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Vaste planten bij siergrassen in  

borders geven een natuurlijk 

gevoel 

• Aren 

• Knoppen en bollen 

• Pluimen 

• Margrietachtige 

• Transparantie 

• Bladplanten 

 



Aren 

Digitalis Ferruginea , 

Aconitum,Verbena 

hastata , Lythrum 

salicaria, Persicaria, 

Salvia nemerosa 



Knopen en bollen 

Sanguisorba, 

Trifolium,Phlomis,Monarde, 

eryngium,Astrantia,Allium, 

Knautia,Echinops 



Pluimen 

Voorbeelden: 

Filipendula,Solidago, 

Persicaria Polymorpha, 

Pennisetum,       

Macleya Cordata 

Astilbe 

 



Schermen 

Eupatorum,sed

um,achillea, 

Lycnnis 

Calcedonica, 

Angelica Gigas 



Margriet-achtigen 

Kalimeris, 

Echinacea, 

Helenium,aster . 



Transparantie 

Cimicifuga Simplex, 

Sporobolus Heterolepsis, 

Sanguisorba Tenuifolia Alba, 

Molina Transparent, Stipa 

Gigantea, Foeniculum 

Vulgara Giant Bronze 



Bladvormen 

Hosta’s,Gunnera,Var

ens,  Acanthus, 

distels, Iris enz….. 



Basis voor een prairietuin 

• Zonnige ligging 

• Warm Season ’plant 

• Colt Season’ plant 

 

 

 



Wat 

voorafging 

Domburg 

Hadspen 

Garden 

Cothay 

Manor 

Hestercombe 

Lutyens-

Gertrude Jekyll 

Mien 

Ruys 



Great Dixter: Christopher LIyod 



Colt season’ plants: 

bloemenweide 



Manier van aanplanten 

• Drifts  

• Alles door mekaar 

• In Mozaïeken of blokbeplanting. 

• Kaderbeplanting 



Drifts: golfbeweging: laterale 

beweging in de diepte. 



Dwarse drifts en solitairen 



Piet Oudolf: 70% structuurplanten 

 



Drifts in de lengterichting, geeft snelheid en 

elegantie in de beweging. 



Chris Ghyselen: Roularta  



Door mekaar 



Jan Spruyt: Leuven 



Jan Spruyt 

 



Spontane plantengemeenschap: 

ontwerp Nigella 

Echinacea Purpurea 

 Alba 

Aster Laevis 

Artemisia Ludoviviana 

 Silver Queen 

Pycnanthemum Pilosum 

Deschampsia cespitosa 

 Goldschleier 

Milica Ciliata 



Los  door elkaar gebruik van 

planten: ontwerp Nigella 

Verbena Bonariensis 

Perovskia Atrplicifolia   

 Blue Spire 

Aster Laevis 

Kalimeris Incisa Alba 

Echinacea Purpurea Alba 

Rudbeckia Fulgida 

 Speciosa 

Artemesia Ludoviciana 

 Silver Queen 

Panicum Virgatum Dalas 

 Blue 

Liatris Spicata Floristan 

Weiss 

Echinops Ritro Blue 



Verbena Bonariensis 

Liatris Spicata 

Aster Laevis 

Parthenium Integrifolium 

Persicaria Amplexicaule 

  Alba 

Eryngium Yuccifolium 

Miscanthus Sin. Silberfeder 

Perovskia Atriplifolia 

Parthenium 

Integifolium. 

 

Verbena 

Bonariensis 



Blok: opbouw van laag naar hoog 

met daar tussen solitaire planten. 



Chris Ghyselen: privetuin. 

 





Nigella Tuinstyling: Perennial Garden = meer vaste planten dan grassen. 

Grassen zijn accenten 

 





Planten opbouw 

• Structuurplanten: 70 %. Zorgen voor structuur in de beplanting, 

ruggengraat van de border. 

– Solitaire planten: 10 %Siergrassen, Eupatorium. 

– Dominante structuurplanten: blijven lang goed en hebben een 

opvallend blad, bloem of zaadhoofden zoals grassen.  

Schermvormige zijn mooi door hun structuur of nabloei . 

Aarvormige bloemen zoals Verbascum, Persicaria en digitalis die 

je best in massa plant. 

– Volumineuze structuurplanten  of aspectplanten 40%: Zijn planten 

die laat in bloei komen en waarvan het blad of de totaalplant het 

ganse seizoen mooi blijft om dan maar pas te bloeien. Zij spelen 

dan de hoofdtoon. De margrietachtige bloemen vallen hier ook 

onder. 



Planten opbouw 

• Vulplanten of begeleidplanten: 30% van de beplanting. 

Ondersteunen de structuurplanten en kunnen in een 

bepaalde kleur vb. Artemisia Ludoviciana  of gaan juist 

vroeg bloeien zodat deze periode ook opgevangen is. Na 

de bloei zijn ze  soms niet meer netjes. 

• Pendelplanten: 5-10%. Zaaien zich gemakkelijk uit en 

vullen gaten op. Vb. Verbena Bonariensis. 

• Strooiplanten: bloembollen zoals camassia, allium, narcis  

 



Planten opbouw 

• Grassen : 30% 

• Vaste planten: 70 % 

• Plantdichtheid:  

– Hoge planten: 7 stuks /m ² 

– Middelhoog : 9 stuks m ² 

– Laag: 12 stuks m ² 

– Grassen : 1 – 3 - 5 -7 planten per m ² volgens 
groeisterkte. 

– Kostprijs: ongeveer 22 € per m².zonder 
infrastructuur 

 



Kaderbeplanting 

• Dominantie van 

één enkele soort 

• Mengen met een 

begeleidingsplan 

naar keuze 

• Is toepasbaar in 

moderne tuinen 

met één 

beplanting per 

vlak 



Blokken: 

Kaderbeplanting 



Kaderbeplanting 



Ontwerpstructuur 

• Kader ontwerpen waarbinnen de beplanting mooi tot zijn 

recht komt. 

• Hoe groter de ruimte hoe meer mogelijkheden. Aan de 

buitenkant kunnen er struiken komen, windsingels,  

eventueel in vorm geknipt.  

• Paden vormen een goed frame , alsook reliëf 

veranderingen. 

• De opbouw kan formeel of informeel zijn.  



Naar ontwerp 

Piet Oudolf 

Henk Gerritsen (prionatuinen) 



Formeel 



Informeel 



Grassen 



Acnatherum 



Achnatherum Calamagrostis 

• Syn.: stipa calamagrostis 

• Prachtig horstvormende 
gras met lange stengels en 
overhangende losse 
bloeipluimen. Erg 
decoratief 

• 3-5 pl./m² 

• Zon 

• 90 cm hoogte 

• Juni-sept 



Nunspeet  

Salvia Verticillata 

Purple Rain 

Viola 

JohnWallmark 

Campanula 

Lact. 

Prichard 

Variety Agastache 

Foeniculum Blue 

Fortune 

Achnatherum 

Calamagrostis 

Veronicastrum 

sibiricum Apollo 
Digitalis  

Mertonensis 

Geranium 

Dilys 

Carex 



Anthericum Ramosum 

• Graslelie 

• Wit vertakte 

bloeistengels, 

langlevende plant 

• Hoogte: 70 cm. 

• Bloei: juni-juli 

• Zon en droog 

• 7 pl./m² 



Anthericum Lilliago 

• Stervormige witte 

bloem, Graslelie 

• Hoogte: 50 cm. 

• Bloei: mei-juni 

• 7 pl./m² 



 

Achnatherum 

Calamagrostis 

Asphodeline 

Nepeta 

Eryngium 

Anthericum 

Allium 



Ammophilla 



Ammophilla Arenaria 

 

• Helmgras 

• Hoogte 70 cm. 

• Mooi in duinig gebied 

• Bloei: juli-aug. 

• Strak opgaande 

bloeiende aren 

• 3 pl./m² 

 



Ammophyla Breviligulata 

• Horsten van mooi 

blauw gras met strak 

opgaande bloeiaren tot 

een hoogte van 140 

cm. 

• Bloei: aug- sept. 

• 3 pl./m² 



Andropogon 



Andropogon Gerardii 

• Baardgras 

• Hoogte: 100-150 cm. 

• Bloeimaand: aug. Sept. In 
een zilverwit met rood 

• Het blad is blauwgrijs dat 
zeer mooi verkleurt naar 
roodbruin. 

• Sierlijke plant voor een 
droge hete plaats, anders 
groeit de plant te snel en 
stort in.Zeer decoratief 
voor bloemschikken. 



Bouteloua 



Bouteloua Gracilis 

• Muskietengras 

• Kleine polvormige gras 
dat gekweekt wordt om de 
merkwaardige recht van 
de bloeistengel afstaande 
aartjes. Bruine bloem. 

• Droge zonnige 
standplaats. 

• Hoogte: 30 cm. 

• Bloei: juli-aug. 

• 5 pl./m² 



Bouteloua  Curtipendula 

• Muskietgras 

• Verlangt een droge 

zonnige standplaats 

• Hangende bloeiwijze 

• Hoogte: 50 cm. 

• Bloei: juli-aug 

• 5 pl./m² 



Brizia 



Brizia Media 

• Trilgras 

• Grijs groen blad 

• Hartvormige aren 

• Droogbloem, juni-juli 

• Hoogte: 65 cm. 

• 7 pl./m² 



Brizia Media Limouzi 

• Hoogte: 70 cm.  

• Bloei: juni-juli, aan lange 

dun vertakte stengels 

bengelen ontelbare kleine 

op hopbellen lijkende 

medaillon vormige aartjes. 

• 7 pl./m² 

• Mooi als randbeplanting 

aan de voorkant van de 

border 

 



Calamagrostis 



Calamagrostis  Brachytricha 

• Hoogte: 120 cm. 

• Het gras met zijn 
pluimvormige 
bloeiwijze, is het 
mooist wanneer de 
ochtenddauw als 
diamantjes aan de aren 
hangt. 

• Bloei: Aug.- okt. 

Calamagrostis 

Brachytricha 



Combinatie 

 

Misc. Sinens. 

Flamingo 

Calamagrostis 

Brachytricha 

Hosta Sieb. Frances 

William 

Calamagrostis 

Brachytricha 



Calamagrostis 



Calamagrostis  Arundinacea  

• Sterk gras voor zon en 

half schaduw 

• Hoogte: 100 cm. 

