
Alchemilla mollis
Planttype: Vaste plant

foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

Nederlandse naam:
Vrouwenmantel                      

familie:
Rosaceae                 

herkomst:
Midden- en Zuid-Europa, Azie                                

winterhardheid:
uitstekend (-34,4 tot -28,9°C), USDA zone 4

nachtvorstschade:
geen gevoelige delen

kenmerken
bloemkleur: geel                                                        
bloeivorm: losse pluimen, overhangend                                  
bloeitijd: juni-augustus                                               
hoogte blad: 30 cm                                                       
hoogte bloem: 40 cm                                                       
groeiwijze: polvomend                                                   
blad/loof: bladverliezend, grijsgroen, behaard, dauwdruppels           
grondsoort: elke goede tuingrond                                        
licht: zon of schaduw                                              

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

snoei
 Wanneer: Maart

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

foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

Nederlandse naam:
Krenteboompje                      

familie:
Rosaceae                 

herkomst:
Oostelijk Noord-Amerika                                     

synoniem:
Amelanchier canadensis                                      
Amelanchier grandiflora (×)                                 
Amelanchier laevis f. villosa                               

winterhardheid:
uitstekend (-34,4 tot -28,9°C), USDA zone 4

nachtvorstschade:
geen gevoelige delen

kenmerken
bloemkleur: wit, geurend                                                
bloeivorm: opstaande trossen                                           
bloeitijd: maart-april                                                 
hoogte: 300-400 cm                                                  
blad/loof: bladverleizend, groen, bij uitlopen brons, herfstkleur      
vrucht: eerst rood, dan via paars naar zwart, eetbaar               
grondsoort: elke grondsoort                                             
licht: zon of schaduw                                              

snoei
 Wanneer: mei-Juni, na de bloei

Wat: Direkt na de bloei de uitgebloeide takken terugknippen tot op sterke nieuwe scheuten. Ook enkele oude takken kort
terugsnoeien tot op 10 cm boven de grond. Hierdoor wordt de struik voortdurend verjongd. 
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Anemone ×hybrida 'Honorine Jobert'
Planttype: Vaste plant

foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

groep:
Autumn Elegans groep                                        

Nederlandse naam:
Herfstanemoon                      

familie:
Ranunculaceae            

herkomst:
sport uit Anemone 'Elegans'                                 

winner:
Lemoine, Frankrijk, 1863                                    

synoniem:
Anemone 'Honorine Jobert'                                   
Anemone ×hybrida 'Alba'                                     
Anemone japonica alba                                       

winterhardheid:
goed (-23,3 tot -17,8°C), USDA zone 6

nachtvorstschade:
geen gevoelige delen

kenmerken
bloemkleur: wit, geel hart                                              
bloeivorm: enkel, 4,5-6,5 cm doorsnee                                  
bloeitijd: begin augustus-begin oktober                                
hoogte: 80-120 cm                                                   
groeiwijze: opgaand, erg stevig                                         
blad/loof: bladverliezend, donkergroen                                 
grondsoort: humusrijke, goed doorlatende grond                          
licht: liefst geen volle zon                                       

De plant is in 1858 onstaan als sport van Anemone 'Elegans' in de tuin van M. Jobert te Verdun. Dit is nog steeds de meest
verkochte witte herfstanemoon. Bij de keuring in 2000 ontving de cultivar drie sterren.
bron: Dendroflora nr 38 (2001) 

snoei
 Wanneer: Maart

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

foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

Nederlandse naam:
Herfstaster                        

familie:
Asteraceae               

winner:
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), Boskoop, Nederland

winterhardheid:
redelijk (-17,7 tot -12,3°C), USDA zone 7

nachtvorstschade:
geen gevoelige delen

kenmerken
bloemkleur: lichtpaars                                                  
bloeivorm: margrietachtig, 2,5 cm                                      
bloeitijd: half september-half oktober                                 
hoogte: 50 cm                                                       
breedte: 75 cm                                                       
groeiwijze: bossig, breed opgaand                                       
blad/loof: bladverliezend, groen, lancetvormig, ±6 cm lang             
grondsoort: elke goede tuingrond                                        
licht: zon tot halfschaduw                                         

