, 6-8, geel
Phlomis samia- O
1.20-1.50, 6-8, zachtroze
Phlomis tuberosa - O
1.00-1.50, 6-7, purperroze

Phlox - Vlambloem
Vormrijk geslacht met opvallende bloemen. De P.paniculata houdt van losse voedzame grond die niet te nat is en een
zonnige standplaats. P.amoena en P.divaricatus verlangen een voedzame niet te natte grond en lichte schaduw, beide
zijn ook geschikt voor de rotstuin. P.subulata is voor de rotstuin, dus droog en zonnig en niet te rijk. Phlox is verder nog
een prima vlinderplant.
Phlox maculata 'Alba' - V,O,Δ
0.80-0.90, 6-9, wit
Phlox maculata 'Alpha'- V,O,Δ
0.80-0.90, 6-9, lila-roze
Phlox maculata 'Natasha'- V,O,Δ
0.80-0.90, 6-9, roze-wit gestreept
Phlox maculata 'Omega'- V,O,Δ
0.80-0.90, 6-9, wit met lila oog
Phlox paniculata - V,O,Δ
1.00-1.50, 7-9, lila
Phlox paniculata 'Amethyst' - V,O,Δ
0.70-0.80, 7-9, blauw 1.00 - 1.20, 9-10, paarslila
Phlox paniculata 'Hesperis
1.00 - 1.20, 9-10, paarslila
Phuopsis stylosa - B,R,V,/,O
0.20-0.30, 6-9, roze
Normale tuingrond, niet te droog, zon en schaduw. Mooie snelgroeiende bodembedekker. In het voorjaar diep
terugknippen en in droge zomers worden ze na de bloei lelijk, knip ze af tot 5 cm en het feest begint opnieuw. Deze plant
heeft een heel eigen geur.
Physostegia virginiana 'Vivid' - Scharnierplant - 1 - V,/, O
0.50-0.70, 8-10, roze
In normale tuingrond, niet te droog. Zon en halfschaduw. De bloemen kunnen als scharniertjes naar links en rechts
geduwd worden. Woekert.
Physostegia virginiana 'Varigata' - V,/, O,♣
0.80-0.90, 8-10, roze, bontbladig
Picanthemum filosum - V, O, Δ

0.70-0.80, 7-9, wit
Aromatische plant.
Pinguicula alpina - Vetblad - V,L,/,▲
0.05-0.15, 5-6, blauw, natte veengrond
Vleesetend plantje, de insecten blijven op de blaadje kleven.
Platycodon grandiflorus 'Mariesii' - Ballonplant - V,/, O,♣
0.30-0.40, 6-8, blauw
Normale tuingrond niet te droog, zon en halfschaduw. De bloemknop is bol als een ballon.
Podophyllum peltatum - •,/,♣, Δ
0.40-0.50, 5-6, wit later gele vruchten
Grote decoratieve donkergroene bladeren.

Polemonium - Jacobsladder
Vooral de P. caeruleum is bekend. Dit is een makkelijke plant die zich sterk uitzaait. De rest van de familie is wat
bedaarder en vaak sierlijker van vorm. Alle houden ze van normale vochthoudende tuingrond. Ze doen het in de zon
maar bij voorkeur staan ze in de schaduw. Plant trekt veel insecten.
Polemonium acutiflorum 'Album' - V,/
0.50-0.60, 6-8, wit
Polemonium caeruleum - V,/
0.60-0.80, 5-6, hemelsblauw
Polemonium 'Lambrook Manor' - V,/
0.40-0.60, 5-6, roze-lila
Polemonium reptans - V,/
0.25-0.30, 4-6, zachtblauw
Polemonium reptans 'Blue Pearl' - V,/
0.30-0.40, 4-6, blauw
Polygonum (zie Persicaria)