• Geel bruine halmen in 

de  maand juli-sept. 

• 2 pl./m² 



Calamagrostis Acutiflora Karl 

Foerster 
• Onvergetelijke mooi gras 

dat het best tot zijn recht 

komt als solitair maar ook 

in groepen. De 

uitgebloeide halmen 

blijven attractief tot diep 

in de winter. 

• Hoogte: 180 cm. 

• Bloei: juni-okt 

• 1-3 pl./m² 



Calamagrostis Acutiflora Karl 

Foerster 

Digitalis  Ferruginea 

Molinia Caerulea 

Heidebraut 

Echinacea White Luster 



Calamagrostis Acutiflora 

Overdam 

• Heeft wit bond blad en 

een purperen gloed op 

de stengels en de 

bloeiwijze 

• Hoogte: 160 cm. 

• Bloei: juni-okt 

• 1-3 pl./m² 

 

Calamagrostis 

Overdam 



Carex 



Carex Buchananii 

• Bruin blad 

• Voor een vochtige 

grond in de zon 

• Hoogte: 50 cm. 

• Bloei: juni-aug. 

• 3-5 pl./m² 



Carex Comans Frosted Curls 

• Fijn licht grijs groen 

blad 

• Hoogte: 30 cm. 

• Vochthoudende 

bodem in de schaduw 

• Bloei: mei-juli 



Carex Comans Bronze Form 

• Bronskleurig blad 

voor in de zon 

• Hoogte: 50 cm; 

• Bloei: april-mei 

 

 



Carex Elata Aurea 

Stijve zegge met een geel 

bont blad 

Vochthoudend in de 

schaduw 

Hoogte: 60 cm. 

Bloei: mei-juli 



Carex Morrowii 

• Groen blad 

• Hoogte: 50 cm. 

• Groenblijvend 

• Vochthoudende grond 

in de schaduw. 

• Bloei: maart-mei 

• 3 pl./m² 



Carex Morrowii Variegata 

• Groen blad met witte 
streep 

• Hoogte: 30 cm. 

• Goede 
bodembedekker voor 
vochthoudende grond 
in de schaduw. 

• Bloei: april-mei 

• 5 pl./m² 



Carex Muskingumensis 

• Zegge met een lichtgroen 

lancetvormig blad dat niet 

wintergroen is. 

• Hoogte: 60 cm. 

• Niet woekerend maar 

uitstoelende plant. Goed 

als bodembedekker in de 

halfschaduw 

• 3-5 pl./m² 

• Bloei/ juni-juli 



Cotinus Coggrygia Royal  Purple 

• Hoogte :3 m. 

• Verdraagt snoei 

• Bloei: begin zomer 

• Mooie toets in de 

achtergrond van de 

mixedborder 

Carex Bronze Form 

Carex Comans Bronze Form 



Chasmantium Latifolium 

• Toeven van breed blad 
waaruit smalle stengels 
met knikkende platte 
bloeiaren komen. Prachtig 
geel oranje herfstkleur. 

• Zon tot half schaduw 

• Mooi bij water 

• Droogboeketten 

• 5-7 pl./m² 

• 80 cm hoogte 

Chasmantium 



Chionochloa Rubra 



Chionochloa Rubra 

• Polvormig gras uit nieuw 
zeeland met stijf opgroeien 
blad dat aan het einde 
overbuigt.Heeft donker 
bronskleurig blad dat goed 
toepasbaar is bij lichter 
gekleurde bladplanten. Kan 
als solitair gebruikt 
worden. 

• Standplaats: Zon 

• Hoogte: 50-100cm. 

• Bloeimaand:Juni- Juli in 
een bruine kleur 



Cortaderia 



Cortaderia Selloana  

• Pampasgras 

• De eerste jaren de toef 

in de winter samen 

binden. 

• Hoogte: 175-250 cm. 

• Bloei: aug-nov. 

• 1 pl./m² 



Deschampsia  



Deschampsia Cespitosa 

• Ruwe smele 

• Groene horsten van 
lang smal donkergroen 
blad en zilveren 
bloeihalmen 

• Hoogte : 60 cm. 

• Bloei: juni-aug 

• 3-5 pl./m² 

• Zon en half-schaduw 

 

 



Deschampsia cespitosa 

Goldschleier 

• Opgerichte goudgele 

halmen 

• Mooi in boeketten 

• De hele zomer mooi 

• Wintergroene pollen 

• Hoogte: 120 cm. 

• 3-5 pl./m² 



Deschampsia Cespitosa Goldtau 

• Klein wat compact 

groeiende var. Met 

hoge sierwaarde. De 

uitgebloeide halmen 

blijven zeer lang mooi. 

• Hoogte: 70cm. 

• Bloei: juli-november 

• 3-5 pl./m² 

 
Deschampsia 

Goldtau 



Deschampsia 

Cespitosa 

Goldtau 

Gazon 

Zitbank 

Tanacetum 

Parthenium 

Narcis, 

 Fritillaria Meleagris 

Allium 

Sphaerocephalon 

Hekje 

Haag 

Deschampsia Goldtau 



Deschampsia Cespitosa 

Tauträger 
• Hoogte : 100 cm. 

• Goudgele halmen op 
sterke stengels. 

• Blijft heel de winter mooi. 

• 3 pl./m² 

Deschampsia Tauträger 



Diarrhena  



Diarrhena Japonica 

• Een schaduwgras met 

heldergroen blad en 

een open transparante 

bloeiwijze. Prachtig in 

het ochtendlicht. 

• Hoogte: 50 cm. 

• 7 pl./m² 

• Bloei: juli – aug. 



Elymus  



Elymus Hispidus 

• Synoniem: Agropyron 

Publiforum 

• Blauw gras met gele 

aren 

• Hoogte: 50 cm. 

• 7 pl./m² 

• Bloei: mei-juni 

• Zon 



Eragrostis 



Eragrostis Spectabilis 

• Liefdesgras 

• Hoogte: 50 cm. 

• Bloei: augustus -

november 

• Paars rode aren. 

• 7 pl./m ² 

 



Eragrostis Curvula 

• Liefdesgras 

• Hoogte: 80 cm. 

• Juli-september 

• 3 pl./m ² 



Festuca 



Festuca Mairei 

• Een breedopgaande 

pol met overhangend 

grijgroen blad. In 

grote beplantingen erg 

mooi. 

• Hoogte: 80cm. 

• 1 pl./m² 

• Zon 



Festuca Glauca 

• Blauw grijs blad 

• Hoogte: 30 cm. 

• Bloei: mei-juni 

• Regelmatig scheuren 

wanneer het hart van 

de plant wegkwijnt. 

• Zon 



Festuca Glauca 
• Hoogte 30cm 

• Bloei: 5/6 

• Randplant of heide 

tuin 

• Op tijd eens splitsen 

• Niet te voedzaam laten 

groeien. 



Festuca Gautieri( scoparia) 

• Groen stekelig blad, 

kan ook in de schaduw 

• Hoogte: 50cm. 

• Bloei: mei-juni 

• 7 pl./m² 

Festuca 



Hakonechloa 



Hakonechloa Macra Aureola 

• Dicht bezette pollen 
met lang overhangend 
blad dat in het najaar 
prachtig oranjegeel 
verkleurd. 

• Hoogte: 40 cm. 

• Bloei: aug-sept. 

• 7 pl./m² 

• Zon-half schaduw 



Hakonechloa Macra 

• Hoogte: 50 cm. 

• Vochthoudende 

humusrijke bodem. 

Kan ook als kuipplant. 

• Bolvormig groen gras. 

• Bloei: juli-okt 

• Zon en half schaduw. 

• 7 pl./m² 

Hakonechloa 



Combinatie 

 

Hakenochloa 

Macra 

Hosta Blue Angel 

Astrantia 

Major Claret 

Hakonechloa 



Helictotrichon 



Helictotrichon Sempervirens 

• Sierhaver 

• Blauw groen blad 

• Hoogte: 80 cm.  

• Bloei: juni-juli 

• 6 pl./m² 

Helictotrichon 



Imperata 



Imperata Cylindrica Red Baron 

• Het blad dat eerst groen 

uitloopt verkleurt 

gedurende het seizoen van 

groenrood naar intens 

dieprood. Wordt om het 

blad geplant. 

• Hoogte 35 cm. 

• Zonnig 

• 9 pl./m² 

 



Luzula  



Luzula nivea 

• Wintergroen gras voor 

schaduw en 

halfschaduw. 

• Fijn blad en wiite 

bloeiaren 

• Hoogte: 60 cm. 

• Bloei: mei-juni 

• 10 pl./m² 

Luzula 



 

Combinatie luzula   

Euphorbia 

Persicaria 

Heuchera Geranium 

Sylvatica 

Hemerocallis Pulmonaria 



Melica 



Melica Cilliata  

• Wimperparelgras 

• Zonnig en droog, 

kalkhoudende bodem 

• Grijsgroen blad 

• Gele aren 

• Hoogte: 60-70cm. 

• Bloei: mei-juni 

• 3 pl./m² 



Melica Altissima Atropurpurea 

• Parelgras 

• Zonnig en droog 

• Hoogte: 100 cm. 

• Bloei: mei-juni 

• Paars bruine aren 

• 3 pl./m² 

 



Melica Nutans 

• Het frisse smalle blad is 

een perfecte achtergrond 

voor de gele kafjes die als 

pareltjes aan de aren 

zitten. 

• Hoogte: 40 cm. 

• Bloei: juni-juli 

• Schaduw en halfschaduw 

• 7 p./m² 



Millium 



Millium Effusum Aureum 

• Schaduwplant 

• Hoogte: 60 cm. 

• Wordt aangeplant voor 

het blad om een 

donkere hoek op te 

fleuren. 

• 5 pl./m² 

 



Miscanthus 



Miscanthus Floridulus  

(Gigantheus) 

 



Miscanthus Sinensis Ferner 

Osten 

• Smal blad 

• Fijne en elegante plant 

tot een hoogte van 200 

cm. 

• Uitstaande bloeiwijze 

in sept-okt. 

• Prachtig herfstkleur 

• 1,5 pl./² 



Miscanthus Sin. Flamingo 

• Hoogte 180 cm. 

• Elegante slanke plant 

• Bloei: zilverroze 

bloeihalmen van aug. 

Tot okt. 

• 1.5 p./m² 



Miscanthus Sin. Kleine 

silberspinne 

• Fijn wit generfd blad 

• Hoogte: 100 cm. 

