Pla$egrond Smaragd Groen

Smaragd Groen plantenlijst
1A

Schijnaugurk (Akebia trifoliata)
Schijnaugurk (Akebia quint ‘white chocolate’)

1B

Schijnaugurk (Akebia trifoliata)
Schijnaugurk (Akebia quint ‘white chocolate’)

2A

Honingbes (Lonicera caerulea ‘amur’)
Lievevrouwebedstro (Galium odoratum)

2B

Honingbes (Lonicera caerulea ‘amur’)
Lievevrouwebedstro (Galium odoratum)

3A

Vlier (Sambucus nigra ‘Black Beauty’)
Lievevrouwebedstro (Galium odoratum)
Nashipeer (Pyrus pyrifolia)
Smeerwortel (Symphytum azureum)
Schijnaugurk (Akebia trifoliata)
Schijnaugurk (Akebia quint ‘white chocolate’)

3B

Vlier (Sambucus nigra ‘Black Beauty’)
Lievevrouwebedstro (Galium odoratum)
Nashipeer (Pyrus pyrifolia)
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Smeerwortel (Symphytum azureum)
Schijnaugurk (Akebia trifoliata)
Schijnaugurk (Akebia quint ‘white chocolate’)
4A

Kiespijnboom / Sechuan pepper (Zanthoxylum coreanum)
Gagel (Myrica Gale)
Fluweelboom (Rhus Glabra)
Fuchsia (Fuchsia ‘Hawkshead’)
Lievevrouwebedstro (Galium odoratum) – gepland door Moony en Ida

4B

Kiespijnboom / Sechuan pepper (Zanthoxylum coreanum)
Gagel (Myrica Gale)
Fluweelboom (Rhus Glabra)
Fuchsia (Fuchsia ‘Hawkshead’)
Lievevrouwebedstro (Galium odoratum) – gepland door Moony en Ida

5A

Gele kornoelje (Cornus mas)
Schijnaugurk (Akebia trifoliata)
Schijnaugurk (Akebia quint ‘white chocolate’)
Krentenboompje (Amelanchier alnifolia ‘Smoky’)
Fluweelboom (Rhus Glabra)
Brave Hendrik (Chenopodium bonus-henricus)
Zeekool (Crambe mariVma)

5B

Gele kornoelje (Cornus mas)
Schijnaugurk (Akebia trifoliata)
Schijnaugurk (Akebia quint ‘white chocolate’)
Krentenboompje (Amelanchier alnifolia ‘Smoky’)
Fluweelboom (Rhus Glabra)
Brave Hendrik (Chenopodium bonus-henricus)
Zeekool (Crambe mariVma)

6A

Honingbes (Lonicera caerulea ‘aurora’)
Maarts viooltje (Viola odorata)

6B

Honingbes (Lonicera caerulea ‘aurora’)
Maarts viooltje (Viola odorata)

7A

Dwergkwee / Japanse sierkwee (Chaemolis speciosa ‘Nivalis’)
Marokkaanse munt (Mentha spicata ‘maroccan’)
Hortensia / Thee hortensia (hydrangea serrata ‘oamacha’)
Bosaardbei (Fragaria vesca ‘Alexandria’)

7B

Dwergkwee / Japanse sierkwee (Chaemolis speciosa ‘Nivalis’)
Marokkaanse munt (Mentha spicata ‘maroccan’)
Hortensia / Thee hortensia (hydrangea serrata ‘oamacha’)
2

Bosaardbei (Fragaria vesca ‘Alexandria’)
8A

Vlier (Sambucus nigra ‘Haschberg’)
Dropplant (Agastache rugosa)

8B

Vlier (Sambucus nigra ‘Haschberg’)
Dropplant (Agastache rugosa)

9A

Taybes (Rubus ‘Tayberry’)
Dropplant (Agastache rugosa)

9B

Taybes (Rubus ‘Tayberry’)
Dropplant (Agastache rugosa)

10A

Honingbes (Lonicera caerulea ‘atut’)
Wilde Vjm (Thymus vulgaris ‘standard winter’)

10B

Honingbes (Lonicera caerulea ‘atut’)
Wilde Vjm (Thymus vulgaris ‘standard winter’)