Deze herfstaster is niet gevoelig voor meeldauw. Door de compacte groei en lange bloei een welkome aanvulling op het
assortiment. 

snoei
 Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of
weggehaald worden. 
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Brunnera macrophylla 'Jack Frost'
Planttype: Vaste plant

foto gemaakt door: Harry Boven

Nederlandse naam:
Kaukasische vergeet-mij-niet       

familie:
Boraginaceae             

winterhardheid:
zeer uitstekend (-40,0 tot -34,5°C), USDA zone 3

nachtvorstschade:
geen gevoelige delen

kenmerken
bloemkleur: blauw                                                       
bloeitijd: april-mei                                                   
hoogte: 40 cm                                                       
groeiwijze: polvormend                                                  
blad/loof: bladverliezend, zilvergrijs gemarmerd                       
grondsoort: elke goede tuingrond                                        
licht: geen hete middagzon                                         

snoei
 Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of
weggehaald worden. 
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Buddleja davidii 'Nanho Blue'
Planttype: Heester

foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

Nederlandse naam:
Vlinderstruik                      

familie:
Buddlejaceae             

winterhardheid:
goed (b) (-20,5 tot -17,8°C), USDA zone 6b

nachtvorstschade:
geen gevoelige delen

kenmerken
bloemkleur: middel paarsblauw, geurend                                  
bloeivorm: korte, smalle tros                                          
bloeitijd: juni-augustus                                               
hoogte: 140 cm                                                      
groeiwijze: compact opgaand                                             
blad/loof: bladverliezend, groen                                       
snoei: zie geslachts-info                                          
grondsoort: elke goede tuingrond                                        
licht: zon tot halfschaduw                                         

snoei
 Wanneer: Maart

Wat: De plant bloeit op éénjarig hout. Om een goede groei en bloei te krijgen is het raadzaam de plant elk voorjaar (begin
maart) sterk terug te knippen tot op 30-50 cm boven de grond. 
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Carex morrowii 'Variegata'
Planttype: Siergras

foto gemaakt door: Harry Boven

Nederlandse naam:
Bontbladige zegge                  

familie:
Cyperaceae               

winterhardheid:
redelijk (-17,7 tot -12,3°C), USDA zone 7

nachtvorstschade:
geen gevoelige delen

kenmerken
bloeitijd: april-mei                                                   
hoogte: 45 cm                                                       
breedte: 30 cm                                                       
groeiwijze: polvormend met schuin opstaand blad                         
blad/loof: groenblijvend, donkergroen met smal wit randje              
grondsoort: elke goede tuingrond                                        
licht: zon tot halfschaduw                                         

snoei
 Wanneer: Maart

Wat: De plant is groenblijvend, snoei is niet nodig. Hooguit kan af en toe het oude, lelijk geworden blad weggeknipt worden. 
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Cercis canadensis 'Forest Pansy'
Planttype: Heester/boom

foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

Nederlandse naam:
Roodbladige judasboom              

familie:
Caesalpiniaceae          

winterhardheid:
uitstekend (-34,4 tot -28,9°C), USDA zone 4

nachtvorstschade:
geen gevoelige delen

kenmerken
bloemkleur: lilaroze                                                    
bloeivorm: alleenstaand of in trossen op het kale hout                 
bloeitijd: april-mei                                                   
hoogte: 300-500 cm                                                  
groeiwijze: breed opgaand, haast boomvormig                             
blad/loof: bladverliezend, roodbruin                                   
grondsoort: elke goede tuingrond                                        
vochtigheid: normaal                                                     
licht: zon tot halfschaduw                                         

snoei
 Wanneer: maart-juli

Wat: De boom hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de boom in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer
de lange scheuten inkorten om de vorm van de boom te behouden. 
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Euonymus alatus 'Compactus'
Planttype: Heester

foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

Nederlandse naam:
Kardinaalshoed                     

familie:
Celastraceae             

winterhardheid:
uitstekend (-34,4 tot -28,9°C), USDA zone 4

nachtvorstschade:
geen gevoelige delen

kenmerken
bloemkleur: groenig wit                                                 
bloeitijd: mei                                                         
hoogte: 120-150 cm                                                  
groeiwijze: opgaand, compact                                            
blad/loof: bladverliezend, groen, in de herfst purperrood              
takken/bast: grijzig, jonge takken bezet met korte kurklijsten           
vrucht: purperrood, bij opengaan oranje zaad zichtbaar              
grondsoort: elke grondsoort                                             
licht: zon tot halfschaduw                                         