• Bloei: sept-nov. In 

zilverrode bloeihalmen 

• 2 pl./m² of als solitair 

 



Miscanthus Sinensis Maleparthus 

• Het mooiste siergras 

• De net geopende glanzend 

roodbruine bloeihalmen 

zijn prachtig zigzag 

geribbeld met zilveren 

uiteindjes. 

• Hoogte: 170 cm. 

• Bloei: aug-okt. 

• 1.5 pl./m² 

Miscanthus 

Maleparthus 



 

Helianthus Salicifolius 

Verbena Bonariensis 

Eupatorum 
Miscanthus 

Miscanthus 

Maleparthus 



Miscan

thus  

Eupatorum Aster 
Sanguisorba 

Ten. Alba Eupatorum Miscanthus 

Miscanthus 

Deschampsia cespitosa  

Persicaria 
Echinacea  Persicaria 

Aster 

Miscanthus 

Maleparthus 



 

Miscanthus Si. 

Maleparthus 

Molinia Caerulea 

Dauerstrahl 

Persicaria 

Miscanthus 

Maleparthus 



Miscanthus sinensis Morning 

Light 
• Fijn wit bont blad 

• Groeit naar boven 
breedt uit en wordt 
aangeplant voor zijn 
blad dat sierlijk 
afhangt. 

• Hoogte: 160 cm. 

• Zonnig 

• 1.5 pl./m² 



Losstaande rechthoekige vijver  

Vijver 

Betegeling 

Haag 

Pergola 

Blikvanger 

Gazon 

Miscanthus Sin. 

Morning Light 



Miscanthus Sinensis Nippon 

• Hoogte: 130 cm. 

• Rood-bruin 

bloeihalmen die 

pluimachtig boven op 

het smalle blad staan . 

• Bloei: sept-nov. 

• 1.5 pl./m² 

 



Miscanthus Sinensis Strictus  

• Gras aangeplant voor zijn blad 

• Beter winterhard dan de Zebrinus 

strictus, wat minder streepjes en 

een fijner blad. 

• Smalle onderkant en breedt 

uitstoelende plant. 

• Na enkele jaren splitsen wanneer 

hij teveel begint open te vallen. 

• Accentplant 

• 1 pl./m² 

• Hoogte: 150 cm. 



Miscanthus Sin. Zebrinus Strictus 

• Lijkt op de strictus 

maar de streepjes zijn 

wat geler 

• 1 pl./m² 

• Hoogte: 150cm. 

• Accentplant 



Miscanthus Sin. Gracillimus 

• Fijn bladig gras dat in ons 

klimaat niet altijd bloeit, 

aangeplant om zijn blad 

• Mooi als accent in de tuin 

• Hoogte: 150cm. 

• 1pl./m² volgens gebruik  

• Smal onderaan en breedt 

bovenaan. 

Miscanthus 

Gracillimus 



Miscanthus Sin. Gracillimus 

• De Bloei in warme 

zomers; soms laat op 

het seizoen. 

Miscanthus 

Gracillimus 



Miscanthus Sinensis Yaku Jima 

• Zilverachtig loof , heel 

compact , ook geschikt 

voor een droge bodem 

• Hoogte: 70 cm. 

• Bloei: sept-okt. 

 



Miscanthus Sin. Cabaret 

• Breed groenwit blad  

• Hoogte 175 cm. 

• Bloei: Aug.- 

november 

• 1pl./m² 



Miscanthus Sinensis Silberfeder 

• Zilverwit siergras 

• Hoogte: 175 cm. 

• Bloei: sept-okt. 

• 1 pl./m² 

 



Molinia 



Molinia Arundinacea Transparant 

• Pijpestrootje 

• Hoogte: 220 cm. 

• Bloei: juli-okt. 

• De fraai overhangende 
bloeiwijze is heel 
luchtig wanneer zij 
door en over andere 
planten heen hangt. 

• 3 pl./m² 

 



Molinia Caerulea Dauerstrahl 

• Stevige stoere plant met 
een straf opgaande 
bloeihalmen en donkere 
slanke bloeiwijze. 

• Hoogte: 90 cm. 

• Bloei: juli-okt. 

• Zon en halfschaduw 

• 5 pl./m² 

• Mooi in massa in de 
voorgrond van Miscanthus 
Sinensis Maleparthus 

Miscanthus 

Maleparthus 



Molinia arundinacea Karl 

Foerster 
• Strak opgaand gras 

met donkere open 
bloeiwijze 

• Prachtig in de herfst 
maar blijft in de winter 
niet overeind. 

• Hoogte: 220 cm. 

• Bloei: Juli-okt 

• 3 pl./m² 



Molinia Ar. Skyracer 

• Hoogte: 250 cm. 

• Bloei: juli-okt 

• Geel blad in de herfst 

• 3 pl./m² 



Molinia Ar. Windspiel 

• Zware goudgele 

vertakte aren 

• Opgericht blad 

• Mooie herfstkleur 

• Hoogte: 200 cm. 

• Bloei: juni-sept 



Molinia Arundinacea Altissima 

• Hoogte 175 cm. 

• Bloei: juli-sept 

• Goudbruine 

herfstkleur 

• 3 pl./m² 



Molinia Caerulea Heidebraut 

• Hoogte: 120 cm. 

• Bloei: Geelgroen, juli-september 

• Verdraagt schaduw 

• 3 pl./m² 



Molinia Caerulea Moorhexe 

• Hoogte: 60 cm. 

• Zwartebruine aren die 

mooi opgericht staan 

op een mooi opgericht 

blad. 

• Mooie herfstkleur 

• Mooi in de heidetuin 

• 7 pl./m² 



Molinia caerulea Variegata 

• Hoogte: 60 cm. 

• Groen overhangend blad 

met een gele schijn voor 

zon en half schaduw 

• Fijne aren die 

windbestendig zijn op 

stevige stengels. 

• Bloei: juli-sept. 

• 7 pl./m² 



Panicum 



Panicum Virgatum Cloud Nine 

• Hoogte: 220 cm. 

• Grijseblauwe, stevige 
bladeren en een opgaande 
vaasvormige groei. 

• De bloeiaren zweven als 
een grote wolk bovenin de 
plant. 

• Bloei: Aug.-Okt 

• Zonnoge standplaats 

• 1-3 pl./m² 



Panicum Virgatum Dallas Blues 

• Blauwgrijs blad dat veel 

breder is dan dat van de 

andere panicum’s. 

• De extra grote zilveren 

bloeiwijze blijft het langst 

mooi van allemaal 

• 1-3 pl./m² 

• Bloei: Aug.-sept/ 

• Hoogte: 160 cm. 

Panicum D. Blue 



Panicum Virgatum Rehbraun 

• Hoogte: 120 cm. 

• Een wat minder stevige 
plant met blad dat in de 
nazomer roodbruin 
verkleurt. Door de 
luchtige bloeiwijze is 
panicum uitermate 
geschikt om in boeketten 
te verwerken. 

• Bloei: Aug-Okt 

• Zonnige standplaats 

Panicum V. 

Rehbraun 



Painicum 

Virgatum 

Acanthus H. Aster Fricartii Mönch 

combinatie 

Panicum V. 

Rehbraun 



Panicum Virgatum Heavy Metal 

• Hoogte: 120 cm. 

• Een heel mooie maar 
stijve plant met 
grijsblauw blad. Het 
geheel wordt luchtig 
door de typerende 
panicum bloeiwijze. 

• 1-3 pl./m² 

• Bloei: aug-sept 

 



Panicum Virgatum  Shenandoah 

• Lijkt op P. Rehbraun, maar met nog heftiger 
herfstkleuren. Er is één nadeel! De plant groeit heel 
langzaam. Hoogte: 120 cm. 5pl./m² 

Panicum Shenendoah 



Pennisetum 



Pennisetum alopecuroides 

Moudry 
• Lampenpoetsergras 

• Goede 
bodembedekker voor 
een vochthoudende 
grond in de zon of 
halfschaduw 

• Hoogte: 60 cm. 

• Bloei: aug-okt in 
donkerpaarse aren. 



De rechthoekige vijver 

Vijver 

Pennisetum 

Pergola 

Hagen 

Pad 

Haag 

Festuca 



Pennisetum alop. Cassian  

• Zilver naar donker 

verkleurend 

bloemaren 

• Hoogte: 100 cm. 

• Bloei: aug-nov. 



Pennisetum Setaceum Rubrum 

• Lampepoetsergras met 

rode aren e roodbruin 

blad. 

• Prachtige kuipplant ot 

een hoogte van 75 cm. 

• Bloei: juni-okt 

• Niet winterhard 

 



Pennisetum  Veridescens 

• Bloeit later maar heeft 

de donkerste aren van 

de voor ons klimaat 

geschikte Pennisetums 

• Hoogte: 100cm. 

• Bloei: sept-nov. 

• Zonnige standplaats 



Pennisetum Alop. Hameln 

• Compacte vroeg 
bloeiende pennisetum 
die minder 
droogtegevoelig is dan 
de gewone 
pennisetum. 

• Hoogte: 50 cm. 

• Bloei: juni-sept. 

• 5 pl./m² 



Pennisetum Alo. National 

Arboretum 
• Groot bloemige pennisetum met donkere dike aren tot een 

hoogte van 80 cm. De bloei situeerd zich in sept.- okt. 

• 2 pl./m² 



Pennisetum Macrourum 

• Smalle bruinbeige pluimen van 
aug- tot okt. 

• De plant behoudt lang zijn groen 
blad. Hoogte: 175 cm.2 pl./m² 



Pennisetum Orientale Karley 

Rose 

• Dikke roze aren die 

heel lang bloeien van 

juni tot sept. 

• Hoogte: 40 cm. 

• 3 pl./m² 



 

Miscanthus 

Maleparthus 

Sedum 

Herbstfreude 

Rosa Smarty 
Pennisetum 

Prunus 

Subhirtella 

Pennisetum 



 

Pennisetum 

Robinia Ps. 

Frisia 

Anemone 



Phalaris 



Phalaris Arundincea Picta 

• Rietgras dat geelgroen 

gestreept is tot een 

hoogte van 100 cm. 

• Bloei: juni-juli 

• Insluiten, woekert zich 

tussen andere planten. 



Poa 



Poa Chaixii 

• Bergbeemdgras 

• 40-100 cm. 

