
Alchemilla mollis
vak:
Planttype: Vaste plant
Nederlandse naam: Vrouwenmantel
Familie: Rosaceae
Herkomst: Midden- en Zuid-Europa, Azie
Winterhardheid: 
     uitstekend (-34 tot -29 °C), USDA zone 4

Kenmerken
Bloemkleur: geel
Bloeivorm: losse pluimen, overhangend
Bloeitijd: juni-augustus
Hoogte blad: 30 cm
Hoogte bloem: 40 cm
Groeiwijze: polvomend
Blad/loof: bladverliezend, grijsgroen, behaard, dauwdruppels
Grondsoort: elke goede tuingrond
Licht: zon of schaduw

Aantekeningen
De plant is vooral na een regenbui of in de vroege ochtend erg mooi als de regen- of 
dauwdruppels op het blad blijven liggen. Na de bloei kan de plant vlak boven de grond worden 
afgeknipt (en dan goed bemest) waarna er weer mooi fris blad verschijnt dat tot ver in het najaar 
ook mooi blijft.


Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan 
het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.
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Allium 'Mount Everest'
vak:
Planttype: Bol-/knolgewas
Nederlandse naam: Sierui
Familie: Amaryllidaceae
Winterhardheid: 
     uitstekend (-34 tot -29 °C), USDA zone 4

Kenmerken
Bloemkleur: romwit
Bloeivorm: bolvormige bloeiwijze
Bloeitijd: mei-juni
Hoogte blad: 30-50 cm
Hoogte bloem: 100-125 cm
Groeiwijze: polvormend
Blad/loof: bladverliezend, glanzend groen
Grondsoort: goed doorlatende grond
Licht: zon tot halfschaduw
Plantdiepte: 15-20 cm

Onderhoud
Wanneer: April-Juni

Wat: De plant na de bloei laten afsterven, het loof pas verwijderen als het helemaal 
afgestorven is.
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Allium aflatunense 'Purple Sensation'
vak:
Planttype: Bol-/knolgewas
Nederlandse naam: Sierui
Familie: Amaryllidaceae
Synoniem: 
     Allium hollandicum 'Purple Sensation'
     Allium 'Purple Sensation'
Winterhardheid: 
     uitstekend (-34 tot -29 °C), USDA zone 4

Kenmerken
Bloemkleur: paars
Bloeivorm: grote bolvormige bloeiwijze
Bloeitijd: mei-juni
Hoogte blad: 30 cm
Hoogte bloem: 70-80 cm
Groeiwijze: polvormend
Blad/loof: bladverliezend, glanzend groen
Grondsoort: goed doorlatende grond
Licht: zon tot halfschaduw
Plantdiepte: 7-10 cm

Aantekeningen
De bloemen van deze cultivar zijn donkerder gekleurd.

Onderhoud
Wanneer: April-Juni

Wat: De plant na de bloei laten afsterven, het loof pas verwijderen als het helemaal 
afgestorven is.
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Amsonia 'Blue Ice'
vak:
Planttype: Vaste plant
Familie: Apocynaceae
Herkomst: Amsonia montana × ?
Winner: White Flower Farm, Connecticut
Winterhardheid: 
     redelijk (-18 tot -12 °C), USDA zone 7

Kenmerken
Bloemkleur: lilablauw met donkere bloembuis
Bloeivorm: stervormig, in bolronde trossen
Bloeitijd: mei-juni
Hoogte: 40 cm
Groeiwijze: compact
Blad/loof: bladverliezend, groen
Grondsoort: humusrijke grond
Licht: zon tot halfschaduw

Aantekeningen
Dit is een fraaie Amsonia met goed gekleurde bloemen en een lage groeiwijze.

Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan 
het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.
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Anemone hupehensis 'Splendens'
vak:
Planttype: Vaste plant
Cultivargroep: Autumn Single groep
Nederlandse naam: Herfstanemoon
Familie: Ranunculaceae
Winner: L. Lindner, Eisenach, vóór 1920
Synoniem: Anemone 'Splendens'
Winterhardheid: 
     goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6

Kenmerken
Bloemkleur: paarsroze, 2 bloemblaadjes iets donkerder gekleurd
Bloeivorm: enkel, 5,5-6,5 cm doorsnee
Bloeitijd: augustus-oktober
Hoogte blad: 40 cm
Hoogte bloem: 80 cm
Groeiwijze: opgaand, vrij los
Blad/loof: bladverliezend, groen
Grondsoort: humusrijke, goed doorlatende grond
Licht: liefst geen volle zon

Aantekeningen
Deze cultivar heeft een losse groeiwijze en valt makkelijk open. Hierdoor heeft hij geen sterren 
gekregen bij de keuring in 2000.


bron: Dendroflora nr 38 (2001)

Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan 
het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.
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Aster divaricatus
vak:
Planttype: Vaste plant
Nederlandse naam: Aster
Familie: Compositae
Herkomst: oosten van VS
Winterhardheid: 
     uitstekend (-34 tot -29 °C), USDA zone 4

Kenmerken
Bloemkleur: wit met een klein geel hartje
Bloeivorm: stervormig
Bloeitijd: juli-september
Hoogte: 60 cm
Groeiwijze: opgaand
Blad/loof: bladverliezend, groen
Grondsoort: elke goede tuingrond
Licht: zon of schaduw

Aantekeningen
Dit is een zeer sterke plant die het zelfs op droge schaduwplaatsen nog wil groeien.

Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan 
het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.
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Aster ×frikartii 'Mönch'
vak:
Planttype: Vaste plant
Nederlandse naam: Herfstaster
Familie: Compositae
Herkomst: Aster thomsonii × Aster amellus
Winner: Carl Frikart, Stäfa, Zwitserland, 1920
Winterhardheid: 
     zeer goed (-29 tot -23 °C), USDA zone 5

Kenmerken
Bloemkleur: violetblauw met een geel hart
Bloeitijd: juli-oktober
Hoogte blad: 40 cm
Hoogte bloem: 70 cm
Groeiwijze: opgaand, soms wat losjes
Blad/loof: bladverliezend, groen
Snoei: in mei toppen om uiteenvallen te voorkomen
Grondsoort: doorlatende, voedzame grond, licht kalkhoudend
Licht: zon tot halfschaduw

Aantekeningen
Een mooie, lang bloeiende herfstaster met vrij grote bloemen die een geel hartje hebben. Geeft 
lang kleur aan de border: de bloei begint al half juli en gaat door tot aan de vorst.

Cultivars: 'Wunder von StÃ¤fa' bloeit blauwer dan 'MÃ¶nch', 'Jungfrau' is lichter van kleur en iets 
lager, 'Flora's Delight' is lager en iets minder winterhard.
Mooi in combinatie met bijvoorbeeld prachtriet (Miscanthus sinensis 'Ghana'), zonnehoed 
(Rudbeckia fulgida 'Goldsturm') en duizendknoop (Persicaria amplexicaulis).

Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan 
het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.
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Astilbe 'Sprite'
vak:
Planttype: Vaste plant
Cultivargroep: Simplicifolia groep
Nederlandse naam: Dwergastilbe
     Spirea
Familie: Saxifragaceae
Synoniem: Astilbe simplicifolia 'Sprite'
Winterhardheid: 
     goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6

Kenmerken
Bloemkleur: zachtroze
Bloeitijd: juni-augustus
Hoogte: 30 cm
Blad/loof: bladverliezend, donkergroen
Grondsoort: elke goede tuingrond
Licht: zon tot halfschaduw

Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan 
het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.
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Buddleja davidii 'Black Knight'
vak:
Planttype: Heester
Nederlandse naam: Vlinderstruik
Familie: Scrophulariaceae
Herkomst: Nederland
Winterhardheid: 
     goed (b) (-20 tot -18 °C), USDA zone 6b

Kenmerken
Bloemkleur: donker paars-purper, geurend
Bloeivorm: slanke tros
Bloeitijd: juli-augustus
Hoogte: 170 cm
Groeiwijze: opgaand
Blad/loof: bladverliezend, groen
Snoei: zie geslachts-info
Grondsoort: elke goede tuingrond
Licht: zon tot halfschaduw

Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant bloeit op éénjarig hout. Om een goede groei en bloei te krijgen is het 
raadzaam de plant elk voorjaar (begin maart) sterk terug te knippen tot op 30-50 cm boven 
de grond.
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Calamagrostis brachytricha
vak:
Planttype: Siergras
Nederlandse naam: Diamantgras
Familie: Poaceae
Synoniem: Achnatherum brachytrichum
     Stipa brachytricha
Winterhardheid: 
     goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6

Kenmerken
Bloemkleur: eerst lichtbruin, later zilverkleurig
Bloeivorm: losse zeer fijne aren
Bloeitijd: augustus-oktober
Hoogte: 90-120 cm
Groeiwijze: opgaand
Blad/loof: bladverliezend, groen
Grondsoort: goed doorlatende grond
Licht: zon tot halfschaduw

Aantekeningen
Er is veel verwarring over de juist naam. Ze worden wel eens ingedeeld bij Achnatherum , bij 
Calamagrostis of bij Stipa. De tijd zal het leren waarbij de plant uiteindelijk terecht komt. Dit is en 
blijft ondanks deze naamsverwarring Ã©Ã©n van de mooiste siergrassen. De pluimen zijn zeer 
fijn gevormd en toch mooi gevuld. De plant blijft, ook na een aantal jaren vaststaan een mooie 
pol.


Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant beslist niet voor de winter terugknippen. In het voorjaar kan de plant op 5 cm 
boven de grond worden afgeknipt.
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Carex morrowii 'Irish Green'
vak:
Planttype: Siergras
Nederlandse naam: Zegge
Familie: Cyperaceae
Winterhardheid: 
     redelijk (-18 tot -12 °C), USDA zone 7

Kenmerken
Bloemkleur: cremegeel
Bloeitijd: april-mei
Hoogte: 45 cm
Breedte: 30 cm
Groeiwijze: polvormend met schuin opstaand blad
Blad/loof: groenblijvend, donkergroen
Grondsoort: elke goede tuingrond
Licht: zon tot halfschaduw

Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant is groenblijvend, snoei is niet nodig. Hooguit kan af en toe het oude, lelijk 
geworden blad weggeknipt worden.

Marjolein Lanfermeijer   Tuinontwerp & Tuincoach   06-30877375
pagina 11



Carex testacea 'Prairie Fire'
vak:
Planttype: Siergras
Nederlandse naam: Oranjezegge
Familie: Cyperaceae
Winterhardheid: 
     redelijk (-18 tot -12 °C), USDA zone 7

Kenmerken
Hoogte: 40 cm
Breedte: 40-50 cm
Groeiwijze: polvormend met overhangend blad
Blad/loof: groen, verkleurend naar oranjerood
Grondsoort: elke goede tuingrond
Licht: zon tot halfschaduw

Aantekeningen
Deze zegge heeft fraai verkleurend blad.

Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant beslist niet voor de winter terugknippen. In het voorjaar kan de plant op 5 cm 
boven de grond worden afgeknipt.
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Chasmanthium latifolium
vak:
Planttype: Siergras
Nederlandse naam: Plataargras
Familie: Poaceae
Synoniem: Uniola latifolia
Winterhardheid: 
     goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6

Kenmerken
Bloemkleur: groen, verbloeiend naar roze tot koperkleurig
Bloeivorm: overhangende aren met platte aren
Bloeitijd: augustus-september
Hoogte: 100 cm
Breedte: 45 cm
Groeiwijze: los polvormend, vaasvormig
Blad/loof: bladverliezend, groen
Grondsoort: humusrijke, goed doorlatende grond
Licht: zon of schaduw

Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant beslist niet voor de winter terugknippen. In het voorjaar kan de plant op 5 cm 
boven de grond worden afgeknipt.
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Chelone obliqua
vak:
Planttype: Vaste plant
Nederlandse naam: Schildpadbloem
Familie: Plantaginaceae
Herkomst: Zuidoost-U.S.A.
Winterhardheid: 
     goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6

Kenmerken
Bloemkleur: lilaroze
Bloeivorm: opstaande aren
Bloeitijd: juli-september
Hoogte: 70 cm
Groeiwijze: opgaand
Blad/loof: bladverliezend, donkergroen
Grondsoort: elke goede tuingrond
Licht: zon of schaduw

Aantekeningen
Als deze plant het naar zin heef gaat hij steeds een grotere pol maken. In het voorjaar kijken waar 
die naar boven komt en eventueel de plant iets terug nemen. 

Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan 
het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.
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Choisya 'Aztec Pearl'
vak:
Planttype: Heester
Nederlandse naam: Mexicaans oranjebloesem
Familie: Rutaceae
Herkomst: Choisya ternata × Choisya dumosa 
var. arizonica
Winner: 
     Peter Moore, Hilliers Nurseries, Engeland, 
1989
Synoniem: Choisya ternata 'Aztec Pearl'
Winterhardheid: 
     redelijk (b) (-15 tot -12°C), USDA zone 7b
Kenmerken
Bloemkleur: wit, geurend
Bloeivorm: in trossen
Bloeitijd: mei-juni
Hoogte: 100-150 cm
Groeiwijze: breed opgaand
Blad/loof: groenblijvend, groen, smal en lang
Grondsoort: humusrijke, goed doorlatende grond
Licht: zon tot halfschaduw

Aantekeningen
Dit is een opzettelijke kruising tussen Choisya ternata en Choisya dumosa var. arizonica. De 
eerste is een fors groeiende struik uit Mexico, de tweede een dwergachtige  struik uit Arizona 
waar hij groeit in droge gebieden.


Onderhoud
Wanneer: Maart-Juli

Wat: De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men 
in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te 
behouden.
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Deschampsia cespitosa 'Goldtau'
vak:
Planttype: Siergras
Nederlandse naam: Ruwe smele
Familie: Poaceae
Herkomst: Europa
Winterhardheid: 
     zeer goed (-29 tot -23 °C), USDA zone 5

Kenmerken
Bloemkleur: goudgeel, verbloeiend naar zilverig wit
Bloeivorm: zeer losse, wolkachtige pluimen
Bloeitijd: juni-augustus
Hoogte blad: 60 cm
Hoogte bloem: 70-90 cm
Breedte: 80 cm
Groeiwijze: polvormend
Blad/loof: bladverliezend, groen
Grondsoort: elke goede tuingrond
Licht: zon tot halfschaduw

Aantekeningen
Deze cultivar blijft iets lager als de soort.

Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant beslist niet voor de winter terugknippen. In het voorjaar kan de plant op 5 cm 
boven de grond worden afgeknipt.
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Deutzia compacta 'Lavender Time'
vak:
Planttype: Heester
Nederlandse naam: Bruidsbloem
Familie: Hydrangeaceae
Herkomst: Frankrijk
Winterhardheid: 
     goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6

Kenmerken
Bloemkleur: roze, lila
Bloeitijd: mei
Hoogte: 120-150 cm
Blad/loof: bladverliezend
Grondsoort: normaal, zware klei
Vochtigheid: normaal
Licht: half schaduw, zon
Bijzonderheden: fraaie lilaroze bloei

Onderhoud
Wanneer: mei-Juni, na de bloei

Wat: Direkt na de bloei de uitgebloeide takken terugknippen tot op sterke nieuwe scheuten. 
Ook enkele oude takken kort terugsnoeien tot op 10 cm boven de grond. Hierdoor wordt de 
struik voortdurend verjongd.
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Fagus sylvatica
vak:
Planttype: Boom
Nederlandse naam: Gewone beuk
     Beuk
Familie: Fagaceae
Herkomst: Europa, Inheems
Winterhardheid: 
     goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6

Kenmerken
Bloemkleur: gelig groen, niet opvallend
Bloeitijd: mei
Hoogte: tot 25 mtr
Groeiwijze: breed opgaand, kan zeer grote boom worden
Blad/loof: bladverliezend, glimmend groen, in de herfst geel
Vrucht: kleine bolsters met daarin eetbare nootjes
Grondsoort: elke goede tuingrond
Licht: zon of schaduw

Aantekeningen
De gewone beuk wordt vaak als boom aangeplant, en kan dan zeer oud worden. Het enige waar 
de boom een hekel aan heeft is zon op de bast. Daarom mogen de bomen ook niet 'opgestamd' 
worden. De plant wordt ook veel als haag gebruikt waarbij het bruin verkleurde blad de gehele 
winter aan de plant blijft hangen totdat in het voorjaar de plant weer uitloopt.


