Hebe buxifolia (Struikveronica)
(Variëteit afhankelijk van aanbod hovenier)

Hebe buxifolia is een glimmend groen bladige struikveronica die niet veel
hoger wordt dan 50 cm. De groeiwijze van de Hebe buxifolia is
bolvormig en lijkt wel een beetje op een Buxus.
Hebe buxifolia (Struikveronica) bloeit wit in mei tot in juli. Hebe buxifolia
heeft een zonnige plek nodig en vrij droog. Hebe buxifolia in de winter
goed afdekken, niet helemaal winterhard. Hebe buxifolia is een mooie
groenblijvende heester voor in een pot op het terras.
Plant hem op een plek in de volle zon in humusrijke, goed doorlatende
grond.
Deze plant nooit snoeien in de herfst of winter, daar de kans op
verdorring dan erg groot is. Dorre takken kunnen in het voorjaar
gesnoeid worden en zullen dan weer blad en bloemen vormen.
Voordelen en nadelen van Hebe buxifolia:
+ De bloemen zijn aantrekkelijk voor bijen en andere insecten
+ Groenblijvende heester
+ Hoeft weinig gesnoeid te worden
+ Kan ook heel goed in een pot op het balkon of terras
- In de winter afdekken
- Kan minder goed tegen natte grond

Echinacea purpurea, Zonnehoed
(Variëteit afhankelijk van aanbod hovenier)

Echinacea purpurea, de zonnehoed, behoort thuis in de categorie
'mooiste tuinplanten'. Vroeger werd Echinacea purpurea ingedeeld bij de
Rudbeckia's.
Echinacea purpurea wordt ongeveer 100-120 cm hoog. De mooie
donkerroze bloemen van Echinacea purpurea met het donkere
oranjebruine centrum verschijnen in de periode juli-augustus en de bloei
kan aanhouden tot in september en oktober.
Echinacea purpurea staat het liefst op een zonnige standplaats al kan de
plant lichte schaduw ook goed verdragen. Droogte wordt door Echinacea
purpurea goed verdragen.
Na een aantal jaren de volgroeide Echinacea purpurea opnemen, delen
en opnieuw planten. Dit komt ook de bloei van Echinacea purpurea ten
goede.
Bij lange koude vorstperiodes kunt u Echinacea purpurea het beste
afdekken in verband met mogelijke bevriezing. Echinacea purpurea kan
worden gezaaid en meestal bloeit Echinacea purpurea reeds hetzelfde
jaar.
Voordelen en nadelen van Zonnehoed:
+ De bloemen hebben een hoge sierwaarde en zijn aantrekkelijk voor
bijen en vlinders
+ Kan goed tegen felle zon en droogte
+ Bloeit vrij lang
- Bij langdurige vorst afdekken

Sedum
(Variëteit afhankelijk van aanbod hovenier)

Sedum is een van de gemakkelijkste planten voor in de tuin. Je komt ‘m
soms tegen onder een van zijn Nederlandse aliassen: hemelsleutel,
muurpeper of vetkruid. Die laatste naam verwijst naar zijn vettige
blaadjes, wat zorgt voor succulente eigenschappen. Oftewel: de plant
weet droge periodes met gemak te overleven. Sedum komt voor in
verschillende kleuren geel, wit, rood en roze. Het zijn vooral
bodembedekkende soorten die in de zomer bloeien, sommige hoger
groeiende soorten zijn ook geschikt zijn om als snijbloem te gebruiken.
De bloemen zijn zeer geliefd bij vlinders, hommels en bijen, waardoor de
planten bijdragen aan de nectarvoorziening.
Sedum stelt weinig eisen aan de standplaats, doen het eigenlijk altijd
wel goed en zien er verzorgd uit.
Voordelen en nadelen van Sedum:
+ De bloemen (bloemetjes) zijn aantrekkelijk voor bijen en andere
insecten
+ Kan goed tegen felle zon en droogte
+ Hoeven nauwelijks verzorgd of gesnoeid te worden
+ Fraaie bodembedekker
+ Stelt weinig eisen aan standplaats
- Groeit niet zo heel snel
- Kan minder goed tegen natte grond

Buddleja davidii – Vlinderstruik
(Variëteit afhankelijk van aanbod hovenier)