• Bloei: mei-juli 

• Licht beschaduwde 

bossen. 

• Polvormig gras 



Schizachyrum 



Schizachyrum Scoparium The 

Blues 

• Andropogon 

• Blauw groen blad dat 
in de herfst opvallend 
roodbruin en oranje 
verkleurd. 

• Hoogte: 90 cm. 

• Zonnige standplaats 

• 7 pl./m² 

• Bloei: juni-juli 



Sesleria 



Sesleria Autumnalis 

• Heldergroene bijna 
doorschijnende bladpollen 
die heel lang fris blijven. 
Bloeit met smalle 
grauwwitte aartjes die 
later bruin verkleuren 

• Hoogte: 40 cm. 

• Bloei: aug-sept 

• 7 pl./m² 

• Zon en kalkhoudende 
bodem 



Sesleria Autumnalis 

• Heldergroene bijna 

doorschijnende bladpollen 

die heel lang fris blijven. 

Bloeit met smalle 

grauwwitte aartjes die 

later bruin verkleuren. 

• Hoogte: 40 cm. 

• Bloei: Aug-sept 

• 7 pl./m² 

• Zonnig 



Sesleria  Heuffleriana 

• Zwarte aren op een 

grijsgroene bladroset. 

• Hoogte: 40 cm. 

• Bloei: juni-sept. 

• 7 pl./m² 

• Zon 



Sesleria Nitida 

• Tamelijk stijve 

metaalgrijze bladeren 

waaruit in het voorjaar 

witgrijze bloeiaren 

verschijnen. 

• Hoogte: 60 cm. 

• Bloei: april-mei 

• 5pl./m² 

Sesleria 



Sorghastrum 



Sorghastrum Nutans 

• Een roodbruine 

bloeiwijze met 

opzichtige gele 

meeldraden 

• Hoogte: 180 cm. 

• Bloei: aug-okt 

• 3 pl./m² 



Sorghastrum Nutans Sioux Blue 

• Opgaande gras met 

mooi blauwgrijs blad 

met ook hier de 

opzichtige gele 

meeldraden. 

• Hoogte: 180 cm. 

• Bloei: Aug-sept. 

• 3 pl./m² 

Sorghastrum 



Spartina 



Spartina Pectinata 

• Slijkgras 

• Gele aren 

• Groen blad 

• Hoogte: 175 cm 

bloei: juli-aug. 

• 3 pl./m² 



Spartina Pectinata 

Aureomarginata 

• Bont slijkgras, met 

stevige stengels. 

• Gele aren 

• Hoogte: 175 cm. 

• Bloei: juli-aug 

• 3 pl./m² 

 



Spodiopogon 



Spodiopogon Sibiricus  

• Een krachtige bossige 
plant met decoratieve 
smalle bloeiaren en 
een oranjegele 
herfstkleur. Doet het 
ook in lichte schaduw. 

• Hoogte: 120 cm. 

• Bloei: juli-aug 

• 5 pl./m² 

Spodiopogon 



Sporobolus 



Sporobolus Heterolepsis 

•Mooie pollen van smal licht 

overhangend blad. De 

parelachtige bloeiwijze 

verspreidt op warme 

zomerdagen een zoete geur. 

Prachtge oranjegele 

herfstkleur 

•Hoogte:  80cm. 

•3-5 pl./m² 

•Bloei: juli-okt 

•3-5 pl./m² 



Stipa 



Stipa Calamagrostis 

• Geelwitte aar, lange 

bloei, snijbloem 

• Hoogte:80 cm. 

• Bloei: juni-sept 

• 5 pl./m² 

Stipa 



Stipa Gigantea 

• Horsten van smal 

grijsgroen blad. De 

haverachtige bloeihalmen 

zijn manshoog en erg 

decoratief 

• Hoogte: 220 cm. 

• Bloei: Juni aug 

• 1 pl./m² 

• In de winter samen binden 

zoals pampasgras 

 
Stipa 



Stipa Pennata  

• Smalle goudgele 

gebogen kafnaalden 

voor een lichte 

kalkrijke bodem. 

• Hoogte: 80 cm. 

• Bloei: mei-juni 

• 5 pl./m² 

Stipa 



Stipa Teunissima 

• Vedergras 

• Overhangende 
bloeiwijze boven het 
fijngroene blad 

• Hoogte: 60 cm. 

• Bloei: Mei-aug 

• 5pl./m² 

• Zonnige standplaats, 
kan tegen de droogte 

Stipa 



Grassen om langst paden te 

planten of om harde vlakken te 

verzachten 

• Stipa Calamagrostis 

• Deschampsia Cespitosa 

• Carex Comans 

• Pennisetum’s 

• Sesleria 



Groenblijvende grassen  

• Carex Buchananii 

• Carex Comans 

• Carex Morrowii Variegata 

• Carex Pendula 

• Helictotrichon Sempervierens 

• Luzula Nivea 

 



Grassen die als achtergrond of 

haag kunnen dienen 

• Calamagrostis x Acutiflora Karl Foerster 

• Miscanthus Sp.& Cultivars 

• Molinia Arundinacea Karl Foester 

• Molinia Arundinacea Windspiel 



Grassen met mooie herfstkleur 

• Andropogon 

• Hakonechloa Macra 

• Miscanthus Sacchariflorus 

• Miscanthus Sinensis Cultivars 

• Molinia sp. Cultivars 

• Panicum Virgatum 

• Spodiopogon Sibiricus 

• Sporobolus Heterolepsis 



Siergrassen als Solitair 

• Een solitair wordt los van zijn omgeving 

geplant. Dan moet je als plant iets te bieden 

hebben. Solitaire grassen kunnen het licht 

vangen zoals Molinia Transparant, 

Miscanthus Si. Zebrinus of strictus. 

• Kleine soorten hebben een persoonlijkheid 

zoals pennisetum, helictotrichon,Molinia, 

Carex Pendula 



Solitaire grassen voor grote 

ruimten 

• Calamogrostis Acutiflora Karl Foerster 

• Miscanthus Floridulus 

• Miscanthus Sinensis Flaming, Grosse 
Fontäne, Kaskade,Kleine 
Fontäne,Maleparthus,Morning Light 

• Molinia Cultivars 

• Spartina Pectinata Aureomarginata 

• Stipa Gigantea 

 



Solitaire grassen voor klein 

ruimten 
• Calamogrostis Brachytricha 

• Carex Pendula 

• Chionochloa Rubra 

• Helictotrichon Sempervierens 

• Molinia sp. Cultivars 

• Panicum Virgatum 

• Pennisetum cultivars 

• Spodiopogon Sibiricus 

 



Siergrassen als bodembedekker 

• Een dek van planten die voor een mooi 

effect zorgen en het onkruid onderdrukken. 

• Men heeft planten voor de schaduw als voor 

de zon. 



Bodembedekkers voor 

schaduwplekken 

• Brizia Media 

• Carex Morowii Variegata 

• Carex Muskingumensis 

• Deschapsia Cespitosa 

• Hakonechloa Macra 

• Luzula Nivea 

• Molinia Caerulea 



Bodembedekker voor zonnige 

open plekken 

• Achnatherum Calamagrostis 

• Carex Comans 

• Festuca Gautieri 

• Eragrostis Curvula 

• Helictotrichon Sempervierens 

• Molinia caerulea sp. Cultivars 

• Pennisetum 

• Poa Labillardieri 

• Sesleria Autumnalis 

• Sesleria Nitida 

• Sporobolus Hetrolepsis 



Grassen geschikt voor massale 

aanplant 

• Calamagrostis Brachytricha 

• Calamagrostis x Acutiflora Karl Foerster 

• Carex Pendula 

• Miscanthus Sinensis 

• Molinia 

• Panicum Virgatum 

• Pennisetum 



Vaste planten bij siergrassen in  

borders geven een natuurlijk 

gevoel 

• Aren 

• Knoppen en bollen 

• Pluimen 

• Margrietachtige 

• Transparantie 

• Bladplanten 

 



Aren 

Digitalis Ferruginea , 

Aconitum,Verbena 

hastata , Lythrum 

salicaria, Persicaria, 

Salvia nemerosa 



Acanthus Hungaricus 

• Decoratief blad voor 

een zonnige plaats  

• Mooi in combinatie 

met grassen en ronde 

bladeren zoals 

Bergenia 

• Hoogte:80cm 

• Bloei: juni-aug. 

Miscanthus 

Gracillimus 



Cimicifuga Ramosa 

Atropurpurea 

• Hoogte :175 cm. 

• Donker blad 

• Bloei: sept-okt, wit 

• Vochthoudende grond 

• Mooi in de herfst en 

grassentuin. 



Asphodeline Lutea 

• Borderplant met 
grijsgroen blad voor 
een zonnige 
doorlaatbare bodem. 

• Hoogte: 70 cm. 

• Bloei: april-juni 

• Mooi bij carex en 
vroegbloeiende 
grassen. 



Baptisia Australis 

• Op lupine gelijkende 
sterke borderplant 

• Bloei: Indigoblauw 

• Bloemaand: juli-aug 

• Hoogte: 150 cm. 

• 7 pl./m² 

• Kan een aantal jaren 
wachten voor hij 
bloeit. 

 
Calamagrostis 

Brachytricha 



• Mooi achteraan de 

border 

• Mooi aan de rand van 

het bos 

• Lang bloeiend 

• De bloei begint 

onderaan. 

Chamaerion Angustifolia Alba 

Hakonechloa 



Cimicifuga Simplex 

Atropurpurea 

 



Cimicifuga Simplex 

 



• 150 cm hoogte 

• Oktober- november 

• Schaduw 

• Frisse bodem 

• Mooi in de grassentuin 

Cimicifuga Simplex white pearl 



• De stengels zijn 

dicht bezet met 

bruine bloemen 

• Hoogte: 60 cm. 

• Bloei: Juni-Juli 

• 7 pl./m² 

• Zon half-schaduw 

Digitalis Parviflora  



Dictamnus Albus Albiflorus 

• Vuurwerkplant 

• In warme stille lucht 

scheidt het blad 

aromatische olie af die 

men kortstondig kan 

laten branden. 

• Bloeitijd : juni – juli 

• Hoogte: 70 cm 

Festuca 



Sisiringhium Striatum 

• Heel licht geel 

• Zwaartvormig blad 

• Droge standplaats om 
goed te overwinteren 

• Mooi vooraan in de 
border 

• Bloetijd: mei-juni 

• Zaailingen terug 
inplanten 

Festuca 



Digitalis Purpurea  

• Vingerhoedskruid; 
kort levende plant 
maar zaait zich goed 
uit. 