Deze variëteit verschilt van de gewone Euonymus alatus door de kortere groeiwijze en minder kurklijsten op de jonge takken. 

snoei
 Wanneer: Maart-Juli

Wat: De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer
de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te behouden. 
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Geranium 'Anne Thomson'
Planttype: Vaste plant

foto gemaakt door: Harry Boven

Nederlandse naam:
Ooievaarsbek                       

familie:
Geraniaceae              

herkomst:
Geranium procurrens × G. psilostemon                        

winner:
Alan Bremner, Orkney Islands Schotland                      

winterhardheid:
goed (-23,3 tot -17,8°C), USDA zone 6

nachtvorstschade:
het jonge blad/loof licht gevoelig

kenmerken
bloemkleur: warm magenta rood met een zwart oog                         
bloeitijd: juni-september                                              
hoogte blad: 45 cm                                                       
hoogte bloem: 50 cm                                                       
breedte: 50 cm                                                       
groeiwijze: bodembedekkend, weefplant                                   
blad/loof: bladverliezend, groen tot licht groengeel                   
gebruik: borderplant                                                 
grondsoort: elke goede tuingrond                                        
vochtigheid: vooral in de winter niet te nat                             
licht: zon tot halfschaduw                                         

G. Anne thomson verschilt van Ann Folkard door de iets kleinere bloem en minder uitgesproken kleur geel in de bladtekening.
De helmknopjes op de meeldraden van Anne Thomson zijn helder oranje in tegenstelling tot Ann Folkard, waar ze dof zijn.

snoei
 Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of
weggehaald worden. 
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Hedera helix (Arborescent Groep)
Planttype: Heester

groep:
Arborescent groep                                           

Nederlandse naam:
Struikklimop                       

familie:
Araliaceae               

winterhardheid:
goed (-23,3 tot -17,8°C), USDA zone 6

nachtvorstschade:
geen gevoelige delen

kenmerken
bloemkleur: gelig groen                                                 
bloeivorm: trosvormige schermen                                        
bloeitijd: september-oktober                                           
hoogte: 150-200 cm                                                  
groeiwijze: breed opgaand                                               
blad/loof: groenblijvend, donkergroen, smal tot breed ruitvormig       
vrucht: eerst groen met purperen basis, later matglanzend zwart     
rijptijd: vanaf oktober                                               
grondsoort: elke goede tuingrond                                        
licht: zon of schaduw                                              

De meeste struikvormige klimop die in Nederland wordt gekweekt, behoort tot de Hedera hibernica. Ook van de Hedera helix
wordt soms de volwassen vorm gekweekt, maar er zijn betere selecties beschikbaar. 

© Copyright: Plantenkennis versie 2.81 PRO[+], 2003-2014 pagina: 11



Helenium 'Moerheim Beauty'
Planttype: Vaste plant

foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

Nederlandse naam:
Zonnekruid                         

familie:
Asteraceae               

winterhardheid:
zeer goed (-28,8 tot -23,4°C), USDA zone 5

nachtvorstschade:
geen gevoelige delen

kenmerken
bloemkleur: roodbruin met donker hart                                   
bloeitijd: juni-september                                              
hoogte blad: 60 cm                                                       
hoogte bloem: 90 cm                                                       
groeiwijze: opgaand                                                     
blad/loof: bladverliezend, groen                                       
grondsoort: elke goede tuingrond                                        
licht: zon tot halfschaduw                                         

snoei
 Wanneer: Maart

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

foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

Nederlandse naam:
Kerstroos                          
Nieskruid                          

familie:
Ranunculaceae            

winterhardheid:
zeer goed (-28,8 tot -23,4°C), USDA zone 5

nachtvorstschade:
onbekend

kenmerken
bloemkleur: meestal roze, maar ook wit, lila, purper, gespikkeld        
bloeitijd: januari februari maart, april                               
hoogte: 40-50 cm                                                    
grondsoort: Alle, normaal, lichte klei                                  
vochtigheid: normaal                                                     
licht: half schaduw                                                
bijzonderheden: bloeit 's winters                                           