Buddleja kan aangeplant worden als solitair of in groep, leent zich voor
(middel-) grote tuinen. Het blad is lancetvormig van 5 tot 10 cm. lang,
groen tot intens groen en onderaan grijs viltig van kleur. De bladeren
groeien tegenoverstaand op de groene tot bruinachtige houterige
lichtbehaarde twijgen. Van juli tot oktober manifesteren zich naargelang
de variëteit blauwe, roze of witte bloempluimen van ongeveer 20 cm.
lang.
Een warme standplaats in volle zon bevordert de groei en de bloei.
Buddleja groeit op ieder normale tuingrond, zelfs op een
puinhoop, maar houdt niet van een vochtige bodem.
De plant wordt ongeveer 250 centimeter hoog, maar dient elk jaar te
worden terug gesnoeid.
De snoei is eigenlijk de belangrijkste verzorging van dit gewas.
Jaarlijks tussen half maart en eind april - nadat de kans op strenge vorst
weg is - de plant snoeien op 30 cm. van de grond aangezien hij enkel op
eenjarig hout rijk bloeit en om kale plekken te voorkomen. Na de eerste
bloei kunnen uitgebloeide pluimen worden weggesnoeid tot op het
eerstvolgende paar sterke bloemscheuten, zodat nieuwe bloei ontstaat.
Voordelen en nadelen van de Buddleja davidii:
+ Een echte vlinderstruik: de grote bloemen trekken talloze vlinders en
insecten aan
+ Verdraagt luchtvervuiling
+ Vlinderstruiken zijn eenvoudig te snoeien
+ Makkelijk te stekken
+ Stelt weinig eisen aan standplaats
- Bladverliezend
- Extra bescherming nodig bij strenge vorst

Viburnum opulus,

ook wel bekend als de

Gelderse roos
(Variëteit afhankelijk van aanbod hovenier)

Viburnum opulus of Gelderse roos is een inheemse bladverliezende
heester die het liefst op een vochthoudende bodem staat. De bloei van
Viburnum opulus valt in de periode mei-juni. De witte schermvormige
bloemen van Viburnum opulus hebben een diameter van 5 tot 10 cm.
Na de bloei vormen sommige variëteiten van Viburnum opulus talrijke
rode (giftige) bessen van ongeveer een cm groot. Voor de vogels zijn de
bessen een lekkerenij. In de herfst krijgt het blad een mooie kleur.
De plant wordt ongeveer 250 – 300 centimeter hoog, is niet wintergroen
en heeft, naast voldoende vocht, geen speciale verzorging nodig.
Gelderse roos: de voor- en nadelen van de Viburnum opulus op
een rij:
+ Inheemse soort die uitstekend in het landschap past
+ Geschikt voor landschappelijke hagen en als onderbeplanting voor
houtwallen
+ Mooie bloei met witte bloemschermen
+ Viburnum opulus trekt vogels en vlinders aan
+ Mooie herfstverkleuring
+ Zeer goed winterhard, verdraagt zeewind en luchtvervuiling
- Niet geschikt voor het maken van een zichtdichte haag (open
groeivorm)
- Verdraagt geen hele droge, natte of zure gronden

Viburnum lantana,

ook wel bekend als Wollige
Sneeuwbal (Variëteit afhankelijk van aanbod hovenier)

Viburnum lantana is de inheemse bladverliezende wollige sneeuwbal.
Viburnum lantana bloeit met vuilwitte bloemen in de periode april-mei.
Na de bloei vormt Viburnum lantana (voor de mensen giftige!) rode
bessen. Viburnum lantana heeft zacht behaarde groene bladeren.
In het najaar heeft Viburnum lantana een prachtige wijnrode herfstkleur.
Viburnum lantana bereikt een hoogte van circa 200 cm en een breedte
van circa 150 cm.
De bloemen van deze Viburnum planten geuren heerlijk naar vanille en
dat kunnen ook vlinders en insecten erg waarderen. Na de bloei worden
lichtgroene bessen gevormd, die eerst rood verkleuren en later zwart.
Vogels smullen van de vruchten van de Viburnum lantana.
De wollige sneeuwbal is zeer goed winterhard, verlangt een standplaats
in de zon of lichte schaduw en een kalkrijke en iets vochtige bodem. Het
onderhoud van deze (haag)plant is erg makkelijk. De groeisnelheid
bedraagt ongeveer 20 tot 40 cm. per jaar. Snoeien is niet noodzakelijk,
maar kan eventueel eens per jaar na de bloei om de plant mooi in vorm
te houden.
Wollige sneeuwbal struik: de voor en nadelen van de Viburnum
lantana
+ Inheemse soort; deze Viburnum planten passen goed in het
landschap
+ Prachtige bolvormige witte bloemschermen in mei/juni
+ Mooie herfstkleuren
+ Bessen en bloemen trekken allerlei insecten en vogels aan
+ Wollig sneeuwbal struik is geschikt voor landschappelijke hagen &
houtwallen
- Niet geschikt voor het maken van een zichtdichte haag (open
groeivorm)

Rosa rugosa (Rimpelroos)
(Variëteit afhankelijk van aanbod hovenier)