• Hoogte: 120cm. 

• Bloei: juni-juli in 
roze- paars. 

• Medicinale plant.( 
Digitaline) 



Digitalis Ferruginea 

• De stengels zijn dicht 

bezet met bruine 

geaderde kopergele 

bloemen 

• Hoogte: 120 cm. 

• Bloei: Juli-aug 

• 7 pl./m² 

• Zon en half-schaduw. 



Liatris Spicata Kobold 

• Hoogte: 50 cm. 

• Bloei: juni-september 

• Var. Ligulistylis: 

Paarsblauw, 90 cm. 

• Spicata Floristan 

Weiss: Wit. 80 cm. 



Lobelia Gerardii Vedrariensis 

• Hoogte: 70 cm. 

• Sprekend bloemkleur 

op stevige stengels. 

• Blad: paars verkeurd. 

• Bloei: aug-sept . 

Chasmantium 



Lobelia Siphilitica 

• Virginische Lobelia 

• Matig winterhard 

• 50-60 cm. 

• Volle zon , half 

schaduw 

• Aspectplant, 

begeleidplant. 



Lytrum Salicaria 

• Kattenstaart, langbloeiende 

plant voor een vochtige 

bodem in de zon en half-

schaduw. 

• Hoogte: 100 cm. 

• Bloei: juni-aug. 

• Var.: 

1. Blusch: zachtroze 

2. Morden’s pink: helder-roze 

3. Robert: karmijnrood( 60 cm.) 

 



Lythrum Virgatum Dropmore 

Purple 

• Eleganter en meer 

vertakt dan de L. 

Salicaria 

• Hoogte: 100 cm. 

• Bloei: Juli-aug.  

• 7 pl./m² 

• Zonnig 

Calamagrostis 

Overdam 



Agastache Foeniculum 

• Tweejarige plant( 

dropplant) 

• Lang bloeiend 

• Mooi in combinatie 

met rechtopgroeiende 

grassen zoals 

calamagrostis, 

panicum en molinia 

Calamagrostis 

Overdam 



Linaria Purpurea Canon J. Went 

• Elegante borderplant voor 
een zonnige doorlatende 
bodem.Mooi in de 
grindtuin door zijn 
spontane uitzaai.Weefplant 

• Hoogte: 100cm. 

• Bloei: juni-okt in licht roze 
aren. 

• Mooi samen met digitalis 
purpurea en papaver 
somnifera en salvia 
Horminium pink damast 

Calamagrostis 

Overdam 



• Kattekruid 

• Katten slapen er graag in 

• 50cm 

• Bloeitijd: juni-okt 

• Na de eerste bloei volledig 

terug knippen,bloedmeel 

geven om een tweede 

bloei te forceren 

• Droge zonnige standplaats 

Nepeta Six Hill Giant 



Persicaria Filiformis  

• Een overdaad van 
flinterdunne rozerode 
bloeiaren, zo subtiel dat ze 
van dichtbij pas maar 
opvallen. 

• Hoogte: 90 cm. 

• Bloei: juli-aug 

• Zon en half schaduw 

• 7 pl./m² 

• Var. Painters Pallets: heeft 
een veelkleurig blad. 

Spodiopogon 



Persicaria Amplexicaule Rosea 

• Mooie vaste plant 

voor een langdurige 

bloei tussen grassen en 

de border. 

• Bloei: Licht roze aren 

van juli tot nov. 

• Hoogte: 120 cm. 

Spodiopogon 



Persicaria Amplexicaule Alba 

• Hoogte: 120 cm. 

• Bloei: juli-sept. Opvallende 

slanke bloemaren. 

• Standplaats: zon en half 

schaduw. 

• Mooi in combinatie met grassen 

zoals molina transparent en 

sporabolus Heterolepsis, witte 

Echinacea, Amsonia,Eupatorium 

maculata Alba en Rugosum, 

Orlaya Grandyflora, Aster 

Umbellatus 

Deschampsia Goldtau 



Persicaria Amplexicaule Speciosa 

• Prachtplant tot een 
hoogte van 120 cm. 

• Bloei: juli-nov, in rode 
aren. 

• In veel 
omstandigheden 
toepasbaar. 

• De plant steunen tegen 
plat vallen. 

Miscanthus 

Maleparthus 



Persicaria Ampl. Firedance 



• Half struikje voor een 

zonnige doorlaatbare 

bodem 

• Violetblauw 

• 120 cm hoogte 

• Augustus oktober 

Perovskia Atriplifolia Blue Spire  

Artemisia  

Schmidtiana Nana 

Helictotrichon 



Sanguisorba Obtusa 

• Lilaroze dikke aren 

• 100cm hoogte 

• Bloeitijd: juni-juli 

• Vochthoudend 

voedzame bodem 

Spodiopogon 



Salvia Nemerosa 

• Paarsblauw 

• 80 cm hoogte 

• Bloei: juni-augustus 

• Var.:’Amethyst’ 

              Blaukoningin 

    Mainacht(vroeg en 
      
doorbloeiend) 

    Ostfriesland 

• Om de bloei te verlengen 
oude bloemen steeds 
verwijderen. 

       
Molinia 



Thermopsis Lanceolata 

• Schijnlupine, 

Vossenboon 

• Polvormig , stevige 

stengels. 

• 40-80 cm. 

• Lipbloemen, juni-juli 

• Zon, schaduw 

• Structuur -, aspect -, 

begeleidingsplant. 



Verbascum Caixii Album 

• Witte bloem met 

paarse meeldraden 

• Hoogte : 100cm 

• Bloeitijd: juni-sept. 

• Mooie plant in de 

border 

• 7 p./m² 

Calamagrostis 

Brachytricha 



Verbascum Nigrum 

• Twee jarige plant 

• Hoogte: 100 cm 

• Bloeitijd: juli-sept 

• Doorlatende bodem in 

de zon. 

Calamagrostis 

Brachytricha 



Verbena Hastata Rosea 

• Vorst gevoelige plant 

maar zaait zich goed 

terug 

• Hoogte : 120 cm 

• Bloei: juni-okt. In 

licht roze 

• Mooi tussen grassen. 

Calamagrostis 

Overdam 



Verbena Hastata Blue 

• 120 cm hoogte 

• Vorstgevoelig maar 

zaait zich goed uit 

• Mooi tussen grassen 

• weefplant 

Calamagrostis 

Overdam 



Veronicastrum Virginicum 

• Hoogte: 160 cm. 

• Bloei: Juli-aug 

• 5-7 pl./m² 

Fascination 

Lavendelturn 

Calamagrostis 

Overdam 



Amorpha canescens 

•Bastaardindigo 

•Warm Season plant 

•30-70 cm. 

•Bloei: juni-augustus 

•Zon,droge tot normale 

grond. 

•Structuurplant 



Knopen en bollen 

Sanguisorba, 

Trifolium,Phlomis,Monarde, 

eryngium,Astrantia,Allium,K

nautia,Echinops 



Allium Atropurpureum 

• Donker paars klein 

bloeiende sierui, in de 

maand mei-juni 



Allium Spaerocephallon 

• Klein bloemige 

Allium 

• Hoogte: 80 cm. 

• Prima snijbloem en 

droogbloem 

• Mooi in combinatie 

met grassen. 

Deschampsia Goldtau 



Allium 

Aflatunensis 

Purple 

Sensation 

Mount 

Everest 

Gigantheum 

Cernuum 



• Violet-blauw 

• 20 cm 

• Mei-juni 

• Normale grond 

• Zonige standplaats 

Campanula Poscharskyana  

Carex Bronze Form 



• Gebroken hartje 

• 60 cm hoogte 

• April-mei 

• Half schaduw 

• Blad verdwijnt in de 

zomer 

• Combineren met bvb. 

Cyclamen en grassen die 

bloeien in het najaar. 

Dicentra Spectabilis Alba 

Pennisetum 



Eryngium Agavafolium 

• Groenblijvende 

bladrozet als een 

Agave 

• Hoogte: 50 cm. 

• Bloei: wit in de maand 

aug-sept 

• 7 pl./m² 

Yuccifolium 

Agavifoium 



Eryngium Planum 

• Licht blauw 

• Klein bloemig : juni-

augustus 

• 100 cm hoogte 

• Droge bodem, droog 

bloem 



Dianthus Carthusionorum 

• Karthuizeranjer 

• Hoogte: 40cm. 

• Bloei: juni-aug.in het 
paars-roze 

• Mooi tussen Origanum 
laevigatum,,  nepeta en 
grasachtige 
beplanting. 



Geranium Endressii 

• Hoogte: 60 cm. De plant 
ondersteunen met rijshout. 

• Doorbloeiend van mei tot 
sept in een lichte roze kleur. 
Oude bloemen verwijderen 
om spontane uitzaai te 
beperken en nabloei te 
stimuleren. 

• Oude planten worden 
gevoelig voor roestziekte. 

• Var. Beholders Eye( 
donkerroze)Wargrave pink( 
zalm-roze) 

Carex Bronze Form 



Geranium Sanguineum 

• Vaste plant voor een 
zonnige tot 
halfschaduwachtige 
standplaats. 

• Bloei: juni-sept in paars 
rode bloemen. 

• Combineren met lythrum 
salicaria blush digitalis 
purpurea, en verbascum 
pink domino. In de 
achtergrond plant men 
geranium ann folkard. 

Carex Bronze Form 



Geranium Sylvaticum 

• Hoogte: 40 cm. 

• Bloei: levendig 

violetrood in juni-aug. 

• Zon en schaduw 

• Groot blad 

• 7 pl./m² 

Carex 



Gillenia Trifoliata 

• Rode knopjes later 
gevolgd door witte op 
gaura lijkende 
bloempjes 

• Hoogte: 100 cm. 

• Bloei: Juni-juli 

• 5 pl./m² 

• Zon en half schaduw 

• Mooie herfstkleur 

Panicum D. Blue 



Knautia Macedonica 

• Bordeau-rood 

• Scabiosaachtige 
bloemen in de maand 
juli-september 

• Zonnige doorlaatbare 
grond 

• Hoogte 70 cm. 

