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noord gerichte tuinen
bodembedekkers. Hoogte tot ca. 25 cm
Vinca minor
Pachysandra terminalis
Hedera helix
Ajuga reptans
Acaene microphylla/buchananii

maagdenpalm
kruipende halfheester
klimop
Zenegroen

aanvullend materiaal (zaai- en bol- en knolgewassen)
Lamium maculatum
dovenetel
Corydalis lutea
gele Helmbloem
corydalis solida
voorjaars helmbloem
Digitalis purpuea
Vingerhoedskruid
Primula veris
sleutelbloem
Polygonotum Oderatum
salomonszegel
solitaire struiken (tussen de bodembedekkers hier en
daar een exemplaar of soms drie bijeen.
Mahonia aquifolium
hydrangea petiolaris
Daphne mezereum
Kerria japonica
Aronia melanocarpa
Andromeda poliofolia
Spiraea vanhouttei
Philadelphus coronarius
Philadelphus hybr. "Virginal"
Philadelphus cor"Aureus"
Rhod. Williamsianum "Blue Tit"
Rhod. Impeditum
Rhod. Impeditum "Scarlet Wonder"
Rhod.praecox
Rhod. Wilsonii

Mahonie
klimhortensia
Peperboompjes
kerriestruik
meelbes

groenblijvend, zowel vaste plant als halfheester
groenblijvend
groenblijvend, ook als klimplant te gebruiken
Vaste plant en groenblijvend
vaste plant, bodembedekker, lichtkleurige blaadjes

witte en paarse bloempjes
gele bloempjes
lichtroze bloempjes
purper, klokvormig, wel giftig
gele bloemen
vaste plant, witte klokjes

groenblijvend, gele bloempjes, blauwe bessen
zelfhechtende klimplant, witte bloempjes
paarse bloem, rode bes
gele enkele of gevulde bloem
bosheerster, opvallende herfstkleur
groenblijvend, roze wit, geelgroene blaadjes

spierstruik
gewone boerenjasmijn
jasmijn
jasmijn
Rhodondendron
Rhodondendron
Rhodondendron
Rhodondendron
Rhodondendron

roomwitte bloempjes
wit, welriekend
geelbladig type, goedgele bladeren
laag
lage dwergvorm, paarse bloemen
laag
lila paars, tot 1,5 m hoog
lila rose, tot 1,5 m hoog

winterjasmijn
kamperfoelie

bloeit dec-jan, geel, moet wel vastgezet worden
moet geleid worden, donkerroze met geel

bodembedekkers
Salix repens "Nitida"
Calluna vulgaris "Alba erecta"
Calluna vulgaris "Alportii"
Calluna vulgaris "Gold Haze"
Calluna vulgaris "Peter Sparkes"
Calluna vulgaris "Long White"
Calluna vulgaris "Sister Anne"

kruipwilg
struikheide
struikheide
struikheide
struikheide
struikheide
struikheide

wit hoogte 25 cm
roodpaars 25 cm
wit, geel loof 50cm
donker roze 50 cm
wit, geschikt voor snij
paars-rose, wollig behaard, 50 cm

Hebe Armstrongii
Hebe pinquifolia

Veronica
Veronica

wit, bronskleurig loof, lijkt op coni? 25 cm
wit, blauwgroene blaadjes, 50 cm

siergrassen
Festuca glauca
Avena sempervirens

siergras
siergras

vaste plant, vormt blauwberijpte zaden, 50 cm
vaste plant, 70 cm hoog, lange aren

vaste planten in groepjes
Santolina chamaccyparissus
Thymus citriodorus "Aurens"
Stachys olympicus

citroentijm
ezelsoor

als gevelplant
Jasminum nudiflorum
Lonicera periclymenum "Serolina"

zuid gerichte tuin

Anaphalis tripli nervis
Lavandula spica
cerastium tomantosun
Cotoneaster damm. 'Royal Beauty"
Cotoneaster sal. "Avondrood"
Rosa rugosa "Max graf"
Lonicera pileata
Ellonymus fort "Gracilis"

