
Naam latijn Naam NL Prijs Potmaat Beschikbaar 

vanaf week

Type Bloemkleur Bladkleur Hoogte cm Bloeitijd Standplaats Omschrijving

Helianthus salicifolius (Wilgenblad) 

zonnebloem

3.50€       2 L 9 Vaste plant geel groen 200 augustus - oktober zon De bloemen van de vaste zonnebloem lijken erg 

veel op de eenjarige zonnebloem maar de 
Agapanthus africanus 'Black 

Magic' 

Afrikaanse lelie 3.00€       1 L 15 Kuipplant Donker paars Groen 80/120 juni - oktober Zon De donkerste Agapanthus die er momenteel te 

verkrijgen is. Bladverliezend.

Agapanthus africanus 'Twister' 

®

Afrikaanse lelie 3.00€       1 L 15 Kuipplant Blauw/wit Groen 70/80 juni - oktober Zon Een doorbloeiende tweekleurige 

bladverliezende Agapanthus.
Agapanthus 'Black Pantha' ® Afrikaanse lelie 3.00€       1 L 15 Kuipplant Donker paars Groen 75/100 juni - augustus Zon Bladhoudende Agapanthus die hele donker 

zwarte knoppen heeft. De bloem zelf is blauw.
Agapanthus 'Poppin Purple' Afrikaanse lelie 3.00€       1 L 15 Kuipplant Donker paars Groen 60/70 juni - september Zon Agapanthus Poppin' Purple heeft prachtige 

paarse bloemen. Het is een doorbloeid soort die 

in de winter zijn blad behoud.

Agapanthus 'Fireworks' Afrikaanse lelie 3.00€       1 L 22 Kuipplant Blauw/wit Groen 60 juni - oktober Zon Een doorbloeiende tweekleurige bladhoudende 

Agapanthus. De bloemen zijn een stuk groter 

als die van de 'Twister'

Aquilegia Black Barlow Akelei 2.50€       1 L 4 Vaste plant Paars Groen 60/80 mei - juni Zon Een Akelei met gevulde donkerpaarse bloemen. 

Staat graag in goed doorlatende grond.

Aquilegia 'Heavenly Blue' Akelei 2.50€       1 L 4 Vaste plant Paars met Wit Groen 60/80 mei - juni Zon Een Akelei met grote openstaande bloem en 

een mooie witte kelk en gele meeldraden. Staat 
Aquilegia Nora Barlow Akelei 2.50€       1 L 4 Vaste plant rood, roze, groen Groen 60/80 mei - juni Zon Een Akelei met dubbel rood, roze bloemen. 

Staat graag in goed doorlatende grond.

Aquilegia vulgaris 'Ruby Port' Akelei 2.50€       1 L 4 Vaste plant Rood Groen 60/80 mei - juni Zon Een Akelei met geheel dubbele rode bloemen. 

Staat graag in goed doorlatende grond.

Artemisia schmidtiana Silver 

Mound 

Alsum 2.00€       1 L

14

Vaste plant Geel zilver 20/30 juli - augustus Zon Silver Mound is een compacte groenblijvende 

vaste plant. Kan goed in de volle grond. 

Dianthus cruentis Anjer 3.00€       1,0 L 4 Vaste plant Roze/rood Groen 50/70 mei - augustus Zon Een hoge anjer met grasachtig blad. Mooi te 

combineren met Lavendel of siergras. Is in de 

winter groenblijvend.

Dianthus plumarius Pretty 

Becky 

Anjer 2.50€       1 L 10 Vaste plant Roze Groen 20/30 mei - juni Zon Een mooie laagblijvende anjer. Staat graag op 

een droge plek

Gorgonidium intermedium Aronskelk 10.00€     1L 15 Vaste plant groen/rood groen 50/70 juni - augustus halfschaduw Gorgonidium vormt grote glanzende bladeren 

die wel een meter groot kunnen worden. De 
Coniogramme emeiensis Bamboevaren 3.50€       1 L 15 Varen  - lichtgroen en groen 

strepenpatroon

70  - Halfschaduw, schaduw Een bijzondere halfgroene varen die echt een 

plekje verdiend in u schaduwtuin



Melittis melissophyllum 'Royal 

Velvet'

Bastaardmelisse, 

Bijenblad

3.00€       1 L 22 Vaste plant wit met lila groen 40/50 april - juli zon, halfschaduw Melittis melissophyllum 'Royal Velvet' het blad 

lijkt wel wat weg van dovennetel. En op het 

eerste gezicht niet echt een aantrekkelijke plant 

tot dat die gaat bloeien. De bloemen hebben 

wel wat weg van een orchidee. Prachtige grote 
Begonia boliviensis  Rivulet® 

Orange River 

Begonia 2.00€       13 cm rood 16 Kuipplant Oranje Rood 30/40 Mei - november Zon, halfschaduw, 

schaduw

Rivulet betekent een stroom van bloemen en 

dat is niet overdreven. Deze begonia begint in 

mei te bloeien en gaat door tot en met de 
Begonia boliviensis Bonaparte 

Night Fever Papaya

Begonia 2.00€       13 cm rood 16 Kuipplant Oranje Groen 30/40 Mei - november Zon, halfschaduw, 

schaduw

Een mooie hangbegonia voor in hangpotten.

Begonia boliviensis Glowing 

Embers™ Orange 

Begonia 2.00€       13 cm rood 16 Kuipplant Oranje Donkger groen 30/40 Mei - november Zon, halfschaduw, 

schaduw

Een donkerbladige begonia met fel oranje 

bloemen. De meest verkocht begonia op de 
Begonia boliviensis Groovy 

Mellow Yellow 

Begonia 2.00€       13 cm rood 16 Kuipplant Geel Groen 30/40 Mei - november Zon, halfschaduw, 

schaduw

Een mooie geelbloeiende, grootbloemige 

hangbegonia voor in pot en hangpot.
Begonia boliviensis Groovy 

Rose

Begonia 2.00€       13 cm rood 16 Kuipplant Roze Groen 30/40 Mei - november Zon, halfschaduw, 

schaduw

Een mooie rozebloeiende, grootbloemige 

hangbegonia voor in pot en hangpot
Begonia boliviensis Rivulet® 

Dragoste 

Begonia 2.00€       13 cm rood 16 Kuipplant Witte bloem met rood 

schutblad

Groen 30/40 Mei - november Zon, halfschaduw, 

schaduw

Rivulet betekent een stroom van bloemen en 

dat is niet overdreven. Deze begonia begint in 
Begonia boliviensis Rivulet® 

Nogat

Begonia 2.00€       13 cm rood 16 Kuipplant Roze Groen 30/40 Mei - november Zon, halfschaduw, 

schaduw

Rivulet betekent een stroom van bloemen en 

dat is niet overdreven. Deze begonia begint in 

mei te bloeien en gaat door tot en met de 
Begonia semperflorens 

Doublet® Red 

Begonia 2.00€       13 cm rood 16 Kuipplant Roze Rood/groen 40/50 Mei - november Zon, halfschaduw, 

schaduw

Een rechtopgaande begonia met dubbele bloem 

en mooi donker glimmend blad.

Begonia semperflorens 

GO!Early F1 Mix 

Begonia 2.00€       13 cm rood 16 Kuipplant Mix groen 30 Mei - november Zon, halfschaduw, 

schaduw

Een mooie kleurenmix knolbegonia's bloeien en 

tot de eerste nachtvorst.
Begonia x hybrida Dragon 

Wing® Red 

Begonia 2.00€       1,5 L 16 Kuipplant Rood Donkergroen 50/60 Juni - november Zon, halfschaduw, 

schaduw

Een mooie grote begonia. De overhangende 

groeiwijze en rijke bloei geschikt voor grote 

potten. Deze begonia heeft weinig verzorging 
Begonia x hybrida Funky® 

Orange 

Begonia 2.00€       13 cm rood 16 Kuipplant Oranje Groen 30 Mei - november Zon, halfschaduw, 

schaduw

Een mooie dubbelbloemige, kleinblijvende 

hangbegonia.

Begonia x hybrida Funky® Pink Begonia 2.00€       13 cm rood 16 Kuipplant Roze Groen 30 Mei - november Zon, halfschaduw, 

schaduw

Een mooie dubbelbloemige, kleinblijvende 

hangbegonia.
Begonia x hybrida Megawatt™ 

Rose Bronze Leaf 

Begonia 2.00€       1,5 L 16 Kuipplant Roze Donkergroen 50/60 juni - november Zon, halfschaduw, 

schaduw

Een mooie grote begonia. De overhangende 

groeiwijze en rijke bloei geschikt voor grote 
Monarda 'Jacob Cline'

Bergamotplant
3.00€       1,5 L 4 Vaste plant rood groen 75/120 juli - september zon, halfschaduw Bergamotplant is een mooie borderplant met 

aromatisch blad en opvallende bloemen in 
Monarda 'Vens Queen of the 

Night'

Bergamotplant 3.00€       1,5 L 4 Vaste plant donker paars groen 100/120 juli - september zon, halfschaduw Bergamotplant is een mooie borderplant met 

aromatisch blad en opvallende bloemen in 
Monarda Bee-Free

Bergamotplant
2.50€       1 L 14 Vaste plant paars groen 40/50 juli - september zon, halfschaduw Bergamotplant is een mooie borderplant met 

aromatisch blad en opvallende bloemen in 
Monarda  Bee-Happy

Bergamotplant
2.50€       1 L 14 Vaste plant rozerood groen 40/50 juli - september zon, halfschaduw Bergamotplant is een mooie borderplant met 

aromatisch blad en opvallende bloemen in 
Monarda  Bee-Lieve

Bergamotplant

2.50€       1 L 14 Vaste plant lichtroze groen 40/50 juli - september zon, halfschaduw Bergamotplant is een mooie borderplant met 

aromatisch blad en opvallende bloemen in 

prachtige kleuren. Monarda hybrida Bee-Lieve 
Monarda Bee-True 

Bergamotplant

2.50€       1 L 14 Vaste plant paarsroze groen 40/50 juli - september zon, halfschaduw Bergamotplant is een mooie borderplant met 

aromatisch blad en opvallende bloemen in 

prachtige kleuren. Monarda hybrida Bee-True 

heeft mooie paarseroze bloemen.
Monarda Bee-Bright

Bergamotplant
3.00€       1L 14 Vaste plant Wit groen 40/50 juli - september zon, halfschaduw Bergamotplant is een mooie borderplant met 

aromatisch blad en opvallende bloemen in 
Monarda Bee-Merry

Bergamotplant
3.00€       1L 14 Vaste plant rozerood groen 40/50 juli - september zon, halfschaduw Bergamotplant is een mooie borderplant met 

aromatisch blad en opvallende bloemen in 
Monarda Bee-Pretty Bergamotplant 3.00€       1L 14 Vaste plant Violet-blauw groen 40/50 juli - september zon, halfschaduw Bergamotplant is een mooie borderplant met 

Monarda Bee-Pure
Bergamotplant

3.00€       1L 14 Vaste plant Paarsviolet groen 40/50 julie - september zon, halfschaduw Bergamotplant is een mooie borderplant met 

aromatisch blad en opvallende bloemen in 
Centaurea Bella Bergkorenbloem 3.00€       1,5 L 4 Vaste plant licht roze Grijsgroen 40 juni - augustus Zon De plant is wintergroen en vormt in de jaren 

Centaurea Jordy Bergkorenbloem 2.50€       1L 4 Vaste plant Donker paars Grijsgroen 40/50 juni - augustus Zon, halfschaduw Centaurea Jordy houd van een goed 

doorlatende bodem en een zonnige plek.

Centaurea montana 'Black 

Sprite' ® 

Bergkorenbloem 1 L 22 Vaste plant Zwart Groen 30/40 Juni - juli Zon, halfschaduw Deze centaurea heeft mooie zwarte 

stervormige bloemen. Door de dikke penwortel 
Mitella breweri Bisschopsmuts 3.00€       1,5 L 4 Vaste plant licht groen groen 25 mei - juni halfschaduw Mitella breweri is wintergroen en heeft 

gekroesd blad en onopvallende wit/groene 
Amsonia tabernaemontana 

Blue Ice

Blauwe ster 3.50€       1,5 L 4 Vaste plant Lichtblauw Groen 40 mei - juni Zon, halfschaduw Blauwe ster is een goede droogtebestendige 

vaste plant. Die in een aantal jaren een mooie 

pol vormt. 

Acanthus x hybrida Whitewater Bonte Stekelige 

berenklauw

5.00€      1,5 L 12 Vast plant Roze Witbont 50/125 juli - september Halfschaduw Door het witte blad kan deze slecht in de volle 

zon staan in verband met zonnebrand.



Acanthus mollis Tasmanian 

Angel 

Bonte stekelige 

berenklauw

5.00€      1,5 L 24 Vast plant Roze Groen/geel of 

Groen/wit

50/125 juni - augustus Zon /Halfschaduw Halfwintergroene vaste plant met een 

opvallende opgaande roze bloei. En mooi 

opvallend bont blad.

Salvia nemorosa blaukónigin Bossalie 2.50€       1,5 L 1 Vaste plant Paars groen 30/50 juni - augustus zon Salvia nemorosa blaukónigin is een sterke plant 

met een aarvormige bloei in blauw. Bossalie 

staat graag in de volle zon in gewone tuingrond, 

eerder aan de droge dan aan de natte kant. 

Wanneer direct na de eerste bloei de 

uitgebloeide bloemen er uit knipt zorgt dit er 

voor dat Bossalie een tweede keer gaat bloeien. 

Salie trekken veel vlinders en andere insecten 

aan.

Salvia nemorosa Rosakóningin Bossalie 2.50€       1,5 L 1 Vaste plant Roze groen 30/50 juni - augustus zon Salvia nemorosa Rosakóningin is een sterke 

plant met een aarvormige bloei in roze. Bossalie 

staat graag in de volle zon in gewone tuingrond, 

eerder aan de droge dan aan de natte kant. 
Salvia nemorosa 'Schneehúgel Bossalie 2.50€       1,5 L 1 Vaste plant Salvia nemorosa blaukónigin is een sterke plant 

met een aarvormige bloei in blauw. Bossalie 

staat graag in de volle zon in gewone tuingrond, 
Salvia nemorosa Midnight 

Purple

Bossalie 2.50€       1 L 24 Vaste plant Paars groen 30/50 juni - augustus zon Salvia nemorosa Midnight Purple is een sterke 

plant met een aarvormige bloei in blauw. 

Bossalie staat graag in de volle zon in gewone 
Salvia nemorosa Midnight Rose Bossalie 2.50€       1 L 24 Vaste plant Roze groen 30/50 juni - augustus zon Salvia nemorosa Midnight Rose is een sterke 

plant met een aarvormige bloei in Roze. 

Bossalie staat graag in de volle zon in gewone 

tuingrond, eerder aan de droge dan aan de 
Phlomis cashmeriana Brandkruit 3.50€       1,5 L 4 Vaste plant zachtlila grijsgroen 50 juni - augustus zon Cashmeriana is een compacte plant met 

langwerpig grijsgroen, bijna viltig blad.  Phlomis 
Phlomis tub. Amazone Brandkruit 3.50€       1,5 L 20 Vaste plant zachtlila glanzend groen 120/150 juni - augustus zon Phlomis tub. Amazone is één van de grotere 

soorten Phlomis met langwerpig 

glanzendgroene bladeren.  Amazone vormt 

hoge stengels van wel één meter waaraan 

kransen van lilaroze bloemen bloeien. Hij heeft 

prachtige zaaddozen die de hele winter aan de 

plant blijven.

Orostachys i. 'Chinese Hat' Chinese clownsmuts 3.00€       1,5 L

16

Vaste plant creme wit grijs 20/30 september - oktober zon Een vetplantje uit Japan met een rozet van 

zilvergrijze spatelvormige bladeren, bloeit met 

cremekleurige aren. De plant sterft af na de 
Typhonium giganteum

Chinese voodoolelie
10.00€     

1,5 L 12
Knolgewas Rood groen 50 juni - september zon - halfschaduw Deze Aronskelk heeft pijlvormige groene 

bladeren op een hoge steel. De bloem komt 
Actaea Misty Blue Christoffelkruid 4.00€       1,5 L 20 Vast plant Wit Groen 50/60 juni - juli Halfschaduw/schaduw De bloei van deze Actaea is niet zo bijzonder. 

Maar de witte bessen in de herfst maken dit 

ruimschoots goed.

Dendranthema (R) 'Clara Curtis' Chrysant 3.00€       1,5 L 9 Vaste plant Roze Groen 70 augustus - oktober zon Is een mooie roze bloeiende herfstchrysant die 

van september tot oktober bloeid.
Dendranthema (R) 'Mary 

Stoker' 

Chrysant 3.00€       1,5 L 9 Vaste plant geel/oranje Groen 70 augustus - oktober zon Is een mooie warmgeel bloeiende 

herfstchrysant die van september tot oktober 

bloeit.

Dendranthema 'Red Velvet' Chrysant 3.50€       2 L 9 Vaste plant Rood Groen 70 augustus - oktober zon Is een mooie rood bloeiende herfstchrysant die 

van september tot oktober bloeit.
Lippia citriodora Citroen verbena 3.00€       1,5 L 4 Vaste plant Wit Groen 100/150 juni - augustus zon De bladeren van citroenverbena ruiken en 

smaken heerlijk naar Citroen. De verbena is 

matig winterhard. 