• Mooi tussen 
deschampsia cespitosa 

Deschampsia Tauträger 



Lavandula Angustifolia 

Santolina  

Chamaecyparissus 

Edward Bowles 

• Paars-blauw 

• Hoogte : 60cm. 

• Kalkrijke grond(stapelmuurtjes) 

• Terug snoeien voor de bloemen 
in zaad komen of in de lente tot 
waar de plant begint uit te 
lopen. 

• Bloetijd: juni-augustus 

• De intermediesoorten worden 
hoger tot 80cm. 

• De latifolia of parfumlavendel 
bloeit van juli tot november 

Echinops 

Helictotrichon 



Monarda  

• Hoogte : tussen 80 en 140 cm. 

• Bloei: juli- sept vlg. de var. 

• Zonnig 

• Regelmatig scheuren 

Calamagrostis 

Brachytricha 



Verbena Bonariensis 

 

•Verbena Bonariensis 

•Weefplant: zaait zich spontaan 

uit 

•Hoogte: 150 cm 

•Bloei: juli-sept 

•Najaar zaaien en planten 

opkweken. In het voorjaar de 

planten in de border brengen. 

•Mooi in combinatie met 

grassen. 



Astrantia Major 

• Zilver-roze zeeuws 

knoopje 

• Standplaats: Zonnig  

tot halfschaduw , 

vochtig .Zaait zich 

gemakkelijk uit. 

• Hoogte: 60cm. 

• Bloeitijd: juni- aug. 



Astrantia Maxima 

• Zeeuws 

Knoopje 

• Standplaats: 

Vochthoudende 

grond zelfs op 

kleigrond.  

• Bloei: juni-juli, 

oud-roze 

• Hoogte: 70 cm. 



Astrantia Major Hadspen Blue 

• Zeeuws Knoopje 

• Hoogte: 60cm 

• Bloei/ juni-aug 

• Spontane uitzaai 

• Goed voor 

kleigronden. 

Miscanthus S. 

Mornig light 

Eryngium  

Gigantheum(2 

j.) 



Astrantia Major Claret 

• Zeeuws Knoopje 

• Geselecteerde 

zaailing met goede 

nabloei in het najaar 

• Hoogte: 70 cm. 

• Zonnig en half-

schaduw 

• 7pl./m² 



• Kogeldistel 

• 100cm 

• Bloeitijd: juli-augustus 

• Mooi in 

droogboeketten 

• Droge zonnige 

standplaats 

Echinops Ritro Blue 



Knautia Arvensis 

• Scabiosaachtige 

bloemen voor 

zonnige doorlatende 

bodem. 

• Hoogte: 60 cm 

• Bloeitijd: juni-okt 

• Lila kleurig 



Knautia Macedonica 

• Scabiosaachtige 

bloemen 

• Hoogte: 70 cm. 

• Bloei: bordeauxrood 

van juli tot sept. 

• Mooie borderplant 

alsmede in de 

grassentuin. 



Origanum Laevigatum Hopleys 

• Doorbloeiende plant voor een 
doorlatende grond in de 
zon.Bijen en vlinderplant 

• Bloei: juli-sept in lilaroze 

• Mooi in combinatie dianthus 
carthusionorum en geranium 
sanguineum. 

• Var.:  

1. Herrenhausen: diep paarsroze 
donkere 
schutbladen,donkerpaars blad 

2. Rosenkuppel: lila-roze op 
blauw-groen blad. 

Festuca 



Sanguisorba canadensis 

• Opgaande stengels 

bovenin smal en slank 

vertakt. Decoratieve witte 

aren en in de herfst mooi 

oranje verkleurend blad. 

• Hoogte: 160 cm. 

• Bloei: aug-sept 

• Zonnig 

• 3 p./m² 

Sanguisorba 



Sanguisorba Off. Arnhem 

• Slanke opgaande plant 
met ontelbare kleine 
rode bloeiknoedels in 
een open vertakte 
bloeiwijze 

• Hoogte: 160 cm. 

• Bloei: juni-juli 

• 3 pl./m² 

• Zon 



Sanguisorba Off. Red Thunder 

• Is als een gordijn van 

kleine rode balletjes. 

• Hoogte: 160 cm. 

• 1 pl./m² 

• Bloei: juli-aug 

• Bloemkleur: rood 

• zonnig 



Sanguisorba Menziesii 

• Bloeit vroeger dan de 

ander sanguisorba’s 

met vingerlange 

bloedaren 

• Hoogte: 80 cm. 

• Bloei: rood Mei-juni 

• Zonnig 

• 7 pl./m² 

 



Saponaria 

Lempergii Max 

Frei 

• Zeepkruid 

• Hoogte: 40 cm. 

• Bloei: juni-juli 

• Zonnig 

• Woekert niet. 



Vernonia Crinita:ijzerkruid 

• Valt op door de late bloei en de 
enorme hoogte die de plant kan 
bereiken. Bovenin vertakte 
schermen met lilapaarse 
bloempjes. 

• Hoogte: 200 cm. 

• Bloei: sept-okt 

• 3-5 pl./m² 

• Zonnige standplaats 

• Mooi in de achtergrond van de 
border 

• Structuurplant, solitair 

• Var. Elephant staat steviger op 
zijn stengels. Paars 175 cm.  

• Vernonia Angustifolia X 
Missurica: paars lila 175 cm. 

Var. Mammuth 



Papaver Orientalis Kleine 

Tänzerin 

• Bloei: mei-juni waarna 

de plant verdwijnt. 

Men plant het best bij 

laat bloeiende planten 

of grassen zoals 

Pennisetum . 

• 7pl./m² 

• Zonnig 

 



Papaver Orientale Pattys Plum 

• Oosterse klaproos 

• Vaste plant 

• Verdwijnt ‘s 

zomers 

ondergronds 

• Doorlatende 

bodem, zon 

• Bloei: mei-juni 

 

Stipa 



Tricyrtis Perfoliata Shimone 

• Hoogte: 70cm. 

• Standplaats: half 

schaduw en schaduw 

• Purperrode vlekken 

tegen een lichte 

achtergrond 

• 7 pl./m² 

• Augustus - Oktober 

Chasmantium 



Tradescantia Ohiensis 

• Eendagsbloem 

• 60-110 cm. 

• Stevige pol die aan een 

toef gras doet denken 

• Rozetbloem, mei-

september 

• Zon, normale grond 

• Begeleidplant. 



Scutellaria Incana 

• Glidkruid 

• Borderplant voor niet 

te zware bodem die 

mooi is tussen grassen 

zoals Chasmanthium. 

• Hoogte: 60 cm. 

• Bloei: aug-sept, blauw 

• 7 pl./m² 

Hakonechloa 



Pycnanthemum Pilosum 

• Bergmunt 

• Warm season. Meng 

en hooggrasprairie 

• 50 – 70 cm. 

• Zon half schaduw, 

juli-september 

• Bijenplant 

• begeleidingsplant 



Phlomis 

Russeliana  Samia Fruticosa 

60-80cm./ Bloei: juni-juli/ Wintersilhouet/ kalkrijke 

zonnige bodem/ Laag en mengprairietuin. 



Veronica Peduncularis Georgia 

Blue  

• 10 cm hoogte 

• Bloeitijd: mei-okt. 

• Zonnige 
standplaats 

Sesleria 



Pluimen 

Voorbeelden: 

Filipendula,Solidago, 

Persicaria Polymorpha, 

Pennisetum,       

Macleya Cordata 

Astilbe 

 



Astilbe Japonica Koblenz 

• Standplaats: 

Vochthoudende 

bodem , verdraagt 

schaduw 

• Bloei: aarvormig op 

het einde van juni 

• Hoogte: 60 cm. 



Astilbe Chinensis Purpurlanze 

• Hoogte: 100 cm. 

• Bloei: juli-augustus 

• Zonnig -half schaduw 

• Kan tegen de droogte 

• Aspectplant 

• Structuurplant. 

• Blijft mooi na de 

bloei. 

 



Foeniculum Vulgare Purpurea 

• Doorlevende venkel 
iets paarser dan de 
Giant Bronze 

• Hoogte: 120 cm. 

• Bloei: juni-sept 

• Combinatie: Mooi 
plant met veel 
kleurcombinaties te 
combineren. 



Solidago 

• Sterk groeiende 
borderplant voor zon of 
half-schaduw. 

• Hoogte: 70-80cm. 

• Bloeitijd: juli-sept. 

• Var. : Goldkind, 

     Strahlenkrone, caesia 

Gebruik: in de natuurlijke 
tuin of de grassentuin. In 
de border omsluiten. 

Caesia 

Rugosa 

Goldkind 



Persicaria Polymorpha 
• Hoogte 200cm 

• Bloeitijd: 5-9 

• Zowel mooi in de 

border, als solitair of 

in de grassentuin. 

• Woekert niet 

• Kan goed tegen de 

droogte. 

• In vochtige 

omstandigheden 

minder hoog. 

Deschampsia Tauträger 



 

Deschampsia 

Tauträger 



Filipendula Rubra Fenusta 

• Borderplant met sierlijke 

bloempluimen 

• Hoogte: 150cm. 

• Bloei: juli-aug, licht roze 

• Groeiplaats: 

vochthoudende bodem 

voor zon en half schaduw 



Rodgersia Aesculifolia  

• Mooie bladplant voor 

humusrijke 

vochthoudende bodem 

in de half schaduw of 

schaduw. 

• Hoogte: 100cm. 

• Bloei: mei-juni 

 

Carex 



Schermen 

Eupatorum,sed

um,achillea, 

Lycnnis 

Calcedonica, 

Angelica Gigas 



Anthriscus Sylvestris 

Ravenswing 
• Hoogte: 80 cm 

• Bloei: Juni 

• Licht roze bloemen op een 

donker blad. 

• Zeer mooi als weefplant in 

de border 

• Eens goed aan de groei, 

zaait hij zich goed uit. 

• Zand-leemgrond. 

Deschampsia Tauträger 

Plant 



Angelica Gigas 

• Imposante 

schermbloemige 

borderplant 

• Prachtige roodpaarse 

schermen 

• Hoogte: 130 cm 

• Bloei: juni-aug. 

Calamagrostis 

Overdam 



Amsonia Hubrechtii 

• Lichtblauwe stervormige 

bloempjes in 

rondegevormde trossen 

bovenin de plant. Prachtig 

geel en oranje herfstkleur. 

• Hoogte: 70 cm. 

