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Latijnse naam
Eupatorium maculatum 'Riesenschirm'
Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'
Anemone 'Honorine Jobert'
Chelone obliqua
Hydrangea paniculata 'Limelight'
Helenium 'Moerheim beauty'
Tricyrtis formosana
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Coreopsis verticillata
Aster ageratoides ’Stardust’
Sedum matrona
Budleia
Phlox paniculata 'Bright Eyes'
Geranium cinereum subcaulescens 'Anne Thomson
Alchemilla molis
Astrantia major
Lantana camara
Cleome hassleriana
Eenjarige soorten en cultivars
Borago officinalis
Hibiscus trionum
Asclepias curassavica
asclepias physocarpa
Asclepias incarnata
Argemone polyanthemos
Lavatera trimestris 'Silver Cup'
Mirabilis jalapa
Zinia elegans 'Master mix'
Cleome hassleriana 'Mauve Queen'
Cleome hassleriana 'Rose queen'
Cleome hassleriana 'White queen'
Amaranthus cruentus 'Foxtail'
Cosmos bipinnatus
Cosmos sulphureus
Isotoma axillaris
Arctotis acualis 'Wine'
Arctotis auriculata
Salvia microphylla 'Newby Hall' en 'Hot lips'
Salvia patens 'Blue Angel'
Salvia involucrata 'Bethellii'
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Plantenlijst lezing "LANGER BLOEI IN DE TUIN" van Marcel Batist
Nederlandse naam
Kleur
Opmerking
Koninginnekruid
roserood
laat bloeiende vaste plant aug./okt. 180cm
Gele zonnehoed
geel
laat bloeiende vaste plant aug./okt. 80-100 cm
herfst anemoon
wit
laat bloeiende vaste plant aug./okt. 80-110 cm
Schildpadbloem
rose
laat bloeiende vaste plant jul./sept. 70-90 cm
Hortensia
crême wit
bloeit op uitlopers van hetzelfde jaar
Zonnekruid
oranje/rood
laat bloeiende vaste plant jul./sept. 80-100 cm.
Paddenlelie
paarsbruin
laat bloeiende vaste plant jul./okt. 60-80 cm.
Meisjesogen
herfstaster
Vlinderstruik
Phlox
Ooievaarsbek
Vrouwenmantel
Zeeuws knoopje
Wisselbloem
Kattensnor

geel, rose
lila met geel hartje
zacht rose
diverse
rose
lilarood
zachtgeel
wit/rose
diverse
diverse

laat bloeiende vaste plant jul./okt. 40-60 cm
laat bloeiende vaste plant 50 cm bloeit overal
toppen vaste planten
toppen vaste planten
toppen vaste planten
terugknippen
terugknippen
terugknippen
verwijderen zaaddozen / vruchtbeginsels
verwijderen zaaddozen / vruchtbeginsels

Komkommerkruid
Drie-urenbloem
Zijdeplant / Frederiksbloem
Blaasvrucht
Zijdeplant
Stekelpapaver
Kaasjeskruid
Nachtschone
Zinia
Kattensnor
Kattensnor
Kattensnor
Vossestaart
Cosmea
Cosmea
Laurentia
Afrikaanse madelief
Afrikaanse madelief
Salie
Salie
Salie

blauw
roomwit
oranje/geel
wit/roze
rose
wit
roze
diverse kleuren
diverse kleuren
paars
donker roze
wit
rood
rose
oranje
rose-lila
zacht magenta
geel met zwart hart
rood
blauw
magenta