lavendel
hoornbloem
lagere rotsmispel
lagere rotsmispel
krimpende bot. roos
kruipende kamperfoelie
klimmende bonte
kardinaalsmuts

vaste plant, grijs blad, gele bloempjes
zeer laag, ca 12 cm
vaste plant, dik wollig behaarde bladeren, 50 cm
vaste plant, grijswollige blaadjes, grijswitte bloem, 25
cm
vasteplant met donderblauwe bloempjes en grijd blad,
50 cm
vaste plant met grijsviltige blaadjes, witte bloempjes
groenblijvend, bessen rood
groenblijvend, wilgbladig, bessen roos, 50cm
rose bloem, 25 cm
tot 60 cm, groenblijvend
groenblijvend

als aanvullend materiaal kunnen gezaaid worden:

Oenothera biennis

zonnebloem
stokroos
reukloze kamille
teunisbloem

ook als vaste plant
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Anemone pulsatilla

wildemanskruid

ook als vaste plant, grijs blad, paarse bloemen

solitaire struiken
Amelanchier canadensis
tamarix pentandra "Rubra"
Euonymus planipes
salix elaeagnos "Angustifolia"
Cytisus praecox."Frisia"
Cytisus praecox." Hallandia"
Cytisus praecox."Zeelandia"
Cytisus praecox. "Red wings"
Cytisus praecox." Fulgens"
Cytisus scoparius
Hippophae rhamnoides

Krent
tamarisk
kardinaalsmuts
smalbladige wilgestruik
brem
brem
brem
brem
brem
gewone brem
duindoorn

wit, bessen zwart fraaie herfstkleur
fijn loof, bloempluimen karmijnrose
donkerroos + oranje vrucht ca. 2,5m

rozen
roos
roos
meelbes
Azalea's
bonte olijfwilg

rose
rose, iets geel en oranje
geel
bosheester, fraaie herfstkleur
naar eigen keuze
brde struik met witte grote bloemen
groenblijver, geelbonte bladeren, tuinheester

Ampelopsis veitchii

wilde wingerd

zelfhechtende klimplant, rode herfstkleur, houdt warmte
iets tegen

b. Solitairs als bij zuidgerichte tuinen
Rosa "Tom-Tom"
Rosa "Saskia"
Rosa "Allgold"

roos
roos
roos

rose ca. 60 cm
Rose ca. 60 cm
geel ca. 60cm

Hertshooi
per
Lieve Vrouwe Bedstro

gele bloemen

b. Solitaire heesters, zie zuid en west
Cyticus scoparius
Pyracaneaster coco. "Orange Glow"
Cotoneaster salicif. "Floccosa"
clematis

brem
vuurdoorn
wilgbladige mispel
bosrank

Polygonum aubertii
Buddleya
Hippophae rhamnoides

bruidssluier
vlinderstruik
duindoorn

een hardere soort.
groenblijvend, oranje-rode bes, moet geleid worden
half groenblijvend
diverse kleuren, moet geleid worden
zeer snelle groeier, witte bloemtrossen, moet geleid
worden

als enkel exemplaar of een paar bijeen:
rosa "Queen Elisabeth"
rose "Marchenland"
rosa "lichtkonigin Lucia"
Aronia melanocarpa
Exochorda racemosa
Eleagnus pungens "Maculata"

Rose + bruin
paarsrood
Lichtrose
Rood, grootbloemig
Oranje
geel

westgerichte tuinen
a. bodembedekkers als bij zuifgerichte tuinen
windgevoelige kant, dus geen coniferen!
gevels kunnen 's zomers heet worden

oostgerichte tuinen
a. Bodembedekkers als bij zuid en west
de op het oosten gelegen tuinen dienen een goede
grondbewerking te ondergaanomdat 's winters de kans van
te sterke uitdroging groot is.
Heidesoorten dan ook te kiezen uit droogtebestendige
soorten. (groep struikheide Calluna vulgaris. Dus geen
dopheide!
Hypericum calycinum

geel