Potentilla - Ganzerik
Groep zonminnende planten met heldere bloemkleuren. Voor normale tuingrond, niet te nat, tevens geschikt voor de
rotstuin. P. alba kan redelijk tegen schaduw.
Potentilla alba - B,R,V,/, O
0.10-0.15, 5-6, wit
Potentilla atrosanguinea 'Etna' - V, O
0.30-0.60, 6-8, zwart-rood
Potentilla atrosanguinea 'Gibson Scarlet' - V, O
0.30-0.40, 6-8, rood
Potentilla aurea - B,R,V,O
0.05-0.10, 5-6, geel
Potentilla grandiflora - V, O
0.30-0.60, 7-8, geel
Potentilla ‘Monsieur Rouillard’ - V, O
0.40-0.50, 7-9, bloedrood

Potentilla neumanniana Goldrush - V, O
0.05-0.15, 4-5, geel
Potentilla rupestris - V, /,O
0.40-0.60, 6-8, wit
Potentilla thuberi ‘Monarch’s Velvet’ - V, O
0.40-0.50, 6-8, donkerrood
Potentilla tonguei - B,R,V,O
0.10-0.15, 7-8, oranje-rood
Potentilla verna - B,R,V,O
0.02-0.05, 4-5, geel

Primula - Sleutelbloem
Vormrijke familie voor humeuze, vochthoudende tot vochtige gronden voor zonnige (mits voldoende vocht) en
beschaduwde standplaatsen. Naast de bekende voorjaarsbloeiers zijn er de zomerbloeiende etageprimula's, ook zeer de
moeite waard.
Primula bulleyana - V,/,O,▲
0.70-1.00, 6-7, oranje-geel/oranje-rood
Primula denticulata - V,/,O,▲
0.25-0.30, 3-5, lila
Primula florindae - V,/,O,▲
0.60-0.70, 7-9, citroengeel
Primula elatior Polyanthus Gold Laced - V,/,O,▲
0.10-0.15, 4-5, divers met licht randje
Primula 'Hose in Hose'- V,/,O,▲
0.10-0.20, 4-5, diverse kleuren
In elkaar groeiende bloemen.
Primula japonica 'Carminea'- V,/,O,▲
0.60-0.75, 5-6, purper-rood
Primula x juliana 'Wanda'- V,/,O,▲
0.05-0.10, 4-5, purper
Prunella - Brunel/Bijenkorfje
Bodembedekkend plantje dat zich rap uitbreidt. Voor normale tuingrond, niet te nat, zonnig tot lichte schaduw.
Prunella grandiflora - B,R,V,/,O
0.10-0.15, 5-8, purper-violet
Prunella grandiflora 'Alba' - B,R,V,/,O
0.10-0.15, 6-8, wit
Prunella grandiflora 'Light Blue' - B,R,V,/,O
0.10-0.15, 6-8, lichtblauw
Prunella grandiflora 'Rubra' - B,R,V,/,O
0.10-0.15, 6-8, karmijnkleurig roze

Pulmonaria - Longkruid
Lenteplant met sierlijke blad- en bloeivorm. Ze zijn tevreden met voedselhoudende doorlatende, niet te droge grond op
beschaduwde of schaduwrijke plaatsen.
Pulmonaria angustifolia - B,R,V,•,/
0.20-0.30, 3-5, azuurblauw
Pulmonaria longifolia - B,R,V,•,/
0.20-0.30, 3-5, blauw
Pulmonaria mollis - B,R,V,•,/
0.30-0.40, 3-5, paars-blauw, groot groen blad
Pulmonaria rubra - B,R,V,•,/
0.20-0.30, 3-4, rood
Pulmonaria saccharata 'Mrs Moon' - B,R,V,•,/
0.25-0.35, 3-4, lila-roze
Pulmonaria 'Sissinghurst White' - B,R,V,•,/
0.25-0.35, 3-4, wit
Pulsatilla vulgaris - D,V,/,O,▲
0.25-0.30, 3-4, paars
Pulsatilla vulgaris 'Rote Glocke' - D,V,/,O,▲
0.25-0.35, 3-4, rood-paars,
Voor een goed gedraineerde, niet te arme grond, in zon en halfschaduw. De plant tooit zich na de bloei met een prachtig
vruchtpluis
Ranunculus - Boterbloem

