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Heesters

Acer palmatum in Soorten Japanse esdoorn Zeer mooi blad
mooie herfstkleuren

Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue' Blauwe spirea / baardbloem Mooie blauwe bloei in de zomer

Cornus kousa Japanse kornoelje Mooie witte bloei in de zomer
mooie herfstkleuren

Hydrangea arborescens 'Annabelle' Bolhortensia (wit) Witte bloemen, bloeit op éénjarig hout
zeer winterhard

Hydrangea paniculata 'Limelight' ® Pluimhortensia (lime) Lime kleur bloemen, stevige stelen
bloeit op éénjarig hout

Hydrangea paniculata 'Pinky Winky' ® Pluimhortensia (roze) Witte bloemen, bloeit op éénjarig hout
in het najaar prachtig rose

Ilex crenata 'Glory Gem' Japanse hulst De allermooiste bolvorm,
lijkt op Buxus, maar mooier

Magnolia in Soorten Vroeg in het voorjaar bloeiend 
in vele kleuren verkrijgbaar

Photinia fraseri 'Red Robin' Glansmispel Wintergroen, loopt rood uit
als struik en boom verkrijgbaar

Bomen

Acer platanoides 'Crimson Sentry' Rode bolesdoorn Mooie bijzondere soort met wijnrood blad

Carpinus betulus 'Fastigiata' Zuilhaagbeuk Sterke zuivormige boom
goed te snoeien

Catalpa bungei = Catalpa bign. 'Nana' Trompetboom Mooie bol boom
geschikt voor kleine tuinen

Cercis canadensis 'Forest Pansy' Judasboom roodbladig De mooiste boom, bloeit op het kale hout
langzame groei, mooi wijnrood blad

Liquidambar styraciflua Amberboom Verkrijgbaar als boom, lei en bol op stam
Zeer mooie herfstkleuren

Platanus acerifolia 'Alphen's Globe' Bolplataan Nieuwe compacte soort als bol op stam
geschikt voor kleine tuinen

Platanus acerifolia Plataan (dak, lei ) De oude soort als dak en leivorm
ideaal voor het creëren van een schaduwplek

Vaste planten

Anemone hybrida 'Honorine Jobert' Herfstanemoon Prachtige bloei in de nazomer en herfst

Echinacea purpurea Rode Zonnehoed Roze bloei, mooi als groep in de border

Erysimum 'Bowles Mauve' Muurbloem / Steenraket Roze bloei, lange bloeiperiode
 

Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue' Lavendel De allerbeste lavendelsoort
Zeer winterharde soort

Salvia nemerosa 'Ostfriesland' Salie (paars) Uitbundige bloei in mei 
mooi in vakken te combineren

Verbena bonariensis IJzerhard Zeer mooie wave plant, past in iedere tuin
kan overal tussen geplant worden
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Klimplanten

Hedera hibernica 'Hestor' Klimop grootbadig Absolute topper in het Hedera assortiment
zeer winterhard, Deense Selectie

Wisteria sinensis in soorten Blauwe regen Mooie bloeiende klimplant
ook verkrijgbaar in wit en rose

Siergrassen

Fargesia robusta 'Campbell' Bamboe De mooiste bamboesoort
 woekert niet

Fargesia murieliae 'Jumbo' Bamboe Wintergroen, geschikt als heg
woekert niet

Miscanthus sinensis 'Gracillimus' Prachtriet Prachtige groeivorm, mooi te combineren
met vaste planten en andere siergrassen

Pennisetum alopecuroides 'Hameln' Lampenpoetsersgras De mooiste lage soort siergras,
bloeit mooi in het najaar

Rozen

Rosa 'White Cover' ®  = 'Kent' ® Struikroos Een topper uit Denemarken
Witte bloei tot in het late najaar

Rosa 'Bonica' Struikroos Langbloeiende sterke roze struikroos
Lange bloei en mooie bottels

Coniferen

Sciadopitys verticillata Parasolden Bijzonder decoratieve soort

Taxus cuspidata 'Farmen' Venijnboom De beste en meest winterharde taxus
afkomstig uit Denemarken

Thuja occidentalis 'Frieslandia' Levensboom De beste haagconifeer, zeer sterk ook op
kleigrond en zoute zeewind

Thuja occidentalis 'Mirjam' ® Bol Levensboom Mooie gele mutant uit de welbekende 'Danica'
inmiddels wereldwijd een groot succes
bronskleur in de winter, zeer winterhard

Fruitbomen

Malus domestica 'Ecolette' Handappel zachtzuur Resistente nieuwe soort tegen schurft
zelfbestuivend

Malus domestica 'Rajka' Handappel friszuur De beste nieuwe soort
zelfbestuivend

Pyrus communis 'Gieser Wildeman' Stoofpeer roodkokend Oud ras, nog steeds één van de beste
zelfbestuivend

Prunus domestica 'Opal' Pruim paarsrood klein Één van de beste pruimensoorten
zelfbestuivend

Éénjarigen

Bacopa / Sutera cordifolia Bacopa Witte bloei overhangend, bloeit de hele zomer

Sanvitalia Huzarenknoop Gele bloei overhangend, bloeit de hele zomer

Scaevola Elfenwaaier De mooiste éénjarige, bloeit de hele zomer


