Planten voor geveltuin in de zon
•
•
•
•
•
•

Wees vrij in je plantkeuze. Deze selectie van planten dient ter inspiratie.
Kies planten die zon verdragen.
Kies planten die weinig onderhoud vragen als je weinig tijd hebt.
Geef in de zomer minimaal elke drie dagen flink wat water.
Snoei de planten indien nodig of wenselijk.
Kies bewust bij de aankoop van (biologische) tuingrond, planten en meststoffen.

40 - 70 cm

5-7

Zeeuws knoopje
Astrantia major ‘Roma’

40 - 60 cm

6-9

Ooievaarsbek
Geranium ‘Patricia’

20 - 25 cm
Tulp
Tulipa ‘Roodkapje’

35 - 40 cm

3-4

Narcis
Narcissus ‘Jetfire’

50 - 70 cm

8 - 10

Vetkruid
Sedum ‘Matrona’

3-4

30 - 60 cm

6-8

150 - 250 cm

6-9

70 - 90 cm
Plataargras
Chasmanthium latifolium
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30 - 50 cm

6-7

Lavendel
Lavandula angustifolia

12 - 2

Winterjasmijn
Jasminum nudiflorum

Kranssalie
Salvia verticillata ‘Purple Rain’

Wij danken de Plantenbakcommissie
Wittevrouwen voor hun bijdrage in de
plantkeuze en De Tuinen van Appeltern
voor het gebruik van hun foto’s.

80 - 100 cm
Struikmalva
Lavatera ‘Ice Cool’

50 - 80 cm

6-8

Rode spoorbloem
Centranthus ruber ‘Coccineus’

8-9

40 - 50 cm

6-8

Spierstruik
Spirea japonica ‘Little Princess’

Planten voor geveltuin in (half)schaduw
•
•
•
•
•
•

Wees vrij in je plantkeuze. Deze selectie van planten dient ter inspiratie.
Kies planten die geschikt zijn voor (half)schaduw.
Kies planten die weinig onderhoud vragen als je weinig tijd hebt.
Geef regelmatig water.
Snoei de planten indien nodig of wenselijk.
Kies bewust bij de aankoop van (biologische) tuingrond, planten en meststoffen.

50 - 70 cm

4-7

Akelei
Aquilegia vulgaris

40 - 60 cm

4-5

Struikkamperfoelie
Lonicera nitida ‘Maigrün’

50 - 70 cm
Kerstroos / Nieskruid
Helleborus argutifolius

40 - 50 cm

5-6

Bontbladige Kardinaalsmuts
Euonymus fortunei
‘Emerald ’n Gold’

15 - 25 cm

1-3

Sneeuwklokje
Galanthus nivalis

1-4

30 - 40 cm
Japans siergras
Hakonechloa macra

Wij danken de Plantenbakcommissie
Wittevrouwen voor hun bijdrage in de
plantkeuze en De Tuinen van Appeltern
voor het gebruik van hun foto’s.

50 - 60 cm

7 - 10

Duizendknoop
Persicaria amplexicaulis
‘Inverleith’

30 - 50 cm

6-8

Purperklokje
Heuchera micrantha ‘Palace
Purple’

8-9

150 - 200 cm
Alpenbosrank
Clematis alpina
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50 - 70 cm

6-8

Zeeuws knoopje
Astrantia major

4-5

10 - 25 cm

6-8

Klokjesbloem
Campanula poscharskyana

100 - 120 cm

9-3

Sneeuwbal
Viburnum tinus ‘Gwenllian’