eetbare zaailing en bloem, kiemt makkelijk in de border
bloeit 3 uur, rijkbloeiend, snijbloem, fraaie zaaddoos
als kuipplant over te houden, tot 90cm
tot 150 cm, matig winterhard, afdekken
winterhard, snijbloem, insecten/vlinderlokker
zaai maart in koude bak / ter plekke in april. Bloei 6-9
60/90 cm., rijkbloeiend tm september
50/60 cm, trompetvorm, avondbloeier, geurend
50/60 cm, zon, kalkminnend, snijbloem, bijen en vlinders
decoratieve plant, stekelige stam, fraai bloeiend, 80cm
decoratieve plant, stekelige stam, fraai bloeiend, 80cm
decoratieve plant, stekelige stam, fraai bloeiend, 70cm
tot 80 cm. Steunplant in de border
juli-sept. 90 cm. Hoog, weefplant
makkelijke weefplant
border, basket, pot, zon Hgt. 25/30 cm.Bloei mei/okt
volle zon, snijbloem, grijsgroen blad. Stekken
volle zon, snijbloem, grijsgroen blad. Stekken
rijkbloeiend t/m nachtvorst,verdraagt tot - 5 graden 1 m
rijkbloeiend t/m nachtvorst. Lijkt op "Hadspen" 80 cm.
rijkbloeiend t/m nachtvorst. 1 mtr.
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Salvia coccinea 'Coral Nymph'
Thitonia rotundifolia
Tagetes Linnaeus
Persicaria amplexicaulis 'High society'
Eenjarige soorten en cultivars vervolg
Agastache foeniculum 'Black Adder'
Agastache 'Summerglow'
Coreopsis tinctoria
Schizanthus wisetonensis 'Atlantis'
Gaura lindheimeri 'The Bride'
Euphorbia graminea 'Diamond Frost'
Nicotiana alata 'Nicky red'
Nicotiana langsdorffii 'Lemon tree'
Tithonia rotundifolia 'Red Torch'
Eenjarige inheemsen
Malva silvestris spp. Mauritanica
Impatiens glandulifera
Eenjarige en matig winterharde klimmers
Dolichos purpureus / Lablab purpureus
Ipomoea purpurea
Ipomoea indica
Ipomoea tricolor 'Heavenly Blue'
Ipomoea pupurea' Milky Way'
Cobaea scandens 'Alba'
Cobaea scandens ''purpurea'
Mina lobata 'Exotic love', syn. Ipomoea
Thunbergia alata 'Sunrise orange'
Lophospermum erubescens, syn. Asarina
Tropaeolum majus 'Blue Pepe' + 'Moonlight'
Mandevilla 'Sanderi', syn. Dipladenia
Mandevilla 'Ruby Fantasy', syn. Dipladenia
Solanum jasminoides
Araujia sericifera
Kuipplanten
Bulbine frutescens 'Hallmark'
Abutilon x hybridum 'Nabob'
Fuchsia Beacon
Fuchsia Triphylla
Fuchsia Walz Jubelteen
Lantana camara
Polygala myrtifolia 'grandiflora'
Phygelius aequalis 'Yellow Trumpet'

Salie
Mexicaanse zonnebloem
Afrikaantje
Duizendknop

wit/zalm
oranje/rood
oranje/rood
roserood

rijkbloeiend t/m okt. 40 cm.
75 tot 100 cm, vertakt, bijen en vlinderlokker, t/m oktober
tot 80 cm, goede snijbloem
tot 1.40m. Heerlijke weefplant

Dropplant
Dropplant
Meisjesogen
Boeren orchidee
Prachtkaars
Siertabak
Siertabak
Mexicaanse zonnehoed

lila/paars
zacht geel
geel met bruin hart
diverse
wit
wit
wijnrood
geel/groen
oranjerood

hoogte 80 cm, naar drop geurend blad, stekken
rijkbloeiend t/m okt. 50 cm.Overleeft zachte winters
bloeit tot vorst, 70 cm. Zonnig, weinig eisend, snijbloem
rijkbloeiende borderplant, 40 cm, zon, tm september
80 cm mooie combi met witte kattensnor
zonnig/halfschaduw, pot, bloembak,
avondgeurend, pot, border, lichtkiemer
avondgeurend, pot, border, lichtkiemer
tot 1.20m. Zinia-achtige bloem, juli-oktober

Mauritaans kaasjeskruid
Reuze springbalsemien

paars
roserood

tot 1.50 m. sterke plant, rosetten bloemen in de oksels
tot 1.80 meter. Geeft opvolgend jaar veel opslag

Hyacint boon
Klimmende winde
Klimmende winde
Klimmende winde
Klimmende winde
Klokwinde
Klokwinde
Voetzoeker
Suzanne met de mooie ogen
klimgloxinia
Oostindische kers
Braziliaanse jasmijn
Braziliaanse jasmijn
Klimmende nachtschade
Klim Asclepias

paars bloem/boon
paars/blauw
paars/blauw
hemelsblauw
wit
bleekgroen
purper
van rood - geel
oranje - bruin hart
rose
rood + zacht geel
rood
rood
wit
wit / groene vrucht

lathyrusachtig, geurend, volle zon, zeer fraaie boon
rijkbloeiend, makkelijk kiemend, doet het overal
fraaie purpere band in de bloem
Groei&Bloei zaadjes,
met purper streepje
klokken van 8cm., pruimvruchten in warme zomer
klokken van 8cm., pruimvruchten in warme zomer
krachtige klimmer, bloei vanaf aug in trossen
rijkbloeiend, donkerbruin hart, tot 4mtr. Zonminnend
rijkbloeiend tm nachtvorst, krachtige klimmer 2-3 mtr.
bloemen, bladeren en zaden eetbaar, peperige smaak
rijkbloeiend tm nachtvorst, binnen overwinteren.Stekken
rijkbloeiend tm nachtvorst, binnen overwinteren.Stekken
klimplant, 5-6 mtr.
klimplant, matig winterhard, decoratieve vrucht

oranje / geel
rood
rood/paars
donker rose

vleesachtig blad, ranke bloemare, zon, bloeit juni/nov.
volle zon, rijkbloeind tot 1e nachtvorst, tot 120 cm.