Cosmos bipinnatus Symphony 

Purple 

Cosmea 3.00€       1,5 L 12 Eenjarig Donker paars Groen 60/70 Mei - oktober Zon Een rijkbloeiende eenjarige die mooi in potten 

staat.

Craspedia globosa Golf™ 

Beauty 

Craspedia 2.50€       1,5 L 16 Eenjarig/vaste plant Geel Grijs/zilver 50/70 juni - september Zon De bloemen lijken net op gele golfballen. Erg 

leuk als snijbloem. Hij kan goed tegen zon en 
Dahlia coccinea Dahlietta® 

Rachel 

Dahlia 2.50€       1,5 L 16 Eenjarig/Knolgewas Oranje Groen 50 Mei - november Zon, halfschaduw Een mooie compacte oranje bloeiende dahlia. 

Ideaal voor in pot.

Dahlia coccinea Dahlietta® 

Surprise Demi 

Dahlia 2.50€       1,5 L 16 Eenjarig/Knolgewas Rozerood Groen 50 Mei - november Zon, halfschaduw Een mooie compacte tweekleurig roze 

bloeiende dahlia. Ideaal voor in pot.
Dahlia coccinea Gardenetta 

Dark Red

Dahlia 3.50€       2 L 16 Eenjarig/Knolgewas Rood Groen 50/70 Mei - november Zon, halfschaduw Een mooie groot en dubbel bloemige donker 

roodbloeiende dahlia. Erg mooi in de tuin. Of in 

een grote pot op het terras 



Dahlia coccinea Gardenetta 

Deep Orange 

Dahlia 3.50€       2 L 16 Eenjarig/Knolgewas Oranje Groen 50/70 Mei - november Zon, halfschaduw Een mooie groot en dubbel bloemige donker 

oranjebloeiende dahlia. Erg mooi in de tuin. Of 

in een grote pot op het terras 

Dahlia coccinea Gardenetta Fire Dahlia 3.50€       2 L 16 Eenjarig/Knolgewas Rode bloem met geel Groen 50 Mei - november Zon, halfschaduw Een mooie tweekleurige dahlia. De bloemen 

Dahlia coccinea Happy Days® 

Pink

Dahlia 2.50€       1,5 L 16 Eenjarig/Knolgewas Roze Groen 30/50 Mei - november Zon, halfschaduw Deze dahlia heeft mooi donker blad met 

contrasterende bloemen. Erg mooi in 

bloempotten op het terras.

Dahlia coccinea Happy Days® 

Purple 

Dahlia 2.50€       1,5 L 16 Eenjarig/Knolgewas Donker roze Groen 30/50 Mei - november Zon, halfschaduw Deze dahlia heeft mooi donker blad met 

contrasterende bloemen. Erg mooi in 

bloempotten op het terras.

Dahlia coccinea Happy Days® 

Yellow 

Dahlia 2.50€       1,5 L 16 Eenjarig/Knolgewas Geel Groen 30/50 Mei - november Zon, halfschaduw Deze dahlia heeft mooi donker blad met 

contrasterende bloemen. Erg mooi in 

bloempotten op het terras.
Dahlia coccinea Happy Days® 

Bicolour Yellow-Red 

Dahlia 2.50€       1,5 L 16 Eenjarig/Knolgewas Geelrood Groen 30/50 Mei - november Zon, halfschaduw Deze dahlia heeft mooi donker blad met 

contrasterende bloemen. Erg mooi in 

bloempotten op het terras.

Disporum Uniflorum Disporum uniflorum 3.50€       1,5 L 4 Vaste plant Zacht geel Groen 60-70 april - mei halfschaduw, schaduw De plant zelf lijkt op salomonszegel maar geeft 

gele bloemen in plaats van wit erg mooi in de 

schaduwtuin.

Fragaria x ananassa  Elan F1 

White

Doordragende aardbei 1.50€       P9 12 kruid wit groen 20/30 Mei - oktober zon Deze doordragende aardbei gaat door met 

bloeien en vruchten zetten tot in de herfst.

Artemisia dracunculus French 

Dragon

Dragon 2.00€       1 L

12

Kruid Geelgroen Groen 75/100 juli - augustus Zon Geen Salade zonder Dragon. De Franse dragon 

is een van de meest gebruikte keukenkruiden. 

Dragon heeft een verfijnde smaak met venkel- 

anijstinten.
Dracunculus vulgaris Drakenwortel 4.00€       1,5 L 9 Bolgewas Rood Groen 60/120 Mei - juni Zon, halfschaduw Drakenwortel is een plant uit de 

aronskelkfamilie die begin januari boven de 

grond komt. De bloei laat een tijd op zich 

wachten eind mei. De donkerrode bloem is heel 

apart en heeft een onaangename geur die veel 

vliegen en kevers aantrekt.

Agastache Black Adder Dropplant 2.50€       1,0 L 4 Vaste plant Donker paars Groen 75/100 juli - september Zon Agastache 'Black Adder' zaaid zich niet uit en 

heeft verder weinig onderhoud nodig.

Agastache 'Kolibri' Dropplant 3.50€       1,5 L 4 Vaste plant Oranje Groen 70/90 juni - september Zon Een rijk oranje bloeiende agastache die elk jaar 

weer terug komt in u tuin. 
Agastache 'Kolibri' Dropplant 3.00€       1 L 9 Vaste plant Oranje Groen 70/90 juni - september Zon Een rijk oranje bloeiende agastache die elk jaar 

weer terug komt in u tuin. 

Agastache 'Kudos Mandarin' Dropplant 2.00€       1 L 13 Vaste plant Oranje Groen 40/50 juni - september Zon Deze Agastache heeft een overvloedige bloei en 

een compacte groeiwijze. Goed resistentie 

tegen meeldauw.

Agastache 'Morello' Dropplant 2.00€       1 L 13 Vaste plant Magentarood Donkergroen 50/70 juni - september Zon Mooi donker groen blad en een magentarode 

bloei.

Agastache Poquito™ Lavender Dropplant 2.00€       1 L 14 Vaste plant Roze Groen 30/40 juni - september Zon Een compactgroeid soort met lange roze 

bloeiaren.

Sporobolus heterolepis Cloud

Druppelzaadgras

3.50€       1,5 L 4 Siergras Roodbruin groen/rood 75 - 100 augustus - oktober zon Sporobolus heterolepis Cloud vormt dichte 

pollen met ijle oranjerode bloempluimen. Het 

blad hangt en is groen in de herfst heeft het een 
Sporobolus heterolepis 

Druppelzaadgras
3.00€       1,5 L 9 Siergras Geelbruin groen 60 - 80 juli - oktober zon Sporobolus heterolepis heeft een zeer fijne 

bloeiwijze waardoor je hem mooi kunt 
Sporobolus airoides 
'Delicatesse' 

Druppelzaadgras

3.00€       1 L 12 Siergras Roodbruin groen 50-60 augustus - oktober zon Een laag blijvende Sporobolus die maximaal 60 

cm wordt.

Scabiosa 'Barocca' Duifkruid 2.50€       1 L 16 Vaste plant Paars/zwart groen 30/40 mei - oktober zon , halfschaduw Scabiosa columbaria 'Barocca' bloeit met mooie 

donkerpaarse ronde bloemen, gespikkeld met 

witte meeldraden.

Amorphophallus nepalensis Duivelstong 7.50€       1,5 L 12 Knolgewas Geel Groen 50/70 mei - juli halfschaduw Nepalensis heeft een gele bloem en na de bloei 

vormen zich grote palmachtige bladeren met 

een gevlekte stengel. 



Amorphophallus bulbider Duivlestong 10.00€     2 L 12 Knolgewas Roze Groen 70/100 mei - juli halfschaduw Bulbider heeft een roze bloem en na de bloei 

vormen zich grote palmachtige bladeren met 

een gevlekte stengel. In de bladoksels vormen 

zich kleine broedknollen. 

Achillea millefolium Milly Rock 

Red 

Duizendblad 2.00€       1 L 12 Vast plant Rood Groen 50/65 juni - september Zon Achillea mil. Milly Rock Red is een zeer compact 

soort. Deze kan goed in potten gehouden 
Achillea mil. 'Paprika' Duizendblad 2.50€       1 L 16 Vast plant Rood Groen 50/65 juni - september Zon Achillea 'paprika' staat graag in de volle zon in 

een goed waterdoorlatende bodem.

Achillea mil. 'Terracotta' Duizendblad 2.50€       1 L 16 Vast plant Oranje Groen 50/65 juni - september Zon Achillea 'Terracotta' staat graag in de volle zon 

in een goed waterdoorlatende bodem.
Persicaria aff. Kabouter Duizendknoop 2.50€       1 L 4 Vaste plant roze groen 10/20 juli - oktober zon, halfschaduw Persicaria affinis 'Kabouter' is een mooie 

bodembedekker met kruipende wortelstokken 

en grote glanzend groene bladeren. 'Kabouter' 

bloeit met lichtroze aren die later verkleuren 

naar rozerode.

Persicaria amplexicaule Dark 

Red

Duizendknoop 4.50€       1,5 L 4 Vaste plant rood groen 80 juli - oktober zon, halfschaduw Persicaria amplexicaule Dark Red is een mooi 

rood soort en niet iets minder compacte Black 

Field.

Persicaria amplexicaule Rosea Duizendknoop 3.50€       1,5 L 4 Vaste plant roze groen 100/120 augustus - oktober zon, halfschaduw Persicaria amplexicaule Rosea bloeit met 

zachtroze aren. Een mooie borderplant die van 
Persicaria amplexicaulis 

'Blackfield' ® 

Duizendknoop 4.50€       1,5 L 4 Vaste plant donker rood groen 60/80 juli - oktober zon, halfschaduw Persicaria amplexicaule Black Field is een mooi 

donkerrode compacte soort.

Persicaria amplexicaulis 

Speciosa

Duizendknoop 3.50€       1,5 L 4 Vaste plant roodroze groen 120/150 augustus - oktober zon, halfschaduw Persicaria amplexicaulis Speciosa bloeit met 

roodroze aren. Een mooie borderplant die van 

augustus tot bijna aan de vorst kleur geeft.
Persicaria amplexicaulis 

'Blackfield' ® 

Duizendknoop 4.50€       1,5 L 22 Vaste plant donker rood groen 60/80 juli - oktober zon, halfschaduw Persicaria amplexicaule Black Field is een mooi 

donkerrode compacte soort.

Persicaria amplexicaulis 'Fat 

Domino' ® 

Duizendknoop 3.50€       1,5 L 22 Vaste plant donker rood groen 150/175 augustus - oktober zon, halfschaduw Persicaria amplexicaulis 'Fat Domino' ® bloeit 

met rode wat korte aren maar zijn wel het dikst 

van alle persicaria soorten. Een mooie 

borderplant die van augustus tot bijna aan de 

vorst kleur geeft.
Persicaria amplexicaulis 'Pink 

Elephant' ™ 

Duizendknoop 3.50€       1,5 L 22 Vaste plant roze groen 40 juli - oktober zon, halfschaduw Persicaria amplexicaulis 'Pink Elephant' ™  

behoort tot een van de laagste. Hij heeft een 

roze hangende bloeiwijzen die op 

olifantenslurfjes lijken. Een mooie borderplant 
Persicaria Bloody Mary Duizendknoop 3.50€       1,5 L 24 Vaste plant rood rood groen 60/80 juli - oktober zon, halfschaduw Persicaria amplexicaulis Speciosa bloeit met 

bloedrode aren. Een mooie borderplant die van 

augustus tot bijna aan de vorst kleur geeft.

Althaea officinalis Echte Heemst 2.50€       1,5 L 4 Vaste plant Roze Groen 100/200 juni - september Zon, halfschaduw Althaea kan goed op een natte plak staan in de 

tuin. In de Natuur komt Althaea veel voor in 
Epimedium warleyense Elfenbloem 4.00€       1 L 9 Vaste plant Oranje Groen 35 april - mei halfschaduw, schaduw Groenblijvende schaduwplant met in het 

voorjaar opvallende oranje bloemen. Het is een 

goede bodembedekker voor in de schaduw.
Disporum cant. 'green giant' Elfenklokje 4.00€       1,5 L 12 Vaste plant Creme wit Groen 125 april - mei halfschaduw Disporum cant. 'green giant' is een imposante in 

de schaduwtuin. Wanneer op de goede plaats 

kan hij wel 1,5m hoog worden. En bij zachte 
Nemesia x fruticans  Mareto® 

Burgundy & White

elfenspiegel 2.00€       
13 cm rood

12 Eenjarige paars wit groen 30 juni - november zon Nemesia-bloemen lijken van dichtbij op mini-

orchideeën
Diascia elegans  Elfjes® Pink Elfenspoor 2.00€       13 cm rood 12 Eenjarig Roze Groen 20/30 mei - september Zon Een mooie laagblijvende eenjarige. Staat graag 

op een droge plek. Ideale planten voor het 
Diascia elegans Elfjes® Blush Elfenspoor 2.00€       13 cm rood 12 Eenjarig Roze/wit Groen 20/30 mei - september Zon Een mooie laagblijvende eenjarige. Staat graag 

op een droge plek. Ideale planten voor het 

beplanten van bloembakken, borders, potten 
Ellisophyllum pinnatum Ellisophyllum pinnatum 3.00€       1,0 L 4 Vaste plant Wit Groen 10 juni - september halfschaduw, schaduw Een mooi laagblijvende bodembedekker met 

mooie witte stervorimige bloemen. 

Ellisophyllum is wintergroen.

Fuchsia magelanica Lotti Fuchsia 3.00€       1,5 L 4 Vaste plant kersenrood groen 40 Mei - oktober zon, halfschaduw Fuchsia Lotte heeft kleine bladeren en zeer 

kleine bloemen. De bloemen zijn kersenrood.

Dicentra spectabilis White Gold Gebroken Hartje 3.00€       1 L 14 Vaste plant Wit Geel 50/70 april - juni halfschaduw Door het gele blad lijkt het er op dat de 

bladeren licht geven in de schaduw.



Dicentra spectabilis Alba Gebroken Hartje 3.00€       1 L 14 Vaste plant Wit Groen 50/70 april - juni halfschaduw Een mooie schaduwplant voor in het voorjaar.

Dicentra spectabilis Gold Heart Gebroken Hartje 3.00€       1 L 14 Vaste plant Roze Geel 50/70 april - juni halfschaduw Door het gele blad lijkt het er op dat de 

bladeren licht geven in de schaduw.
Dicentra spectabilis Valentine® Gebroken Hartje 3.00€       1 L 14 Vaste plant Rood Groen 50/70 april - juni halfschaduw Een mooie schaduwplant voor in het voorjaar.

Aruncus dioicus Geitenbaard 3.00€       1,5 L 9 Vaste plant Wit Groen 150/200 juni - augustus Zon, halfschaduw Aruncus dioicus vormt een grote bossige plant 

met mooie witte pluimen en diep ingesneden 

bladeren.
Gypsophila Festival ™ White 

Flare 

Gipskruid 2.50€       1,5 L 12 Vaste Plant Wit groen 30/40 mei - september zon Gypsophila Festival ™ White Flare is een 

rijkbloeiede vaste plant die veel gebruikt wordt 

als snijbloem.
Scutelaria incana Glidkruid 3.50€       1,5 L 4 Vaste plant Lavendelblauw groen 80 juli - september zon Glidkruid is een mooie borderplant hij bloeit 

met paarsblauwe aren in de periode juli-

augustus.
Chiastophyllum opositifolium Gouddruppeltje 2.50€       1,5 L 4 Vaste plant Geel Groen 20 juni - juli Zon, halfschaduw Deze plant is erg geschikt voor in de Rotstuin 

maar wel op een vochtige plaats en blijft in de 

winters ook nog groen. Ook leuk in 
Pinellia tripartita Groene draak 5.00€       1 L 12 Knolgewas Groen Groen 30/40 juni - september Halfschaduw Een kleinblijvende familie van de Aronskelk. De 

bloem heeft een lichtgroen schutblad waar een 

zeer dunne lange kolf uitgroeit.
Andropogon Blackhawks Groot Baardgras 3.50€       1 L 24 Siergras Bruin Bruin 180 augustus - oktober Zon Een sterk siergras voor op een droge plek vol in 

de zon

Andropogon Red October Groot Baardgras 3.50€       1 L 24 Siergras Bruin Rood 180 augustus - oktober Zon Een sterk siergras voor op een droge plek vol in 

de zon

Solidago Fire Works
Guldenroede

3.50€       1,5 L 4 Vaste plant Geel groen 100 - 150 augustus - oktober zon Een niet woekerende Solidago met opvallend 

gele bloemaren. 
Santolina Chamaecyparissus Heiligenbloem, 

cypressenkruid

2.50€       
1 L

1 Vaste plant Geel zilver 40/50 juli - augustus zon grijsviltig behaarde plant met gele ronde 

bloemen. Kan er goed tegen droogte en in de 
Anemone Honorine Jobert Herfstanemoon 2.00€       1 L 14 Vaste plant Wit Groen 100 augustus - september Zon, halfschaduw Een van de meest verkochte witten 

Herfstanemoon.

Anemone Lorelei Herfstanemoon 2.00€       1 L 14 Vaste plant Roze Groen 100 augustus - september Zon, halfschaduw Een zeer sterke Herfstanemoon die niet snel zal 

omvallen in de border.

