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Plantennaam (Nederlandse naam)
Helleborus orientalis (kerstroos)
Vinca minor 'Alba' (maagdenpalm)
Magnolia stellata (stermagnolia)
Carex morrowi 'Variegata' (zegge)
Brunnera macrophylla 'Jack Frost' (Kaukasisch vergeet mij nietje)
Cercis canadensis 'Forest Pansy' (judasboom)
Amelanchier lamarckii (krentenboompje)
Salvia nemerosa 'Caradonna' (salie)
Euonymus alatus 'Compactus' (kardinaalsmuts)
Alchemilla mollis (vrouwenmantel)
Heuchera 'Mocha' (purperklokje)
Geranium 'Anne Thomson' (ooievaarsbek)
Rosa 'Schneewittchen' (witte trosroos)
Hemerocallis 'Ed Murray' (daglelie)
Buddleja davidii 'Nanho Blue' (vlinderstruik)
Persicaria amplexicaulis 'JS Caliente' (duizendknoop)
Phlox 'Utopia' (vlambloem)
Helenium 'Moerheim Beauty' (zonnekruid)
Hydrangea querifolia 'Burgundi' (eikenbladhortensia)
Kalimeris incisa 'Madiva' (zomeraster)
Anemone x hybrida 'Honorine Jobert' (herfstanemoon)
Sedum 'Matrona' (vetkruid)
Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' (zonnehoed)
Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne' (prachtriet)

bloeitijd
I-III
III-IV
III-IV
IV
IV-V
IV-V
IV-V
V-VI
V-VI
V-VIII
VI-VII
VI-IX
VI-X
VII-VIII
VII-VIII
VII-IX
VII-IX
VII-IX
VII-IX
VII-XI
VIII-IX
VIII-X
VIII-X
IX

Aster agertoides 'Stardus' (herfstaster)
Hedera helix Arborescent (struikklimop)

IX-X
IX-X

bloemkleur
purperzwart
wit
wit
geel
blauw
roze
wit/roze
paarsblauw
geelgroen
geel
wit
roze
wit
kastanjebruin
blauw/paars
rood
zachtroze
rood/oranje
roomwit
lila
wit
grijspaars
geel
zilver
lichtpaars
geelgroen

max.
hoogte
40 cm
15 cm
2.5 m
40 cm
40 cm
3m
6m
80 cm
1.8 m
40 cm
50 cm
40 cm
1.5 m
70 cm
1.5 m
80 cm
1.5 m
1.5 m
1.75 m
85 cm
1.2 m
80 cm
80 cm
1.6 m
50 cm
1.5 m