11A

Hortensia / Thee hortensia (hydrangea serrata ‘oamacha’)
Dwergkwee (Chaenomeles cathayensis)
Daglelie (Hemerocallis ‘citrina’)
Bergamot (Monarda cambridge scarlet)

11B

Hortensia / Thee hortensia (hydrangea serrata ‘oamacha’)
Dwergkwee (Chaenomeles cathayensis)
Daglelie (Hemerocallis ‘citrina’)
Bergamot (Monarda cambridge scarlet)

12A

Krentenboompje (Amelanchier ‘Princess Diana’)
Olijfwilg (Elaeagnus umbellata ‘Amber’)
Wilgenroosje (Epilobium angusVfolium)

12B

Krentenboompje (Amelanchier ‘Princess Diana’)
Olijfwilg (Elaeagnus umbellata ‘Amber’)
Wilgenroosje (Epilobium angusVfolium)

13A

Olijfwilg (Elaeagnus umbellata ‘Amber’)

13B

Olijfwilg (Elaeagnus umbellata ‘Amber’)

14A

Appelbes / Zwarte appelbes (Aronia melanocarpa ‘Hugin’)

14B

Appelbes / Zwarte appelbes (Aronia melanocarpa ‘Hugin’)
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15A

Hazelaar (Corylus ‘Lang Tidlig Zeller’)
Gele kornoelje (Cornus Mas ‘Jolico')
Hazelaar (Corylus ‘corabel')
Venkel (Foeniculum vulgaire ‘purpureum’)

15B

Hazelaar (Corylus ‘Lang Tidlig Zeller’)
Gele kornoelje (Cornus Mas ‘Jolico')
Hazelaar (Corylus ‘corabel')
Venkel (Foeniculum vulgaire ‘purpureum’)

16A

Duindoorn (Hippophae rhamnoides 'Friesdorfer Orange’)
Venkel (Foeniculum vulgaire ‘purpureum’)
Daslook (Allium ursine)

16B

Duindoorn (Hippophae rhamnoides 'Friesdorfer Orange’)
Venkel (Foeniculum vulgaire ‘purpureum’)
Daslook (Allium ursine)

17A
17B
18A
18B
19

Bestaande beplanVng (nog precies uitzoeken) iig Sneeuwbes
Idem
Idem
Idem
Idem

Register
Nederlandse namen
Appelbes / Zwarte appelbes (Aronia melanocarpa ‘Hugin’)
Bergamot (Monarda cambridge scarlet)
Bosaardbei (Fragaria vesca ‘Alexandria’)
Brave Hendrik (Chenopodium bonus-henricus)
Daglelie (Hemerocallis ‘citrina’)
Daslook (Allium ursine)
Dropplant (Agastache rugosa)
Duindoorn (Hippophae rhamnoides 'Friesdorfer Orange’)
Dwergkwee (Chaenomeles cathayensis)
Fluweelboom (Rhus Glabra)
Fuchsia (Fuchsia ‘Hawkshead’)
Gagel (Myrica Gale)
Gele kornoelje (Cornus mas)
Gele kornoelje (Cornus Mas ‘Jolico')
Hazelaar (Corylus ‘Lang Tidlig Zeller’)
Hazelaar (Corylus ‘corabel')
Honingbes (Lonicera caerulea ‘atut’)
Honingbes (Lonicera caerulea ‘amur’)
Honingbes (Lonicera caerulea ‘aurora’)
Hortensia / Thee hortensia (hydrangea serrata ‘oamacha’)
Kiespijnboom / Sechuan pepper (Zanthoxylum coreanum)
Krentenboompje (Amelanchier alnifolia)
Krentenboompje (Amelanchier ‘Princess Diana’)
Kwee (Chaemolis speciosa ‘Nivalis’)
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Lievevrouwebedstro (Galium odoratum)
Maarts viooltje (Viola odorata)
Marokkaanse munt (Mentha spicata ‘maroccan’)
Munt: zie Marokkaanse munt
Nashipeer (Pyrus pyrifolia)
Olijfwilg (Elaeagnus umbellata ‘Amber’)
Schijnaugurk (Akebia trifoliata)
Schijnaugurk (Akebia quint ‘white chocolate’)
Sechuan pepper; zie Kiespijnboom
Smeerwortel (Symphytum azureum)
Taybes (Rubus ‘Tayberry’)
Tijm: zie Wilde tijm
Thee hortensia / Hortensia (hydrangea serrata ‘oamacha’)
Venkel (Foeniculum vulgaire ‘purpureum’)
Vlier (Sambucus nigra ‘Haschberg’)
Vlier (Sambucus nigra ‘Black Beauty’)
Wilgenroosje (Epilobium angustifolium)
Wilde tijm (Thymus vulgaris ‘standard winter’)
Zeekool (Crambe maritima)
Zwarte appelbes: zie Appelbes