Aster ageratoides Ezo Murazaki Herfstaster 3.00€       1,5 L 4 Vaste plant Paars met geel hartje Groen 50/70 september - november Zon, halfschaduw Deze herfstaster is goed bestand tegen 

meeldauw. Groeit in elke grond.

Aster asperulus Herfstaster 4.00€       1,5 L 4 Vaste plant Blauw/paars groen 50 augustus - oktober Zon, halfschaduw, 

schaduw

Een laag blijvende herfstaster met grote 

blauw/paarse bloemen. Die het ook goed doet 

in de schaduw.

Aster macrophylla Twilight Herfstaster 3.00€       1,5 L 4 Vaste plant blauw groen 50/100 september - november Zon, halfschaduw, 

schaduw

Deze Herfstaster doet het overal. Daarom ook 

een van de meest gebruikte asters. Ook erg 

geschikt als bodembedekker door zijn 
Aster Orpheus Herfstaster 3.50€       1, 5L 4 Vaste plant donkerblauw groen 120 september - oktober Zon Een mooie herfstaster met een donkere (bijna 

zwarte) stengel.

Aster pyrenaeus Lutetia Herfstaster 3.50€       1,5 L 4 Vaste plant lavendelblauw groen 50 juli - september Zon Een mooie vroegbloeiende herfstaster die goed 

tegen de droogte kan.

Aster universum 'Anja's Choice' Herfstaster 3.00€       1,5 L 4 Vaste plant Lichtlila groen 80 september - november Zon, halfschaduw Een rijkbloeiende herfstaster.

Aster 'Vasterival' Herfstaster 3.00€       1,5 L 4 Vaste plant Roze Groen 120/150 augustus - oktober Zon, halfschaduw Mooie grote herfstaster met donkere steel en 

lichtroze bloemen

Aster ericoides 'Erlkönig' Herfstaster 3.00€       1,5 L 9 Vaste plant Wit/roze groen 100/120 september - oktober Zon, halfschaduw Een rijkbloeiende herfstaster. Waarvan de 

bloemetjes op madelijfjes lijken.

Aster ericoides 'Pink Cloud' Herfstaster 3.00€       1,5 L 9 Vaste plant Roze groen 100/120 september - oktober Zon, halfschaduw Een rijkbloeiende roze herfstaster. Deze 

herfstaster lijkt veel op 'Pink Star' maar de 

bloemen zijn kleiner. Het beste beste is om de 

aster naar de bloei terug te snoeien.

Aster lateriflorus 'Lady in Black' Herfstaster 3.00€       1,5 L 9 Vaste plant Wit met rood donkerbruin 120 augustus - oktober Zon Een mooie donkerbladige hefstaster met dikke 

trossen witte bloemetjes met een rood hartje.

Aster n.b. 'W. Churchill' Herfstaster 2.50€       1 L 16 Vaste plant Karmijnrood groen 75/90 augustus - oktober Zon, halfschaduw Een rijkbloeiende karmijnrode herfstaster die 

goed bestand is tegen meeldauw.



Corydalis curviflora Blue Heron Holwortel 3.00€       1 L 24 Vaste plant ijsblauw Groen 40 april - juni halfschaduw Een diepblauwe Corydalis, die wanneer die 

voldoende vocht krijgt ook in de zomer zijn blad 

houd. Houd van vochtige humeuze grond
Hosta Shadowland ™ Diamond 

Lake

Hosta 3.00€       1 L 20 Vaste plant paars blauwgroen 50 Juli - augustus halfschaduw Een grootbladige zilverkleurige hosta. Door de 

dikke bladeren minder aantrekkelijk voor 

slakken.

Verbena bonariensis Ijzerhard 2.50€       

1 L 1

Vaste plant Paars groen 50 - 150 juni - oktober zon Verbena bonariensis is een goede weefplant 

goed te combineren met siergrassen.

Verbena bonariensis 'lollipop' IJzerhard 3.00€       
1 L 4

Vaste plant Paars groen 50 - 60 juni - oktober zon Het kleinere zusje van Verbena Bonariensis. 

Lollipop is alleen een stuk kleiner max 50 cm.
Verbena bonariensis IJzerhard 2.00€       

1 L 12

Vaste plant Paars groen 50 - 150 juni - oktober zon Verbena bonariensis is een goede weefplant 

goed te combineren met siergrassen.

Verbena bonariensis 'lollipop' IJzerhard 2.50€       

1 L 12

Vaste plant Paars groen 50 - 60 juni - oktober zon Het kleinere zusje van Verbena Bonariensis. 

Lollipop is alleen een stuk kleiner max 50 cm.

Verbena off. Bampton IJzerhard 2.50€       

1 L 12

vaste plant Roze rood 80 juli - oktober zon Verbena off. Bampton heeft rode bladeren en 

stengels met kleine roze bloemen.

Vernonia crinita Mammuth IJzerkruid 3.00€       

1,5 L 4

Vaste plant paars groen 200 september - november zon - halfschaduw Vernonia crinita Mammuth is een grote stevige 

plant de bloemen lijken op die van een Asters. 

Hij bloeit talrijke met samengestelde, 

violetpaarse bloemen

Veronicastrum virginicum 

'Fascination'

IJzerkruid 3.50€       

1,5 L 4

Vaste plant Donker lila groen 160 juni - augustus zon - halfschaduw Veronicastrum virginicum 'Fascination' Bloeit 

met lange vertakte aren. De bloemaren hebben 

vaak een vreemde krommingen.

Alstroemeria 'Indian Summer' Incalelie 7.50€       3 L 4 Vaste plant Oranje Groen 75 juni - november Zon, halfschaduw Een van de mooiste Alstroeimeria die ik ken en 

hij bloeit maar door. Zelfs tot aan de eerste 

nachtvorst.

Alstroemeria Little Miss Tara Incalelie 5.00€       1,5 L 12 Vaste plant Oranjeroze Groen 30 juni - augustus Zon, halfschaduw

Een zeer comapact groeiende Alstroemeria 

mooi als blikvanger voor in de border.

Alstroemeria Little Miss Zoë Incalelie 5.00€       1,5 L 12 Vaste plant Roodgeel Geelbont 50 juni - augustus Zon, halfschaduw Voor de liefhebbers een bontbladige 

Alstroemeria niet alleen de bloemen vallen op 

maar ook het prachtige geel bonte blad.

Ipomoea batatas SolarPower™ 

Black 

Ipomoea 2.00€       13 cm rood 16 Eenjarige paars zwart 40/50 augustus - oktober zon Een keer wat anders dan een hanggeranium. 

Door het zwarte blad erg mooi in een hanging 
Isoplexis Bella Isoplexis 3.00€       1,5 L 12 Vaste plant abrikoosroze groen 80 juli - september zon, halfschaduw Isoplexis Bella is een goed vertakte plant met 

lange pluimvormige aren en abrikoos kleurige 

buisvormige klokje.
Polemonium Touch of Class Jakobsladder 3.00€       1 L 24 Vaste plant Paars Blauwgroen, Bont / 

gestreept

30/40 mei - juni zon, halfschaduw Wanneer de bladern uitlopen zijn ze eerst roze, 

later wit. Polemonium Touch of Class is een 
Arisaema Fargesii Jan op de Preekstoel 10.00€     1,5 L 12 Vaste plant Rood Groen 30/40 juni halfschaduw, schaduw Arisaema fargesii is matig winterhard,  kan 

buiten overwinteren op een droge plaats. Bij 
Arisaema nepenthoides Jan op de Preekstoel 6.00€       1,5 L 12 Vaste plant Bruin/oranje Groen 75/100 mei - juni halfschaduw, schaduw Arisaema nepenthoides, vormt eerst de bloem 

en daarna het blad. Ze kunnen ongeveer een 

meter hoog worden en de stengels zijn prachtig 

gevlekt

Arisaema speciosum Jan op de Preekstoel 6.00€       1,5 L 12 Vaste plant Rood Groen 50 mei -juni halfschaduw, schaduw Arisaema speciosum heeft een apart gekleurde 

bloem. Deze is roodbruin met witte strepen.

Arisaema tortuosum Jan op de Preekstoel 6.00€       3 L 12 Vaste plant Bruin/rood Groen 100/150 juni halfschaduw, schaduw Arisaema tortuosum is een van de grootste 

arisaema soorten hij kan wel 1,5m worden.



Kirenchesoma palmata

Japanse wasbloem

3.50€       1,5 L 4 Vaste plant botergeel groen 80/100 augustus - september halfschaduw, schaduw  Japanse wasbloem bloeit met botergele 

wasachtige bloemen. Erg mooie plant in de 

schaduwtuin.

Hakonechloa m. Sunflare Japanse zegge 3.50€       1 L 20 Siergras groen Groen, Geel, Rood, Bont 

/ gestreept

30/40 augustus - september halfschaduw Hakonechloa macra Sunflare heeft sierlijk 

overhangende, groengele bladeren met 

onregelmatige rode strepen. 

Joborosia Integrifolia Joborosia 4.00€       1,5 L 4 Vaste plant wit groen 15 mei - augustus zon, halfschaduw Joborosia intergrifolia heeft wasachtige 

buisvormige sterbloemen en groot stevig 

donkergroen blad. Door de wortelstokken is het 

een goede bodembedekker.

Phygelius Afrian Queen Kaapse fuchsia 3.00€       1,5 L 4 Vaste plant oranje met geel groen 50/80 juni - oktober zon Phygelius heeft grote hangende buisvormige 

oranje bloem met gele binnenkant en dikke 

bloemtrossen op een hoge bloemstengel. Het is 

een halfheester met een opgaande bossige 

groeiwijze, zeer rijk- en langbloeiend.

Phygelius cap. 

'Can.Dr.Tangerine'

Kaapse fuchsia 3.00€       1,5 L 16 Vaste plant oranje groen 50/80 juni - oktober zon Phygelius heeft grote hangende buisvormige 

oranje bloem met dikke bloemtrossen op een 

hoge bloemstengel. Het is een halfheester met 

een opgaande bossige groeiwijze, zeer rijk- en 

langbloeiend.

Phygelius rectus 'African 

Queen' 

Kaapse fuchsia 3.00€       1,5 L 16 Vaste plant rood met geel groen 50/80 juni - oktober zon Phygelius heeft grote hangende rode 

buisvormige bloem met gele binnenkant en 

dikke bloemtrossen op een hoge bloemstengel. 

Het is een halfheester met een opgaande 

bossige groeiwijze, zeer rijk- en langbloeiend.

Kitabelia vitifolia kaasjeskruid 3.00€       1,5 L 4 Vaste plant wit groen 150/180 juli - september zon Kitabelia vitifolia heeft mooie grote decoratieve 

druif-achtige bladeren en heeft witte opstaande 

roos-achtige bloemen.

Dianthus carthusionorum Kartuizer anjer 3.00€       1,0 L 9 Vaste plant Roze Groen 40/50 mei - augustus Zon Een hoge anjer met grasachtig blad. Mooi te 

combineren met Lavendel of siergras.

Nepeta f. 'Junior Walker' kattekruid 2.00€       1 L 16 Vaste plant paars grijsgroen 30/40 juni - september zon Kattekruid is een uitbundige bloeier. Wanneer u 

hem net voordat de bloei minder wordt terug 

snoeit bloeit die 6 week later nog een keer. 

'Junior' is een kleinere versie van de 'walker's 

low'

Nepeta f. 'Walkers Low' kattekruid 2.00€       1 L
16

Vaste plant paars grijsgroen 40/50 juni - september zon Kattekruid is een uitbundige bloeier. Wanneer u 

hem net voordat de bloei minder wordt terug 
Cleome spinosa Clio™ Magenta Kattensnor 3.50€       1,5 L 16 Eenjarig Roodpaars Groen 100/125 mei - september Zon Wanneer je de plant elke maand wat mest geeft 

bloeit de plant door tot ver in de herfst.
Cleome spinosa Clio™ Pink Lady Kattensnor 3.50€       1,5 L 16 Eenjarig Pink Groen 100/125 mei - september Zon Wanneer je de plant elke maand wat mest geeft 

bloeit de plant door tot ver in de herfst.

Brunnera Alexander Great Kaukasisch vergeet-mij-

nietje

4.00€       1,5 L 1 Vaste plant Blauw Zilver gemarmerd blad 40/60 april - mei halfschaduw Deze brunera heeft grote zilver gemarmerde 

bladeren.
Brunnera Jennifer Kaukasisch vergeet-mij-

nietje

5.00€       1,5 L 4 Vaste plant Wit met blauw randje Groen 30/40 april - mei Halfschaduw Een tweekleurige Brunera met groen blad.

Brunnera macrophylla Sea 

Heart

Kaukasisch vergeet-mij-

nietje

3.50€       1,0 L 10 Vaste plant Blauw witbont 20/30 april - mei halfschaduw Houdt van een vochtige standplaats. Wanneer 

dit het geval is kan die ook in de volle zon.
Brunnera macrophylla Silver 

Heart 

Kaukasisch vergeet-mij-

nietje

3.50€       1 L 10 Vaste plant Blauw zilver 20/30 april - mei halfschaduw Prachtig zilvergrijs blad. Mooi op een donkere 

plek in de border.
Brunnera macrophylla 

Alexander's Great 

Kaukasisch vergeet-mij-

nietje

3.50€       1 L 14 Vaste plant Blauw Zilver gemarmerd blad 40/60 april - mei halfschaduw Deze brunera heeft grote zilver gemarmerde 

bladeren.
Brunnera m. Alexandria Kaukasisch vergeet-mij-

nietje

3.50€       1 L 20 Vaste plant Blauw zilver 40/50 april - mei Halfschaduw Een prachtige zilverkleurige bladplant voor in 

de halfschaduw.

Pachyphragma macrophylla Kaukasische look 4.00€       1,5 L 4 Vaste plant wit groen 10/30 april - mei halfschaduw, schaduw Een wintergroene bodembedekker die zelf goed 

doet op droge schaduwplekken. Bloeit in het 

voorjaar met witte pinksterbloem achtige 

bloemen.

Fritillaria persica Keizerskroon 3.50€       1 L 10 Bolgewas Paars Grijs 75 april - mei zon De bloemen zijn donker paars met Zilverachtige 

grijs groene blad.



Schizachyrium scoparium 

'Standing Ovation

Klein Prairiegras

3.00€       1,5 L 15 Siergras Grijze blauwgroen 80 augustus - oktober zon Een mooi siergras die je niet zo vaak tegen 

komt. Het blad is blauwgroen en verkleurd 

langzaam naar rood.

Schizachyrium scoparium 'Ha 

Ha Tonka ®

Klein Prairiegras

3.50€       1,5 L 22 Siergras paarsrood groen,rood,wit 80 augustus - oktober zon Een mooi siergras die je niet zo vaak tegen 

komt. Het blad is groen wit en verkleurd 

langzaam naar rood.

Schizachyrium Chameleon

Klein Prairiegras

3.50€       1 L 24 Siergras Paarsrood groenwit verkleurd naar 

rood

80 augustus - oktober zon Een mooi siergras die je niet zo vaak tegen 

komt. Het blad is groen wit en verkleurd 

langzaam naar rood.

Schizachyrium scoparium 

Standing Ovation 

Klein Prairiegras

3.00€       1,5 L 24 Siergras Grijze blauwgroen 80 augustus - oktober zon Een mooi siergras die je niet zo vaak tegen 

komt. Het blad is blauwgroen verkleurd 

langzaam naar rood.

Campanula porscharkyana 

Addenda

Klokjesbloem 2.00€       1 L 4 Vaste plant Wit/blauw Groen 20 mei - september Zon, halfschaduw Een mooie bodembedekker. 

Campanula 'Ringsabel 

Mulberry Rose'

Klokjesbloem 3.50€       1,5 L 4 Vaste plant roodpaars groen 40/50 juni - augustus Zon, halfschaduw Een grootbloemige rood paarse Campanula

Campanula x hybrida Samantha Klokjesbloem 3.00€       1 L 24 Vaste plant Blauw Groen 20/30 juni - september Zon, halfschaduw Een zeer rijk bloeiende klokjesbloem. Erg mooi 

voor langs een randje. Of als bodembedekker.

Asclepias tuberosa Knol Zijdeplant 3.00€       1 L 9 Vaste plant Oranje Groen 50/60 juni - augustus Zon, halfschaduw Een oranje bloeiende vaste plant. Hij staat het 

liefst op een droge plaats.

Ajania Pacific 'Gold and Sliver' Knoopjeskruid 3.00€       1,5 L 4 Vaste plant Geel Groen/zilver 50 september - november Zon, halfschaduw Deze geel bloeiende plant is erg geschikt voor 

een tuin in de volle zon. 

Trollius 'Etna' Kogelboterbloem. 3.50€       1,5 L 12 Vaste plant Oranje Groen 30/40 mei - juni halfschaduw Trollius 'Etna' heeft een oranje bloeiende bloem 

en heeft het erg naar zijn zin op een natte plek 

in de tuin.

Gaillardia aristata SpinTop™ 

Orange Halo Imp. 

Kokardebloen 2.50€       1 L 10 Vaste plant rood, oranje groen 30/50 juni - oktober zon Een zeer lang bloeiende kokardebloem met een 

compacte groei waardoor de bloemen niet snel 

omvallen.

