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Alchemilla mollis                                           

Vrouwenmantel                      

geel                                              

juni-augustus                               

40 cm                             

30 cm                             

bladverliezend, grijsgroen, behaard, dauw

zon of schaduw                                         

uitstekend -29°C

          

Amelanchier lamarckii                                       

Krenteboompje                      

wit, geurend                                 

maart-april                                   

bladverleizend, groen, bij uitlopen brons, 

zon of schaduw                                         

uitstekend -29°C

          

Anemone ×hybrida 'Honorine Jobert'                      

Herfstanemoon                      

wit, geel hart                                

begin augustus-begin oktober      

bladverliezend, donkergroen                     

liefst geen volle zon                                   

goed -18°C

          

Aster ageratoides 'Stardust'                                

Herfstaster                        

lichtpaars                                     

half september-half oktober         

bladverliezend, groen, lancetvormig, ±6 c

zon tot halfschaduw                                  

redelijk -12°C

          

Brunnera macrophylla 'Jack Frost'                          

Kaukasische vergeet-mij-niet       

blauw                                           

april-mei                                      

bladverliezend, zilvergrijs gemarmerd      

geen hete middagzon                                 

uitstekend -34°C

          

Buddleja davidii 'Nanho Blue'                               

Vlinderstruik                      

middel paarsblauw, geurend        

juni-augustus                               

bladverliezend, groen                                

zon tot halfschaduw                                  

goed -18°C

          

Carex morrowii 'Variegata'                                  

Bontbladige zegge                  april-mei                                      

groenblijvend, donkergroen met smal wit 

zon tot halfschaduw                                  

redelijk -12°C

          

Cercis canadensis 'Forest Pansy'                            

Roodbladige judasboom              

lilaroze                                         

april-mei                                      

bladverliezend, roodbruin                          

zon tot halfschaduw                                  

uitstekend -29°C

          

Euonymus alatus 'Compactus'                                 

Kardinaalshoed                     

groenig wit                                  

mei                                              

bladverliezend, groen, in de herfst purperr

zon tot halfschaduw                                  

uitstekend -29°C

          

Geranium 'Anne Thomson'                                     

Ooievaarsbek                       

warm magenta rood met een zwa

juni-september                             

50 cm                             

45 cm                             

bladverliezend, groen tot licht groengeel   

zon tot halfschaduw                                  

goed -18°C

          

Hedera helix (Arborescent Groep)                           

Struikklimop                       

gelig groen                                   

september-oktober                       

groenblijvend, donkergroen, smal tot bree

zon of schaduw                                         

goed -18°C

          

Helenium 'Moerheim Beauty'                                  

Zonnekruid                         

roodbruin met donker hart           

juni-september                             

90 cm                             

60 cm                             

bladverliezend, groen                                

zon tot halfschaduw                                  

zeer goed -23°C

          

Helleborus orientalis                                       

Kerstroos                          

meestal roze, maar ook wit, lila, 

januari februari maart, april         half schaduw                                             

zeer goed -23°C

          

Hemerocallis 'Ed Murray'                                    

Daglelie                           

roodbruin                                     

juli                                               

bladverliezend, groen                                

zon tot halfschaduw                                  

goed -18°C

          

Heuchera 'Mocha'                                            

Purperklokje                       

wit                                               

juni-juli                                       

60 cm                             

35 cm                             

half groenblijvend, roodbruin, vrij fors     

zon tot halfschaduw                                  

zeer goed -23°C

          

Hydrangea quercifolia 'Burgundy'                           

Eikenblad hortensia                

wit                                               

juni-juli                                       

bladverliezend, groen, in herfst purperroo goed -18°C

          

Kalimeris incisa 'Madiva'                                   wit                                               

mei-augustus                               

bladverliezend, groen, stevig blad             

zon tot halfschaduw                                  

uitstekend -29°C

          

Magnolia stellata                                           

Beverboom                          

wit                                               

maart-april                                   

bladverliezend, groen                                

zon tot halfschaduw                                  

goed -20°C
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Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne'               

Prachtriet                         

zilverig roze                                 

augustus-oktober                         

140 cm                           

100 cm                           

bladverliezend, groen met witte middenne

zon tot half schaduw                                 

goed -18°C

          

Persicaria amplexicaulis 'JS Caliente'                     

Duizendknoop                       

rood                                             

juli-oktober                                  

80 cm                             

60 cm                             

bladverliezend, groen                                

zon tot halfschaduw                                  

zeer goed -23°C

          

Phlox 'Utopia'                                              

Vlambloem                          

zachtroze, geurend                       

juli-september                              

bladverliezend, groen                                

zon tot halfschaduw                                  

uitstekend -29°C

          

Rosa 'Korbin' (SCHNEEWITTCHEN)                    

Trosroos                           

wit, lichtgeurend                          

juni-oktober                                 

bladverliezend, frisgroen                           

zon tot halfschaduw                                  

zeer goed -23°C

          

Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'                               geel met donkerbruin hart           

augustus-oktober                         

bladverliezend, groen                                

zon tot halfschaduw                                  

uitstekend -29°C

          

Salvia nemorosa 'Caradonna'                                 

Salie                              

violet, schutbladen paars             

juni-augustus                               

60 cm                             

20 cm                             

bladverliezend, groen                                

halfschaduw tot zon                                  

uitstekend -29°C

          

Sedum 'Matrona'                                             

Vetkruid                           

lilaroze, later donkerder               

juli-oktober                                  

60 cm                             

40 cm                             

bladverliezend, grijsgroen tot purper         

zon tot halfschaduw                                  

uitstekend -34°C

          

Vinca minor 'Alba'                                          zeer goed -23°C
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