• Bloei: Juni-juli 

• Zon en helf schaduw 

• 7 pl./m² 

Sesleria 



Amsonia Tabernaemontana 

• Blauw stervormige 

bloei. Plant voor 

zware grond. 

• Hoogte: 70 cm. 

• Bloei: juni-juli 

• 7 pl./m² 

• Zon en half schaduw 

Sesleria 



Amsonia Tabernaemontana 

Salicifolia 
• De uitlopende jonge 

stengels zijn purper en 

steken mooi af tegen het 

wilgachtig blad en de 

overvloed van blauwe 

bloemen. 

• Hoogte: 80 cm. 

• Bloei: juni-juli 

• Zonnig en half schaduw 

• 7 pl./m² 

Sesleria 



Aster Umbellatus 

• Stevige plant, met 

rechtopstaande vertakte 

bloeischermen. 

• Bloei: sept-okt. 

• Standplaats: in de zon, 

verdraagt goed droogte. 

• 5 pl./m² 

• Mooi in de grassentuin. 

Miscanthus 

Maleparthus 



Asclepia Incarnata 

• Zijdeplant 

• 80-140 cm. 

• Bloei: juli -sept. 

• Geurend 

• Zon - half schaduw 

Incarnata 

Tuberosum: 

60 cm. Vrucht 



Euphorbia Polychroma  

• Wolfsmelk 

• Standplaats:Doorlaten

de kalkrijke bodem in 

de zon. 

• Wintergroen, 40 cm. 

hoogte 

• Geel groene bloem in 

de maand mei-juni 

Luzula 



Thalictrum Rochebruneanum 

• Rood lila met gele 

meeldraden 

• Stevige roodbruine 

stengels tot 150 cm. 

Hoogte 

• Bloei: juli-aug. 

• Mooi in combinatie 

met alle grassen. 



Eupatorum Maculata 

Atropurpurea 

 



Eupatorum Maculata Glutbal 

• Leverkruid 

• Standplaats: Vochtige 
bodem voor zon en 
halfschaduw 

• Hoogte: 160cm. 

• Bloei: Schermbloemen in 
de maand juli-sept op rode 
stengels 

• Var.: 
Atropurpureum(200cm), 
purple blusch(140 cm; 
kleinere bloemstengels) 

Calamagrostis 

Overdam + 

Molinia 



Eupatorum Rugosa 

 



Crocosmia Lucifer+ Achillea 

Walter Funcke 
• Monbretia (knollen) 

• Hoogte : 

100cm.zwaardvormig blad 

• Bloei: juni-juli 

Achillea- duizendblad 

•Warm rood op stevige stengels tot 

een hoogte van 60 cm. 

•Bloei: juni-aug. 

•Oude bloemen niet in zaad laten 

komen 

Mooi in combinatie met oranje kleur 



• 2 jarig 

• Bloeitijd:mei-juni 

• Damastbloem 

• Vlot uitzaaiend 

• Zon tot half schaduw 

Hesperis Matronalis 

Miscanthus 

Gracillimus 



Phlox Paniculata 

 

Bright eyes 

Lavendelwolke 



Phlox Paniculata Lichtspel 

• De kleine bloempjes tonen 

maar tegen de avond hub 

volle pracht. 

• Vallen van op afstand op. 

• Lekker ruikend. 

• Hoogte: 160 cm. 

• Bloei: juli-aug 

• Zon 

• 7 pl./m² 



Phlox 

Paniculata 

David: 

ziekteresistent 

Phlox Amplifolia: beter bestand tegen 

droogte en zon, kalkrijke bodem. 

Meng en hooggrasprairie 

Cool Season 

Bloei: juni-september, rozetvormig. 



• Hoogte 90 cm 

• Doorlatend bodem 

• Ruikend 

• Bloeitijd: juli-sept 

• Mee spuiten met de 
rozen tegen wit ziekte 

• De oude verbruinde 
bloemaren uitfrutselen 
om de bloei te 
behouden 

Phlox Panniculata White 

Admirale 

Calamagrostis 

Overdam 



Campanula Lactiflora London 

Ann 

• Kleine lichtroze 

klokjes 

• Hoogte: 90 cm. 

• Bloei: juni-aug 

• 7 pl./m² 

• Zonnig en half 

schaduw 



Campanula Lactiflora 

• Hoogte: 160 cm. 

• Bloei: juli-aug, in een 

kleur van licht tot 

diepblauw 

• 7 pl./m² 

• Zonnig tot half-

schaduw 



Parthenium Integrifolium 

• Hooggrasprairieplant 

• 80-100 cm. 

• Licht getand blad 

• Losse bloemschermen 

op het einde van de 

stelen, mei-juli 

• Kalkrijke bodem 

• begeleidingplant 

 



Sedum Joyce Henderson 

• Viltig blad. 

• Hoogte : 40 cm. 

• Herfstbloier die 

vlinders aantrekt 

• Paars blad 

• Roze rode bloem 

• Bloei: aug-sept 

 

Pennisetum 



Sedum Herbstfreude 

• 30-50 cm. 

• Bloei: augustus -

oktober 

• Wintersilhouet 

• Grijs blad in de lente 

• Openvallen 

voorkomen door plant 

op te lichten  



Sedum Red cauli 

• 15-35cm. 

• Bloei: juli-september 

• Laag mengprairietuin 

 



Sedum Matrona 

• Vetplant 

• Hoogte: 60cm 

• Mauve blad 

• Roze bloewijze juli-

aug.-sept 

• Decoratief met 

pennisetum 

Pennisetum 



Selinum Wallichianum 

• Bloem: Witte 

schermbloem in de maand 

augustus-oktober 

• Blad: sterk geveerd  

• Standplaats: zon en half-

schaduw 

• 7 pl./m² 

• Vooraan in de border met 

achterin miscanthus 

Maleparthus 

Miscanthus 

Maleparthus 



Margriet-achtigen 

Kalimeris, 

Echinacea, 

Helenium,aster . 



• Herfst Anemone 

• Lang bloeiend: aug-

okt 

• Hoogte : 120 cm 

• Enkelbloeiend 

• Eerste plantjaar 

afdekken 

 

Anemone Japonica Honorine 

Jobert 

Chasmantium 



Anemone Japonica Hadspen 

Abudance 
• Herfstanemone voor een 

vochthoudende bodem in de  
half schaduw. 

• Hoogte: 60 cm. 

• Bloei: juli-aug 

• Var.: 

1. Elegans: zacht-roze 

2. Koningin Charlotte: roze, half 
gevuld 

3. Margarete: roodroze 80cm. 

4. Hupehensis Prinz Heinrich: 
paars rood 80cm 

Chasmantium 



Aster Divaricatus 

• Bloem: wit met een 

geel hart. 

• Hoogte: 60 cm. 

• Bloeitijd: juli-sept 

• Standplaats: zonnig 

ook in droge schaduw 

• Combineren met 

Bergenia. 

Hakonechloa 



Aster Fricartii Monch 

• Hoogte : 70 cm 

• Bloei: juli-okt 

• Kleur: Lavendelblauw 

• Planten na de winter, 

eerste jaar 

vorstgevoelig 

Panicum V. 

Rehbraun 



Cerastostigma Plumbagnoides 

• Loodkruid 

• Zuiver blauwe bloem 

• Goede bodembedekker 

voor een zonnige 

doorlatende grond. Mooie 

herfstkleur 

• Hoogte: 30 cm. 

• Bloei: aug-okt 

• 10 pl./m² 

Herfstkleur 
Hakonechloa 



Echinacea Purpurea White Lustre 

Calamagrostis 

Brachytricha 



Echinacea Purpurea  

• Zonnehoed, voedzame 
doorlatende bodem, zon. 

• Bloei: juni-sept,roze met 
een bruin hart 

• Hoogte: 80 cm. 

• Var.: Magnus (paarsrood 
100cm.) 

• Medicinale plant, versterkt 
de weerstand. 

• Mooi bij grassen 

Calamagrostis 

Brachytricha 



Kalimeris  

Incisa Incisa Alba 

Incisa 

Hortensis 

• Hoogte: 50 cm. 

• Bloei: juni-sept( 

asterachtige bloem) 

• Mooi in combinatie 

met met grassen 

 

Calamagrostis 

Brachytricha 



Helianthus Lemon Queen 

• Hoogte: 250cm. 
Frisse maar 
kalkrijke 
voedingsrijke 
bodem in de zon. 

• Bloei: zachtgele 
enkele bloemen 
sept-okt. 

• Niet woekerende 
vaste plant. 





Heliopsis Helianthoides 

• Zonneogen 

• 60-120 cm. Bossige 

stevige plant. 

• Bloei: Juli –september 

• Aspectplant 

• Zon, verdraagt droge 

grond. 

• Hooggrasprairie 



Coreopsis Tripteris 

•Meisjesogen, hooggras prairie 

•130-180 cm. 

•Bloei: juli-augustus 

•Decoratieve zaadhoofden, gans de winter 

•Zon-half schaduw 

•Structuurplant, solitair 



Lavathera Barnsley 

• Doorbloeiende  
struikachtige plant. 

• Hoogte: 150cm op een 
doorsnede van 120cm. 

• Bloei: juni-nov. In 
licht roze. 

• Terug snoeien in de 
lente, bij natte winters 
kan die achter blijven. 

Panicum Shenendoah 



Leucanthemella Serotina 

• Oktobermargriet 

• Stevige stengels tot 

150 cm. 

• Wit met een geel hart 

in de maand sept-okt. 

• 5 pl./m² 

• Achtergrond van de 

border. 



Tanacetum Parthenium  

• Vroeger Chrysanthemum 

• Kleihoudende doch 

doorlatende grond 

• Zonnig 

• Bloei: mei-okt 

• 7 pl./m² 

• Mooi tussen grassen als 

bloemenweide-effect. 



Helenium Kupferzwerg 

• Langbloeiend 

borderplant voor een 

vochthoudende grond 

in de volle zon. 

• Hoogte: 100cm. 

• Bloei: juni-sept , 

roodachtig 

• 7 pl./m² 



Helenium Rubinzwerg 

• Hoogte: 120 cm. 

• Bloei: juni-juli 

• Zon 

• 7 pl./m² 



Helenium Moerheim Beauty 

• Kruising van Mien Ruys. 

• Hoogte: 120cm. 