Gaillardia aristata SpinTop™ 

Red 

Kokardebloen 2.50€       1 L 10 Vaste plant rood groen 30/50 juni - oktober zon Een zeer lang bloeiende kokardebloem met een 

compacte groei waardoor de bloemen niet snel 
Gaillardia aristata 'Sunset 

Celebration' ® 

Kokardebloen 3.00€       1 L 22 Vaste plant rood groen 40 juni - september zon Een mooie rood bloeiende kokardebloem. Erg 

mooi in een zonnige bloemenborder.

Gaillardia grandiflora 'Fanfare 

Blaze' ® 

Kokardebloen 3.00€       1 L 22 Vaste plant rood, oranje, geel groen 40 juni - september zon Een zeer lang bloeiende kokardebloem met een 

compacte groei waardoor de bloemen niet snel 
Gaillardia 'Sunset Popsy' ® Kokardebloen 3.00€       1 L 22 Vaste plant roze met gele rand groen 40 juni - september zon De meeste kokardebloemen zijn geel rood maar 

de Popsy is opvallend roze met natuurlijk de 

bekende gele rand.

Stokesia laevis Alba Korenbloemaster 2.50€       
1,0 L

4 Vaste plant Wit groen 40 - 50 augustus - september zon Stokesia laevis 'Alba' bloeit wit en heeft grote 

aster-achtige bloemen. Stokesia staat graag de 
Thymus praecox Red Carpet Kruiptijm 1.50€       

P9 12

Kruid Paars/rood groen 5 - 10 juni - juli zon Een mooie laagblijvende bodembedekker. Zoals 

zijn naam al zegt vormt vloerbedekking van 

rood/roze bloemen.
Petroselinum crispum Frisado krulpeterselie 1.50€       P9 12 Groente geel groen 20/30 augustus zon Veel gebruikt voor in de soep

Pennisetum al. 'Hameln'
Lampepoetsersgras 3.00€       

1,5 L
1 Siergras bruin groen 60 augustus - oktober zon Pennisetum al. 'Hameln' is een siergras met 

donkergroen blad tot circa 50 cm hoogte. 

Pennisetum al. 'Little Bunny'

Lampepoetsersgras 3.00€       

1,5 L

1 Siergras bruin groen 30 augustus - oktober zon Pennisetum al. 'little bunny' is het kleine 

broertje van 'Hameln'' . Het is een siergras met 

donkergroen blad tot circa 25 cm hoogte. 'Little 

Bunny' bloeit met lichtbruine bloemaren die tot 
Pennisetum Princess Caroline Lampepoetsersgras 3.00€       1,5 L 12 Siergras rood purper 60/75 september - oktober zon Pennisetum Princess Caroline  is een siergras 

met mooi breed rood blad. Door het koude 

klimaat in Nederland zal hij niet vaak bloeien.

Pennisetum x advena Fireworks Lampepoetsersgras 3.00€       1,5 L 12 Siergras roze roodbonte 70 september - oktober zon Pennisetum x advena Fireworks is een siergras 

met mooi roodbont blad. Pennisetum x advena 

Fireworks bloeit met roze aren. 

Pennisetum JS Dance With Me Lampepoetsersgras 3.00€       1,5 L
20

Siergras wit groen 70/100 juni - september zon Pennisetum orientale 'JS Dance With Me' is een 

siergras met groen blad. 'JS Dance With Me' 



Limonium gmelinii 'Dazzle 

Rocks' ®

Lamsoor 3.00€       1 L 22 vaste plant paars groen 40 juni - september zon Dazzle Rocks kan goed tegen droogte hij staat 

het liefst in de volle zon. Je kunt de bloemen 

goed gebruiken als snijbloem.

Lantana camara Bloomify™ 

Rose 

Lantana 3.50€       1,5 L 12 kuipplant Roze en geel groen 30/40 mei - november zon Een erg mooie kuipplant die lang bloeit. 

Doordat de bloemen langzaam verkleuren van 
Liriope Lilac Wonder Leliegras 4.00€       1,5 L 4 Vaste plant 	Violetblauw groen 20/30 augustus - oktober halfschaduw Een mooie borderplant met wintergroen 

grasachtig blad en violetblauwe bloemen. 
Farfugium j. 'Wavy Gravy' ® Leopard plant 5.00€       1,5 L 22 Vaste Plant geel groengrijs 60 juni - augustus schaduw Het opvallende gekrulde blad heeft wel wat 

weg van boerenkool. Erg leuk in een 

schaduwtuin of in een bloempot op een 

schaduwrijke plek.
Eupatorium maculatum 

'Riesenschirm'

Leverkruid, 

koninginnenkruid

3.50€       1,5 L 4 Vaste Plant Roze Groen 200 juli - september Zon Het word zegt het al Riesenschirm (grote 

schermen) deze soort krijgt extra grote 

bloemschermen. Erg mooi achterin de border. 

Of in combinatie met siergrassen.
Eupatorium 'Phantom' Leverkruid, 

koninginnenkruid

3.50€       1,5 L 9 Vaste plant Roze Groen 130 augustus - september Zon In vergelijking met de andere eupartorium 

soorten heeft de Phantom een fijnere bloei. En 

wordt ook minder hoog max 1,3 Meter.

Silene dioica Minikin Lijmkruid 3.00€       1 L 10 Vaste plant Roze Groen 30 april - juni zon Silene dioica 'Minikin' is een laagblijvende 

Koekoeksbloem die in het voorjaar overladen is 

met kleine roze bloemetjes.

Lobelia 'Hadspen Purple' ® Lobelia 3.50€       1,5 L 4 Vaste plant Paars groen 80/100 juli - oktober zon Lobelia × speciosa 'Hadspen Purple' bloeit met 

opvallende paarse bloemen. Het is echt een 

plant voor bijen en vlinders.

Lobelia fulgens Queen Victoria Lobelia 3.00€       1,5 L 12 Vaste plant Rood bruinrood 80/100 augustus - oktober zon Een mooie roodbruin bladige vaste plant met 

een recht opgaande groeiwijze. De Lobelia 
Lobelia speciosa Scarlet Bronze 

Leaved 

Lobelia 3.00€       1,5 L 12 Vaste plant rood bruinrood 50/80 juli - oktober zon Lobelia speciosa Starship™ F1 Scarlet Bronze 

Leaved heeft bruin blad met opvallende rode 

bloemen. Het is echt een plant voor bijen en 
Lobelia speciosa Starship™ F1 

Blue

Lobelia 3.00€       1,5 L 12 Vaste plant paars/blauw groen 50/80 juli - oktober zon Lobelia speciosa Starship™ F1 Blue bloeit met 

opvallende blauwe bloemen. Het is echt een 

plant voor bijen en vlinders.

Lobelia speciosa Starship™ F1 

Burgundy 

Lobelia 3.00€       1,5 L 12 Vaste plant roodpaars groen 50/80 juli - oktober zon Lobelia speciosa Starship™ F1 Burgundy  bloeit 

met rood paarse bloemen. Het is echt een plant 

voor bijen en vlinders.

Lobelia speciosa Starship™ F1 

Rose 

Lobelia 3.00€       1,5 L 12 Vaste plant roze groen 50/80 juli - oktober zon Lobelia speciosa Starship™ F1 Rose  bloeit met 

roze bloemen. Het is echt een plant voor bijen 

en vlinders.

Lobelia speciosa Starship™ F1 

Scarlet 

Lobelia 3.00€       1,5 L 12 Vaste plant rood groen 50/80 juli - oktober zon Lobelia speciosa Starship™ F1 Scarlet  bloeit 

met opvallende rode bloemen. Het is echt een 

plant voor bijen en vlinders.

Lobelia s. 'Russian Princess' Lobelia 3.00€       1,5 L 16 Vaste plant purper bruinrood 80 juli - oktober zon Lobelia speciosa 'Russian Princess bloeit met 

purpere bloemen en heeft mooi donkerbruin 

blad. Het is echt een plant voor bijen en 

vlinders.

Pulmonaria x hybrida 

Moonshine 

Longkruid 2.50€       1 L 14 Vaste plant Paars groen met zilveren 

vlekken

40 april - mei halfschaduw, schaduw Pulmonaria x hybrida Moonshine valt in de 

schaduwtuin goed op door zijn zilverkleurig 

blad. Deze soort is meeldauwresistent en blijft 

het hele seizoen mooi in blad. In voorjaar loopt 

die eerst uit met mooie paars-roze bloemen

Lupinus polyphyllus Legendary 

Red Shades 

Lupine 3.00€       1,5 L 12 Vaste plant rood groen 50/60 juni - augustus zon, halfschaduw Lupinus polyphyllus 'Red Shades' bloeit met 

hoge rode bloemtrossen en is echt een bijen en 

vlinderplant.

Levisticum officinale Maggiplant, Lavas 2.00€       1 L 12 Kruid Geel Groen 100/150 juni - augustus zon, halfschaduw Als u zelf soep maakt moet u deze plant in u 

groentetuin hebben staan. Ook erg mooi in de 

border.
Mimulus MaiTai™ Red Maskerbloem 2.00€       13 cm rood 12 Eenjarige rood groen 30/40 juni - oktober zon Mimulus MaiTai™ Red is matig winterhard dus 

beschouw hem maar als eenjarig. Bloeit van 

vroeg in de zomer tot eind herfst met mooie 

rode bloemen.



Mazus radicans Mazus 3.00€       1,5 L 4 Vaste plant violet groen 10/20 mei - juni zon, halfschaduw Mazus reptans is een bodembedekker voor een 

zonnige plek maar niet te droog. Mazus reptans 

vormt dichte zode waar nog nauwelijks onkruid 

door groeit.

Coreopsis grandiflora Double 

the Sun 

Meisjesogen 2.50€       1 L 12 Vaste plant Geel Groen 40 mei - september Zon Een mooie compacte Coreopsis met dubbele 

bloem. Kan erg goed in potten

Coreopsis grandiflora SunKiss Meisjesogen 2.50€       1 L 12 Vaste plant Geel met donkerrood 

hart

Groen 30/40 juni - september Zon, halfschaduw Deze Coreopsis heeft een heldergele bloem met 

een dieprode oog met grotere bloemen en is 
Coreopsis verticillata Ladybird Meisjesogen 2.00€       1 L 14 Vaste plant Rood met af en toe een 

gele streep

Groen 20/30 juni - september Zon, halfschaduw Deze Coreopsis heeft een rode bloem met hier 

en daar een gele streep. Hij is goed vertakt en 
Gazania x rigens 'Beda' Middaggoud 2.00€       

13 cm rood

12 Eenjarig geel met zwart witte 

ring in hart

zilvergroen 30/40 mei - oktober zon Gazania is een eenjarige plant, maar wanneer 

die in de winter beschut staat kan die wel een 

paar graden vorst hebben. Erg mooi in 

bloempotten of vooraan in de border.
Filipendula vulgaris Moerasspirea/ 

knolspirea

3.00€       1,5 L 1 Vaste plant wit groen 50/60 mei - juni zon Het blad van de filipendula vulgaris heeft wel 

wat weg van een varenblad. Het vormt mooie 

bladrozetten met luchtige witten 

bloempluimen.
Aconitum car. 'Cloudy' ® Monnikskap 3.00€       1,5 L 9 Vast plant Wit violet-blauw Groen 100 augustus - oktober Zon /Halfschaduw Aconitum car. 'Cloudy' ® is een tweekleurige 

bosplant die graag in humusrijke niet te droge 

grond staat.

Erysimum linifolium Red Jep Muurbloem 2.50€       1 L 12 Vaste plant Rood Groen 40/60 mei - augustus Zon Is een langbloeiende muurbloem die graag op 

een droge plek in de zon staat. Doet het ook 

goed in een rotstuin.

Erysimum 'Bowles Mauve' Muurbloem 3.00€       1,5 L 16 Vaste plant Paars groen/grijs 50/60 mei - augustus Zon Is een langbloeiende muurbloem die graag op 

een droge plek in de zon staat. Doet het ook 

goed in een rotstuin.

Myosotidium hortensia Myosotidium 5.00€       1,5 L 20 Vaste plant blauw groen 50/60 april - mei halfschaduw Een opvallende verschijning in de tuin. Mooi 

glanzende donkergroene bladeren met grote 

trossen blauwe bloemen.

Geum Tropical Tempest Nagelkruid 3.00€       1 L 20 Vaste plant roze met oranje groen 35 mei - augustus zon, halfschaduw Geum Tropical Tempest bloeit met dubbele 

roze/oranje bloemen en is in de winter 

groenblijvend.

Geum 'Mai Tai' ® Nagelkruid 3.00€       1 L 22 Vaste plant abrikoosroze groen 35 mei - oktober zon, halfschaduw Geum 'Mai Tai' bloeit met halfdubbele 

zalmkleurige bloemen op wijnrode stengels en 

is in de winter groenblijvend.

Geum 'Spanish Fly' ® Nagelkruid 3.00€       1 L 22 Vaste plant oranje met rood groen 25/35 mei - juli zon, halfschaduw Geum 'Mai Tai' bloeit met oranje rode bloemen 

is is wat kleiner als de meeste geumsoorten. De 

plant is groenblijvend.

Nepeta Walker's Low Nepeta 2.50€       1,5 L 4 Vaste plant paars grijsgroen 40/50 juni - september zon Kattekruid is een uitbundige bloeier. Wanneer u 

hem net voordat de bloei minder wordt terug 

snoeit bloeit die 6 week later nog een keer. 

Astelia nervosa 'Westland' Nieuwe Zeelands 

siergras

3.00€       1L 15 Siergras Groen Rood, Bont / gestreept 50/70 juli-september schaduw-halfschaduw Astelia nervosa 'Westland' vormt een brede 

plant met brons/rood gestreepte zilverachtige 

bladeren. Hij is groenblijvend tot -5. Kan ook 

gebruikt worden als kamerplant.

Ocimum basilicum Magic Azure Ocimum 2.50€       13 cm rood 12 Kruid roze paars 40/50 juni - oktober zon Basilicium met zacht rood gekleurde bladeren 

met kaneel smaak. De bloemen zijn roze. 

Basilicum kan ook erg goed gebruikt worden als 

kuipplant in een grote pot. Bijen zijn er gek op



Colocasia esculenta 'Black 

Stem' 

olifantsoor 3.00€       1 L 22 Kuipplant Geel Donkergroen 100 augustus - oktober Halfschaduw Olifantsoor met donkergroene glanzende 

bladeren en bijna zwarte stelen. Bladeren 

kunnen wel een doorsnede krijgen van 75 cm. 

In de zomer kunnen deze planten erg nat staan 

bijvoorbeeld in een vijver. In de winter vorstvrij 

overwinteren.

Colocasia 'Painted Black Gecko' 

®

olifantsoor 5.00€       1 L 22 Kuipplant Geel Zwart 100 augustus - oktober Halfschaduw Olifantsoor met bijna zwarte bladeren. In de 

zomer kunnen deze planten erg nat staan 

bijvoorbeeld in een vijver. In de winter vorstvrij 

overwinteren.

Geranium Rozanne Ooievaarsbek 3.50€       1 L 1 Vaste plant blauw/paars groen 50 mei - november zon, halfschaduw, 

schaduw

Rozanne heeft prachtige grote blauwe bloemen 

en bloeit vanaf mei tot ver in november. 

Rozanne is een ideaale bodembedekker vooral 

in de buurt van loofbomen. Omdat Rozanne zijn 

vlad verliest in de winter kun je makkelijk al het 
Geranium nodosum Clos Du 

Coudray

Ooievaarsbek 5.00€       1,5 L

4

vaste plant paars wit omrand groen 30/40 juni - september halfschaduw, schaduw Geranium nodosum Clos du coudray is een 

laagblijvende geranium met een opvallende 

bloemkleur.

Geranium sanguineum 'Elke' Ooievaarsbek 3.00€       1,5 L 4 Vaste plant helderroze met wit hart groen 15 mei - augustus zon Elke' is een laagblijvende geranium met een 

opvallende bloemkleur.

Geranium wal. Crystal Lake Ooievaarsbek 5.00€       1,5 L 4 Vaste plant ijsblauw/zilverig groen 40 juli - november halfschaduw Geranium wal. Crystal Lake is een geranium 

met een opvallende bloemkleur. De zijn lila 

blauw met donkerpaarse aders. Door de snelle 

groei is het een goede bodembedekker.

Geranium 'Tanya Rendall' Ooievaarsbek 3.00€       1 L 16 Vaste plant kersenrood roodgroen 30 juni - september zon, halfschaduw, 

schaduw

Geranium 'Orkney Cherry' is een kleinbladige 

geranium met mooie kersenrode bloemen. Het 

is een snelgroeiende geranium ideaal als 

bodembedekker. Of mooi laten overhangen in 

een bloempot.

Geranium wallichianum Buxton 

Blue

Ooievaarsbek 3.00€       1 L 24 Vaste plant blauw/paars groen 50 mei - november zon, halfschaduw, 

schaduw

Buxton Blue heeft de zelfde eigenschappen als 

Rozanne alleen de bloem schijnt blauwer te zijn.

Papaver Patty's Plum Oosterse papaver 3.50€       1,5 L 4 Vaste plant oud roze blauwgroen 50/70 mei - juli zon Papaver orientale 'Patty's Plum' bloeit met 

oudroze bloemen en met de karakteristieke 

zwarte vlekken in het hart.

Tricyrtis Autumn Glow

Paddenlelie

4.50€       

1,5 L 4

Vaste plant licht Paars Geel bont 50 juni - september halfschaduw Tricyrtis Autumn Glow heeft een brede gele 

rand die mooi afsteekt met het donkergroene 

blad.

