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vaste plant ABF Agastache ‘Blue Fortune’ dropplant var. 50 7st/m2 7-9 lavendelblauw lange bloei van dikke kaarsen van lavendelblauwe bloemen. Kortlevend.

vaste plant AM Allium ‘Millenium’ sierui 40 7st/m2 7-9 levendig
rozerood

vormt mooie pollen

vaste plant AdB Aster dumosus ‘Barbados’ paarse herfstaster 50 9st/m2 8-10 paars Vlinderplant. Snijbloem

vaste plant Ep Echinacea purpurea purperroze zonnehoed 40-100 12st/m2 7-8 roze Vlinderplant. Bijenplant. Snijbloem.

vaste plant Er Echinops ritro kogeldistel 60-200 7st/m2 7-8 blauw Forse plant met grote concurrentiekracht.

vaste plant EmPB Eupatorium maculatum 'Purple
bush'

koninginnekruid 180 7st/m2 roze Geschikt als snijbloem

vaste plant Gl Gaura lindheimeri gaura 50 7st/m2 6-10 wit-roze mooi in combinatie met grassen

vaste plant Ka Knautia arvensis beemdkroon 30-90 6-9 lila Vlinderplant.

vaste plant PaLS Perovskia atriplicifolia ‘Little
Spire’

perovskia 80 3st/m2 8-10 violet heerlijk aroma mooie zachte kleurnuances. De plant geeft een heerlijk aroma af. Men kan ze best
snoeien in de lente, zo kan men de plant lang houden. Staat prachtig in de border
met ander pastelkleurige planten.vaste plant Pa Fd Persicaria amplexicaulis

‘Firedance’
duizendknoop 100-120 7st/m2 7-9 felroze

vaste plant Sne Salvia nemerosa siersalie 20-50 9 st/m2 6-8 paars De uitgebloeide bloemhoofdjes zijn ook decoratief. Vlinderplant.

vaste plant Ss Sedum spectabile hemelsleutel 30 9st/m2 8-10 felroze Aantrekkelijk wintersilhouet. Vlinderplant.

vaste plant Vb Verbena bonariensis ijzerhard 120-130 9t/m2 6-10 paars uitzonderlijke drachtplant voor vlinders

vaste plant Vl Veronica longifolia lange ereprijs 60-120 9 st/m2 7-8 blauw, paars Sierlijke plant. Vlinderplant.

vaste plant Vv Veronicastrum virginicum Virginische ereprijs 120-180 7-9 paars

tweejarig Ar Alcea rosea stokroos 100-150 5 st/m2 7-10 roos Komen vooral tot hun recht tegen muren. of omheiningen.

gras Ca Calamagrostis acutiflora x ‘Karl
Foerster’

siergras 80-130 4st/m2 7-8 bleke
bloemaren

bladverliezend, in voorjaar terugknippen tot 12 cm boven de grond. Snijbloem.

gras Pa Pennisetum alupecuroides
‘Cassian’

lampenpoetsersgras 80-100 7st/m2 8-10 zilvergrijze
bloemaren

bladverliezend, in voorjaar terugknippen tot 12 cm boven de grond

gras Po Pennisetum orientale ‘Karley
Rose’

lampenpoetsersgras var. 40-80 7st/m2 6-10 roze pluim bladverliezend, winterhard, in voorjaar terugknippen tot 12 cm boven de grond

gras Sl Stipa lessingiana fijn gras 30-70 7st/m2 7-8 Bleke kleur, fijne textuur. Dit gras heeft een hoge sierwaarde. Het is zeer mooi in
combinatie met andere grassen in de tuin.
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