Gebruikscode in het kort
B = Bodembekkend, D = Droge gronden, G = winterGroen, R = Randplant, V = Vlinders, hommels, bijen en andere
insecten, + = Giftig, O = Volle zon, / = Halfschaduw, • = Schaduw, ♣ = Bladplant of Blad welke de sierwaarde vergroot
, Δ = goed gedraineerd, ▲= natte gronden

Ranunculus acris 'Multiplex' - O, /
0.50-0.60, 5-7, geel, 20 Eurocent grote volledig gevulde bloemetjes
Ranunculus acris 'Stevenii' - Reuzen scherpe boterbloem - O, /
0.80-1.50, 6-8, geel, 2 Euro grote bloem
Ranunculus aconitifolius - Monnikskapranonkel - V,•,▲
0.50-0.60, 5-7, wit
Voor normale tuingrond liefst op vochtige beschaduwde plaatsen. Een witte boterbloem met blad dat lijkt op dat van
een monnikskap.
Ranunculus gramineus - Grasbladige boterbloem - V,O
0.20-0.40, 5-6, geel
Plant voor de rotstuin, niet te arm en te droog. Mooi recht opgaande niet woekerende plant.
Rodgersia aesculifolia - Schout bij nacht - B,V,/,♣,▲
0.80-1.00, 6-7, wit-roze

Vochtige tuingrond, halfschaduw. Mooie forse bodemafdekkende plant met blad dat lijkt op dat van een kastanje.
Rodgersia pinnata - B,V,/,♣,▲
0.80-1.20, 6-7, roze-wit
Rodgersia sambucifolia - B,V,/,♣,▲
0.80-0.90, 5-6, wit
Rudbeckia fulgida var. speciosa - Zonnehoed - V,/,O
0.50-0.60, 8-9, geel met zwart hart
Normale tuingrond, zon en halfschaduw. Deze Rudbeckia vormt een stevige plant.
Rudbeckia occidentalis - V,/,O
0.90-1.20, 8-9, donkerbruin hart groen schutblad
Rudbeckia maxima - V,/,O,♣
1.80-2.00, 8-9, geel met bruin conisch hart

Salvia - Salie
De bekendste telg uit dit geslacht is de keukensalie, maar de rest van de familie mag er, wat betreft de vorm en de
prachtig gekleurde bloemen, ook zijn. Ze verlangen een goed gedraineerde en zonnige standplaats. Salvia nemerosa
doet het goed in de border en laat zich makkelijk combineren met andere planten. Direct terugknippen na de bloei
voorkomt dat de plant lelijk wordt en geeft vaak een tweede bloei. De S. glutinosa is een forse plant voor langs
heesterranden en beschaduwde plaatsen. Deze plant voelt kleverig aan vandaar de naam glutinosa, deze plant heeft een
eigen sterke geur.
Salvia forskaoli - 3 - V,O
0.60-0.70, 6-8, blauw met wit merk
Salvia glutinosa - Kleverige salie - V,/, O
0.70-0.80, 7-9, bleekgeel
Salvia nemorosa 'Blauhügel' - V, O
0.40-0.50, 6-8, lichtblauw
Salvia nemorosa 'Ostfriesland' - V, O
0.40-0.50, 5-8, paars
Salvia nemerosa 'Rosenwein' - V, O
0.50-0.60, 6-8, roze
Salvia nemerosa 'Senior'- V, O
0.60-0.70, 6-8, blauw
Salvia nemerosa 'Schneehügel' - V, O
0.40-0.50, 6-8, wit
Salvia officinalis - V, O, ♣
0.50-0.60, 6-7, lavendelblauw. Het sierlijke grijsviltige blad kan ook als keukenkruid gebruikt worden, een goed kruid
om de winter mee door te komen, tegen verkoudheid, ontstekingen en koortswerend.
Salvia officinalis 'Berggarten' - V, O, ♣
0.50-0.60, 6-7, blauw, grijsbladig, eveneens in de keuken te gebruiken. Zelfs sterker dan de Salvia officinalis en groter
blad.
Salvia verticllata 'Purple Rain' - V,/,O,▲
0.70-0.80, 6-8, paars-blauw