Tricyrtis Autumn Glow

Paddenlelie

3.50€       

1 L 24

Vaste plant licht Paars Geel bont 50 juni - september halfschaduw Tricyrtis Autumn Glow heeft een brede gele 

rand die mooi afsteekt met het donkergroene 

blad.

Cortaderia selloana Golden 

Goblin

Pampasgras 5.00€       6 L vierkant 14 Siergras Wit Geel, Bont / gestreept 150 september - oktober Zon Cortaderia selloana Golden Goblin is een 

compacte soort met goudbonte bladeren en 

dikke roomwitte bloeipluimen,

Pelargonium Endlicherianum Pelargonium 3.00€       1,5 L 4 Vaste plant magentaroze groen 30 juni - augustus zon Wanneer u deze Pelargonium op een droge plek 

zet is deze winterhard. Afkomstig uit Turkije. 

Heeft bijna roodroze bloemen op een rozet van 
Pelargonium Mrs Pollock Pelargonium 2.50€       13 cm rood 12 kuipplant oranjerood Bont, groen, bruin, geel, 

rood

30 mei - november zon Deze Pelargonium 'Mrs Pollock' heeft u niet 

voor de bloem maar voor het prachtige rood-

geel-groen bontgekleurd blad. Erg mooi in een 

grote bloempot.



Petchoa interspecific 

BeautiCal® Caramel Yellow 

Petchoa 1.50€       13 cm rood 16 Eenjarig Caramel/geel groen 20/40 mei - oktober zon, halfschaduw Een mooie éénjarige plant voor potten en 

baskets te beplanten en mooi te laten 

overhangen
Petchoa interspecific 

BeautiCal® Cinnamon 

Petchoa 1.50€       13 cm rood 16 Eenjarig kaneelbruin groen 20/40 mei - oktober zon, halfschaduw Een mooie éénjarige plant voor potten en 

baskets te beplanten en mooi te laten 

overhangen
Petunia atkisnsiana Splash 

Dance™ Magenta Mambo 

Petunia 2.00€       

13 cm rood

16 Eenjarig donker roze met witte 

vlekken

groen 30/50 mei - oktober zon Een mooie éénjarige plant voor potten en 

baskets te beplanten en mooi te laten 

overhangen

Petunia grandiflora 

Constellation Aries 

Petunia 1.50€       13 cm rood 16 Eenjarig roze met witte vlekken groen 30/50 mei - oktober zon Een mooie éénjarige plant voor potten en 

baskets te beplanten en mooi te laten 

overhangen
Petunia grandiflora 

Constellation Virgo

Petunia 1.50€       13 cm rood

16

Eenjarig paars met witte vlekken groen 30/50 mei - oktober zon Een mooie éénjarige plant voor potten en 

baskets te beplanten en mooi te laten 

overhangen
Petunia grandiflora GO!Tunia® 

Black

Petunia 1.50€       13 cm rood 16 Eenjarig zwart groen 30/50 mei - oktober zon Een mooie éénjarige plant voor potten en 

baskets te beplanten en mooi te laten 

overhangen

Petunia grandiflora GO!Tunia® 

Cosmic Pink 

Petunia 1.50€       13 cm rood 16 Eenjarig Roze met donkerroze 

hart

groen 30/50 mei - oktober zon Een mooie éénjarige plant voor potten en 

baskets te beplanten en mooi te laten 

overhangen
Petunia grandiflora GO!Tunia® 

Cosmic Purple 

Petunia 1.50€       13 cm rood 16 Eenjarig Paars met donkerpaars 

hart

groen 30/50 mei - oktober zon Een mooie éénjarige plant voor potten en 

baskets te beplanten en mooi te laten 

overhangen

Petunia grandiflora Magenta 

Mambo 

Petunia 1.50€       13 cm rood 16 Eenjarig Paars met witte strepen groen 30/50 mei - oktober zon Een mooie éénjarige plant voor potten en 

baskets te beplanten en mooi te laten 

overhangen

Petunia grandiflora Mystical® 

Midnight Gold 

Petunia 1.50€       13 cm rood 16 Eenjarig donkerpaars met witte 

randen

groen 30/50 mei - oktober zon Een mooie éénjarige plant voor potten en 

baskets te beplanten en mooi te laten 

overhangen
Molinia caerulea Torch

Pijpenstrootje

2.50€       1 L 24 Siergras bruin groen 75 augustus - oktober zon, halfschaduw Een mooie recht opgaande Molinia. Erg mooi 

tussen heideplanten.

Sanguisorba  'Blackthorn' Pimpernel 4.00€       1,5 L 4 Vaste plant Donkerroze groen 175 juli - september zon  Sanguisorba 'Blackthorn'  vormt een dichte bos 

en bloeit met purperrode rechtopstaande 
Sanguisorba 'All Time High' Pimpernel 3.50€       1,5 L 4 Vaste plant Wit groen 200 juli - augustus zon Een mooie 2 meter hoge sanguisorba. 

Sanguisorba 'All Time High' vormt een dichte 
Sanguisorba 'Cangshan 

Cranberry'

Pimpernel 3.50€       1,5 L 4 Vaste plant Wijnrood groen 225 september - oktober zon Een mooie 2 meter hoge sanguisorba. 

Sanguisorba 'Cangshan Cranberry' vormt een 

luchtige bos en bloeit met wijnrode, hangende 
Sanguisorba 'Chocolate Tip' Pimpernel 3.00€       1,5 L 4 Vaste plant Donkerrood groen 100/125 juli - september zon Een wat lagere soort met zeer donker rode 

bloemhoofdjes

Sanguisorba hakusanensis 'Lilac 

Squirrel'

Pimpernel 3.50€       1,5 L 4 Vaste plant Roze zilvergroen 100/125 juli - september zon Sanguisorba hakusanensis 'Lilac Squirrel' heeft 

mooi zilvergroen blad. Bij regen blijven de 

regendruppels als parels op het blad liggen. Hij 

bloeit met roze hangende pluimen.

Sanguisorba Lilac Squerl N Pimpernel 4.00€       1,5 L 4 Vaste plant Roze zilvergroen 100/125 juli - september zon Sanguisorba Lilac Squerl N heeft mooi 

zilvergroen blad. Bij regen blijven de 

regendruppels als parels op het blad liggen. Hij 

bloeit met roze hangende pluimen.

Sanguisorba menziesii Pimpernel 4.00€       1,5 L 4 Vaste plant Purperrood groen 80 mei - juni zon Een wat lagere soort die als vroegste bloeit met 

purperrode bloemhoofdjes

Sanguisorba officinalis 'Lemon 

Splash'

Pimpernel 3.00€       1,5 L 4 Vaste plant Donkerrood geelbont 60 juni - augustus zon Een wat lagere soort met purperrode 

bloemhoofdjes. Het blad van deze Sanguisorba 

is geelbont.

Sanguisorba officinalis 'Red 

Thunder'

Pimpernel 3.50€       1,5 L 4 Vaste plant Donkerrood groen 80/100 juli - september zon Een wat lagere soort die bloeit met purperrode 

bloemhoofdjes



Sanguisorba Proud Mary N Pimpernel 4.00€       1,5 L 4 Vaste plant Rood groen 60 juni - augustus zon Een wat lagere soort die met purperrode 

bloemhoofdjes bloeit

Sanguisorba Pink Brushes Pimpernel 3.50€       1,5 L 20 Vaste plant Roze groen 150 juni - augustus zon Een mooie 1,5 meter hoge sanguisorba. 

Sanguisorba Pink Brushes vormt een dichte bos 

en bloeit met pluizige hangende roze aren

Sanguisorba menziesii 'Wake 

Up' ® 

Pimpernel 3.50€       1 L 22 Vaste plant Donkerrood groen 60 mei - juli zon Een wat lagere soort die als vroegste bloeit met 

purperrode hangende pluimpjes.

Sanguisorba 'Proud Mary' ® Pimpernel 3.00€       1 L 22 Vaste plant Rood groen 60 juni - augustus zon Een wat lagere soort die met purperrode 

bloemhoofdjes bloeit

Petroselinum crispum Gigante 

d’Italia 

platte peterselie 1.50€       P9 12 Groente geel groen 20/30 augustus zon Veel gebruikt voor in de soep Platte peterselie 

is sterker van smaak dan krulpeterseli

Astilbe Chocolate Shogun Pluimspirea 3.50€       1 L 24 Vaste plant Lichtroze Donkerbruin 60 juni - juli Zon, halfschaduw Deze Astilbe heeft prachtig bruin blad met 

lichtroze bloemen. Echt een mooie 

contrastplant in de border.

Astilbe 'Key West' Pluimspirea 3.50€      1 L 24 Vaste plant roze Donkerbruin 35 juni - juli Zon Een mooie kleinblijvende Astible met donker 

blad en felroze bloemen.

Gaura lindheimeri Gaudi® Red Prachtkaars 2.50€       1 L 12 Vaste plant Roze rood 30/40 mei - oktober zon Het blad van Gaura lindheimeri 'Gaudi Red'  

heeft een rode gloed en verkleurt in de zomer 

naar groen. De bloemen zijn rozerode aan rode 

stengels.

Gaura lindheimeri Siskiyou Pink Prachtkaars 2.50€       1 L 12 Vaste plant Roze groen 50/70 Mei - oktober zon Gaura lindheimeri is een lang bloeiende plant 

met lichtroze vlinderachtige bloemen uit roze 

knoppen. De bloemen zitten op lange fijne 

stelen, wuivend in de wind.

Gaura lindheimeri Whirling 

Butterflies

Prachtkaars 2.50€       1 L 12 Vaste plant Wit groen 50/70 Mei - oktober zon Gaura lindheimeri is een lang bloeiende plant 

met witte vlinderachtige bloemen uit roze 

knoppen. De bloemen zitten op lange fijne 

stelen, wuivend in de wind.

Gaura lindheimeri Rosy Jane Prachtkaars 2.50€       1 L 14 Vaste plant Roze groen 50/70 Mei - oktober zon Gaura lindheimeri is een lang bloeiende plant 

met roze gerande, witte vlinderachtige 

bloemen uit roze knoppen. De bloemen zitten 

op lange fijne stelen, wuivend in de wind.

Miscanthus x giganteus Prachtriet / 

Olifantengras

5.00€       6 L vierkant 14 Siergras wit groen 250 september - oktober zon Groot groter grootst dit is de grootste miscathus 

in zijn soort. Kan meer dan 2,5 m worden wordt 
Heuchera x hybrida Black Pearl 

PPAF 

Purperklokje 3.00€       1 L 10 Vaste plant lichtroze zwart 25/45 mei - juni zon, halfschaduw Een opvallende bladplant die erg mooi staat in 

de schaduwtuin. Heuchera zijn half 
Heuchera x hybrida Black 

Taffeta

Purperklokje 3.00€       1 L 10 Vaste plant lichtroze zwart 25/45 mei - juni zon, halfschaduw Een opvallende bladplant die erg mooi staat in 

de schaduwtuin. Heuchera zijn half 

bladhoudende planten bij strenge vorst 

verliezen ze hun blad. Houd van vochtige 
Heuchera x hybrida Electra Purperklokje 3.00€       1 L 10 Vaste plant lichtroze geel met rode nerven 25/45 mei - juni zon, halfschaduw Een opvallende bladplant die erg mooi staat in 

de schaduwtuin. Heuchera zijn half 

bladhoudende planten bij strenge vorst 

verliezen ze hun blad. Houd van vochtige 
Heuchera x hybrida Fire Alarm Purperklokje 3.00€       1 L 10 Vaste plant lichtroze rood 25/45 mei - juni zon, halfschaduw Een opvallende bladplant die erg mooi staat in 

de schaduwtuin. Heuchera zijn half 

bladhoudende planten bij strenge vorst 

verliezen ze hun blad. Houd van vochtige 
Heuchera x hybrida Forever® 

Purple

Purperklokje 3.00€       1 L 10 Vaste plant lichtroze Paars 25/45 mei - juni zon, halfschaduw Een opvallende bladplant die erg mooi staat in 

de schaduwtuin. Heuchera zijn half 

bladhoudende planten bij strenge vorst 

verliezen ze hun blad. Houd van vochtige 
Heuchera x hybrida Glitter Purperklokje 3.00€       1 L 10 Vaste plant lichtroze zilver 25/45 mei - juni zon, halfschaduw Een opvallende bladplant die erg mooi staat in 

de schaduwtuin. Heuchera zijn half 

bladhoudende planten bij strenge vorst 

verliezen ze hun blad. Houd van vochtige 
Heuchera x hybrida Lime 

Marmalade

Purperklokje 3.00€       1 L 10 Vaste plant wit geel 25/45 mei - juni zon, halfschaduw Een opvallende bladplant die erg mooi staat in 

de schaduwtuin. Heuchera zijn half 

bladhoudende planten bij strenge vorst 

verliezen ze hun blad. Houd van vochtige 



Heuchera x hybrida Marmalade Purperklokje 3.00€       1 L 10 Vaste plant lichtroze oranje 25/45 mei - juni zon, halfschaduw Een opvallende bladplant die erg mooi staat in 

de schaduwtuin. Heuchera zijn half 

bladhoudende planten bij strenge vorst 

verliezen ze hun blad. Houd van vochtige 
Heuchera x hybrida Paris Purperklokje 3.00€       1 L 10 Vaste plant rozerood Groen, Grijs / zilver 25/45 mei - juni zon, halfschaduw Een opvallende bladplant die erg mooi staat in 

de schaduwtuin. Heuchera zijn half 

bladhoudende planten bij strenge vorst 

verliezen ze hun blad. Houd van vochtige 
Heuchera x hybrida Wild Rose Purperklokje 3.00€       1 L 10 Vaste plant rozerood roze 25/45 mei - juni zon, halfschaduw Een opvallende bladplant die erg mooi staat in 

de schaduwtuin. Heuchera zijn half 

bladhoudende planten bij strenge vorst 

verliezen ze hun blad. Houd van vochtige 
Heuchera Black Forest Cake Purperklokje 3.00€       1 L 12 Vaste plant roze zwart 30 mei - juni zon, halfschaduw Een opvallende bladplant die erg mooi staat in 

de schaduwtuin. Heuchera zijn half 

bladhoudende planten bij strenge vorst 

verliezen ze hun blad. Houd van vochtige 

voedzame grond.

Heuchera Fire Chief Purperklokje 3.00€       1 L 12 Vaste plant wit rood 25/45 mei - juni zon, halfschaduw Een opvallende bladplant die erg mooi staat in 

de schaduwtuin. Heuchera zijn half 

bladhoudende planten bij strenge vorst 
Heuchera Splashberry Purperklokje 3.00€       1 L 12 Vaste plant wit geel met rode nerven 25/45 mei - juni zon, halfschaduw Een opvallende bladplant die erg mooi staat in 

de schaduwtuin. Heuchera zijn half 
Heuchera Sugar Plum Purperklokje 3.00€       1 L 12 Vaste plant wit zilver 25/45 mei - juni zon, halfschaduw Een opvallende bladplant die erg mooi staat in 

de schaduwtuin. Heuchera zijn half 

bladhoudende planten bij strenge vorst 

verliezen ze hun blad. Houd van vochtige 
Heucherella x hybrida Pink 

Revolution 

Purperklokje 3.00€       1 L 24 Vaste plant Roze groen 25/45 mei - juni zon, halfschaduw Een opvallende bladplant die erg mooi staat in 

de schaduwtuin. Heuchera zijn half 

bladhoudende planten bij strenge vorst 
Heucherella x hybrida White 

Revolution

Purperklokje 3.00€       1 L 24 Vaste plant Wit groen 25/45 mei - juni zon, halfschaduw Een opvallende bladplant die erg mooi staat in 

de schaduwtuin. Heuchera zijn half 

bladhoudende planten bij strenge vorst 

verliezen ze hun blad. Houd van vochtige 

voedzame grond.

Ranunculus acris 'flore pleno' Ranunculus 3.00€       1,5 L 4 vaste plant geel groen 50/70 mei - juli zon, halfschaduw ranunculus acris 'flore pleno' is een mooie 

dubbele boterbloem. Hij is zeer geschikt voor 

langs de vijver bijvoorbeeld om de overgang 

van water naar land soepel te laten verlopen

Phyteuma scheuzeri Rapunzel 3.00€       1,5 L 4 Vaste plant blauw groen 30/40 juni - september zon gemakkelijk groeiend 

rotsplantje/bodembedekker met bijzonder 

gevormde blauwe bloemen. De bloemen lijken 

wat op de bloei van een klaver.
Erodium variabile Bishop`s 

Form

Reigersbek 2.00€       P9 12 Vaste plant Roze Groen 10 mei - september Zon Is een zodenvormende reigersbek met kleine 

roze bloemen. Hij bloeit de hele zomer door tot 

laat in het najaar. Ook erg leuk in bloempotten.

Perovskia Blue Spire Reuzenlavendel 3.50€       1,5 L 4 Vaste plant Paars zilver/grijs 80/100 juli - september zon De Perovskia Blue Spire lijkt veel op de 

Perovskia little Spire, alleen Little Spire heeft 

een wat meer opgaande groei, en groeit de Blue 

Spire wat wijder uit.