De Helleborus orientalis wordt vermeerderd door zaaien. Hierdoor is er een grote variatie mogelijk in de bloemkleuren, zoals
op bijgaande foto's te zien is. Een aantal van de mooiste bloemkleuren en -vormen wordt geselecteerd en deze planten worden
vegetatief (d.m.v. scheuren) of via gecontroleerde bestuiving vermeerderd. Hierdoor is de bloemkleur en -vorm van deze
nakomelingen gelijk aan de moederplant. Al deze selecties krijgen een eigen cultivarnaam. 

snoei
 Wanneer: Maart

Wat: De plant is groenblijvend, snoei is niet nodig. Hooguit kan af en toe het oude, lelijk geworden blad weggeknipt worden. 
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Hemerocallis 'Ed Murray'
Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:
Daglelie                           

familie:
Hemerocallidaceae        

winterhardheid:
goed (-23,3 tot -17,8°C), USDA zone 6

nachtvorstschade:
geen gevoelige delen

kenmerken
bloemkleur: roodbruin                                                   
bloeivorm: trechtervormig                                              
bloeitijd: juli                                                        
hoogte: 70 cm                                                       
blad/loof: bladverliezend, groen                                       
grondsoort: elke goede tuingrond                                        
licht: zon tot halfschaduw                                         

snoei
 Wanneer: Maart

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

foto gemaakt door: Harry Boven

Nederlandse naam:
Purperklokje                       

familie:
Saxifragaceae            

winterhardheid:
zeer goed (-28,8 tot -23,4°C), USDA zone 5

nachtvorstschade:
geen gevoelige delen

kenmerken
bloemkleur: wit                                                         
bloeivorm: slanke aren                                                 
bloeitijd: juni-juli                                                   
hoogte blad: 35 cm                                                       
hoogte bloem: 60 cm                                                       
groeiwijze: polvormend                                                  
blad/loof: half groenblijvend, roodbruin, vrij fors                    
grondsoort: elke goede tuingrond                                        
licht: zon tot halfschaduw                                         

snoei
 Wanneer: Maart

Wat: De plant is groenblijvend, snoei is niet nodig. Hooguit kan af en toe het oude, lelijk geworden blad weggeknipt worden. 
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Hydrangea quercifolia 'Burgundy'
Planttype: Heester

foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

Nederlandse naam:
Eikenblad hortensia                

familie:
Hydrangeaceae            

winterhardheid:
goed (b) (-20,5 tot -17,8°C), USDA zone 6b

nachtvorstschade:
onbekend

kenmerken
bloemkleur: wit                                                         
bloeivorm: pluim                                                       
bloeitijd: juni-juli                                                   
hoogte: 150 cm                                                      
breedte: 150 cm                                                      
groeiwijze: breed opgaand                                               
blad/loof: bladverliezend, groen, in herfst purperrood, ingesneden     

snoei
 Wanneer: Maart-Juli

Wat: De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer
de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te behouden. 
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Kalimeris incisa 'Madiva'
Planttype: Vaste plant

foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

familie:
Asteraceae               

winner:
PPO, Boskoop, Nederland, 2002                               

winterhardheid:
uitstekend (-34,4 tot -28,9°C), USDA zone 4

nachtvorstschade:
geen gevoelige delen

kenmerken
bloemkleur: wit                                                         
bloeitijd: mei-augustus                                                
hoogte: 50-70 cm                                                    
groeiwijze: opgaand                                                     
blad/loof: bladverliezend, groen, stevig blad                          
grondsoort: elke goede tuingrond                                        
licht: zon tot halfschaduw                                         