Extra informatie per plant
1. Helleborus orientalis (kerstroos) - Al in januari verschijnen de bloemen die uitzonderlijk lang bloeien. Het zijn
gemakkelijke planten die van een voedzame bodem houden. Eigenlijk worden ze met de jaren alleen maar mooier.
Uiteindelijk kan één plant wel veertig purperzwart bloemen dragen.
2. Vinca minor ‘Alba’ (maagdenpalm) - Deze bodembedekker met zijn wintergroene leerachtige blaadjes en helderwitte bloemen is een aanrader. Hij bloeit al vroeg in het voorjaar en is op veel plekken in de tuin bruikbaar.
3. Magnolia stellata (stermagnolia) - De magnolia is een vroege schoonheid. De plant bloeit op het kale hout
waardoor de witte bloemen mooi uitkomen. Stermagnolia blijft klein en is daardoor beter toepasbaar in een kleine
tuin. Zet hem in de volle zon in humusrijke zandgrond en je zult er geen onderhoud aan hebben.
4. Carex morrowi ‘Variegata’ (zegge) - Zegge is een verrassende bodembedekker die het hele jaar groen blijft, of
groen met een witgele streep, want variaties zijn mogelijk. De plant bloeit met geelachtige aren. Niet dat er veel
insecten op af zullen komen, maar het oog wil ook wat.
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5. Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’ (Kaukasisch vergeet-mij-nietje) - De blauwe bloempjes hebben iets weg van
een vergeet-mij-nietje. Combineert goed met bolgewassen en vaste planten. Na de bloei kun je blad en
bloemstengels wegknippen. Dan gaat hij nog een keer bloeien.
6. Cercis canadensis ’Forest Pansy’ (judasboom) - De judasboom is geschikt voor een kleine tuin. In het voorjaar
verschijnt fraai gevormd, donkerrood blad. In april-mei ontluiken de roze bloemen, die in bundels aan de takken
zitten. In de herfst is krijgt het blad de meest bijzondere tinten.
7. Amelanchier lamarckii (krentenboompje) - Het krentenboompje is ideaal voor een kleine tuin. Als in de vroege
lente de blad- en bloemknoppen op springen staan ligt er over de hele struik een roze waas. In april verschijnen er
ijle, roomwitte bloesems, die mooi contrasteren met het bronskleurig uitlopende blad.
8. Salvia nemerosa ‘Caradonna’ (salie) - De paarsblauwe bloempjes van de fier recht opgaande aren staan rond
donkerpaarse stengels waar de bloem mooi bij afsteekt. Ook na de bloei is hij heel decoratief. Hij kan in de zon of
halfschaduw worden geplant. In het voorjaar kunnen de afgestorven bloemstengels worden afgeknipt.
9. Euonymus alatus ‘Compactus’ (kardinaalsmuts) - De kardinaalsmuts is een dankbare struik met vlammend rode
bladeren luidt hij de herfst in. Hoe meer zon hij krijgt, hoe roder het blad en hoe opvallender gekleurd de takken
worden. De kardinaalsmuts bloeit met piepkleine geelgroene bloemetjes.
10. Alchemilla mollis (vrouwenmantel) - Dit is een fraaie randplant met gele wolkachtige bloemen. Een standplaats
in de zon of halfschaduw is hem om het even en zelfs als hij niet bloeit is het een aanwinst met z’n fraaie blad. Lelijk
blad kan gewoon afgeknipt worden.
11. Heuchera ‘Mocha’ (purperklokje) - Het purperklokje heeft prachtig dieprood blad heeft met een fluwelen waas.
Zet deze plant niet in de volle zon want daar kan hij niet goed tegen. Hij houdt in de winter een groot deel van zijn
blad. De piepkleine witte bloemen verschijnen in grote aantallen aan lange stelen.
12. Geranium ‘Anne Thomson’ (ooievaarsbek) - De cultivar ‘Anne Thomson’ is een lage soort met geelgroen blad en
intens roze bloemen met een zwart hart. De plant bloeit uitzonderlijk lang. Met de rankende stengels is het een
uitstekende weefplant. ‘Anne’ houdt van zon en doorlatende niet te droge grond.
13. Rosa ‘Schneewittchen’ (witte trosroos) - Deze witte roos is veelzijdig want hij is verkrijgbaar als leivorm, struik
of op stam. zijn nogal veeleisend: ze willen zon, voedselrijke grond en ze willen vocht. Ze houden van een luchtige
standplaats waar de wind de bladeren droog waait. De plant wordt bijna een meter hoog en moet in maart