Rosa rugosa is een wilde rozensoort die van nature in Nederland
voorkomt. De rimpelroos wordt ongeveer 70 tot 100 cm hoog. De
rimpelroos bloeit vanaf mei tot in oktober. De rimpelroos staat graag op
een zonnige plek tot half schaduw.
De Japanse bottelroos is een makkelijke plant, kan zowel geplant
worden in de halfschaduw als volle zon en goed groeit in een vochtige
tot droge bodem. Moeilijke groeiomstandigheden vormen voor de Rosa
rugosa over het algemeen geen probleem. In juli en augustus
verschijnen er roze rozen tussen de groene bladeren en na de
bloeiperiode is het tijd voor rode rozenbottels. Heerlijk om bijvoorbeeld
rozenbotteljam of rozenbottellimonade van maken! En vogels zijn
uiteraard ook dol op de rozenbottel. De roze rozen en rode vruchten
trekken naast vogels ook vlinders en insecten aan en zo zorgt de
plantvoor leven in de tuin. Verder is de bottelroos winterhard en behoort
tot de bladverliezende planten. In de herfst vallen de bladeren af en in
het voorjaar groeien er weer frisgroene scheuten aan de struik.
De Japanse bottelroos snoeien doe je het beste in het voorjaar en
eventueel nog een extra keer in het najaar als het nodig is.
Voordelen en nadelen van de Rosa rugosa:
+ Inheemse soort; de rimpelroos staat bijvoorbeeld veel in de duinen
+ Fraaie roze rozen in het voorjaar en rozenbottels na de bloeiperiode
+ Uitstekend geschikt voor het weren van honden, katten en andere
ongenode gasten
+ Groeit goed aan zee, op zandige gronden of op andere moeilijke
plaatsen
+ Rosa rugosa is zeer goed winterhard
+ De rozenbottel kan gebruikt worden voor rozenbottelthee, -jam of limonade
- Snoeien is lastig door de doornen

Quercus ilex (Groenblijvende eik,
Steeneik)

De Steeneik heeft de naam te danken aan de bladeren die op de Ilex
(hulst) lijken.
Quercus ilex is een groenblijvende eik die mooi om als snoeivorm toe te
passen is.
De Steeneik heeft een opvallende gele bloeikleur van katjes, die direct
na het uitlopen van blad meegroeien met het blad. Dit is in de maand
mei. Later zullen de vrouwelijke bloemen verschijnen in de oksels van de
bladeren. Volwassen planten hebben een schitterende gladde bladrand.
De boom inplanten na de winter. Wanneer ze nog jong zijn bij een
strenge en zonnige winter inpakken met jute.
De Quercus Ilex is een goede winterharde plant. Deze kan uitermate
goed gedijen tot temperaturen van -18°C. Bij extreme temperaturen
kunnen de bladeren ’s winters gedeeltelijk vallen, maar deze groeien dan
rond juni weer aan. De Quercus Ilex kan prima in model worden
gesnoeid.
Voordelen en nadelen van de Steeneik:
+ De steeneik kan goed tegen luchtvervuiling
+ Kan mooi in model worden gesnoeid
+ Blijft ’s winters groen
+ Heeft in mei fraaie katjes
+ Verliest bijna geen blad
- Is geen inheemse plant
- De eerste jaren tegen vorst (kouder dan -10°C) beschermen

Veld-esdoorn (Spaanse aak)

De Veld-esdoorn (acer campestre) is wind-bestendig en ook bestand
tegen luchtverontreiniging.
De boom kan in vrijwel alle grondsoorten groeien, maar kan niet tegen
té droge of té natte grond.
Het verschijnen van nieuwe bladeren in het voorjaar is een waar
spektakel, want het nieuwe blad is prachtig felrood. De bladeren kleuren
vervolgens groen, maar zien er nog steeds schitterend uit door de
bijzondere vorm. En ook de zaden, de bekende ‘helikopters’, zijn mooi
om te zien en leuk speelgoed voor kinderen. Op latere leeftijd ontwikkelt
deze “Spaanse aak” kurklijsten rondom de oudere takken. Dit zorgt voor
een erg mooie aanblik in de winter. Kortom, een prachtige boom met
unieke uitstraling in zowel de warme als koude maanden van het jaar.
De Acer campestre 'Elsrijk' is niet geschikt om te plaatsen op zeer arme
droge zandgrond en erg natte bodems.
Een echte mezenboom, de boom is trekt veel insecten aan, waar mezen
en andere vogels dol op zijn. Ook de groenling en de appelvink komen
snoepen van de vruchtjes van deze boom.
Het onderhoud van de Veld-esdoorn is gemakkelijk: éénmaal tot
tweemaal per jaar snoeien is voldoende om deze in vorm te houden,
hierdoor kan de boom ook in een rij als haag dienen.
Tip! Niet plaatsen in de buurt van het terras of in de buurt van auto's,
i.v.m. luizenpoep (plakkerig).
Voordelen en nadelen van de Veld-esdoorn:
+ De veld-esdoorn kan goed tegen luchtvervuiling
+ Krijgt prachtige kleuren in de loop van het jaar (rood in de lente,
groen in de zomer en
+ Leuk voor vogels (en (klein-)kinderen
geel in de herfst)
+ Veld-esdoorn is zeer goed winterhard
+ Gemakkelijke plant in verzorging (langzame groei), groeit op
verschillende grondsoorten
- De boom niet bij/op het terras of in de buurt van auto’s planten