Perovskia atriplicifolia Little 

Spire® 

Reuzenlavendel 3.50€       1,5 L 24 half heester Paars zilver/grijs 60/80 juli - september zon Van de Perovskia atriplicifolia soorten is ‘Little 

Spire’ het meest compact. De hoogte van deze 

halfheester bedraagt circa 80-100 cm. De 

Perovskia little Spire lijkt veel op de Perovskia 

Blue Spire, alleen Little Spire heeft een wat 
Cardiocrinum giganteum Reuzenlelie 17.50€     7 L vierkant 14 Bolgewas room/wit met 

paarse/roodbruine vlek

Groen 70/400 juni - augustus Halfschaduw Groot groter groots de grootste lelie die er is en 

ook nog volledig winterhard. Zet het op een 

humus rijke plek in de halfschaduw.

Cephalaria leucantha Reuzenscabiosa 3.50€       1,5 L 4 Vaste plant crèmewit Groen 80 juli - september Zon Deze is iest kleiner als de Gigantea en een echte 

bijenplant.



Ensete ventricosum 'Maurelli' Rode Banaan 10.00€     7 L vierkant 44 Kuipplant  - Rood 200 - 400  - Zon Wanneer je deze banaan in de zomer veel 

water en mest geeft kan die in 1 jaar uitgroeien 

tot een hoogte van 3 meter. Vorstvrij 

oververwinteren liefst boven de 5 graden.

Dryopteris erythrosora Rode sluiervaren 3.00€       1,5 L 9 Vaste plant  - Groen blad, jonge 

uitlopers rood/oranje

40/50  - Schaduw Het is een wintergroene varen. De jonge 

uitlopers zijn de eerste maand oranje bruin.

Centranthus ruber 'Coccineus' Rode valeriaan, Rode 

sporenbloem

2.00€       1,5 L 12 Vaste plant Roze Blauwgroen 60/70 Juli - augustus Zon Wanneer de uitgebloeide bloemen weggeknipt 

worden blijft die doorbloeien tot aan de vorst.

Rosmarinus officinalis Speedy Rozemarijn 2.50€       1,5 L 12 Kruid blauw grijs 40/50 april - juni zon Mooie rechtopstaande Rosemarijn met mooie 

blauwe bloemen. Lekker voor bij de vis.

Thalictrum aquilegifolium 'The 

Cloud' ® 

Ruit 3.00€       

1 L 15

Vaste plant Licht roze groen 130 juni - juli zon - halfschaduw Een mooie licht roze bloeiende Thalictrium die 

max 130 cm wordt.

Thalictrum aquilegifolium 

'White Clouds' ® 

Ruit 3.00€       

1 L 15

Vaste plant Wit groen 130 juni - juli zon - halfschaduw Een mooie wit bloeiende thalictrium met een 

donkere bloemstelen.

Thalictrum delavayi 'Splendide' Ruit 3.00€       

1 L 15

Vaste plant Paars groen 175 juli - september zon - halfschaduw Thalictrum delavayi 'Splendide' ® bloeiend met 

een wolk paarse bloemen en wordt max 175 

cm.

Thalictrum d. 'Splendide White' 

®

Ruit 3.00€       

1 L 15

Vaste plant Wit groen 150 - 175 juli - september zon - halfschaduw Thalictrum delavayi 'Splendide White' ® 

bloeiend met een wolk witte bloemen en wordt 

max 175 cm.

Thalictrum hybride 

'Purplelicious' 

Ruit 3.00€       

1 L 15

Vaste plant Paars Blauwgroen 50 juli - oktober zon - halfschaduw Een mooie kleine Thalictrum met paarse 

bloemen.

Thalictrum actaeifolium 

'Perfume Star' ™ 

Ruit 3.00€       

1 L 22

Vaste plant Blauwroze groen 80 juli - september zon - halfschaduw Thalictrum actaeifolium 'Perfume Star' ™ bloeit 

met mooie blauwroze stervormige bloemen. 

Deze ruit wordt niet zo hoog max 80 cm.
Thalictrum 'Anne' ® Ruit 3.00€       

1 L 22

Vaste plant Donker groen 250 juli - september zon - halfschaduw Het zusje van Thalictrum 'Elin' alleen de bloem 

is wat donderder van kleur.

Thalictrum delavayi 'Hewitt's 

Double' 

Ruit 3.00€       

1 L 22

Vaste plant Roze groen 150 juni - juli zon - halfschaduw Een mooie dubbelbloeiende licht roze 

Thalictrium die max 150 cm wordt.

Thalictrum delavayi 'Hinckley' Ruit 3.00€       

1 L 22

Vaste plant Violet groen 150 juli - september zon - halfschaduw Een grootbloeminge violet bloeiende 

Thalictrum.

Thalictrum aquilegiifolium 

Nimbus Pink

Ruit 3.00€       

1 L 24

Vaste plant Roze groen 70 - 100 mei - juli zon - halfschaduw Nimbus Pink bloeit met roze bloemen op een 

zwarte stengel de bloemen lijken op pluizige 

pompons
Thalictrum aquilegiifolium 

Nimbus White

Ruit 3.00€       

1 L 24

Vaste plant Wit groen 70 - 100 mei - juli zon - halfschaduw Nimbus White bloeit met witte bloemen op een 

zwarte stengel de bloemen lijken op pluizige 

pompons
Salvia Ember's Wish Salie 3.00€       1 L 10 Vaste plant, matig 

winterhard

Rood groen 70/100 juni - oktober zon Salvia 'Ember's Wish' bloeit met knalrode 

buisvormige bloemen aan een donkere steel.

Salvia Love and Wishes Salie 3.00€       1 L 10 Vaste plant, matig 

winterhard

Purperrode groen 70/100 juni - oktober zon Salvia 'Love and Wishes' bloeit met knalrode 

buisvormige bloemen aan een donkere steel.

Salvia Wendy's Wish Salie 3.00€       1 L 10 Vaste plant, matig 

winterhard

Magentaroze groen 70/100 juni - oktober zon Salvia 'Wendy's Wish' bloeit met knalrode 

buisvormige bloemen aan een donkere steel.

Salvia farinacea Mystic Spires Salie 2.50€       1,5 L 12 Vaste plant, matig 

winterhard

Paars glanzend groen 50 mei - november zon Deze Salvia staat prachtig in een grote pot hij 

bloeit de hele zomer met paarse bloemen aan 

lange stelen

Salvia farinacea Sallyfun Sky 

Blue 

Salie 2.50€       1,5 L 12 Vaste plant, matig 

winterhard

Paars met wit groen 50 mei - november zon Deze Salvia bloet met wit met blauwe bloemen.



Salvia guaranitica Black & 

Bloom 

Salie 3.00€       1,5 L 12 Vaste plant, matig 

winterhard

Paarsblauw groen 50 mei - november zon Salvia Black&Bloom bloeit met blauwpaarse 

bloemen en hij heeft donkere bloemknoppen 

bijna zwart.
Salvia guaranitica Purple & 

Bloom 

Salie 3.00€       1,5 L 12 Vaste plant, matig 

winterhard

Paars groen 50 mei - november zon Salvia Purple&Bloom bloeit met paarse 

bloemen en hij heeft donkere bloemknoppen 
Salvia officinalis Grower`s 

Friend 

Salie 2.50€       1,5 L 12 Kruid blauwgroen 30/50 zon Salvia Grower's friend heeft grijs blad dat wat 

groter is en dikker dan bij gewone salie . Salie 
Salvia splendens Roman Red Salie 2.50€       1,5 L 12 Vaste plant, matig 

winterhard

Rood groen 50 mei - november zon Salvia splendens Roman Red bloeit met 

vuurrode bloemen en hij heeft donkerrode 

bloemknoppen.

Polygonatum verticillatum 

rubrum

Salomonszegel 3.50€       1,5 L

4

Vaste plant roze groen 180 juni - juli halfschaduw, schaduw Polygonatum verticillatum rubrum lijkt op een 

bamboe, maar wanneer je de druppelvormige 

bloemen ziet hangen dan weet je wel beter. 

Prachtig in een schaduwtuin.

Sanvitalia speciosa Inca Yellow Sanvitalia 1.50€       13 cm rood 12 Eenjarig Geel groen 30/40 mei - november zon Een mooie éénjarige plant voor potten en 

baskets te beplanten en mooi te laten 

overhangen

Saruma henryi Saruma 4.00€       1,5 L
9

Vaste plant Lichtgeel groen 60 april - juni schaduw, halfschaduw Mooie schaduwplant met behaard blad en 

kleine gele bloemen.
Scaevola aemula Surdiva® Deep 

Violet Blue 

Scaevola 2.00€       13 cm rood 12 Eenjarig Blauw groen 40 mei - oktober zon, halfschaduw Een mooie éénjarige plant voor potten en 

baskets te beplanten en mooi te laten 

overhangen

Scaevola aemula Surdiva® 

Snow Blanket 

Scaevola 2.00€       13 cm rood 12 Eenjarig Wit groen 40 mei - oktober zon, halfschaduw Een mooie éénjarige plant voor potten en 

baskets te beplanten en mooi te laten 
Scaevola aemula Surdiva® 

White 

Scaevola 2.00€       13 cm rood 12 Eenjarig Wit groen 40 mei - oktober zon, halfschaduw Een mooie éénjarige plant voor potten en 

baskets te beplanten en mooi te laten 

overhangen

Tiarella hybrida Angel Wings Schuimbloem 3.00€       1 L 24 Vaste plant Licht Roze bont, gestreept 25 april - juni halfschaduw - schaduw Tiarella hybrida Angel Wings heeft groene 

Tiarella hybrida Sugar and Spice Schuimbloem 3.00€       
1 L 24

Vaste plant Licht Roze/wit bont, gestreept 25 april - juni halfschaduw - schaduw Tiarella hybrida Sugar and Spice heeft groene 

bladeren met bruine tot bijna zwarte nerven en 
Coleus blumei Flame Thrower™ 

Chili Pepper 

Siernetel 2.50€       13 cm rood 16 Eenjarig blauw/paars rood/geel/groen 25/35 augustus - oktober Zon, halfschaduw compacte goed vertakkende Coleus

Coleus blumei Sunfighter 

Campfire 

Siernetel 2.50€       13 cm rood 16 Eenjarig blauw/paars rood/oranje 45 augustus - oktober Zon, halfschaduw Coleus is zowel een kamerplant als een 

terrasplant. Sunfighter campfire valt op door 

zijn koper- oranjekleurige blad.

Coleus blumei Sunfighter 

Henna 

Siernetel 2.50€       13 cm rood 16 Eenjarig blauw/paars Geelroodbont 45 augustus - oktober Zon, halfschaduw Sunfighter Henna valt op door zijn geelrood 

bont blad. Hoe meer schaduw de plant krijgt 

hoe roder de bladeren worden.
Coleus blumei Sunfighter 

Redhead

Siernetel 2.50€       13 cm rood 16 Eenjarig blauw/paars Donkerrood 45 augustus - oktober Zon, halfschaduw Sunfighter Redhead valt op door zijn 

donkerrode bladeren. Hoe meer schaduw de 

plant krijgt hoe donkerder de bladeren.

Coleus blumei Sunfighter 

Trusty Rusty 

Siernetel 2.50€       13 cm rood 16 Eenjarig blauw/paars Rood met geel randje 45 augustus - oktober Zon, halfschaduw Trusty Rusty heeft rood blad met een geel 

randje wanneer de plant vol in de zon staat is 

heb blad helemaal rood.

Coleus x blumei Cock-Tail® 

Peter´s Wonder

Siernetel 2 13 cm rood 16 Eenjarig blauw/paars rood/geel/groen 45 augustus - oktober Zon, halfschaduw Peter´s Wonder valt op door zijn bijzondere 

bladkleur. Die bestaat uit een mix van rood, 

geel en groen.

Coleus x blumei Cock-trial ® 

Combat

Siernetel 2 13 cm rood 16 Eenjarig blauw/paars rood/geel/groen 45 augustus - oktober Zon, halfschaduw Combat valt op door zijn bijzondere bladkleur. 

Die bestaat uit een mix van rood, geel en groen.

Coleus x hybrida Chocolate 

Covered Cherry 

Siernetel 2.50€       13 cm rood 16 Eenjarig blauw/paars Chocoladebruine 

bladeren met rode nerf

45 augustus - oktober Zon, halfschaduw Coleus x hybrida Chocolate Covered Cherry 

heeft chocoladebruine bladeren met een rode 

nerf en een mintgroene rand

Rheum palmatum tanguticum Sierrabarber 4.00€       1,5 L 12 Vaste plant Rood Groen 150 juni - juli Zon, halfschaduw Rheum palmatum tanguticum heeft mooi rood 

uitlopend blad en staat mooi solitairplant in de 

border of als achtergrondplant in een grote 

tuin.



Ophiopogon planiscapus 'Niger' Slangenbaard of Zwart 

gras

4.00€       1,5 L 4 Vaste plant roze zwart 20/25 augustus - september zon, halfschaduw Zwart gras is een laagblijvende plant met 

ondergrondse uitlopers. Zwarte gras is een 

uitstekende wintergroene bodembedekker. 

Zwartgras bloeit met roze bloemen en geeft 

zwarte vruchten.

Ophiopogon planiscapus 'Niger' Slangenbaard of Zwart 

gras

3.00€       1 L 9 Vaste plant roze zwart 20/25 augustus - september zon, halfschaduw Zwart gras is een laagblijvende plant met 

ondergrondse uitlopers. Zwarte gras is een 

uitstekende wintergroene bodembedekker. 

Zwartgras bloeit met roze bloemen en geeft 

zwarte vruchten.

Penstemon digitalis Dark 

Towers

Slangenkop 2.50€       1 L 14 vaste plant roze rood 50/70 juni - augustus zon Penstemon 'Dark Towers'  heeft opvallende 

rode bladeren in een rozet. In de zomer 

verschijnen op lange stengels klokjesachtige 

bloemen in een zacht lila paarse kleur.

Penstemon digitalis Midnight 

Masquerade

Slangenkop 2.50€       1 L 14 Vaste plant roze rood 50/70 juni - augustus zon Penstemon digitalis Midnight Masquerade 

heeft veel weg van Penstemon 'Dark Towers'  

alleen zijn de bladeren nog donkerder van 

kleur. In de zomer verschijnen op lange stengels 

klokjesachtige bloemen in een zacht lila paarse 

kleur.

Penstemon digitalis Onyx and 

Pearls

Slangenkop 2.50€       1 L 14 Vaste plant wit/roze rood 50/70 juni - augustus zon Penstemon digitalis Onyx and Pearls  heeft 

opvallende rode bladeren in een rozet. In de 

zomer verschijnen op lange stengels 

klokjesachtige bloemen in een wit tot zacht roze 

kleur.

Penstemon Harlequin™ 

Magenta

Slangenkop 2.50€       1 L 14 Vaste plant donker roze groen 30/40 juni - augustus zon Penstemon x hybrida Harlequin™ Magenta is 

een Rijk en lange bloeiende, compacte plant.  

De bloemkleur is roze-rood. De bloeiperiode is 

mei – september en hij is matig winterhard.

Penstemon Harlequin™ Pink Slangenkop 2.50€       1 L 14 Vaste plant roze groen 30/40 juni - augustus zon Penstemon x hybrida Harlequin™ Pink is een 

Rijk en lange bloeiende, compacte plant.  De 

bloemkleur is roze. De bloeiperiode is mei – 

september en hij is matig winterhard.

Penstemon Harlequin™ Red Slangenkop 2.50€       1 L 14 Vaste plant rood groen 30/40 juni - augustus zon Penstemon x hybrida Harlequin™ Red is een Rijk 

en lange bloeiende, compacte plant.  De 

bloemkleur is rood. De bloeiperiode is mei – 

september en hij is matig winterhard.

Acanthus mollis Stekelige berenklauw 3.50€       1,5 L 4 Vast plant Roze Groen 50/125 juni - augustus Zon /Halfschaduw Halfwintergroene vaste plant met een 

opvallende opgaande bloei.

Acanthus Reu Ledan Stekelige berenklauw 4.00€       1,5 L 4 Vast plant Wit Groen 50/125 juni - augustus Zon /Halfschaduw Halfwintergroene vaste plant met een 

opvallende opgaande witte bloei. Heel erg 

opvallende bloei
Acanthus Spinosus Stekelige berenklauw 4.00€       1,5 L 4 Vast plant Wit/lila Groen 50/125 juli - september Zon De Acanthus Spinosus bloeit net iets 

makkelijker als de Acanthus mollis

Acanthus sennii Stekelige berenklauw 3.50€       1,5 L 22 Vast plant Rood Groen 50/125 juli - oktober Zon  Door het stekelige blad zou je eerder denken 

dat je te maken hebt met een familielid uit de 

distelfamilie. Maar het is toch echt een 
Argyranthemum frutenscens 

Honeybees® Double White 

Struikmargriet 2.50€       

1,5 L

12 Eenjarig Wit Blauwgroen 50/60 april - oktober Zon Struikmargriet bloeit al erg vroeg tot einde 

zomer met dubbele witte bloemen. Erg mooi in 

grote potten.