snoei
 Wanneer: Maart

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

foto gemaakt door: Rene Koot

Nederlandse naam:
Beverboom                          

familie:
Magnoliaceae             

herkomst:
Japan                                                       

winterhardheid:
goed (a) (-23,3 tot -20,6°C), USDA zone 6a

nachtvorstschade:
de bloemknop en het jonge blad/loof erg gevoelig

kenmerken
bloemkleur: wit                                                         
bloeivorm: stervormig                                                  
bloeitijd: maart-april                                                 
hoogte: 120-150 cm                                                  
hoogte na 25 jr: 200-250 cm                                                  
groeiwijze: bossig                                                      
blad/loof: bladverliezend, groen                                       
grondsoort: elke goede tuingrond                                        
licht: zon tot halfschaduw                                         

snoei
 Wanneer: Maart-Juli

Wat: De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer
de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te behouden. 
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Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne'
Planttype: Siergras

foto gemaakt door: Harry Boven

Nederlandse naam:
Prachtriet                         

familie:
Poaceae                  

winner:
Ernst Pagels, Duitsland                                     

winterhardheid:
goed (-23,3 tot -17,8°C), USDA zone 6

nachtvorstschade:
geen gevoelige delen

kenmerken
bloemkleur: zilverig roze                                               
bloeivorm: smalle pluimen                                              
bloeitijd: augustus-oktober                                            
hoogte: 140-160 cm                                                  
hoogte blad: 100 cm                                                      
hoogte bloem: 140 cm                                                      
breedte: 100 cm                                                      
groeiwijze: bossig, oudere planten lijken op een poef                   
blad/loof: bladverliezend, groen met witte middennerf                  
grondsoort: elke goede tuingrond                                        
licht: zon tot half schaduw                                        

snoei
 Wanneer: Maart

Wat: De plant beslist niet voor de winter terugknippen. In het voorjaar kan de plant op 5 cm boven de grond worden afgeknipt. 
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Persicaria amplexicaulis 'JS Caliente'
Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:
Duizendknoop                       

familie:
Polygonaceae             

winterhardheid:
zeer goed (-28,8 tot -23,4°C), USDA zone 5

nachtvorstschade:
geen gevoelige delen

kenmerken
bloemkleur: rood                                                        
bloeivorm: smalle opstaande aren                                       
bloeitijd: juli-oktober                                                
hoogte: 75 cm                                                       
hoogte blad: 60 cm                                                       
hoogte bloem: 80 cm                                                       
groeiwijze: breed opgaand                                               
blad/loof: bladverliezend, groen                                       
grondsoort: elke goede tuingrond                                        
licht: zon tot halfschaduw                                         

snoei
 Wanneer: Maart

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

foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

groep:
Paniculata groep                                            

Nederlandse naam:
Vlambloem                          

familie:
Polemoniaceae            

winner:
Coen Jansen, Dalfsen                                        

winterhardheid:
uitstekend (-34,4 tot -28,9°C), USDA zone 4

nachtvorstschade:
geen gevoelige delen

kenmerken
bloemkleur: zachtroze, geurend                                          
bloeitijd: juli-september                                              
hoogte: tot 150 cm                                                  
groeiwijze: opgaand, stevige stelen                                     
blad/loof: bladverliezend, groen                                       
grondsoort: voedzame, humusrijke, goed doorlatende grond                
licht: zon tot halfschaduw                                         

Een zeer fraaie cultivar met zeer stevige stelen, valt niet om. 

snoei
 Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of
weggehaald worden. 
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Rosa 'Korbin' (SCHNEEWITTCHEN)
Planttype: Roos

foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

groep:
Floribunda                                                  

Nederlandse naam:
Trosroos                           

familie:
Rosaceae                 

synoniem:
Rosa 'Schneewittchen'                                       
Rosa 'Iceberg'                                              

winterhardheid:
zeer goed (b) (-26,0 tot -23,4°C), USDA zone 5b

nachtvorstschade:
onbekend

kenmerken
bloemkleur: wit, lichtgeurend                                           
bloeivorm: halfgevuld tot gevuld                                       
bloeitijd: juni-oktober                                                
hoogte: 80-100 cm                                                   
blad/loof: bladverliezend, frisgroen                                   
grondsoort: elke goede tuingrond                                        
licht: zon tot halfschaduw                                         