Register
LaVjnse namen
Agastache rugosa (Dropplant)
Akebia trifoliata (Schijnaugurk)
Akebia quint ‘white chocolate’ (Schijnaugurk)
Allium ursine (Daslook)
Amelanchier alnifolia (Krentenboompje)
Amelanchier ‘Princess Diana’
Aronia melanocarpa ‘Hugin’ (Appelbes)
Chaemolis speciosa ‘Nivalis’ (Kwee)
Chaenomeles cathayensis (Dwergkwee)
Chenopodium bonus-henricus (Brave Hendrik)
Cornus mas (Gele kornoelje)
Cornus Mas ‘Jolico' (Gele kornoelje)
Corylus ‘Lang Tidlig Zeller’ (Hazelaar)
Corylus ‘corabel' (Hazelaar)
Crambe maritima (Zeekool)
Elaeagnus umbellata ‘Amber’ (Olijfwilg)
Epilobium angustifolium (Wilgenroosje)
Foeniculum vulgaire ‘purpureum’ (Venkel)
Fragaria vesca ‘Alexandria’ (Bosaardbei)
Fuchsia ‘Hawkshead’ (Fuchsia)
Galium odoratum (Lievevrouwebedstro)
Hemerocallis ‘citrina' (Daglelie)
Hippophae rhamnoides 'Friesdorfer Orange’ (Duindoorn)
Hydrangea serrata ‘oamacha’ (Thee hortensia)
Lonicera caerulea ‘atut’ (Honingbes)
Lonicera caerulea ‘amur’ (Honingbes)
Lonicera caerulea ‘aurora’ (Honingbes)
Mentha spicata ‘maroccan’ (Marokkaanse munt)

5

Monarda cambridge scarlet (Bergamotplant)
Myrica Gale (Gagel)
Pyrus pyrifolia (Nashipeer)
Rhus Glabra (Fluweelboom)
Rubus ‘Tayberry’ (Taybes)
Sambucus nigra ‘Black Beauty’ (Vlier)
Sambucus nigra ‘Haschberg’ (Vlier)
Symphytum azureum (smeerwortel)
Thymus vulgaris ‘standard winter’ (Wilde tijm)
Viola odorata (Maarts viooltje)
Zanthoxylum coreanum (Kiespijnboom)

Nederlandse namen met beschrijving Arborealis
Appelbes / Zwarte appelbes (Aronia melanocarpa ‘Hugin’)
Een heester die uitermate geschikt is voor een heesterborder en voor in de 'natuurlijke' tuin. De struik is zeer gezond, bloeit goed, geeft
veel bessen in het najaar (=vogels!) en een spectaculaire herfstkleur. De bessen kunnen ook verwerkt worden in jam of in sap.
'Hugin' bloeit drie weken later dan de andere Aronia's, het is de laagst blijvende cultivar.
Eigenschappen:

Vochtbehoefte:
alle niet te droge gronden, humeus
Hoogte:
1.50 m
Bloemkleur:
wit
Bloei periode:
April - Mei