Sanguisorba - Pimpernel

Mooie ijle opgaande planten behorende tot de Roosachtigen. Er zijn vele soorten, normaal voorkomend op vochtige
gronden maar de meeste soorten kunnen ook flink droog staan, kortom een sierlijke gevarieërde sterke plant voor
zonnige licht beschaduwde planten en normale tuingronden
Sanguisorba albiflora - /,O,▲
0.40-0.50, 6-8, grote witte aren, compact
Sanguisorba armena - /,O,▲
1.20-1.40, 7-9, roze-wit met grijs blad
Sanguisorba canadensis - /,O,▲
1.40-1.50, 8-10, wit
Sanguisorba menziesii - /,O,▲
0.90-1.00, 6-7, fraaie donkerroze aren
Sanguisorba obtusa - Pimpernel - /,O,▲
0.30-0.60, 7-9, lila-roze
Sanguisorba officinalis Tanna - /,O,▲
0.30-0.60, 6-9, bruin-rood
Sanguisorba ‘Pink Brush’ - /,O,▲
0.70-0.80, 7-9, helderroze
Sanguisorba tenuifolia - /,O,▲
0.90-1.00, 6-8, lichtroze
Sanguisorba tenuifolia var. alba - /,O,▲
1.00-1.80, 7-9, wit

Scabiosa - Duifkruid
Eén van de mooiste en dankbaarste tuinplanten. Voor normale tuingrond, niet te nat en lekker zonnig. Deze planten
bloeien bij het verwijderen van de uitgebloeide bloemen het hele jaar door met hun pastelkleurige bloemen. S. japonica
var. alpina, S. lucida en S. ochroleuca zijn ook geschikt voor de rotstuin. Naast u zelf doet u ook het insectenleven een
groot plezier met deze plant.
Scabiosa graminifolia - V, O, Δ
0.30-0.35, 6-9, lichtlila
Scabiosa japonica var. alpina - V, O
0.10-0.25, 6-8, violet-blauw
Scabiosa lucida - V, O
0.50-0.60, 6-9, lila
Scabiosa ochroleuca - V, O
0.60-0.80, 6-10, lichtgeel
Schizostylis coccinea - Moerasgladiool
Moeras/oeverplant, behoort tot de lisachtigen, oorspronkelijk uit het vroegere Rhodesié
Schizostylis coccinea - O,▲
0.30-0.40, 8-9, helder roze

Scutellaria - Glidkruid
Lipbloemige. De S.incana met haar helderblauwe bloemen is met vrijwel alles te combineren. De S.scordiifolia is laag
en heeft grote bloemen, bloeit lang, is mooi maar woekert wel.

Scutellaria incana - O, /, Δ
0.60-1.00, 6-9, blauw
Scutellaria scordiifolia- O, /, Δ
0.15-0.20, 6-8, violet
Sedum 'Bertram Anderson' - R,V,O, ♣
0.15-0.20, 7-9, rood met purper blad
Sedum 'Brilliant' - R,V,O
0.40-0.50, 8-10, donkerroze
Sedum 'Frosty Morn' - R,V,O,♣
0.40-0.50, 8-10, lichtroze
Groen blad met witte rand
Sedum 'Iceberg' - R,V,O,♣
0.25-0.30, 8-10, wit
Sedum 'Matrona' - R,V,O,♣
0.50-0.70, 8-10, lichtroze, lichtbruin blad
Sedum 'Purple Emperor' - R,V,O,♣
0.40-0.50, 8-9, zalmroze
Donker roodbruin blad.
Sedum ruprechtii - R,V,O,♣
0.20-0.30, 7-9, geel-groenig, bronsachtig blad
Sedum spectabile - R,V,O
0.30-0.40, 8-10, lichtroze
Normale tuingrond, voor droge, zonnige plaatsen. Lichte schaduw is geen probleem.
Sedum telephium 'Munstead Red' - R,V,O
0.40-0.50, 8-9, rood
Bruingroen blad.
Serratula seoanei - Zaagblad - V, O
0.30-0.60, 8-9, paars-rood
Zonnige standplaats, niet te arme droge grond. De plant heeft mooi zaadpluis dat de hele winter lang aan de plant
blijft.