Argyranthemum frutenscens 

Percussion® Rose 

Struikmargriet 2.50€       

1,5 L

12 Eenjarig Roze Blauwgroen 50/60 april - oktober Zon Struikmargriet bloeit al erg vroeg tot einde 

zomer met tamelijk grote, Roze bloemen. Erg 

mooi in grote potten.
Astilboides tabularis Tafelblad 4.00€       2 L 9 Vaste plant Wit Lichtgroen 60/80 juni - juli Schaduw Een van de mooiste bladplanten in de 

schaduwborder. Blad kan wel een doorsnede 

hebben van meer dan 50 cm. Daarom ook zijn 

Nederlandse naam Tafelblad



ligularia Przewalskii Tongkruiskruid 3.00€       

1,5 L

1 Vaste plant Geel Groen 75/100 juni - augustus zon, halfschaduw, 

schaduw

De plant valt op door zijn decoratieve blad en 

zijn lange gele bloemtrossen. Erg mooi langs 

een vijver.
Asplenium scolopendrium 

'Bolton's Nobile' ®

Tongvaren 3.50€       1 L 22 Varen  - Groen 50  - Zon, halfschaduw Een tongvaren met mooie golvende bladeren 

die je niet zo vaak tegen komt. Echt een 

aanwinst in u tuin.

Briza media Tinkerbell Trilgras 2.50€       1 L 4 Gras Wit Groen 60/70 juni - juli Zon, halfschaduw Een mooie siergrasje dat bloeit met platte 

aartjes. Het is een niet woekerend gras. 
Dodecatheon meadia Twaalfgodenkruid 3.00€       1,5 L 4 Vaste plant Roze Groen 40 mei - juni Zon, halfschaduw Twaalfgodenkruid is een mooie 

voorjaarsbloeier. Die in de winter zijn blad 

verliest. Hij bloeit mooi roze.
Dodecatheon meadia Twaalfgodenkruid 3.00€       1 L 9 Vaste plant Roze Groen 40 mei - juni Zon, halfschaduw Twaalfgodenkruid is een mooie 

voorjaarsbloeier. Die in de winter zijn blad 

verliest. Hij bloeit mooi roze.
Smilacina racemosa N

Valse salomonszegel

4.50€       1,5 L 4 Vaste plant Wit Donkergroen 80 mei - juni Halfschaduw/schaduw Prachtige bladplant met grote trossen witte 

bloemen en later knalrode bessen.

Helianthus atrorubens Vaste zonnebloem 3.00€       1,5 L 4 Vaste plant geel groen 160/180 augustus - oktober zon De bloemen van de vaste zonnebloem lijken erg 

veel op de eenjarige zonnebloem maar de 

bloemen zijn kleiner. Deze zonnebloem is een 
Helianthus 'Lemon Queen' Vaste zonnebloem 3.50€       2 L 9 Vaste plant Lichtgeel groen 200 augustus - oktober zon De bloemen van de vaste zonnebloem lijken erg 

veel op de eenjarige zonnebloem maar de 

bloemen zijn kleiner en bij de 'lemon Queen' 
Cirsium rivulare 

'Atropurpureum' 

Vederdistel 3.00€       1,5 L 22 Vaste plant Rood Groen 130/150 juni - augustus Zon Een mooie rode distel die graag op een vochtige 

plaats staat.

Cirsium rivulare 'Frosted Magic' 

® 

Vederdistel 3.50€       1,5 L 22 Vaste plant Wit Groen 130/150 juni - augustus Zon Een mooie witte distel die graag op een 

vochtige plaats staat.
Foeniculum vulgaris 

atropurpurea

Venkel 3.00€       1,5 L 4 Kruid Geel Roodbruin 150/175 Juli - augustus zon Lekker ruikend roodbruin blad met mooie gele 

bloemschermen.

Verbena peruviana 

EnduraScape™ Hot Pink 

Verbena 2.00€       

13 cm rood 12

Eenjarig Roze groen 30/50 mei - oktober zon Een mooie éénjarige plant voor potten en 

baskets te beplanten en mooi te laten 

overhangen
Verbena peruviana 

EnduraScape™ Pink Fizz 

Verbena 2.00€       

13 cm rood 12

Eenjarig Roze groen 30/50 mei - oktober zon Een mooie éénjarige plant voor potten en 

baskets te beplanten en mooi te laten 

overhangen
Verbena peruviana 

EnduraScape™ Purple Impr. 

Verbena 2.00€       

13 cm rood 12

Eenjarig paars groen 30/50 mei - oktober zon Een mooie éénjarige plant voor potten en 

baskets te beplanten en mooi te laten 

overhangen
Verbena peruviana 

EnduraScape™ Red Impr. 

Verbena 2.00€       
13 cm rood 12

Eenjarig rood groen 30/50 mei - oktober zon Een mooie éénjarige plant voor potten en 

baskets te beplanten en mooi te laten 
Verbena peruviana Lobster Fest Verbena 2.00€       

13 cm rood 12

Eenjarig rood groen 30/50 mei - oktober zon Een mooie éénjarige plant voor potten en 

baskets te beplanten en mooi te laten 

overhangen
Verbena rigida Fliederblau Verbena 2.50€       

1 L 12

Eenjarig roodpaars groen 50 augustus - november zon Een lang bloeiende verbena erg mooi vooraan 

de border.

Sedum hybridum SunSparkler 

Cherry Tart 

Vetkruid 3.00€       1 L 10 Vast plant Roze rood 10/15 juli - oktober zon, halfschaduw Sedum hybridum SunSparkler Cherry Tart  is 

een langbloeiende bodembedekker met 

kersenrood blad en roze bloemen

Sedum hybridum SunSparkler 

Dazzlebery

Vetkruid 3.00€       1 L 10 Vast plant Roze grijs 10/15 juli - oktober zon Sedum hybridum SunSparkler Dazzlebery is een 

langbloeiende bodembedekker met grijsgroen 
Sedum hybridum SunSparkler 

Dream Dazzler

Vetkruid 3.00€       1 L 10 Vast plant Roze donkerpaars met felroze 

randen

10/15 juli - oktober zon Sedum hybridum SunSparkler Dream Dazzler 

heeft in de zon donkerpaars met felroze randen 
Sedum hybridum SunSparkler 

Lime Zinger

Vetkruid 3.00€       1 L 10 Vast plant Roze rood gerande, groene 

blaadjes

10/15 juli - oktober zon Sedum hybridum SunSparkler Lime Zinger heeft 

rood gerande, groene blaadjes en bloeit roze
Sedum hybridum SunSparkler 

Wildfire

Vetkruid 3.00€       1 L 10 Vast plant Roze
rood, bont blad

10/15 juli - oktober zon Sedum hybridum SunSparkler Wildfire heeft 

rood, bont blad en bloeit roze
Sedum cauticola Lidakense Vetkruid 2.50€       1,5 L 14 Vast plant Roze grijs 10/15 juli - oktober zon, halfschaduw Sedum cauticola lidakense is een langbloeiende 

bodembedekker met grijsgroen blad en roze 

bloemen
Sedum dasyphyllum Vetkruid 2.50€       1,5 L 14 Vast plant Wit groen 10/15 juli - oktober zon, halfschaduw Sedum dasyphyllum is een langbloeiende 

bodembedekker met groen blad en witte 
Sedum hybridum Chocolate 

Drop 

Vetkruid 2.50€       1,5 L 14 Vast plant Roze Paars - Bruin 50/80 juli - september zon Sedum Chocolate Drop heeft prachtige donkere 

chocolade bruine stengels en groen rood blad.



Sedum spurium Dragons Blood Vetkruid 2.50€       1,5 L 14 Vast plant Rood roodgroen 10/15 juli - oktober zon Sedum spurium Dragons Blood heeft roodgroen 

blad en bloeit met intens rode bloemen

Sedum spurium Purpureum Vetkruid 2.50€       1,5 L 14 Vast plant Rood rood gerand groene 

blaadjes

10/15 juli - oktober zon Sedum spurium Purpureum heeft rood gerande 

kleine groene bladjes en bloeit met rode 

bloemen 
Sedum spurium Tricolor Vetkruid 2.50€       1,5 L 14 Vast plant Roze wit roze gerande groene 

bladjes

10/15 juli - oktober zon Sedum spurium Purpureum heeft wit roze 

gerande kleine groene bladjes en bloeit met 

rode bloemen 

Sempervivum BigSam™ 

Chrome Green

Vetplant 1.50€       10/12 cm rond 14 Vaste plant Rozne Groen met rode punten 10/15 juni - augustus zon Sempervivum groeit in een rozetvorm. De 

blaadjes staan dicht op mekaar en hebben 

spitse puntjes.

Sempervivum BigSam™ Coral 

Gray

Vetplant 1.50€       10/12 cm rond 14 Vaste plant Roze Rood/bruin 10/15 juni - augustus zon Sempervivum groeit in een rozetvorm. De 

blaadjes staan dicht op mekaar en hebben 

spitse puntjes.

Sempervivum BigSam™ 

Country Red

Vetplant 1.50€       10/12 cm rond 14 Vaste plant Roze Rood 10/15 juni - augustus zon Sempervivum groeit in een rozetvorm. De 

blaadjes staan dicht op mekaar en hebben 

spitse puntjes.

Sempervivum BigSam™ Pink 

Pomelo

Vetplant 1.50€       10/12 cm rond 14 Vaste plant Roze In het hart roze hoe 

verder van het hart hoe 

groener.

10/15 juni - augustus zon Sempervivum groeit in een rozetvorm. De 

blaadjes staan dicht op mekaar en hebben 

spitse puntjes.

Sempervivum BigSam™ Power 

Grenade 

Vetplant 1.50€       10/12 cm rond 14 Vaste plant Roze In het hart rood hoe 

verder van het hart hoe 

groener.

10/15 juni - augustus zon Sempervivum groeit in een rozetvorm. De 

blaadjes staan dicht op mekaar en hebben 

spitse puntjes.

Sempervivum BigSam™ Purple 

Quartz 

Vetplant 1.50€       10/12 cm rond 14 Vaste plant Roze Rood met groen hart 10/15 juni - augustus zon Sempervivum groeit in een rozetvorm. De 

blaadjes staan dicht op mekaar en hebben 

spitse puntjes.

Sempervivum BigSam™ 

Rhubarb Splash

Vetplant 1.50€       10/12 cm rond 14 Vaste plant Roze Rood/groen 10/15 juni - augustus zon Sempervivum groeit in een rozetvorm. De 

blaadjes staan dicht op mekaar en hebben 

spitse puntjes.

Sempervivum BigSam™ Ruby 

Star

Vetplant 1.50€       10/12 cm rond 14 Vaste plant Roze Donkerrood hart hoe 

verder ui het hart hoe 

donkergroener

10/15 juni - augustus zon Sempervivum groeit in een rozetvorm. De 

blaadjes staan dicht op mekaar en hebben 

spitse puntjes.

Plectranthus amboinicus 

Malibu®

Vijf-in-een-kruid 2.00€       

13 cm rood

12 kruid purper groen 60/80 juli - september zon Vijf-in-een-kruid is een grote vetplant, 

kruidachtige, vlezige en sterk aromatische 

plant. De smaak en geur lijkt enigszins op die 
Panicum virgatum Heavy Metal vingergras of 

pluimgierst

3.00€       2 L 14 Siergras bruin blauwgrijs 100/130 juli - september zon Panicum virgatum 'Heavy Metal' is een 

rechtopgaand blauwgrijs gras.

Panicum virgatum Warrior vingergras of 

pluimgierst

3.00€       2 L 14 Siergras bruin groen 100/130 juli - september zon Panicum virgatum 'Warrior'  is een 

rechtopgaand gras. Het frisgroene blad 

verkleurd gedurende de zomer naar 

roodbruiner.

Digitalis purpurea Arctic Fox 

Rose 

Vingerhoudskruid 2.50€       1,5 L 12 Vaste plant Roze/geel Groen 50/70 juni - augustus halfschaduw Mooie opvallende kleur vingerhoudskruid. Erg 

mooi in de schaduwtuin.

Fatsia japonica ‘Spider’s Web’ Vingerplant 5 2 L 12 Vaste plant Wit Wit bont 300 oktober - november zon - halfschaduw - 

schaduw

Van oorsprong bekend als kamerplant. Maar 

volledig winterhard en groenblijvend. Geeft een 

exotische look aan u tuin.

Phlox amplifolia Minnehaha Vlambloem 3.00€       1,5 L 4 Vaste plant roze met donker oogje groen 100 juni - september zon Een mooie lilaroze met een klein donker oogje 

bloeiende phlox. Het kan een flinke plant 
Phlox Dark Blue Vlambloem 2.50€       1,5 L 4 Vaste plant licht blauw groen 50 juni - september zon Een mooie blauwbloeiende Phlox die niet al te 

groot wordt.



Phlox paniculata 'Nirvana' Vlambloem 2.50€       1,5 L 4 Vaste plant wit met roze hartje groen 100/130 juni - september zon Phlox paniculata Nirvana is een 

meeldauwresistente Phlox met witte bloemen 

met een rozerood hart. Deze phlox heeft kleine 

bloemen met lange roze buizen. Rijkbloeiend, 

goed stevig en lekker geurend.   

Phlox Winnetou Vlambloem 2.50€       1,5 L 4 Vaste plant roodviolet groen 100/120 juni - september zon Phlox amplifolia 'Winnetou' is meeldauwvrij 

met hardroze bloemen.

Phlox paniculata Narwiański 

Wir

Vlambloem 3.00€       1 L 24 Vaste plant licht roze met donker 

roze hartje

groengeel bont 100/130 juni - september zon Phlox paniculata Narwiański Wir heeft lichtroze 

bloemen met een donker roze hart. De 

bladeren zijn groengeel bont een opvallende 

plant in de border.

Linaria 'Dial Park' 

Vlasleeuwenbek

3.00€       1 L

22

Vaste plant Roze grijsgroen 75/100 juni - september zon Mooie roze bloemen. Erg mooi als weefplant in 

de grassenborder

Linaria 'Peachy' 

Vlasleeuwenbek

3.00€       1 L 22 Vaste plant oranje grijsgroen 75/100 juni - september zon Mooie oranje boemen. Erg mooi als weefplant 

in de de grassenborder.

Kniphofia 'Northiae' Vuurpijl 5.00€       3 L 9 Vaste plant geeloranje groenblauw 100 mei - juli zon Groot groter grootst is wel van toepassing op de 

'northiae'. De plant is wintergroen en valt echt 

op in de tuin. De plant heeft wel wat weg van 
Kniphofia Orange Vanilla 

Popsicle

Vuurpijl 3.00€       1 L 12 Vaste plant oranje rood naar creme groen 60 augustus - oktober zon Een doorbloeiende Kniphofia met mooie oranje 

bloemen die langzaam verkleuren naar crème 

wit.
Lobelia sessifolia 

Waterlobelia
3.50€       1,5 L 9 Vaste plant paars/blauw groen 80/100 juli - oktober zon Lobelia sessifolia bloeit met opvallende paarse 

bloemen en houdt van vochtige grond. Hij word 
Lysimachia barystachys Wederik 3.50€       1,5 L 4 Vaste plant wit groen 75/100 juni - augustus zon, halfschaduw Lysimachia barystachys bloeit met opvallende 

witte pluimbloemen

Anthriscus sylvestris 'Ravens 

Wing'

Weidekervel 3.00€       1,5 L 4 Tweejarig plant Wit Rood 80 mei - juni Zon, halfschaduw Mooi donker rood bladeren met grote 

schermen contrasterende witten bloemen.

Origanum vulgaris Wilde Marjolein 2.00€       1 L 4 Kruid roze groen 30/50 juni - augustus zon Origanum vulgare (Wilde Marjolein) is een 

houtige vaste plant met groen aromatisch blad. 

Origanum bloeit met roze bloemen in de 

periode van juli - september en kan goed in 

gerechten worden gebruikt.

Origanum vulgaris Gold Nugget Wilde Marjolein 2.00€       
13 cm rood

12 Kruid roze geel 30/50 juni - augustus zon Origanum vulgare (Wilde Marjolein) is een 

houtige vaste plant met gele aromatisch blad. 
Ruellia humilis

Wilde petunia

2.50€       1 L 4 Vaste plant Paars groen 35 juli - september zon, halfschaduw Een mooie vaste plant met petunia blauwe 

bloemen.

Disporopsis Jin fushanensis Wintergroene 

Salomonszegel

3.50€       1,5 L 4 Vaste plant Wit Groen 40 mei - juni halfschaduw, schaduw Een wintergroene salemonszegel mooi voor in 

de schaduwborder als bodembedekker.

Delosperma Jewel of Desert 

Moon Stone

Winterharde ijsbloem 2.50€       1 L 14 Vaste plant Wit Groen 15 Mei - oktober Zon Delosperma is een ideale bodembedekker op 

een droge plek. De bloemen bloeien alleen 

wanneer de zon schijnt. Zet ze daarom ook vol 
Delosperma Jewel of Desert 

Peridott

Winterharde ijsbloem 2.50€       1 L 14 Vaste plant Geel Groen 15 Mei - oktober Zon Delosperma is een ideale bodembedekker op 

een droge plek. De bloemen bloeien alleen 

wanneer de zon schijnt. Zet ze daarom ook vol 
Delosperma dyeri Fire Spinner Winterharde ijsbloem 2.50€       1 L 14 Vaste plant oranje geel met roze 

hart

Groen 15 Mei - oktober Zon Delosperma is een ideale bodembedekker op 

een droge plek. De bloemen bloeien alleen 

wanneer de zon schijnt. Zet ze daarom ook vol 
Delosperma Sundella Apricot Winterharde ijsbloem 2.50€       1 L 14 Vaste plant Oranje Groen 15 Mei - oktober Zon Delosperma is een ideale bodembedekker op 

een droge plek. De bloemen bloeien alleen 

wanneer de zon schijnt. Zet ze daarom ook vol 

in de zon. Ze zijn winterhard mits de bodem 

goed doorlaatbaar is.

