
www.tuinontwerpdegroenepen.nl - info@tuinontwerpdegroenepen.nl -06-23781924 
© Copyright: Plantenkennis versie 3.9 PRO, 2003-2020 pagina: 1 

 

 

 Alchemilla mollis 
 Planttype: Vaste plant Nederlandse naam: 

Vrouwenmantel 

familie: 
Rosaceae 

herkomst: 
Midden- en Zuid-Europa, Azie 

winterhardheid: 
uitstekend (-34 tot -29°C), USDA zone 4 

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

 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/verzorging  
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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Geranium 'Gerwat' (ROZANNE) 
 Planttype: Vaste plant Nederlandse naam: 

Ooievaarsbek 

familie: 
Geraniaceae 

herkomst: 
G. himalayense × G. wallichianum 'Buxton's Variety' 

winner: 
Donald en Rozanne Waterer, Somerset, Engeland 1990 

synoniem: 
Geranium 'Rozanne' 

winterhardheid: 
redelijk (-18 tot -12°C), USDA zone 7 

 
 
 

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

 kenmerken  
bloemkleur: hemelsblauw, lichter hart, bij koel weer blauwer van kleur 
bloeivorm: schotelvormig, 4-6 cm 
bloeitijd: juni-oktober 
hoogte blad: 30 cm 
hoogte bloem: 40 cm 
breedte: 80-100 cm 
groeiwijze: bodembedekkend, luchtig vertakt, weefplant 
blad/loof: bladverliezend, groen, iets gemarmerd 
gebruik: borderplant, vakbeplanting 
grondsoort: elke goede tuingrond 
licht: zon tot halfschaduw 

 
Deze hybride is gevonden in een tuin in het Engelse Somerset. Het is een zeer lang doorbloeiende plant. De plant 
is ook bekend onder de nam Geranium 'Jolly Bee' 

 snoei/verzorging  
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. 
Wanneer: Maart of September 
Als de plant te groot wordt, kan de plant worden gescheurd. Dit doe je door de plant uit te graven en bijvoorbeeld 
met een spade in stukken te steken. De buitenste delen van de plant kunnen als 'nieuwe' planten worden 
teruggeplant. 
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Lysimachia punctata 
 Planttype: Vaste plant Nederlandse naam: 

Puntwederik 

familie: 
Primulaceae 

herkomst: 
Zuidoost-Europa 

winterhardheid: 
uitstekend (-34 tot -29°C), USDA zone 4 

foto gemaakt door: Rene Koot 
 
 
 
 
 
 

 kenmerken  
bloemkleur: heldergeel 
bloeivorm: aarvormige trossen 
bloeitijd: juni-augustus 
hoogte: 70 cm 
groeiwijze: opgaand, licht woekerend 
blad/loof: bladverliezend, groen 
grondsoort: elke grondsoort 
licht: zon of schaduw 

 snoei/verzorging  
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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Pennisetum alopecuroides 
Planttype: Siergras 

Nederlandse naam: 
Lampenpoetsersgras 
Flesseborstelgras 

familie: 
Poaceae 

synoniem: 
Pennisetum compressum 

winterhardheid: 
redelijk (b) (-15 tot -12°C), USDA zone 7b 

 
 

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

 kenmerken  
bloemkleur: rozegeel 
bloeivorm: opstaande tot overhangende aren, gelijkend op flesseborstels 
bloeitijd: augustus-oktober 
hoogte blad: 70 cm 
hoogte bloem: 100 cm 
breedte: 100 cm 
groeiwijze: polvormend 
blad/loof: bladverliezend, groen 
gebruik: borderplant, potten en kuipen 
snoei: 15 cm boven de grond in het voorjaar 
grondsoort: vruchtbare, goed doorlatende grond 
licht: zon tot halfschaduw 

 snoei/verzorging  
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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Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' 
Planttype: Vaste plant Nederlandse naam: 

Zonnehoed 
familie: 

Compositae 

synoniem: 
Rudbeckia sullivantii 'Goldsturm' 

winterhardheid: 
uitstekend (-34 tot -29°C), USDA zone 4 

 
 

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

 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/verzorging  
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 'Ostfriesland' 
Planttype: Vaste plant 

Nederlandse naam: 
Salie 

familie: 
Lamiaceae 

synoniem: 
Salvia nemorosa 'East Friesland' 

winterhardheid: 
uitstekend (-34 tot -29°C), USDA zone 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto gemaakt door: Modeste Herwig 

 kenmerken  
bloemkleur: violet, schutbladen roze tot paars 
bloeivorm: opstaande aren 
bloeitijd: juni-augustus 
hoogte blad: 20 cm 
hoogte bloem: 60 cm 
groeiwijze: opgaand 
blad/loof: bladverliezend, groen 
grondsoort: normale, goed gedraineerde tuingrond, vrij droog 
licht: zon tot halfschaduw 

 
Een prachtige borderplant met een stevige groeiwijze. Na de bloei ook nog decoratief vanwege de donkere 
schutblaadjes. Aantrekkelijk voor bijen en vlinders. 
Cultivars: 'Caradonna' heeft donker violetgetinte schutblaadjes aan goed rechtop staande donkere stelen, bloeit 
violetblauw, 'Amethyst' is een hoog ras met lange lichtpaarse aren, 'Blauhugel' blijft laag en bossig en bloeit het 
meest blauw, 'Schneehugel' bloeit wit, 'Sensation Rose' bloeit roze, donkere schutbladen. 
Mooi in combinatie met bijvoorbeeld brandkruid (Phlomis russeliana), vedergras (Stipa tenuissima) en ooievaarsbek 
(Geranium endressii). 
In het voorjaar kan er wat slakkenschade ontstaan 

 snoei/verzorging  
Wanneer: Direkt na de eerste bloei 
Wat: De uitgebloeide stengels fors terugknippen en de plant goed bemesten, dit zorgt voor een 2e bloei 