Sidalcea - Griekse malva
Een stevige plant met prachtige bloeiaren. Het is hier belangrijk om de uitgebloeide stengels te verwijderen, zowel voor
hernieuwde bloei, maar in de eerste plaats om een sterke plant te houden. Normale tuingrond, niet te droog maar goed
doorlatende grond en zonnig gelegen.
Sidalcea candida - V, O
0.80-0.90, 6-8, wit
Sidalcea 'Brilliant'- V, O
0.60-0.70, 7-8, karmijn-roze
Sidalcea 'Elsie Heugh' - V, O
0.70-0.80, 7-8, lichtroze
Sidalcea 'Sussex Beauty' - V, O

0.80-0.90, 7-8, roze

Silene - Lijmkruid
Planten voor droge gronden en zonnige plaatsen in de rotstuin zijn S. maritima en S. uniflora. S. maritima bloeit het
uitbundigst en geeft vaak een tweede bloei. S. dioica Rosea Plena Cottage en Silene fimbriata zijn planten voor
normale tuingrond in de halfschaduw
Silene dioica Rosea Plena Cottage Beauty - /
0.50-0.60, 5-7, roze, dubbele bloei
Silene fimbriata - V, / ,▲
0.60-0.90, 6-8, wit, gefranjede bloem
Silene uniflora 'Druett's Variegated' - D,R,V,O,♣
0.10-0.15, 6-8, wit, bont blad
Silene uniflora 'Rosea'- D,R,V,O,♣
0.10-0.15, 6-8, roze, grote bloem
Silene zawadskii - B,D,R,V,/,O
0.15-0.20, 6-8, wit

Sisyrinchium - Irisachtige
De twee opgenomen soorten zijn verschillend van aard. S. angustifolium en S. striatum zijn voor een droge voedzame
plaats in de rotstuin, vol in de zon. De bloemen openen zich alleen bij zonnig lekker warm weer. De S. californicum
houdt van een ietwat vochtige plaats in de zon. Deze soort zaait zich uit.
Sisyrinchium angustifolium - O, Δ
0.20-0.30, 6-8, violet-blauw
Sisyrinchium californicum - /,O
0.15-0.30, 6-8, geel
Sisyrinchium striatum - O, Δ
0.30-0.70, 6-8, crème
Silphium perfoliatum - O , / ,▲
1.50-2.00, 7-9, heldergeel
Laat bloeiende composiet voor lichte schaduw, niet te droge grond, robuuste plant.
Smilacina racemosa - Valse salomonszegel - •,

♣, ▲

0.80-0.90, 5-6, geel-wit
Solidago caesia - O , /
0.60-0.70, 8-9, geel
Solidago latifolia ‘Variegata’ - O , / , ♣
0.70-0.80, 8-9, geel met groengeel blad
Solidaster luteus - V, O,▲
0.50-0.60, 7-9, geel
Normale tuingrond, zonnige licht vochtige standplaats.

Stachys - Andoorn
Lipbloemige. Stuk voor stuk sterke planten. Normale tuingrond, niet te nat en zonnig. S. byzantina heeft vooral waarde
als bladplant. S. alpina en recta zijn liefhebbersplanten. S. grandiflora en spicata behoren tot onze favoriete
tuinplanten.

Stachys grandiflora - V, O
0.40-0.60, 6-8, purper
Stachys monnieri - V, O
0.25-0.30, 6-8, dieproze
Stachys spicata 'Rosea' - R,V,O
0.20-0.30, 6-7, roze
Stipa gigantea - Straalhaver , Reuzevedergras
Stipa gigantea - Reuzenvedergras - O, ♣, Δ
1.20-1.50, 8-9, fijne aren met gele meeldraden, heel sierlijk
Stipa tenuissima - Vedergras - O,

♣, Δ

0.30-0.40, 7-8, dicht bossig gras met rossige pluimen
Succisella inflexa 'Prima donna' - V, O, Δ
0.40-0.60, 8-9, lichtlila
Symphandra x Campanula trachelium - V, /,O, Δ
0.25-0.30, 6-9, lichtblauw
Symphytum grandiflorum - B,R,V,•,/,

♣, Δ

0.30-0.40, 4-6, geel-wit

Gebruikscode in het kort
B = Bodembekkend, D = Droge gronden, G = winterGroen, R = Randplant, V = Vlinders, hommels, bijen en andere
insecten, + = Giftig, O = Volle zon, / = Halfschaduw, • = Schaduw, ♣ = Bladplant of Blad welke de sierwaarde vergroot
, Δ = goed gedraineerd, ▲= natte gronden.