gesnoeid worden. Als klimroos kan de plant tot 5 meter groeien.
14. Hemerocallis ’Ed Murray’ (daglelie) - De ’Ed Murray’ heeft kastanjebruine bloemen aan lange stelen. In het hart
bevindt zich een groengele ’keel’. Daglelies willen minimaal zes uur zon per dag. Elke bloem bloeit slechts één dag,
maar omdat één stengel soms wel dertig knoppen heeft, houdt de bloei wekenlang aan.
15. Buddleja davidii ‘Nanho Blue’ (vlinderstruik) - De naam vlinderstruik zegt genoeg. In de zomer tiereliert het van
de kleurrijke fladderaars als gehakkelde aurelia, dagpauwoog, atalanta en kleine vos die dol zijn op deze heester.
16. Persicaria amplexicaulis ‘JS Caliente’ (duizendknoop) - De duizendknoop heeft vele gezichten: groot, halfhoog,
bodembedekker en er zijn flinke woekeraars in de familie. Deze duizendknoop is een nieuwe cultivar met
warmrode bloemen. De plant stelt niet veel eisen aan de grond en gedijt in de volle zon en halfschaduw.
17. Phlox ‘Utopia’ (vlambloem) - Phloxen zijn onverwoestbaar zijn. ‘Utopia’ is een sterke hoge Phlox met heerlijk
geurende zachtroze bloemtrossen. De stelen kunnen aan de onderkant wat kaal worden maar een beetje creatieve
tuinier lost dat op door er andere planten voor te zetten.
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18. Helenium ‘Moerheim Beauty’ (zonnekruid) - Helenium of zonnekruid is een mooie, ouderwetse stevige plant
waar bijen dol op zijn. Aan de rand van het donkerbruine hart slingeren de kleine gele buisbloempjes die de bijen
lokken. De naam zegt het al, zonnekruid houdt van zon en niet al te droge gewone tuingrond.
19. Hydrangea querifolia ‘Burgundi’ (eikenbladhortensia) - Een eikenbladhortensia heeft niet alleen mooie
roomwitte bloemen maar ook diep ingesneden blad. In de herfst kleurt het blad fraai donkerrood. De witte
bloempluimen verkleuren in de herfst langzaam naar roze. De struik staat het liefst in de halfschaduw in vochtige
grond.
20. Kalimeris incisa ’Madiva (zomeraster) - Deze vaste plant is buitengewoon sterk en maandenlang overdekt met
kleine ’margrietjes’. De onopvallende lila bloemen met hun gele hartjes zijn goed te combineren met andere
planten. Eventueel kun je Kalimeris begin mei toppen om de plant iets lager te houden.
21. Anemone x hybrida ‘Honorine Jobert’ (herfstanemoon) - Deze fraaie anemoon zorgt in de herfst voor licht en
vrolijkheid in de tuin. Met z’n heldere witte bloemen met een sprankelend geel hart bloeit hij als alle andere
planten zich klaarmaken om in winterslaap te gaan.
22. Sedum 'Matrona' (vetkruid) - Het is een ijzersterke plant die bloeit met grijspaarse bloemschermen. De stengels
zijn rozerood dat mooi kleurt bij het grijze blad. Ze houden van zon en arme, droge grond. Bijen en vlinders zijn er
dol op.
23. Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' (zonnehoed) - Deze Goldsturm bloeit als een zonnetje. De plant is tevreden met
gewone tuingrond en houdt van zon. Je kunt hem met zijnlange stengels wat stijf noemen, maar combineert
prachtig met siergras.
24. Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne' (prachtriet) - Grassen zijn rustgevend in de tuin. Ze ritselen en ruisen
in de wind en zijn ook de hele winter decoratief. Deze ‘Kleine Silberspinne’ krijgt in de zomer prachtige
zilverkleurige pluimen. Knip de plant in het voorjaar het gras terug tot 10 tot 15 cm. boven de grond.
25. Aster agertoides ‘Stardus’ (herfstaster) - Deze hoge herfstaster groeit in gewone tuingrond met prachtig
lichtpaarse stervormige bloemen. Als we zoals dit jaar een mooie nazomer hebben, genieten bijen en vlinders volop
van deze bloemen. Deze variëteit heeft geen last van meeldauw.
26. Hedera helix Arborescent (struikklimop) - De struikklimop lijkt sterk op de gewone klimop maar klimmen doet
hij niet. Ook het blad is minder puntig. De struik verrast je met geelgroene, ronde bloemschermen die heel
aantrekkelijk voor zweefvliegen, bijen en vlinders.
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