Onderhoud
Wanneer: maart-juli

Wat: De boom hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de boom in model te houden kan 
men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de boom 
te behouden.
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Geranium 'Gerwat' (ROZANNE)
vak:
Planttype: Vaste plant
Nederlandse naam: Ooievaarsbek
Familie: Geraniaceae
Herkomst: G. himalayense × G. wallichianum 
'Buxton's Variety'
Winner: 
     Donald en Rozanne Waterer, Somerset, 
Engeland 1990
Synoniem: Geranium 'Rozanne'
Winterhardheid: 
     redelijk (-18 tot -12 °C), USDA zone 7
Kenmerken
Bloemkleur: hemelsblauw, lichter hart, bij koel weer blauwer van kleur
Bloeivorm: schotelvormig, 4-6 cm
Bloeitijd: juni-oktober
Hoogte blad: 30 cm
Hoogte bloem: 40 cm
Breedte: 80-100 cm
Groeiwijze: bodembedekkend, luchtig vertakt, weefplant
Blad/loof: bladverliezend, groen, iets gemarmerd
Gebruik: borderplant, vakbeplanting
Grondsoort: elke goede tuingrond
Licht: zon tot halfschaduw

Aantekeningen
Deze hybride is gevonden in een tuin in het Engelse Somerset. Het is een zeer lang 
doorbloeiende plant. De plant is ook bekend onder de nam Geranium 'Jolly Bee'


Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan 
het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.
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Geum 'Bell Bank'
vak:
Planttype: Vaste plant
Nederlandse naam: Nagelkruid
Familie: Rosaceae
Winner: 
     effrey Smith, de Harlow Gardens,Engelnd
Winterhardheid: 
     zeer uitstekend (-40 tot -34 °C), USDA zone 
3

Kenmerken
Bloemkleur: koperkleurig roze
Bloeivorm: halfgevuld
Bloeitijd: mei-juli
Hoogte blad: 20-30 cm
Hoogte bloem: 50 cm
Groeiwijze: polvormend
Blad/loof: groenblijvend, groen
Grondsoort: elke goede tuingrond, niet uitdrogend
Licht: half schaduw tot zon

Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant is groenblijvend, snoei is niet nodig. Hooguit kan af en toe het oude, lelijk 
geworden blad weggeknipt worden.
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Gillenia trifoliata
vak:
Planttype: Vaste plant
Familie: Rosaceae
Herkomst: Noord-Amerika
Winterhardheid: 
     zeer goed (-29 tot -23 °C), USDA zone 5

Kenmerken
Bloemkleur: wit, kelk rood
Bloeivorm: stervormig, in losse pluimen
Bloeitijd: juni-augustus
Hoogte blad: 50 cm
Hoogte bloem: 100 cm
Groeiwijze: polvormend, opgaand
Blad/loof: bladverliezend, groen
Takken/bast: roodachtig
Grondsoort: humusrijke, goed doorlatende grond
Licht: liefst half schaduw

Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan 
het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.
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Hebe pinguifolia
vak:
Planttype: Heester
Nederlandse naam: Struikveronica
Familie: Plantaginaceae
Herkomst: Nieuw-Zeeland
Winterhardheid: 
     redelijk (a) (-18 tot -15°C), USDA zone 7a

Kenmerken
Bloemkleur: wit
Bloeivorm: korte dikke aartjes
Bloeitijd: juni-augustus
Hoogte: 30-40 cm
Groeiwijze: bolvormig
Blad/loof: groenblijvend, grijsgroen met rood randje aan het jonge blad
Grondsoort: humusrijke, goed doorlatende grond
Licht: zon tot halfschaduw

Aantekeningen
Een laag, wintergroen struikje met een spreidende groeiwijze. De kleine blaadjes zijn leerachtig 
en blauwgroen van kleur. Bloeit met witte aarvormige bloemetjes. Dit is een van de meest 
winterharde soorten Hebe. Mooi toe te passen in een heidetuin of rotstuin, maar ook heel mooi in 
een pot op het herfstterras.

Cultivars: 'Pagei' heeft nog blauwer blad, 'Sutherlandii' heeft kleiner grijsgroen blad.
Mooi in combinatie met bijvoorbeeld kruipfloks (Phlox Subulata- of Douglasii-groep), rotsanjer 
(Dianthus grationopolitanus) en tijm (Thymus).

Onderhoud
Wanneer: Maart-Juli

Wat: De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men 
in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te 
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Hedera helix
vak:
Planttype: Klimplant
Nederlandse naam: Gewone klimop
Familie: Araliaceae
Herkomst: Europa, Inheems
Winterhardheid: 
     goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6

Kenmerken
Bloemkleur: groengeel
Bloeivorm: in bolvormige bloemtrossen
Bloeitijd: september-oktober (pas na 10 jaar)
Hoogte: 10 meter
Blad/loof: groenblijvend
Vrucht: eerst groen, later zwart
Grondsoort: Alle, normaal
Vochtigheid: normaal
Licht: schaduw, half schaduw, zon
Standplaats: windbestendig

Aantekeningen
De gewone klimop is een sterke klimplant die goed in bomen kan groeien. De plant gaat pas na 
10-15 jaar bloeien. Deze bloeiende scheuten worden wel gestekt en de planten die hieruit 
groeien blijven struikvormig.


Onderhoud
Wanneer: zomer

Wat: Lange scheuten die in de weg zitten wegknippen. De plant hoeft verder niet gesnoeid 
te worden.
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Hydrangea paniculata 'Jane' (LITTLE LIME)
vak:
Planttype: Heester
Nederlandse naam: Pluimhortensia
Familie: Hydrangeaceae
Synoniem: Hydrangea paniculata Little Lime
Winterhardheid: 
     uitstekend (-34 tot -29 °C), USDA zone 4

Kenmerken
Bloemkleur: wit tot roomwit, in knop groenig, verbloeit iets roze
Bloeivorm: korte dikke volle tros, vrijwel uitsluitend steriele bloemen
Bloeitijd: juli-augustus
Hoogte: 60 cm, indien niet jaarlijks gesnoeid: 90-120 cm
Groeiwijze: forse struik, goed vertakkend
Blad/loof: bladverliezend, groen

Aantekeningen
Dit is een zeer compact groeiende cultivar met een fraaie bloei. De bloem begint limoenkleurig, 
maar opent daarna naar geheel wit. In de herfst kleuren de bloemen lichtroze. Indien de plant niet 
gesnoeid wordt, zal hij een hoogte bereiken van 90-10 cm. Als de plant jaarlijks in het vroege 
voorjaar gesnoeid wordt zal hij niet hoger groeien als 60 cm en toch rijk bloeien.


Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant bloeit op éénjarig hout. Om een goede groei en bloei te krijgen is het 
raadzaam de plant elk voorjaar (begin maart) sterk terug te knippen tot op 30-50 cm boven 
de grond.
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Hydrangea paniculata 'Limelight'
vak:
Planttype: Heester
Nederlandse naam: Pluimhortensia
Familie: Hydrangeaceae
Winner: 
     P. Zwijnenburg, Boskoop, Nederland, 1990
Winterhardheid: 
     uitstekend (-34 tot -29 °C), USDA zone 4

Kenmerken
Bloemkleur: wit tot roomwit, in knop groenig, verbloeit iets roze
Bloeivorm: korte dikke volle tros, vrijwel uitsluitend steriele bloemen
Bloeitijd: juli-augustus
Hoogte: 250-300 cm
Groeiwijze: forse struik, goed vertakkend
Blad/loof: bladverliezend, groen

Aantekeningen
De bloemtrossen lijken veel op Hydrangea paniculata 'Grandiflora', alleen zijn ze dikker en korter. 
Dit is een veelbelovende 'nieuwe' cultivar.


bron: Dendroflora nr. 37 (2000)

Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant bloeit op éénjarig hout. Om een goede groei en bloei te krijgen is het 
raadzaam de plant elk voorjaar (begin maart) sterk terug te knippen tot op 30-50 cm boven 
de grond.
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Itea virginica 'Henry's Garnet'
vak:
Planttype: Heester
Nederlandse naam: Bloemwilg
Familie: Iteaceae
Winner: 
     Josephine Henry, Pennsylvania, U.S.A., 
vóór 1986
Winterhardheid: 
     goed (a) (-23 tot -20 °C), USDA zone 6a

Kenmerken
Bloemkleur: wit, geurend
Bloeivorm: gedeeltelijk overhangende trossen van 12-15 cm lengte
Bloeitijd: mei-juni
Hoogte: 100-120 cm
Breedte: 100-120 cm
Groeiwijze: bossig opgaand
Blad/loof: bladverliezend, groen, in herfst roodbruin, lang aanblijvend
Grondsoort: elke goede tuingrond
Licht: halfschaduw tot zon

Aantekeningen
Dit is een redelijk compact groeiende plant met een intens paarsrode herfstkleur. De verkleuring 
begint reeds in september en het blad blijft tot eind november aan de plant. Deze vorm is 
geselecteerd op grotere bloemtrossen dan de soort. Ook is de herfstkleur mooier.


Onderhoud
Wanneer: Maart-Juli

Wat: De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men 
in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te 
behouden.
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Knautia macedonica
vak:
Planttype: Vaste plant
Nederlandse naam: Beemdkroon
Familie: Caprifoliaceae
Synoniem: Scabiosa rumelica
Winterhardheid: 
     goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6

Kenmerken
Bloemkleur: donkerroze tot bordeauxrood
Bloeitijd: juli-september
Hoogte: 50-70 cm
Groeiwijze: opgaand
Blad/loof: bladverliezend, groen
Grondsoort: elke goede tuingrond
Licht: zon tot halfschaduw

Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan 
het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.
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Kniphofia uvaria Alcazar
vak:
Planttype: Vaste plant
Nederlandse naam: Fakkellelie
Familie: Xanthorrhoeaceae
Winterhardheid: 
     redelijk (-18 tot -12 °C), USDA zone 7

Kenmerken
Bloeivorm: opstaande aren
Hoogte bloem: 100-140 cm
Groeiwijze: polvormend
Blad/loof: in zachte winters groenblijvend, grijsgroen
Grondsoort: goede doorlatende grond
Licht: zon tot halfschaduw

Aantekeningen
Deze plant is in groen of geel leverbaar en een echte liefhebbersplant.

Onderhoud
Maart

Wat: het blad is niet altijd even mooi vandaar dat ik deze graag tussen de planten zet. Het 
leijke blad kan je na de bloei van de plant weghalen en eventueel aan het einde van het jaar 
nog een keer herhalen.
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Lavatera 'Candy Floss'
vak:
Planttype: Vaste plant
Nederlandse naam: Bekerbloem
Familie: Malvaceae
Winterhardheid: 
     matig (-12 tot -7 °C), USDA zone 8

Kenmerken
Bloemkleur: roze
Bloeitijd: juli, augustus september
Hoogte: 150 cm
Blad/loof: bladverliezend
Grondsoort: normaal
Vochtigheid: normaal
Licht: half schaduw, zon
Bijzonderheden: rijke bloei, wordt forse plant

Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan 
het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.
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Liatris spicata
vak:
Planttype: Vaste plant
Nederlandse naam: Prachtschaarde
     God's vergissing
Familie: Compositae
Winterhardheid: 
     uitstekend (-34 tot -29 °C), USDA zone 4

Kenmerken
Bloemkleur: paarsviolet
Bloeitijd: juli-september
Hoogte: 75-100 cm
Blad/loof: bladverliezend, groen, smal
Grondsoort: doorlatende tuingrond, ’s winters niet te nat
Licht: zon tot halfschaduw

Aantekeningen
Een sterke vaste plant met een aparte vorm. Het grasachtige blad zit rondom stevige stengels. 
De bloemen in een lange aar die van bovenaf begint te bloeien. Mooi voor verticale accenten in 
de border. De plant is geliefd in prairiebeplantingen. Trekt veel vlinders.

Cultivars: 'Kobold' blijft lager en heeft korte aren , 'Alba' en 'Floristan Weiss' bloeien wit, de 
laatste bloeit iets sierlijker en is zuiver wit, 'Floristan Violett' bloeit violet.
Mooi in combinatie met zonnehoed (Echinacea), zonnekruid (Helenium), meisjesogen (Coreopsis) 
en siergrassen zoals zegge (Carex muskingumensis) en vingergras (Panicum).

Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan 
het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.
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Lythrum salicaria 'Robert'
vak:
Planttype: Vaste plant
Nederlandse naam: Kattestaart
Familie: Lythraceae
Winterhardheid: 
     uitstekend (-34 tot -29 °C), USDA zone 4

Kenmerken
Bloemkleur: roze
Bloeitijd: juni, juli, augustus
Hoogte: 70 cm
Blad/loof: bladverliezend, groen
Grondsoort: normaal, veen
Vochtigheid: normaal, nat
Licht: zon
Bijzonderheden: trekt  en vlinders, helderroze

Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan 
het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.
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Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne'
vak:
Planttype: Siergras
Nederlandse naam: Prachtriet
Familie: Poaceae
Winner: Ernst Pagels, Duitsland
Winterhardheid: 
     goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6

Kenmerken
Bloemkleur: zilverig roze
Bloeivorm: smalle pluimen
Bloeitijd: augustus-oktober
Hoogte: 140-160 cm
Hoogte blad: 100 cm
Hoogte bloem: 140 cm
Breedte: 100 cm
Groeiwijze: bossig, oudere planten lijken op een poef
Blad/loof: bladverliezend, groen met witte middennerf
Grondsoort: elke goede tuingrond
Licht: zon tot half schaduw

Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant beslist niet voor de winter terugknippen. In het voorjaar kan de plant op 5 cm 
boven de grond worden afgeknipt.
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Nepeta faassenii (×)
vak:
Planttype: Vaste plant
Nederlandse naam: Kattekruid
Familie: Lamiaceae
Herkomst: 
     Nepeta racemosa × Nepeta nepetella
Synoniem: Nepeta mussinii HORT.
     Nepeta pseudomussinii
Winterhardheid: 
     zeer goed (-29 tot -23 °C), USDA zone 5

Kenmerken
Bloemkleur: paarsblauw
Bloeivorm: pluim- tot aarvormig
Bloeitijd: juni-september
Hoogte: 40-50 cm
Groeiwijze: breed opgaand
Blad/loof: bladverliezend, grijsgroen, geurend
Grondsoort: goed doorlatende grond
Licht: zon tot halfschaduw

Aantekeningen
Deze kruising is ontstaan in cultuur, ca. 1853, maar pas in 1939 benaamd. Er bestaat veel 
verwarring over een aantal cultivars die tot deze plant behoorden, daarom is besloten deze 
cultivars in de cultivargroep Faassenii Groep onder te brengen.


bron: Dendroflora nr 38 (2001)

Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan 
het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.
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Omphalodes verna
vak:
Planttype: Vaste plant
Nederlandse naam: 
     Amerikaanse vergeet-mij-niet
Familie: Boraginaceae
Herkomst: Centraal-Europa
Winterhardheid: 
     goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6

Kenmerken
Bloemkleur: blauw
Bloeitijd: april, mei
Hoogte: 15 cm
Blad/loof: bladverliezend, groen
Grondsoort: normaal, veen
Vochtigheid: normaal
Licht: schaduw, half schaduw

Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant is groenblijvend, snoei is niet nodig. Hooguit kan af en toe het oude, lelijk 
geworden blad weggeknipt worden.
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Pennisetum alopecuroides
vak:
Planttype: Siergras
Nederlandse naam: Lampenpoetsersgras
     Flesseborstelgras
Familie: Poaceae
Synoniem: Pennisetum compressum
Winterhardheid: 
     redelijk (b) (-15 tot -12°C), USDA zone 7b

Kenmerken
Bloemkleur: rozegeel
Bloeivorm: opstaande tot overhangende aren, gelijkend op flesseborstels
Bloeitijd: augustus-oktober
Hoogte blad: 70 cm
Hoogte bloem: 100 cm
Breedte: 100 cm
Groeiwijze: polvormend
Blad/loof: bladverliezend, groen
Gebruik: borderplant, potten en kuipen
Snoei: 15 cm boven de grond in het voorjaar
Grondsoort: vruchtbare, goed doorlatende grond
Licht: zon tot halfschaduw

Aantekeningen
Niet te lang wachten met snoeien want dan knip je het nieuwe loof wat je al kan zien ook weg en 
dat is zonde. 

Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant beslist niet voor de winter terugknippen. In het voorjaar kan de plant op 5 cm 
boven de grond worden afgeknipt.
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Persicaria amplexicaulis 'Pink Elephant'
vak:
Planttype: Vaste plant
Nederlandse naam: Duizendknoop
Familie: Polygonaceae
Winner: Chris Ghyselen, Beernen, Belgie, 2006
Winterhardheid: 
     zeer goed (-29 tot -23 °C), USDA zone 5

Kenmerken
Bloemkleur: zachtroze
Bloeivorm: dunne, opstaande aren
Bloeitijd: juli-oktober
Hoogte blad: 50-80 cm
Hoogte bloem: 70-90 cm
Groeiwijze: breed opgaand, forse plant
Blad/loof: bladverliezend, groen
Grondsoort: elke goede tuingrond
Licht: zon tot halfschaduw

Aantekeningen
Deze cultivar valt op door de lage en compacte groeiwijze. De bloemen zijn zachtroze en vaak zit 
er een knikje in de bloemaar. De plant is niet heel sterk, maar heeft wel een unieke bloemkleur.


Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan 
het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.
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Polemonium caeruleum
vak:
Planttype: Vaste plant
Nederlandse naam: Jacobsladder
Familie: Polemoniaceae
Winterhardheid: 
     extreem (-45 tot -40 °C), USDA zone 2

Kenmerken
Bloemkleur: blauw
Bloeitijd: juli-september
Hoogte: 50-70 cm
Groeiwijze: polvormend
Blad/loof: bladverliezend, groen, fijn gedeeld
Grondsoort: elke goede tuingrond
Licht: zon tot halfschaduw

Aantekeningen
De jacobsladder is een probleemloze vaste plant die midden in de zomer voor veel kleur zorgt. 
Het blad is geveerd en frisgroen. De bloemen staan in forse tuilen die ruim boven het blad 
uitsteken.


Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan 
het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.
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Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'
vak:
Planttype: Boom
Nederlandse naam: Bolacacia
Familie: Leguminosae
Herkomst: Oostenrijk
Winterhardheid: 
     zeer goed (a) (-29 tot -26 °C), USDA zone 
5a

Kenmerken
Hoogte: 200-400 cm, afhankelijk van de stamhoogte
Groeiwijze: bolvormig
Blad/loof: bladverliezend, lichtgroen, fijn verdeelt
Takken/bast: doornen
Snoei: kan jaarlijks gesnoeid worden
Grondsoort: elke goede tuingrond
Licht: zon tot halfschaduw

Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: In het voorjaar kan de plant kort teruggeknipt worden (knotten), maar hij kan ook in 
bolvorm gesnoeid worden. Het knotten kan ook om het jaar gedaan worden.
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Rodgersia 'Die Stolze'
vak:
Planttype: Vaste plant
Nederlandse naam: Schout-bij-nacht
Familie: Saxifragaceae
Winner: Ernst Pagels
Synoniem: Rodgersia henrici 'Die Stolze'
Winterhardheid: 
     goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6

Kenmerken
Bloemkleur: roze
Bloeivorm: opstaande, losse pluim
Bloeitijd: juni-juli
Hoogte blad: 50-70 cm
Hoogte bloem: 90-120 cm
Groeiwijze: opgaand
Blad/loof: bladverliezend, donkergroen, bij uitlopen bruin
Grondsoort: humusrijke grond
Licht: zon of schaduw

Aantekeningen
Een fraaie selectei uit Rodgersia pinnata met een meer sprekende kleur.

Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan 
het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.
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Salix alba 'Chermesina'
vak:
Planttype: Boom
Nederlandse naam: Knotwilg
Familie: Salicaceae
Herkomst: Duitsland, circa 1840
Winterhardheid: 
     uitstekend (-34 tot -29 °C), USDA zone 4

Kenmerken
Bloemkleur: groengele katjes
Bloeitijd: april-mei
Hoogte: 35 meter
Groeiwijze: fors opgaand, wordt een grote boom
Blad/loof: bladverliezend, zilvergrijs
Takken/bast: geel tot roodbruin, neiging tot afhangend
Gebruik: o.a. als knotwilg en griendhout voor diverse doeleinden
Snoei: maximaal om de 4 jaar afzetten
Grondsoort: alle voorkomende grondsoorten
Vochtigheid: vocht is een levensvoorwaarde
Licht: zon tot halfzon

Aantekeningen
Deze fraaie wilg wordt veel als knotwilg gebruikt. Hierbij worden alle takken om de 2-3 jaar 
afgezaagd. Hierdoor is de boom ook in een kleinere tuin te gebuiken. Vooral in de winter vallen 
de geeloranje takken op.


Onderhoud
Wanneer: maart-juli

Wat: De boom hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de boom in model te houden kan 
men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de boom 
te behouden.
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Salvia verticillata 'Purple Rain'
vak:
Planttype: Vaste plant
Nederlandse naam: Kranssalie
     Salie
Familie: Lamiaceae
Herkomst: Nederland, rond 1990
Synoniem: Salvia regeliana 'Purple Rain'
Winterhardheid: 
     goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6

Kenmerken
Bloemkleur: donkerpaars
Bloeivorm: vetakte aren, iets doorbuigend
Bloeitijd: juli-september, vooral bij verwijderen oude bloemstengels
Hoogte blad: 40 cm
Hoogte bloem: 60 cm
Groeiwijze: opgaand
Blad/loof: middelgroen, behaard
Grondsoort: elke goede tuingrond
Licht: halfschaduw tot zon

Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan 
het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.
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Sambucus nigra 'Eva' (BLACK LACE)
vak:
Planttype: Heester
Nederlandse naam: Roodbladige vlier
Familie: Adoxaceae
Winner: East Malling Research, Kent, 
Engeland
Synoniem: Sambucus nigra Black Lace
Winterhardheid: 
     zeer goed (-29 tot -23 °C), USDA zone 5

Kenmerken
Bloemkleur: lichtroze, in knop roze
Bloeitijd: mei-juni
Hoogte: 200-300 cm
Groeiwijze: fors opgaand
Blad/loof: bladverliezend, donker purperbruin, fijn gedeeld
Vrucht: zwart
Grondsoort: elke grondsoort
Licht: zon tot halfschaduw

Onderhoud
Wanneer: Maart-Juli

Wat: De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men 
in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te 
behouden.
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Sanguisorba obtusa
vak:
Planttype: Vaste plant
Nederlandse naam: Pimpernel
Familie: Rosaceae
Herkomst: Japan
Winterhardheid: 
     zeer goed (-29 tot -23 °C), USDA zone 5

Kenmerken
Bloemkleur: lilaroze
Bloeivorm: kromme aaartjes
Bloeitijd: juli-september
Hoogte: 50-75 cm
Hoogte blad: 50 cm
Hoogte bloem: 75-100 cm
Blad/loof: bladverliezend, blauwgroen
Grondsoort: elke goede tuingrond
Licht: zon tot halfschaduw

Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan 
het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.
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Sedum 'Herbstfreude'
vak:
Planttype: Vaste plant
Nederlandse naam: Hemelssleutel
     Vetkruid
Familie: Crassulaceae
Herkomst: S. telephium × S. spectabile
Synoniem: Sedum telephium 'Herbstfreude'
Winterhardheid: 
     zeer uitstekend (-40 tot -34 °C), USDA zone 
3