Tanancetum corymbosum 'Festtafel'- V, O
0.60-0.80, 7-8, witte composiet met geel hart
Is een stevige plant met mooi fijn blad, een lang bloeiende 'margriet' met meer, maar iets kleinere bloemen. Een goeie
bijenplant.
Telekia speciosa - V,/
1.00-1.50, 6-8, geel
Normale tuingrond niet te droog, halfschaduw. Forse plant.
Tellima grandiflora - B,V,/
0.40-0.50, 5-6, lichtgeel
Normale tuingrond, niet te droog, halfschaduw. De bloem verspreidt een zoete geur.
Teucrium scorodonia 'Winter Dawn' - Valse salie - R,V,/♣
0.30-0.40, 7-8, crème
Geel-groen-wit gevlekt blad.
Teucrium scorodonia 'Crispa Marginata' - R,V,/♣
0.30-0.40, 7-8, crème
Donkergroen gekroesd blad.

Thalictrum - Ruit

Een geslacht met planten van verschillende omvang. Ze hebben kleine kroonblaadjes en lange meeldraden, dit geeft de
bloemen die in grote pluimen staan, het beeld van een fijn pluizige wolk. Bij T. minus is deze heel fijn verdeeld en
zachtgeel, bijzonder mooi. Alle Thalictrum's houden van vochthoudende grond die rijk is aan voedingsstoffen. Zowel
zon als halfschaduw.
Thalictrum aquilegifolium - V, O,/,▲
0.90-1.00, 5-7, lila-roze of wit
Thalictrum 'Elin' - V, O,/,▲
2.50-3.00, 6-8, lichtroze
Thalictrum delavayi 'Alba'- V, O,/,▲
1.00-1.50, 7-9, wit
Thalictrum flavum ssp. glaucum - V, O,/,▲
1.00-1.80, 7-8, citroengeel
Thalictrum minus - V, O,/,▲
0.70-0.90, 6-8, geel
Thalictrum rochebrunianum - V, O,/,▲
1.50-2.00, 6-8, lila-roze

Thymus - Tijm
Prachtige bodembedekker voor arme droge gronden. Op puur zand met een beetje compost krijgt u een zeer compacte
plant die met lila-roze bloempjes overdekt is in juni-juli. Vaak zie je haar op te rijke grond, de plant is dan open van
structuur waardoor er allemaal onkruid en mos tussen gaat groeien. De planten hebben de typerende tijmgeur. Het zijn
goede bodembedekkers en randplanten voor de zon.
Thymus citriodorus - B,D,R,V,O,♣, Δ
0.10-0.15, 6-7, lila-roze
Thymus longicaulis - B,D,R,V,O,♣, Δ
0.10-0.15, 5-6, lila-roze
Tiarella wherryi - R,V,/
0.25-0.30, 5-9, crème-wit
Humeuze vochtige tuingrond, halfschaduw. Mooie bodembedekker met in de zomer witte pluimen en in de herfst
roodkleurend blad.
Tolmiea menziesii - B,R,V,•,/
0.25-0.30, 5-6, crème-wit
Schaduwrijke standplaats, stelt weinig eisen aan de grond. Mooie bodembedekker.

