
Eupatorium purpureum
Planttype: Vaste plant

foto gemaakt door: SJZ

Nederlandse naam:
Leverkruid, purper                 
Purper leverkruid                  

familie:
Compositae               

herkomst:
Noord-Amerika

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

kenmerken
bloemkleur: roze, paars                                                 
bloeitijd: juni, juli, augustus september oktober                      
hoogte: 200 cm                                                      
blad/loof: bladverliezend, groen                                       
grondsoort: Alle, normaal, veen                                         
vochtigheid: normaal                                                     
licht: half schaduw, zon                                           
bijzonderheden: donkerroze  zaait uit                                       

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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Helenium 'Moerheim Beauty'
Planttype: Vaste plant

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

Nederlandse naam:
Zonnekruid                         

familie:
Compositae               

winterhardheid:
zeer goed (-29 tot -23°C), USDA zone 5

kenmerken
bloemkleur: roodbruin met donker hart                                   
bloeitijd: juni-september                                              
hoogte blad: 60 cm                                                       
hoogte bloem: 90 cm                                                       
groeiwijze: opgaand                                                     
blad/loof: bladverliezend, groen                                       
grondsoort: elke goede tuingrond                                        
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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Lythrum salicaria
Planttype: Vaste plant

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

Nederlandse naam:
Kattestaart                        

familie:
Lythraceae               

herkomst:
Noordelijk gematigde streken

winner:
cult.1569

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

kenmerken
bloemkleur: lilaroze                                                    
bloeivorm: forse, opstaande aren                                       
bloeitijd: juni-augustus                                               
hoogte: 80-100 cm                                                   
groeiwijze: opgaand                                                     
blad/loof: bladverliezend, groen                                       
gebruik: borderplant, wadi, bloemenweide                             
grondsoort: elke goede tuingrond                                        
vochtigheid: kan goed tegen natte grond                                  
licht: zon tot halfschaduw                                         
standplaats: open plaatsen, moeras                                       
bijzonderheden: salicaria = wilgbladig                                      

Rijkbloeiende moerasplant met aarvormige bloeiwijze en prachtige opvallende lila bloemen. Oeverplant voor
vochtige tot zeer natte standplaatsen, pioniersplant die enthousiast kan uitzaaien. Inheemse plant van vochtige
voedselrijke standplaatsen, al in de 16e eeuw in cultuur als borderplant en drachtplant voor vlinders zoals
boomblauwtje, bijen en hommels. De kattenstaartbij is erin gespecialiseerd. 

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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Panicum virgatum 'Squaw'
Planttype: Siergras

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

Nederlandse naam:
Vingergras                         
Parelgierst                        

familie:
Poaceae                  

winner:
Kurt Bluemel, Amerika

winterhardheid:
goed (-23 tot -18°C), USDA zone 6

kenmerken
bloemkleur: roodbruin                                                   
bloeivorm: losse overhangende pluim                                    
bloeitijd: augustus-september                                          
hoogte blad: 120 cm                                                      
hoogte bloem: 150 cm                                                      
groeiwijze: opgaand                                                     
blad/loof: bladverliezend, groen, in de herfst roodbruin               
grondsoort: elke goede tuingrond                                        
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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Persicaria amplexicaulis
Planttype: Vaste plant

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

Nederlandse naam:
Duizendknoop                       

familie:
Polygonaceae             

synoniem:
Polygonum amplexicaule                                      

winterhardheid:
zeer goed (-29 tot -23°C), USDA zone 5

kenmerken
bloemkleur: dofrood                                                     
bloeivorm: smalle opstaande aren                                       
bloeitijd: juli-oktober                                                
hoogte blad: 100 cm                                                      
hoogte bloem: 150 cm                                                      
groeiwijze: breed opgaand                                               
blad/loof: bladverliezend, groen                                       
grondsoort: elke goede tuingrond                                        
licht: zon tot halfschaduw                                         

Dit is een zeer waardevolle vaste plant, die tot ver in de herfst kleur blijft geven aan de border. De plant doet het
ook nog goed op iets minder goede grondsoorten. Door de massa blad die de plant vormt, krijgt het onkruid op die
plek geen kans om te groeien. 

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

foto gemaakt door: Modeste Herwig

Nederlandse naam:
Salie                              

familie:
Lamiaceae                

synoniem:
Salvia nemorosa 'East Friesland'                            

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

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 
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Veronicastrum virginicum 'Album'
Planttype: Vaste plant

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

Nederlandse naam:
Ereprijs                           

familie:
Plantaginaceae           

synoniem:
Veronica virginica 'Alba'                                   

winterhardheid:
zeer uitstekend (-40 tot -34°C), USDA zone 3

kenmerken
bloemkleur: wit                                                         
bloeivorm: lange slanke aren                                           
bloeitijd: juli-september                                              
hoogte: 150 cm                                                      
blad/loof: bladverliezend, groen                                       
grondsoort: elke goede tuingrond                                        
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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