Chinese lantaarn

Wisselbloem
Vleugeltjesbloem
Kaapse Fuchia

geel / rose / wit
paars
roserood

slanke trompetbloem
rechtopstaande bloemen, border halfschaduw
bessen gifig, insecten/vlinder lokker, rijk bloeiend
bloeit van juni tm november
gele binnenkleur
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Phygelius aequalis 'Trewidden Pink'
Cestrum fasciculatum 'Newelii'
Knollen en bollen
Eucomis bicolor
Acidanthera bicolor var. Murielae
synoniem aan Gladiolus Callianthus murielae
Lirope muscari 'Moneymaker
Crocosmia 'Lucifer'
Dahlia 'Bishof of Landalff'
Dahlia 'Lavender Perfection'
Dahlia 'Ludwig Helfert'
Tulbaghia violacea
Tulbaghia violacea 'Silver Lace'
Zantedeschia
Canna
Canna coccinea 'Bonfire'
Canna 'Picasso'
Alstroemeria 'Indian summer'
Liriope muscari 'Moneymaker'
Hedychium coccineum 'Tara'
Lilium oriëntalis
Lilium martagon
Begonia x tuberhybrida
Potten, Plantenbakken, Baskets en perkgoed
Begonia semperflorens 'Lotto Mix'
Beta vulgaris 'Cycla'
Begonia 'Million Kisses'
Begonia 'Angel Falls' (met Diascia+Dichondra)
Artemisia arborescens
Pelargonium, Surfinia, Petunia, Lobelia
Streptocarpis saxorum
Portulaca grandiflora
Plectranthus zuluensis
Plectranthus ciliathus
Plectranthus argentatus 'Silver shield'
Aeonium arboreum
Helichrysum petiolare
Ipomoea batata 'Ace of Spades'
Veel informatie is te vinden op;

Kaapse Fuchia
Rode regen

zachtrose
rood

makkelijk te stekken,veel hybrides,verdraagt lichte vorst
sterke kuipplant, halfschaduw

Ananasplant
Abessijnse gladiool

bleekgroen
wit + paarse keel

geen felle zon. Uit zaad 3 jaar, of scheuren
Amandel geurend, warme standplaats,

Leliegras
Montbretia

blauw/paars
rood
diverse
rose
oranjerood
lilarose
lilarose
alle kleuren
diverse
rood
geel roodgespikt
geel/oranje/rood
blauw
oranjerood
diverse
roze
diverse

elke 5 jaar opgraven en ruim uitplanten bevordert bloei
in potten vorstgevoelig, fraaie combinatieplant, zon

Spin Dahlia
Kaapse knoflook
Bonte knoflookplant
Aronskelk
Indonesisch bloemriet

Incalelie
Leliegras
Siergember
Oriëntaalse Lelie
Turkse lelie
Knolbegonia
Perkbegonia
Snijbiet
Hangbegonia
Hangbegonia

diverse
rood
rood
roze
grijswit blad

Kaapse primula
Portulakroosje

Lila blauw
diverse
wit / blauw
wit/blauw
bruin/aubergine

www.zaaisite.nl

bruin/aubergine
www.vreeken.nl

pot en border, lang bloeiend, niet winterhard, preigroen
pot en border, lang bloeiend, niet winterhard, bont blad
vervolgjaren minder bloei door gemis gibberline bad
1 tot 1,5 m, vochtige grond, knollen droog overwinteren

redelijk winterhard, 70-110cm, zon/halfschaduw, snijbl.
winterhard, 30 cm., aug./sept bloei
redelijk vorstbestendig tot -10C, zon, zoetgeurend
Oriëntals, Aziaten, Hybrides, redelijk winterhard, 100 cm
winterhard, geurend, 70 cm
dankbare bloeier tot 1e vorst, vorstvrij droog wegzetten

diverse kleuren, eetbaar blad, decoratief
langbloeiend, ook in rose en wit, knollen droog bewaren
langbloeiend, knollen droog bewaren
mooi in baskets en potten met Petunia en Plectranthus
langbloeiend perkgoed
licht, warm, geen felle zon, in huis overwinteren
Lichtkiemer. Vetplantachtige bodembedekker en potten
sterk geurend, stekt makkelijk, pot en border
prachtig blad, groen boven, aubergine onder, basket/pot
prachtig zilvergrijs blad, stekt makkelijk
donkere rozetten, fraai tegen bladgewassen als Hosta
combineren met Verbena en Lobelia
combineren met diverse perkplanten, border, pot, basket
www.plantenencyclopedie.nl