snoei
Wanneer: eind Februari-begin Maart, als er geen strenge vorst meer wordt verwacht.
Wat: Het eerste jaar na planten alle dunne takjes verwijderen en 2,3 of 4 takken die de struik heeft terugknippen zodat u 4-5
"ogen" overhoudt. Als bovenste oog kiest u een oog dat naar buiten is gericht.
Volgende jaren: Allereerst worden alle beschadigde en kruisende takken weggeknipt. Hierna worden de oudste takken
teruggeknipt tot vlak boven de grond. Dit bevordert de groei van nieuwe, stevige takken. U houdt nu 3-5 jonge takken aan die
regelmatig verdeelt staan. Deze takken worden afgeknipt op 4-5 ogen, waarbij het bovenste aan de buitenzijde van de struik zit.
Als de struiken alleen staan (dus niet in een perk) mogen de gesnoeide takken iets langer blijven (25-40 cm).
Tijdens de zomer worden de oude bloemen regelmatig verwijdert om de herbloei te bevorderen. 
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Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'
Planttype: Vaste plant

foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

familie:
Asteraceae               

synoniem:
Rudbeckia sullivantii 'Goldsturm'                           

winterhardheid:
uitstekend (-34,4 tot -28,9°C), USDA zone 4

nachtvorstschade:
onbekend

kenmerken
bloemkleur: geel met donkerbruin hart                                   
bloeivorm: margrietvormig, enkel, 5-7 cm                               
bloeitijd: augustus-oktober                                            
hoogte: 60 cm                                                       
groeiwijze: polvormend                                                  
blad/loof: bladverliezend, groen                                       
grondsoort: humusrijke, goed doorlatende grond                          
vochtigheid: niet uitdrogend                                             
licht: zon tot halfschaduw                                         

snoei
 Wanneer: Maart

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

foto gemaakt door: Rene Koot

Nederlandse naam:
Salie                              

familie:
Lamiaceae                

winner:
Zillmer Duitsland                                           

winterhardheid:
uitstekend (-34,4 tot -28,9°C), USDA zone 4

nachtvorstschade:
geen gevoelige delen

kenmerken
bloemkleur: violet, schutbladen paars                                   
bloeivorm: opstaande aren                                              
bloeitijd: juni-augustus                                               
hoogte blad: 20 cm                                                       
hoogte bloem: 60 cm                                                       
breedte: 30 cm                                                       
groeiwijze: opgaand                                                     
blad/loof: bladverliezend, groen                                       
takken/bast: opvallend donkere bloemstengels                             
gebruik: borderplant                                                 
grondsoort: elke goede tuingrond                                        
vochtigheid: vooral in de winter niet te nat                             
licht: halfschaduw tot zon                                         

snoei
 Wanneer: Direkt na de eerste bloei

Wat: De uitgebloeide stengels fors terugknippen en de plant goed bemesten, dit zorgt voor een 2e bloei 
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Sedum 'Matrona'
Planttype: Vaste plant

foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

Nederlandse naam:
Vetkruid                           
Hemelsleutel                       

familie:
Crassulaceae             

winner:
Hügin - Duitsland                                           

synoniem:
Sedum telephium 'Matrona'                                   

winterhardheid:
zeer uitstekend (-40,0 tot -34,5°C), USDA zone 3

nachtvorstschade:
onbekend

kenmerken
bloemkleur: lilaroze, later donkerder                                   
bloeivorm: groot vlak scherm                                           
bloeitijd: juli-oktober                                                
hoogte blad: 40 cm                                                       
hoogte bloem: 60 cm                                                       
groeiwijze: polvormend, opgaand                                         
blad/loof: bladverliezend, grijsgroen tot purper                       
grondsoort: elke goede tuingrond                                        
vochtigheid: vooral in de winter niet te nat                             
licht: zon tot halfschaduw                                         

snoei
 Wanneer: Maart

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

foto gemaakt door: Rene Koot

familie:
Apocynaceae              

winterhardheid:
zeer goed (b) (-26,0 tot -23,4°C), USDA zone 5b

nachtvorstschade:
onbekend

kenmerken

snoei
 Wanneer: Maart

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