• Bloei: juni-sept in bruin rood 

• Combinatie: grassen(ztipa 

calamogrostis), Tanacetum 

parthenium, Persicaria, 

Angelica(tropaeolum majus), 

hemerocallis, Achillea 

filipendulia, salvia, 

solidago.Lelijk bij phlox( 

(uitgezonderd lavendelwolk) 

Panicum V. 

Rehbraun 



Aster Lateriflorus  Horizontalis 

• Een gespreid groeiende 

bossige plant met donker 

blad en kleine witte 

bloemen en een roodbruin 

hartje. Ook in de zomer 

mooi. 

• Hoogte: 60 cm. 

• Bloei: sept-okt. 

• 5 pl./m² 

• Zonnig 

Zomer 



Aster  Novi-Angliae  Violetta 

Diep paars met geel hartje 

Hoogte: 140 cm. 

Niet woekerend 

Bloei: sept.-Okt. 



Aster 

Laevis 

Fricartii 

Monch 

Divaricatus 



Rudbeckia Fulgida Goldstrum 

• Rijbloeiend Borderplant 

voor een zonnige 

vochthoudende 

standplaats. 

• Hoogte: 100 

• Bloei: aug okt geel met 

een zwart bruin hart. 

• Var. Speciosa : 60 cm. 

Calamagrostis 

Brachytricha 



Rudbeckia Maxima 

• Gele bloem met een 
zwart hart 

• Bloeitijd: aug-sept 

• Hoogte: 200 cm. 

• Bladkleur: grijs 
lancetvormig 

• Standplaats: 
vochthoudende bodem 
in de zon. 

Amsonia 

Hubrechtii 

Calamagrostis 

Overdam 



Ratibida Pinnata 

• Prairie kegelbloem 

• Americaanse hooggras 

prairieplant 

• Warm Season plant: bloei juli-

september 

• 120-175 cm. 

• Zon – half schaduw, normale 

grond, kalkrijk, niet op zware 

bodem. 

• Structuurplant 

• Var.: Columnifera= 100cm. 

 



Silphium Integrifolium 

• Zonnekroon 

• 200-250 cm. 

• Hooggrasprairie 

• Aantrekkelijk 

wintersilhouet 

• Margrietachtige 

bloemen op ijle 

stengels : juni-

september 



Transparantie 

Cimicifuga Simplex, 

Sporobolus Heterolepsis, 

Sanguisorba Tenuifolia Alba, 

Molina Transparent, Stipa 

Gigantea, Foeniculum 

Vulgara Giant Bronze 



Sanguisorba Teunifolia Alba 

• Hoogte 150 cm 

• Bloeitijd: 6-8 

• Past mooi in de 

grassentuin 

• Heeft graag een vochtig 

voedzame bodem 

• Geeft transparantie in de 

border 

• 3 pl./m² 



Sanguisorba Tenuifolia  

• Overhangende 

bloeiaren  

• Hoogte: 180 cm. 

• Bloei: Juli – aug 

• 3 pl./m² 

• Mooi bij grassen door 

zijn luchtige 

bloeiwijze 



Bladvormen 

Hosta’s,Gunnera,Var

ens,  Acanthus, 

distels, Iris enz….. 



Acanthus Hungaricus 

• Decoratief blad voor 

een zonnige plaats  

• Mooi in combinatie 

met grassen en ronde 

bladeren zoals 

Bergenia 

• Hoogte:80cm 

• Bloei: juni-aug. 

Miscanthus 

Gracillimus 



Artemisia Ludoviciana Silver Queen 

• Bijvoet 

• Cool Seaon plant 

• Hoog en mengrasprairie 

• Hoogte: 80 cm-100 cm. 

• Droge omstandigheden 

• Mooi bij Stipa Tenuissima 

• Aspectplant 

• Kan woekeren, ruimte geven. 



Dryopteris Felix-mas 

• Schaduwplant 

• Mannetjesvaren 

• Sterke soort tot een hoogte 

van 120 cm. 

• Vochtig humusrijke 

standplaats. 

• Mooi bij luzula en 

veldbies 



Dryopteris Erythrosorum 

• Mooi contrasterend blad, 

e; maakt een mooi 

combinatie met het stijve 

donkere blad van de 

veldbies en Luzula 

sylvatica en nivea 

• Hoogte: 60 cm. 

• Vochtige grond 

• Schaduw 

• 7 pl./m² 



Darmera Peltata 

• Bladplant 

• Vroegbloeiend voor 
het blad 

• Mooi aan de waterkant 



Helianthus Salicifolius 

• Decoratieve bladplant 
met wilgachtige 
bladeren dat sierlijk 
omlaag hangt. 
Bloemen zijn geel 
maar te verwaarlozen 
en komen heel laat op 
seizoen. 

• Hoogte: 250 cm. 

• 5 pl./m² 
Miscanthus 

Maleparthus 



Polystichum Setiferum 

• Naaldvaren 

• Wintergroen en verlangt 

een humusrijke grond in 

de schaduw 

• Hoogte: 50 cm. 

• 7 pl./m² 

• Combineren met 

Brachypodium Sylvatica, 

deschampsia cespitosa; 

millium Effusum en Poa 

Chaxii 



Iris Sibirica en geranium 

Brookside 
• Iris: 70 cm 

• Bloei: juni-juli 

• Zonnig en vochtig 

 

• Geranium: Violet 
blauw 

• Doorbloeier: juni-okt 

• Na de bloei insnijden 
om herbloei te 
stimuleren 

• Zon. 



Darmera Peltata 

• Bladplant 

• Vroegbloeiend voor 
het blad 

• Mooi aan de waterkant 



Rodgersia Aesculifolia  

• Mooie bladplant voor 

humusrijke 

vochthoudende bodem 

in de half schaduw of 

schaduw. 

• Hoogte: 100cm. 

• Bloei: mei-juni 

 

Carex 



Hosta Plantaginea Grandiflora 

• Hoogte: 50 cm. 

• Bloei: aug-sept met 
witte geurende 
bloemen op een groen 
blad. 

• 7 pl./m² 

• Mag zonnig in 
tegenstelling met 
andere hosta’s. 



Hosta Tardiana Halcyon 

• Blijft goed blauw in de 

zomer 

• Hoogte : 40cm 

• Bloei: in juli met lila 

bloemen 

Deschampsia Goldtau 



Hemerocallis  

 

Fulva 
Stella  de 

Oro 



Hemerocallis Altissma 

• Slank en hoog met 
gele bloemen. Een 
curiositeit vanwege de 
hoogte. 

• Hoogte: 160 cm. 

• Geel 

• Bloei: jun-juli 

• 7 pl./m² 

• Zonnig 



Siergrassen bij het water 

• Water en gras horen van nature bij elkaar. Bij een 

natuurlijke vijver met siergrassen langs de waterkant lijk 

alles nog veel natuurlijker. 

• Miscanthus laat zich wondermooi combineren met water, 

maar op kleinere schaal komt het vedergras, calamagrostis 

brachytricha en stipa calamagrostis , deschampsia (smele) 

,Hakonechloa macra, en Carex Muskigumensis tot hun 

recht. Ze hangen mooi over en zijn middelgroot. 

• Andere kleinere zeggesoorten zoals Carex elata aurea en 

carex Grayi kunnen in drassige grond in het water aarden. 



Vervolg siergrassen bij het water 

• De hogere vormen zijn prachtriet 

(Miscanthus) en Spartina Pectinata. De 

echte waterplanten zijn scirpus( bies) 

Juncus( Russen familie) en Phragmites 

Australis ( riet) 

 



Siergrassen in potten 

• Grassen zijn mooi in zinken bakken en houten 
kuipen. 

• Rechtopgaande grassen staan spectaculair in 
buikige potten, overhangende grassen in hoge , 
rechte potten. 

• Overhangende zijn bevb. Hakonechloa, Eragrostis 
Curvula. 

• Rechtopgaande zijn bevb. Festuca en 
zeggesoorten. 



Siergrassen in potten( vervolg) 

• Verrassend in potten:Carex Comans 

(bronze), Carex Comans Frosted Curls. 

• Verder soorten zijn mooi in potten: Stipa 

Gigantea in een grote pot, Stipa 

Calamagrostis, Stipa tenuissima, 

Pennisetum’s, Brizia Media, Molinia 

Caerulea , Sesleria Autumnalis. 



Aanplant van de borders 

• Twee perioden: Lente en Herfst. 

• In de herfst steekt men een stokje bij de aanplant, in de lente minder nodig. 

• De grond goed diep bewerken de border soms wat verhogen, goed 

composteren, kalken zo te zuur, beendermeel( verbeterd de inworteling) Bij 

zware grond grof rijnzand toevoegen om de stugheid van de grond te 

verbeteren, bij lichte grond Bentoniet en Terracottem gebruiken die je dan in 

de plantputjes bijmengd. 

• Genoeg planten per m² is werkbesparend. 

• Het eerste jaar na aanplant de border afdekken met Terrastar ev. strooien met 

Ronstar ( opgelet!! Niet gebruiken wanneer bollen in de grond zitten.) Bij 

droogte: beregenen. 

• Tip: Wanneer de potkluit rond gegroeid is, de bodem van de kluit afsnijden 

met een scherp mes. De plant herstelt zich sneller in zijn nieuwe omgeving. 



Onderhoud van grassen 

• De afgestorven delen  in de lente afknippen tot 
juist boven de grond. De soorten die groen blijven, 
plukken we, dat wil zeggen dat we de afgestorven 
delen uit de plant trekken en de groene laten staan. 
De oude bloeihalmen kunnen we in het voorjaar 
wegknippen, voorjaarsbemesting en kalken. 

• Soorten die in het hart sterven moeten om de drie  
à vier jaar  verjongd worden door te scheuren. ( 
deschampsia, pennisetum) Scheuren doet men het 
best in de lente. 



Onderhoud van vaste planten 

• In het voorjaar de dorre gedeelten 
afknippen,voorjaarsbemesting en kalken, 
composteren. Te groot geworden vaste planten 
scheuren en herinplanten in september of  het 
voorjaar. Tot de helft van mei is de 
bordergemeenschap te beinvloeden en kunnen de 
planten nog opgehaald worden om te scheuren. 
Vaste planten kunnen opgestoken worden met 
rijshout. 

• Planten gevoelig aan witziekten preventief 
behandelen met een schimmeldodend middel         
zoals  Phlox, Monarde. 
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Nigella Tuinstyling 

Vermeulen Marc 

Dankt U voor uw aandacht en veel 

tuinplezier. 