Bergamotplant (Monarda 'Cambridge Scarlet')
Monarda 'Cambridge Scarlet' krijgt in juli-augustus karmijnrode, opvallend sierlijk gevormde bloemen. De Bergamotplant staat graag in
de zon of halfschaduw in een humusrijke, vochtige, waterdoorlatende bodem en stelt weinig eisen aan de grondsoort. De bloemen van
deze tuinplant hebben een lange, stevige stengel en zijn daarom goed te gebruiken als snijbloem. De Bergamotplant trekt vlinders en
bijen aan, is bladverliezend en vorstbestendig. Knip uitgebloeide bloemen van Monarda 'Cambridge Scarlet' weg en snoei later de
stengels tot aan de grond terug. Na een paar jaar de tuinplant uitsteken, oude delen verwijderen en jonge scheuten opnieuw uitplanten.
Monarda 'Cambridge Scarlet' is een bladverliezende tuinplant. Deze Bergamotplant bloeit van juli t/m augustus met rode bloemen, wordt
uiteindelijk ongeveer 80 cm hoog en staat bij voorkeur in de zon of halfschaduw.

Bosaardbei (Fragaria vesca ‘Alexandria’)
Deze aardbei maakt geen uitlopers.'Alexandria' heeft heerlijk geurende en smakende vruchtjes. Geschikt voor een humeuze bodem op
een plek in de lichte halfschaduw. Doorbloeiende plant, van ongeveer mei tot oktober.
Eigenschappen:

Vochtbehoefte:
humeuze bodem
Hoogte:
20 cm
Bloemkleur:
wit met geel hartje
Bloei periode:
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Mei - September

Brave Hendrik (Chenopodium bonus-henricus)
(geen beschrijving site arborealis)
Daglelie (Hemerocallis ‘citrina’)
Daglelie met sierlijke bloemen gedragen op ranke stelen hoog boven het blad. De frisgele kleur van de bloemen is ideeal om een wat
saaier hoekje mee op te fleuren of het blauw paars van andere bloemen tot leven te wekken. Sterke plant.
Eigenschappen:

Vochtbehoefte:
humeuze bodem
Hoogte:
75 cm
Bloemkleur:
zachtgeel
Bloei periode:
Juni - Augustus
Daslook (Allium ursine)
In het voorjaar bloeiend gewas met heerlijk kruidig, naar knoflook smakend blad. Houdt van een humeuze bodem en een
(half)beschaduwde plek. Zowel de witte stervormige bloemetjes als het blad kunnen gegeten worden. Een feest om het voorjaar mee te
beginnen. Zaait uit.
Eigenschappen:

Vochtbehoefte:
humeuze bodem
Hoogte:
15 cm
Bloemkleur:
wit
Bloei periode:
April - Mei

Dropplant (Agastache rugosa)
Lang en rijkbloeiende lipbloemige plant, waar vlinders en bijen dol op zijn! De plant bloeit met zacht blauwpaarse aren. Het blad kan
gedroogd en vers gebruikt worden voor thee, en heeft een wat dropachtige, anijsachtige smaak. Voor een plek in de zon.
Eigenschappen:

Hoogte:
50 cm
Bloemkleur:
paarsblauw
Bloei periode:
Augustus - September
Duindoorn (Hippophae rhamnoides 'Friesdorfer Orange’)
Deze duindoorn is een productieras met dikke trossen duindoornbessen. De plant is zelfbestuivend, meerdere soorten bij elkaar geven
echter wel een grotere oogst. De bessen zijn gezond en rijk aan vitamine C. Voor een zonnige standplaats.
Eigenschappen:

Vochtbehoefte:
voor alle goed afwaterende gronden
Hoogte:
3m
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Bloemkleur:
groenig
Bloei periode:
April - Mei
Dwergkwee (Chaenomeles cathayensis)
Leuke onbekende sierkwee. De struikt vertakt maar weinig en wordt ongeveer 3 meter hoog. De bladeren zijn smal lang en een beetje
rossig-rood van kleur. De bloemetjes zijn wit met een fleugje zachtroze erin. Later, in het najaar, komen de enorme vruchten tot wel 15
cm groot. Deze zijn te gebruiken voor decoratie, maar ook om sap van te maken!
Eigenschappen:

Vochtbehoefte:
humeuze bodem
Hoogte:
3m
Bloemkleur:
wit

Fluweelboom (Rhus Glabra)
Deze veelal meerstammige fluweelboom bloeit met opvallende donkerrode pluimen in de nazomer. De kleine vruchtjes die vervolgens
gevormd worden zijn zowel rauw als gekookt eetbaar. Ze hebben een zure smaak en kunnen bijvoorbeeld dienen als basis voor
limonade. Ook de gepelde jonge scheuten zouden eetbaar zijn. Plant Rhus op een zonnige tot licht beschaduwde plek. Rhus verdraagt
schrale bodemomstandigheden. De herfstkleur van het blad is prachtig vlammend rood.
Eigenschappen:

Vochtbehoefte:
alle goed afwaterende gronden
Hoogte:
3-4m
Bloemkleur:
donkerrood
Bloei periode:
Augustus - September
Fuchsia (Fuchsia ‘Hawkshead’)
Deze fuchsia vormt in een paar jaar een behoorlijke struik. De blaadjes zijn klein en donkergroen van kleur. Vanaf juni verschijnen de
sierlijke witte bloemetjes. 'Hawkshead' is afkomstig uit de tuinen van Great Dixter. Wist je dat fuchsia een goede drachtplant voor
hommels en bijen is?
Eigenschappen:

Vochtbehoefte:
humeuze bodem, verdraagt enigszins droogte
Hoogte:
1.00 1.20 m
Bloemkleur:
wit - zeer licht roze
Bloei periode:
Juni - Oktober
Gagel (Myrica Gale)
Gagel is een nagenoeg uit Nederland verdwenen moerasplant. De fijnbladige struik kan zo'n 1.50 meter hoog worden. In het vroege
voorjaar bloeien de vrouwelijke planten met rode katjes. Het blad is geurig en kan als vervanger van Laurier dienen. Geef Gagel een
zonnige standplaats op een vochtige plek.
Eigenschappen:

Vochtbehoefte:
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verdraagt veel vocht
Hoogte:
1.50 m
Bloemkleur:
roodbruin
Bloei periode:
Maart - April

Gele kornoelje (Cornus mas)
Deze Cornus groeit in Midden- en Zuid Europa in het wild. Het worden 2 tot 3 meter hoge struikvormige boompjes, van beneden tot
boven dicht vertakt. In de wintermaanden verschijnt er een veelvoud aan kleine gele bloemetjes, in de zomer volgen de ovale
donkerrode eetbare vruchten.
De planten verdragen zowel zon als schaduw en gedijen ook op nattere gronden.
Je kan van deze Cornus ook een mooie, vroeg bloeiende haag maken, deze ziet er tijdens de bloei prachtig uit!
NB, dit zijn zaailingen, grootte en smaak van de vrucht is niet te vergelijken met de selecties zoals 'Jolico' of 'Kasanlak'. wel prima
bestuiver voor deze cultivars
Eigenschappen:

Vochtbehoefte:
humeuze grond, licht vochthoudend
Hoogte:
2.00-3.50 m
Bloemkleur:
geel
Bloei periode:
Februari
Gele kornoelje (Cornus Mas ‘Jolico')
Deze Oostenrijkse selectie draagt zeer grote vruchten, tot 3 cm lang en 2 cm breed.
De plant is zelfsteriel; plant er een tweede selectie of de soort bij. De vruchten zijn het lekkerst na een flinke nachtvorst. Ze hebben dan
een pruim-achtige smaak. Van de vruchten kun je jam maken.
Eigenschappen:

Vochtbehoefte:
humeuze vochthoudende bodem
Hoogte:
2 -4 meter
Bloemkleur:
geel
Bloei periode:
Februari - Maart

Hazelnoot (Corylus ‘Lang Tidlig Zeller’)
Dit is een oud Deens ras wat vertaald betekent Lange Vroege Hazelnoot. Wordt bestoven door oa. Cosford, lange Spaanse en
Gunslebert. op jonge leeftijd is er al een hoge productiviteit bij deze selectie. Grote noot, langwerpig van vorm met een stompe punt.
Goed van smaak.
Eigenschappen:

Hoogte:
3-4 m
Bloei periode:
Januari - Maart
Hazelnoot (Corylus ‘corabel')
Hazelaar is een inheemse en oude cultuurplant uit ons landschap.
De hazelnoot is een belangrijk voedingsmiddel met een hoog gehalte vetten, eiwitten en mineralen. Geoogste noten zijn lang
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bewaarbaar en heel veelzijdig in te zetten. Veel streken en landen hebben goede rassen ontwikkeld, er is daardoor een groot aanbod
aan zogenaamde selecties die veel en smakelijke noten produceren. Het is aan te raden om verschillende selecties uit te planten voor
een rijkere opbrengst. Er kan dan namelijk kruisbestuiving plaatsvinden.
Eigenschappen:

Vochtbehoefte:
humeuze liefst licht vochthoudende bodem
Hoogte:
3 - 4 meter
Bloemkleur:
groengeel
Honingbes (Lonicera caerulea ‘atut’)
De planten zijn zeer winterhard en probleemloos in koude gebieden. 'Atut' is een vruchtselectie van honingbes, ook wel siberische
blauwe bes genoemd. De vruchten kun je als blauwe bes gebruiken, zo opeten, of verwerken tot sap, jam etcetera.
De varieteit 'Atut' heeft zuurzoete bessen, zonder bittere bijsmaak. Na rijping vallen de bessen niet op de grond maar blijven hangen.
Het is een goede bestuiver voor de cultivar 'Duet'.
Eigenschappen:

Vochtbehoefte:
humeuze bodem
Hoogte:
1.50m
Bloemkleur:
zachtgeel
Bloei periode:
April - Mei
Honingbes (Lonicera caerulea ‘amur’)
Amur heeft langwerpige vruchtjes met een platte onderkant. Honingbessen zijn zeer winterhard. In het voorjaar verschijnen de kleine
crèmekleurige bloemetjes. De vruchten rijpen af in de vroege zomer. Ze smaken wat naar blauwe bes en zijn te verwerken tot sap, jam
et cetera. Lonicera caerulea houdt van een humeuze bodem (compost!) en een zonnige tot licht beschaduwde standplaats. Het is
verstandig om een aantal soorten honingbessen bij elkaar te planten voor een betere kruisbestuiving.
Eigenschappen:

Vochtbehoefte:
humeuze goed afwaterende bodem
Hoogte:
1.25 m
Bloemkleur:
zachtgeel
Honingbes (Lonicera caerulea ‘aurora’)
De hekkensluiter, deze honingbes geeft omstreeks eind juni nog een flinke oogst bessen.
fris van smaak, maar lekker om zo te eten. Rijkdragend.
Eigenschappen:
Vochtbehoefte:
voor alle grondsoorten geschikt
Bloemkleur:
zachtgeel
Hortensia / Thee hortensia (hydrangea serrata ‘oamacha’)
'Oamacha' betekent zoveel als ‘grote zoete thee’. Door het blad te drogen of fermenteren ontstaat een zoetere suikerverbinding, die met
het zetten van de thee een zoete kruidige smaak afgeeft. Naast nuttig is deze lila roze bloeiende hortensia vooral ook heel mooi en fleurt
een zonnige tot half beschaduwde plek eenvoudig op. De bloei valt zo tussen juni en augustus. Geschikt voor iedere niet te droge maar
goed afwaterende bodem.
Eigenschappen:
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Vochtbehoefte:
humeuze licht vochthoudende bodem
Hoogte:
1.00-1.20 m
Bloemkleur:
roze of lila
Bloei periode:
Juli - September
Kiespijnboom / Sechuan pepper (Zanthoxylum coreanum)
Stekelige plant die peper-achtige korrels produceert. Geschikt voor iedere goed afwaterende grondsoort. Houdt van een plek in de zon.
Eigenschappen:

Vochtbehoefte:
verdraagt droogte
Hoogte:
2.50 m
Bloemkleur:
groenig geel
Bloei periode:
Juni - Juli
Krentenboompje (Amelanchier alnifolia)
Krenteboompjes worden struikvormig en boomvormig gekweekt. Er zijn heel veel verschillende soorten en cultivars te vinden. Dat is ook
helemaal niet erg want Amelanchiers hebben veel te bieden voor (kleine) tuinen. Een ander pluspunt is dat Amelanchier geen specifieke
voorkeur voor de grondsoort heeft. 'Smoky' heeft mooie bloesem in het voorjaar, mooi gevormd blad wat weinig ziektegevoelig is, en
grote smakelijke vruchten in het najaar die graag gegeten worden door allerlei vogels. De herfstkleur is prachtig scharlakenrood.
Eigenschappen:

Vochtbehoefte:
alle niet te droge gronden
Hoogte:
2-3m
Bloemkleur:
wit
Bloei periode:
April - Mei
Krentenboompje (Amelanchier ‘Princess Diana’)
'Princess Diana' heeft hele mooie bloemen en grote zoete sappige vruchten in het najaar. De boom groeit op als een grote struik of
kleine boom. De herfstkleur is oranje geel. Amelanchier heeft geen specifieke voorkeur voor de grondsoort.
Eigenschappen:

Hoogte:
2.50-3.00 m
Bloemkleur:
wit
Bloei:
april-mei

Kwee (Chaemolis speciosa ‘Nivalis’)
Lievevrouwebedstro (Galium odoratum)
Galium odoratum is een vaste bodem bedekkende plant die het beste gedijt in de halfschaduw, op een vochthoudende bodem. Natte
voeten worden niet verdragen! Het gehele plantje geurt heerlijk bij kneuzing.
Eigenschappen:
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Vochtbehoefte:
humeuze bodem
Hoogte:
15 - 20 cm
Bloemkleur:
wit
Bloei periode:
April - Mei
Maarts viooltje (Viola odorata)
Dit maarts Viooltje bloeit met prachtige paarse bloempjes. In zachtere winters houdt de plant grotendeels zijn blad. Mooie plant om
groepsgewijs aan te planten en zo het voorjaar te vieren!
Eigenschappen:

Vochtbehoefte:
humeuze bodem
Hoogte:
15 m
Bloemkleur:
paars
Bloei periode:
Maart - April
Marokkaanse munt (Mentha spicata ‘maroccan’)
Deze bekende muntsoort voor verse muntthee heeft het hele seizoen door een frisse kruidige muntsmaak. Plant deze munt op een
zonnige tot half beschaduwde plek op een niet te arme bodem.
Eigenschappen:

Vochtbehoefte:
humeuze licht vochthoudende bodem
Hoogte:
50 cm
Bloemkleur:
lichtroze
Bloei periode:
Juni - September
Munt: zie Marokkaanse munt
Nashipeer (Pyrus pyrifolia)
Zelfbestuivende Nashipeer. Deze Japanse selectie geeft al op jonge leeftijd vruchten. Deze rijpen af in september. Wees er op tijd bij:
insecten weten ze ook te vinden. Plant Pyrus pyrifolia op een goed afwaterende bodem op een zonnige plek.
Eigenschappen:

Vochtbehoefte:
alle goed afwaterende gronden
Hoogte:
5m
Bloemkleur:
witroze
Bloei periode:
Mei
Olijfwilg (Elaeagnus umbellata ‘Amber’)
Zeer winterharde en snelgroeiende vruchtselectie. Bloeit met kleine witte bloempjes in het vroege voorjaar en draagt in september oktober gele bessen, dicht tegen het hout aan. Deze plant bindt stikstof. Elaeagnus houdt van een zonnige tot licht beschaduwde
standplaats.
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Schijnaugurk (Akebia trifoliata)
Deze soort heeft wat groter, veelal drietallig blad dan Akebia quinata. De bloemen zijn vaak talrijk en donkerpaars van kleur. Net als de
andere Akebia's is deze plant goed winterhard. Plant je deze snelle groeier aan voor de vruchten plant er dan een andere selectie in de
buurt voor kruisbestuiving. De vruchten zijn eetbaar, en van het jonge blad kan je thee zetten.
(Lemma eigenschappen mist op de site.)
Schijnaugurk (Akebia quint ‘white chocolate’)
Akebia is een vrij snelle klimmer. De bloemetjes zijn klein maar erg talrijk, de bloeitijd is eind april-mei. 'White Chocolate' bloeit wit en
geurt naar vanille. De bladeren van Akebia zijn sierlijk, wat natuurlijk een groot pluspunt is. Akebia kan mooie vruchten vormen, die soms
ietwat verscholen onder het blad hangen. Bij de gewone Akebia quinata zijn deze blauwig van kleur, zou 'White Chocolate' ook witte
vruchten maken? Om vruchten te krijgen is kruisbestuiving nodig (twee genetisch verschillende planten) . Plant daarvoor dus twee
verschillende selecties aan.
Eigenschappen:

Hoogte:
4-5 m
Bloemkleur:
wit
Bloei periode:
April
Sechuan pepper; zie Kiespijnboom
Smeerwortel (Symphytum azureum)
Prachtige bodem bedekkende en daarmee onkruid werende plant. De bloemen zijn van het blauwste blauw en zijn in trek bij bijen en
hommels. Plant deze smeerwortel op een zonnige tot licht beschaduwde plek voor een zo rijk mogelijke bloei.
Eigenschappen:

Vochtbehoefte:
humeuze bodem
Hoogte:
25 cm
Bloemkleur:
azuurblauw
Bloei periode:
April - Juni
Taybes (Rubus ‘Tayberry’)
Deze licht gestekelde tot 1.50 meter hoge struik/leiplant is een kruising tussen braam en framboos. De plant bloeit met braamachtige
wit-roze bloemen in mei - juni. De grote donkerrode zoetzure bessen lijken op grote frambozen. De bessen zijn rijp in juli - augustus.
Tayberry kan goed als leiplant ingezet worden. Voor een zonnige niet te droge standplaats.
Jam van Tayberry is heerlijk friszoet en heel aromatisch!
Eigenschappen:

Vochtbehoefte:
humeuze bodem
Hoogte:
1.50
Bloemkleur:
wit roze
Bloei periode:
Mei - Juni

Tijm: zie Wilde tijm
Thee hortensia: zie Hortensia
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Venkel (Foeniculum vulgaire ‘purpureum’)
Luchtige maar imposante plant met roodbruin getint naalddun blad. De groengele bloemschermen zijn fris van kleur en trekken
verschillende insecten aan. Na de bloei verschijnen de grote zaden die prima zijn om thee van te zetten of om in gebak te gebruiken.
Het blad kan bijvoorbeeld in salades gebruikt worden. Voor een luchtige zonnige plek op een niet te schrale bodem.
Eigenschappen:

Vochtbehoefte:
humeuze licht vochthoudende bodem
Hoogte:
1.50 m
Bloemkleur:
geelgroen
Bladkleur:
purper
Bloei periode:
Juli - Augustus
Vlier (Sambucus nigra ‘Haschberg’)
(geen beschrijving site arborealis)
Vlier (Sambucus nigra ‘Black Beauty’)
Schitterende vlier met het allerzwartste blad. De bloemen zijn roze en combineren goed met het donkere blad. Groeit op alle
grondsoorten en is bijzonder sterk.
Eigenschappen:

Vochtbehoefte:
humeus, niet te droog
Hoogte:
3-4 m
Bloemkleur:
roze
Bloei periode:
Mei - Juni
Wilgenroosje (Epilobium angustifolium)
(niet op site arborealis)
Wilde tijm (Thymus vulgaris ‘standard winter’)
Lila-wit bloeiende tijm, met heerlijk geurend blad. Geschikt om in een pot te kweken. Droog eens wat takjes voor in de winter! Plant tijm
op een zonnige en goed afwaterende plek. Goede bijenplant.
Eigenschappen:

Vochtbehoefte:
verdraagt droogte
Hoogte:
20 cm
Bloemkleur:
wit lila
Bloei periode:
Juli - September

Zeekool (Crambe maritima)
Boven een pol met groot koolachtig blad rijzen in de zomer de nog gesloten bloemstelen. Als deze zich openen is de plant getooid in
een wolk van witte bloemetjes. Na de bloei blijven de bloeiwijzen nog lang hun sierwaarde houden. Imposante plant, geef 'm de ruimte
en licht om tot zijn recht te kunnen komen.
Eigenschappen:
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Vochtbehoefte:
verdraagt droogte
Hoogte:
50 - 75 cm
Bloemkleur:
wit
Bladkleur:
grijsgroen
Bloei periode:
Mei - Juli

Zwarte appelbes: zie Appelbes
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