Tradescantia - Eéndagsbloem
Opgaande plant met lang smal blad. Plant bloeit maanden achteréén vooral als de uitgebloeide stengels worden
verwijderd. Normale tuingrond, niet te rijk (in verband met omvallen). Doet het vooral goed op vochthoudende, zonnige
plaatsen maar kan ook goed uit de voeten met schaduw.
Tradescantia x andersoniana 'Rubra' - V,O, /,

▲

0.50-0.60, 6-9, purper-rood
Tradescantia 'Sweet Kate' - V,O, /, ▲
0.40-0.50, 6-9, blauwe bloemen, goudgeel blad, een aparte mooi combinatie

Tricyrtis - Paddenlelie
Voor humeuze niet uitdrogende grond in lichte- tot halfschaduw. In Engeland heet de plant Toadlilies en in Duitsland
Krötenlilie wat paddenlelie betekent, hierbij wordt op de gespikkelde bloem gedoeld.

Tricyrtis hirta - V, /
0.50-0.70, 8-9, wit met vlekken
Tricyrtis hirta 'Lightning strike' - V, /
0.50-0.70, 8-9, wit met vlekken en licht gestreept blad
Tricyrtis hirta 'Marginata' - V, /
0.50-0.70, 8-9, wit met vlekken en een gele bladrand
Tricyrtis hirta 'Miyazaki' - V, /
0.50-0.70, 8-9, wit met vlekken mooie open bloem
Tricyrtis hirta 'White Towers' - V, /
0.50-0.70, 8-9, wit
Tricyrtis formosana (stolonifera) - V, /
0.70-0.80, 8-9, vuilwit met vlekken
Tricyrtis formosana 'Dark Form' - V, /
0.70-0.80, 8-9, vuilwit met erg donkere vlekken
Tricyrtis formosana 'Gilt Edge' - V, /
0.70-0.80, 8-9, cremekleurig gevlekt met goudgele bladrand
Tricyrtis macropoda - V, /
0.40-0.60, 8-9, donkere aaneengesloten bloemen
Tricyrtis 'Taiwan Adbane' - V, /
0.30-0.40, 8-9, roze gevlekt, blauw verbloeiend
Tricyrtis 'Tojen' - V, /
0.60-0.70, 8-9, zacht roze met crème
Trollius - Kogelboterbloem
De Nederlandse naam zegt genoeg. Het zijn mooie planten voor vochthoudende tuingrond op zonnige en beschaduwde
plaatsen.
Trollius chinensis 'Golden Queen' - O, /, ▲
0.70-0.80, 6-8, oranje
Trollius europaeus - O, /, ▲
0.50-0.60, 5-7, heldergeel

Gebruikscode in het kort
B = Bodembekkend, D = Droge gronden, G = winterGroen, R = Randplant, V = Vlinders, hommels, bijen en andere
insecten, + = Giftig, O = Volle zon, / = Halfschaduw, • = Schaduw, ♣ = Bladplant of Blad welke de sierwaarde vergroot
, Δ = goed gedraineerd, ▲= natte gronden

Uvalaria grandiflora - •,/
0.25-0.40, 4-6, lichtgeel
Normale tuingrond, schaduw. Deze lelieachtige met haar hangende bloemen vormt na enkele jaren een mooie
rijkbloeiende pol. Mooi als solitair of in kleine groepjes tussen lage bodembedekkers.
Valeriana alliardiifolia - Witte valeriaan - V,/,▲

0.80-0.90, 4-6, wit
Normale tuingrond, vochthoudend, lichte- tot halfschaduw.
Valeriana phu 'Aurea' - V, O, /, ♣
0.70-1.50, 7-8, wit, in het voorjaar geel blad
Vancouveria hexandra - V,/,•,♣
0.15-0.30, 5-6, wit
Mooie schaduwplant die het het best doet op zanderige grond. Goed te gebruiken als bodembedekker.
Verbascum 'Helen Johnson’ - V,O, /, Δ
0.60-0.80, 7-9, bruin-abrikoos
Verbascum phoenicum - V,O, /
0.80-0.90, 6-8, violet, rood, roze of wit
Verbascum x 'Southern Charm' - V,O, Δ
0.60-0.90, 6-8, abrikoos tot roze
Verbena bonariensis - IJzerhard - V,O
1.00-1.25, 7-10, paars-blauw
Verbena hastata - IJzerhard - V,O
1.20-1.30, 6-8, paars
Normale tuingrond, vochthoudend in de zon. De plant zaait zich prettig uit.
Verbena hastata 'Alba' - V,O
1.20-1.30, 6-8, wit
Verbena hastata 'Rosea' - V,O
1.20-1.30, 6-8, roze
Vernonia crinita - V,O
1.60-1.80, 9-10, lila-paarse schermen
Vernonia fasiculata - V,O
1.80-2.00, 9-10, paarse bloemhoofdjes