Kenmerken
Bloemkleur: donker rozerood, later rood
Bloeivorm: groot vlak scherm
Bloeitijd: augustus-oktober
Hoogte: 40-50 cm
Groeiwijze: polvormend, opgaand
Blad/loof: bladverliezend, grijsgroen
Grondsoort: elke goede tuingrond
Vochtigheid: vooral in de winter niet te nat
Licht: zon tot halfschaduw

Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan 
het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.
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Sesleria autumnalis
vak:
Planttype: Siergras
Nederlandse naam: Blauwgras
Familie: Poaceae
Winterhardheid: 
     goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6

Kenmerken
Bloemkleur: geelbruin
Bloeivorm: gesloten, ronde aren op lange stelen
Bloeitijd: april-mei
Hoogte blad: 30 cm
Hoogte bloem: 60 cm
Breedte: 35 cm
Groeiwijze: polvormend
Blad/loof: groenblijvend, grijsblauw
Grondsoort: goed doorlatende grond
Licht: zon tot halfschaduw

Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant is groenblijvend, snoei is niet nodig. Hooguit kan af en toe het oude, lelijk 
geworden blad weggeknipt worden.
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Stachys byzantina
vak:
Planttype: Vaste plant
Nederlandse naam: Ezelsoor
     Andoorn
Familie: Lamiaceae
Herkomst: Iran, Kaukasus
Synoniem: Stachys olympicus
Winterhardheid: 
     zeer goed (-29 tot -23 °C), USDA zone 5

Kenmerken
Bloemkleur: lilaroze
Bloeitijd: juli-augustus
Hoogte blad: 20 cm
Hoogte bloem: 50 cm
Groeiwijze: spreidend
Blad/loof: groenblijvend, zilvergrijs gehaard
Grondsoort: elke goede tuingrond
Licht: zon tot halfschaduw

Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant is groenblijvend, snoei is niet nodig. Hooguit kan af en toe het oude, lelijk 
geworden blad weggeknipt worden.
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Syringa meyeri 'Palibin'
vak:
Planttype: Heester
Nederlandse naam: Dwergsering
Familie: Oleaceae
Winterhardheid: 
     zeer goed (b) (-26 tot -23 °C), USDA zone 
5b

Kenmerken
Bloemkleur: paarsroze
Bloeivorm: kleine pluimen
Bloeitijd: mei-juni met nabloei in augustus-september
Hoogte: 80-100 cm
Groeiwijze: bolvormig, compact
Blad/loof: bladverliezend, groen, in de herfst roodpaars
Grondsoort: elke goede tuingrond
Licht: zon tot halfschaduw

Onderhoud
Wanneer: Maart-Juli

Wat: De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men 
in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te 
behouden.
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Veronica spicata 'Romiley Purple'
vak:
Planttype: Vaste plant
Nederlandse naam: Aar-ereprijs
Familie: Plantaginaceae
Herkomst: Europa
Winterhardheid: 
     zeer uitstekend (-40 tot -34 °C), USDA zone 
3

Kenmerken
Bloemkleur: paarsblauw
Bloeivorm: opstaande aren
Bloeitijd: juni-augustus
Hoogte: 50-60 cm
Blad/loof: bladverliezend, groen
Grondsoort: elke goede tuingrond
Licht: zon tot halfschaduw
Bijzonderheden: sterke plant event. sijbloem

Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan 
het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.
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Viburnum opulus 'Roseum'
vak:
Planttype: Heester
Nederlandse naam: Gewone sneeuwbal
Familie: Adoxaceae
Winterhardheid: 
     uitstekend (-34 tot -29 °C), USDA zone 4

Kenmerken
Bloemkleur: wit
Bloeivorm: bolvormig, alleen steriel bloemen
Bloeitijd: mei-juni
Hoogte: 200-250 cm
Blad/loof: bladverliezend, groen
Grondsoort: elke goede tuingrond
Licht: zon of schaduw

Onderhoud
Wanneer: Maart-Juli

Wat: De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men 
in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te 
behouden.
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Viburnum tinus 'Eve Price'
vak:
Planttype: Heester
Nederlandse naam: Lauriersneeuwbal
Familie: Adoxaceae
Winterhardheid: 
     matig (a) (-12 tot -9 °C), USDA zone 8a
Nachtvorstschade: 
     het jonge blad/loof licht gevoelig

Kenmerken
Bloemkleur: geurend, wit met roze zweem
Bloeivorm: in schermen
Bloeitijd: vanaf oktober tot april, bij niet vriezend weer
Hoogte: 180-200 cm
Groeiwijze: opgaand
Blad/loof: groenblijvend, groen
Vrucht: blauw, niet talrijk
Grondsoort: elke goede tuingrond
Licht: zowel lichte schaduw als zon
Standplaats: beschut tegen koude wind

Onderhoud
Wanneer: Maart-Juli

Wat: De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men 
in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te 
behouden.
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×Heucherella alba 'Bridget Bloom'
vak:
Planttype: Vaste plant
Nederlandse naam: Schuimklokje
Familie: onbekend
Herkomst: Engeland
Winner: Alan Bloom, Engeland
Winterhardheid: 
     zeer goed (-29 tot -23 °C), USDA zone 5

Kenmerken
Bloemkleur: roze
Bloeitijd: juni-september
Hoogte blad: 20-30 cm
Hoogte bloem: 50-60 cm
Blad/loof: bladverliezend, groen
Grondsoort: elke goede tuingrond
Licht: zon tot halfschaduw

Aantekeningen
Deze kruising tussen een Heuchera en Tiarella is wat sterker als de meeste Heuchera's 
Bovendien begint de plant al eerder in het seizoen te bloeien en is het blad ook wat sterker.


Onderhoud
Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan 
het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.
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