Delosperma Sundella Lavender Winterharde ijsbloem 2.50€       1 L 14 Vaste plant Paars Groen 15 Mei - oktober Zon Delosperma is een ideale bodembedekker op 

een droge plek. De bloemen bloeien alleen 

wanneer de zon schijnt. Zet ze daarom ook vol 

in de zon. Ze zijn winterhard mits de bodem 

goed doorlaatbaar is.



Delosperma Sundella Neon Winterharde ijsbloem 2.50€       1 L 14 Vaste plant Paars Groen 15 Mei - oktober Zon Delosperma is een ideale bodembedekker op 

een droge plek. De bloemen bloeien alleen 

wanneer de zon schijnt. Zet ze daarom ook vol 

in de zon. Ze zijn winterhard mits de bodem 

goed doorlaatbaar is.

Delosperma Sundella Orange Winterharde ijsbloem 2.50€       1 L 14 Vaste plant Oranje Groen 15 Mei - oktober Zon Delosperma is een ideale bodembedekker op 

een droge plek. De bloemen bloeien alleen 

wanneer de zon schijnt. Zet ze daarom ook vol 
Delosperma Sundella Red Winterharde ijsbloem 2.50€       1 L 14 Vaste plant Rood Groen 15 Mei - oktober Zon Delosperma is een ideale bodembedekker op 

een droge plek. De bloemen bloeien alleen 

wanneer de zon schijnt. Zet ze daarom ook vol 
Euphorbia x martinii Wolfsmelk 2.50€       1 L 12 Vaste plant geelgroen grijsgroen 40/50 april - juni Zon, halfschaduw, 

schaduw

Deze euphorbia heeft grijs blad en bruinrode 

stengels. In de gele bloem zitten wijnrode 

vlekken. Het is een groenblijvende plant.

Euphorbia amygdaloides 

Walberton's Ruby Glow

Wolfsmelk 2.50€       1 L 14 Vaste plant geelgroen bruinrood 50 april - juni Zon, halfschaduw, 

schaduw

Deze euphorbia heeft mooi bruinrood blad met 

rode stelen. De gele bloemen steken hier mooi 

af. Het is een groenblijvende plant de bladeren 

verkleuren met vorst richting bijna zwart.

Euphorbia characias Glacier 

Blue

Wolfsmelk 2.50€       1 L 14 Vaste plant geelgroen blauwgrijs met wit 

randje

80 april - juni Zon, halfschaduw, 

schaduw

Deze euphorbia heeft mooi blauwgrijs blad met 

een wit randje. In het voorjaar komen er dan 
Euphorbia characias Red Wing Wolfsmelk 2.50€       1 L 14 Vaste plant geelgroen groen met rode 

uitlopers

40/50 april - juni Zon, halfschaduw, 

schaduw

Deze euphorbia heeft mooi groen blad met 

rode stelen. De jonge bladeren zijn rood. Het is 

een groenblijvende plant de bladeren 
Euphorbia characias Tasmanian 

Tiger

Wolfsmelk 2.50€       1 L 14 Vaste plant geelgroen grijsgroen met witte 

rand

75 april - juni Zon, halfschaduw, 

schaduw

Deze euphorbia heeft grijsgroen blad met een 

opvallende witte rand. Het is een 

groenblijvende plant en door zijn bonte blad 
Euphorbia x martinii Ascot 

Rainbow 

Wolfsmelk 2.50€       1 L 14 Vaste plant geelgroen grijsgroen met gele rand 

en de uitlopers zijn rood

50 april - juni Zon, halfschaduw, 

schaduw

Deze euphorbia heeft grijsgroen blad met een 

opvallende gele rand. De uitlopers zijn rood. 

Echt een kleurrijke verschijning in de tuin het 
Tanacetum coccineum 'Garden 

Treasure' 

Wormkruid 3.00€       
1 L

22 Vaste plant Vel roze met een 

wit/geel hart

groen 30 mei - juni zon Een mooie plant met stralende vel roze 

margrietachtige bloemen boven zeer fijn 
Crambe cordifolia Zeekool 4.00€       2 L 9 Vaste plant Wit Groen 150/200 juni - juli Zon Wanneer de Crambe bij u in de border in bloei 

staat zult u hem niet over het hoofd zien. Het is 

een wolk van witte bloemetjes.
Crambe maritima Zeekool 4.00€       2 L 9 Vaste plant Wit Blauwgroen 50/70 juni - juli Zon De Crambe maritima is iets minder imposant als 

de Crambe cordifolie maar daar in tegen heeft 

hij wel mooi blauwgroen blad. De bloemen 
Astrantia April Love Zeeuws knoopje 5.00€       1,5L 4 Vaste plant Zachtroze Groen 60/70 april - september Zon, halfschaduw Een vroegbloeiende zachtroze Astrantia.

Astrantia Moulin Rouge Zeeuws knoopje 3.50€       1 L 20 Vaste plant Wijnrood Groen 60 juni - september Zon, halfschaduw Een mooie rood bloeiende Astrantia.

Astrantia major 'Snow star' ® Zeeuws knoopje 3.00€       1 L 22 Vaste plant Wit Groen 60/70 juni - augustus Zon Een geheel wit bloeiende Astrantia.

Astrantia Night Owl ® Zeeuws knoopje 3.00€       1 L 22 Vaste plant Donkerrood Groen 60 juni - september Zon, halfschaduw Een mooie rood bloeiende Astrantia.

Carex comans 'Amazon Mist'

Zegge 3.00€       1,5 L 1 Siergras Bruin Zeegroen 40/50 juni - juli Zon, halfschaduw Carex comans ‘Amazon Mist’ is een 

bladhoudende zegge en heeft een polvormige 

groeiwijze. Het blad is zeegroen en hangt 

Carex comans 'Bronze Form'
Zegge 3.00€       1,5 L 1 Siergras Bruin Bruin 40/50 juni - juli Zon, halfschaduw Carex comans ‘Amazon Mist’ is een 

bladhoudende zegge en heeft een polvormige 
Actaea simplex Black Negligee Zilverkaars 3.50€      1,5 L 24 Vaste plant Wit Zwart 120/150 augustus - oktober Halfschaduw Actaea simplex Black Negligee heeft mooi zwart 

blad met contrasterende witte bloemen. Het is 
Ipomoea batatas Erato© 

Orange

zoete aardappel 3.00€       1,5 L 12 Groente paars groen 30/40 juli - augustus zon Een van de eerste zoete aardappelen op de 

nederlandse markt. Mooie soort met oranje 
Echinacea Magnus Zonnehoed 3.00€       1,5 L 1 Vaste plant Roze Groen 45 juli - september Zon Een stevige echinacea die bloeit met Roze 

bloemen.

Rudbeckia f. 'Goldsturm' Zonnehoed

2.50€       

1 L

1 Vaste plant Geel groen 80/100 augustus - september zon Combineer "Goldsturm" met mooie 

voorjaarsbloeiers wanneer deze uitgebloeid 

zijn. Begint midden in de zomer Goldsturm te 

bloeien. En hij heet niet voor niks Goldsturm.



Rudbeckia Green Wizard

Zonnehoed

3.50€       1,5 L 4 Vaste plant Bruin/zwart groen 80/100 juli - oktober zon Moet je gezien hebben. Mooie bruine hoed 

zonder bloemblaadjes

Rudbeckia maxima 

Zonnehoed

4.00€       2 L

9

Vaste plant Heldergeel zilvergroen 175 augustus - september zon Groot, groter grootst. De hoogste en grootste 

Rudbeckia die er is. Geef hem achterin de 

border een mooie plek.
Rudbeckia subtomentosa 

'Henry Eilers' ®

Zonnehoed

4.00€       1,5 L 9 Vaste plant Geel groen 100 augustus - oktober zon Rudbeckia subtomentosa 'Henry Eilers' heeft 

gele gedeeltelijk opgekrulde bloemblaadjes. De 

opgekrulde bloemblaadjes lijken net spateltjes.

Echinacea p PowWow™ Wild 

Berry 

Zonnehoed 3.00€       1,5 L 12 Vaste plant Roze Groen 50/70 juli - september Zon Een stevige echinacea die bloeit met roze 

bloemen.

Echinacea Prima Saffron Zonnehoed 3.50€       1,5 L 12 Vaste plant Oranje/geel Groen 45 juli - september Zon Een mooie laagbloeiende Echinacea. De 

bloemen zijn oranjegeel.

Echinacea purpurea Lakota™ 

Orange 

Zonnehoed 3.00€       1,5 L 12 Vaste plant Dieporanje Groen 70 Juli - augustus Zon Een stevige echinacea die bloeit met dieporanje 

bloemen.

Echinacea purpurea Lakota™ 

Red

Zonnehoed 3.00€       1,5 L 12 Vaste plant Dieprood Groen 70 Juli - augustus Zon Een stevige echinacea die bloeit met dieprode 

bloemen.

Echinacea Sunrise Zonnehoed 3.50€       1,5 L 12 Vaste plant Lichtgeel Groen 60/70 juli - september Zon Een stevige echinacea die bloeit met gele 

bloemen.

Rudbeckia Summerina 

Butterscotch Biscuit 

Zonnehoed

3.00€       1,5 L 12 Vaste plant Geel verkleurend naar 

oranje

groen 40/60 juni - oktober zon Rudbeckia Summerina Butterscotch Biscuit 

heeft tweekleurige bloemen die verlopen van 

geel naar oranje, naar bruin in het hart.

Rudbeckia Summerina Electra 

Shock 

Zonnehoed

3.00€       1,5 L 12 Vaste plant oranje bruin groen 50/70 juni - oktober zon Rudbeckia Summerina Electra Shock bloeit met 

smalle oranje bruinen bloemblaadjes. Compact 

groeiende plant mooi voor in pot.

Rudbeckia Sunbeckia Mia 

Zonnehoed

3.00€       1,5 L 12 Vaste plant geel verkleurend naar 

rood

groen 60/75 juni - oktober zon Rudbeckia Summerina Butterscotch Biscuit 

heeft tweekleurige bloemen die verlopen van 

geel naar rood in het hart.

Rudbeckia Sunbeckia Ophelia 

Zonnehoed

3.00€       1,5 L 12 Vaste plant geel groen 40/60 juni - oktober zon Rudbeckia hirta 'Sunbeckia Ophelia'heeft grote 

gele bloemen (15 cm) die wel 6 weken bloeien. 

Echinacea purpurea Pink Tip Zonnehoed 3.50€       1,5 L 14 Vaste plant Roze, wit Groen 50/70 juli - september Zon Deze echinacea bloeit met lichtgroene-witte 

bloemblaadjes met roze aan het begin rond een 

bruin hart.

Rudbeckia subtomentosa 

'Henry Eilers' 

Zonnehoed

3.00€       1 L 22 Vaste plant Geel groen 100 augustus - oktober zon Rudbeckia subtomentosa 'Henry Eilers' heeft 

gele gedeeltelijk opgekrulde bloemblaadjes. De 

opgekrulde bloemblaadjes lijken net spateltjes.

Rudbeckia Flamenco® Bright 

Orange

Zonnehoed

3.00€       1,5 L 24 Vaste plant geel verkleurend naar 

rood

groen 60/75 juni - oktober zon Rudbeckia x hybrida Flamenco® Bright Orange 

heeft tweekleurige dubbele bloemen die 

verlopen van geel naar rood in het hart.

Rudbeckia Flamenco® Dark 

Orange

Zonnehoed

3.00€       1,5 L 24 Vaste plant Donkeroranje groen 60/75 juni - oktober zon Rudbeckia x hybrida Flamenco® Dark Orange 

heeft dikke dubbele bloemen. De bloemen zijn 

donkeroranje van kleur

Rudbeckia Flamenco® True Red

Zonnehoed

3.00€       1,5 L 24 Vaste plant Rood groen 60/75 juni - oktober zon Rudbeckia x hybrida Flamenco® True Red heeft 

dikke dubbele bloemen. De bloemen zijn 

donkerrood van kleur

Rudbeckia x hybrida SmileyZ™ 

Big Joy 

Zonnehoed

3.00€       1,5 L 24 Vaste plant Geel/oranje groen 60 juni - oktober zon Rudbeckia x hybrida SmileyZ™ Big Joy heeft 

tweekleurige bloemen die verlopen van geel 

naar oranje in het hart.

Rudbeckia SmileyZ™ Chocolate

Zonnehoed

3.00€       1,5 L 24 Vaste plant Bruin groen 60 juni - oktober zon Rudbeckia x hybrida SmileyZ™ Chocolate heeft 

grote chocolade kleurige bloemen.

Rudbeckia x hybrida SmileyZ™ 

Happy

Zonnehoed

3.00€       1,5 L 24 Vaste plant Oranje/rood groen 60 juni - oktober zon Rudbeckia x hybrida SmileyZ™ Happy heeft 

tweekleurige bloemen die verlopen van oranje 

naar rood in het hart.

Rudbeckia x hybrida SmileyZ™ 

Lemon 

Zonnehoed

3.00€       1,5 L 24 Vaste plant Lichtgeel groen 60 juni - oktober zon Rudbeckia x hybrida SmileyZ™ Lemon  heeft 

tweekleurige bloemen die verlopen van 

lichtgeel naar geel in het hart.

Rudbeckia x hybrida SmileyZ™ 

Tiger

Zonnehoed

3.00€       1,5 L 24 Vaste plant Geel/bruin groen 60 juni - oktober zon Rudbeckia x hybrida SmileyZ™ Tiger heeft 

tweekleurige bloemen die verlopen van geel 

naar bruin in het hart.

Rudbeckia Sunbeckia® Olivia

Zonnehoed

3.00€       1,5 L 24 Vaste plant Geel groen 60 juni - oktober zon Rudbeckia x hybrida Sunbeckia® Olivia heeft 

grote gele bloemen met groen hart.

Rudbeckia Sunbeckia® Paulina

Zonnehoed

3.00€       1,5 L 24 Vaste plant Geel groen 60 juni - oktober zon Rudbeckia x hybrida Sunbeckia® Paulina heeft 

grote gele bloemen met bruin hart.



Helenium Mardi Gras Zonnekruid 3.00€       1 L 12 Vaste plant oranje met geel groen 80 juli - september zon Een mooie hellenium met geel met oranje 

bloemen.

Helenium x hybridum Bandera Zonnekruid 2.50€       1 L 14 Vaste plant Rood met gele rand groen 50 augustus - oktober zon Een compact soort met mooie rode met 

geelomrande bloemen.

Helenium a. 'Short 'n' Sassy' Zonnekruid 2.50€       1 L 16 Vaste plant oranje met geel groen 40 juli - oktober zon Een echte kleine hellenium wordt niet groter 

dan 40 cm. Mooie geel met oranje bloemen.

Helenium autumnale 'Sahin's 

Early Flowerer' 

Zonnekruid 3.00€       1 L 22 Vaste plant geel met oranje groen 100 juli - september zon Een mooie Hellenium die ondanks zijn hoogte 

niet omvalt. Opvallende bloem oranje met af en 

toe gele bloemblaadjes.

Heliopsis Funky Spinner Zonneoog 3.00€       1 L 12 Vaste plant goudgeel met een rood 

hart

donkergroen/rood 50/70 juli - oktober zon Een super makkelijke plant heeft weinig 

verzorging nodig. Je kunt hem goed gebruiken 

als snijbloem. Funky spinner heeft gele met 

rode bloemen en donker rood blad.

Heliopsis helianthoides 'Fire 

Twister' ® 

Zonneoog 3.00€       1 L 22 Vaste plant roodoranje groen 50/70 juli - oktober zon Een super makkelijke plant heeft weinig 

verzorging nodig. Je kunt hem goed gebruiken 

als snijbloem. Fire twister heeft roodoranje 

dubbele bloemen.

Heliopsis helianthoides 

'Summer Nights'

Zonneoog 3.50€       1,5 L 22 Vaste plant oranjegeel groen 50/70 juli - oktober zon Een super makkelijke plant heeft weinig 

verzorging nodig. Je kunt hem goed gebruiken 

als snijbloem. Summer Nights heeft grote 

oranjegele bloemen, die in het hart donkerder 

getint zijn.

Helianthemum 'Cerise Queen' Zonneroosje 2.00€       1 L 16 Vaste plant rozerood groen 20/30 juli - september zon Helianthemum 'Cerise Queen'  is een 

groenblijvend, rijkbloeiend dwergstruikje voor 

een doorlatende, Verlangt een zonnige 

standplaats.

Helianthemum 'Firedragon' Zonneroosje 2.00€       1 L 16 Vaste plant rood groen 20/30 juli - september zon Helianthemum 'Cerise Queen'  is een 

groenblijvend, rijkbloeiend dwergstruikje voor 

een doorlatende, Verlangt een zonnige 
Dryopteris wallichiana Zwarte schubvaren 3.00€       1,5 L 9 Vaste plant  - Groen blad, zwarte 

stengels

80/100  - halfschaduw, schaduw Een half groenblijvende varen die zijn naam te 

danken heeft aan zijn zwart behaarde stelen.

Fragaria x ananassa  Elan F1 

White