Veronica - Ereprijs
Vormrijk geslacht voor de meest uiteenlopende milieus. V.austriaca ssp. teucrium, V.gentianoides, V.prostata, V.spicata,
V.incana, V.fruticulosa zijn vooral geschikt voor de rotstuin, op een droge zonnige niet te arme plaats. V.virginica,
V.longifolia zijn echte borderplanten voor normale grond, niet te rijk en een zonnige tot halfbeschaduwde plaats.
V.urticifolia is een bosplant voor liefhebbers.
Veronica austriaca subsp. teucrium - V,O,Δ
0.25-0.30, 5-6, blauw
Veronica gentianoides - V,O,Δ
0.30-0.40, 4-6, lichtblauw
Veronica longifolia 'Blauriesin' - V,/,O
0.90-1.00, 6-8, donkerblauw
Veronica longifolia 'Schneeriesin' - V,/,O
0.90-1.00, 6-8, wit.
Veronica pinata 'Blue Eyes' - V,O,Δ
0.30-0.40, 6-8, blauw

Veronica spicata 'Barcarolle' - V,O
0.40-0.50, 6-8, roze
Veronica spicata ssp. incana (V. incana) - V,O,Δ
0.20-0.25, 6-7, azuurblauw
Veronicastrum virginica 'Alba' - V,/,O
1.00-1.50, 7-9, wit
Veronicastrum virginica 'Fasination' - V,/,O
1.00-1.50, 7-9, dieproze
Veronicastrum virginica 'Pink Glow' - V,/,O
1.00-1.50, 7-9, roze
Vincetoxicum forrestii - V,/,O
0.40-0.50, 5-7, bruin-rood
Vincetoxicum nigrum - V,/,O
0.30-1.20, 5-8, bruin, Mooie zaadpeulen

Viola - Viooltje
Ons allen bekende familie. Ondergenoemde soorten houden van een normale tuingrond die vochthoudend is, zowel in
de zon als in de schaduw (bij voorkeur schaduw).
Viola conspersa - V,/,O
0.15-0.20, 5-7, paars-blauw
Viola cornuta 'White Perfection' - V,/,O
0.20-0.25, 6-10, wit
Viola cornuta 'Boughtons Blue' - V,/,O
0.10-0.15, 6-10, zacht lavendelblauw
Viola elatior - V,/,O
0.25-0.40, 5-8, lichtblauw, ongewoon hoog
Viola labradorica - B,R,V,/,O,▲
0.07-0.10, 4-5, violet-blauw
Viola rugulosa - B,R,V,/,O,▲
0.10-0.15, 5-7, wit-violet
Viola rupestris - B,R,V,/,O,▲
0.05-0.10, 5-7, roze
Viola sororia 'Albiflora' - B,R,V,/,O,▲
0.10-0.15, 5-6, wit
Viola sororia 'Dark Freckels' - B,R,V,/,O,▲
0.10-0.15, 5-6, paars-wit gevlekt
Viola sororia 'Freckels' - B,R,V,/,O,▲
0.10-0.15, 5-6, blauw-wit gevlekt
Viola sororia ‘Priceana’ - B,R,V,/,O,▲
0.10-0.15, 5-6, lichtblauw, met wit randje

Waldsteinia - Goudaardbei

Geelbloeiende bodembedekker. Vooral W. ternata is een bodembedekker bij uitstek en is bovendien wintergroen.
Normale tuingrond, niet te droog, zon en halfschaduw.
Waldsteinia geoides - B,R,V,/,

♣

0.15-0.20, 4-5, geel
Waldsteinia ternata - B,R,V,/,
0.07-0.10, 5-6, geel

♣

