Duzammm

AANLEG
Tegels eruit, rechtop terugzetten langs de rand, graaf 30cm zand uit,
vul het plantgat met bemeste tuinaarde, plant geschikte planten;
voor zon maak een keuze uit bijgaande selectie vaste planten.

onderhoud
Geef je planten vaak water, vooral in tijden van droogte en veel zon,

snoei wanneer nodig en verzorg je geveltuin met liefde en regelmaat.

Winter / Lente

GENIET ERVAN!

Jasminum nudiflorum
/ winterjasmijn

Trachelospermum jasminoides
/ Toscaanse jasmijn

Bergenia cordifolia
/ schoenlappersplant

Nandina/ hemelse bamboe
(schijnbamboe)

Crocus/ krokus

Salvia officinalis/ salie

Lavandula / lavendel

Althaea officinalis/ heemst
(kaasjeskruid of malva)

Geranium macrorrhizum
/ rotsooievaarsbek

Hypericum calycinum
/ hertshooi (Sint-Janskruid)

Allium/ sierui (sterrenlook)

Phlomis russeliana
/ brandkruid (etagebloem)

Anemone hupehensis
/ herfstanemoon

Aster ageratoides/ herfstaster

Rudbeckia/ zonnehoed

Sedum spectabile
/ hemelsleutel (vetkruid)

Hebe buxifolia/ struikveronica

Zomer / Herfst

Lente / Zomer

Hamamelis / toverhazelaar

Dit overzicht is een coproductie van Krachtgroen, Buurt Bruist en
Mooi, Mooier, Middelland team Duurzaam.

Duzammm

AANLEG
Tegels eruit, rechtop terugzetten langs de rand, graaf 30cm zand uit,
vul het plantgat met bemeste tuinaarde, plant geschikte planten;

voor schaduw maak een keuze uit bijgaande selectie vaste planten.

onderhoud
Geef je planten vaak water, vooral in tijden van droogte en veel zon,

snoei wanneer nodig en verzorg je geveltuin met liefde en regelmaat.

Winter / Lente

GENIET ERVAN!

Camelia/ Japanse roos

Skimmia japonica/ skimmia

Choisya ternata
/ Mexicaanse oranjebloesem

Viburnum tinus/ sneeuwbal

Galanthus nivalis / sneeuwklokje

Laurus Nobilis
/ echte of keukenlaurier

Polystichum polyblepharum
/ groenblijvende varen

Vinca major
/ grote maagdenpalm

Campanula/ klokjesbloem

Lonicera henryi / kamperfoelie

Heuchera/ purperklokje

Acanthus mollis
/ acanthus of akant

Persicaria amplexicaulis
(Polygonum)/ duizendknoop

Alchemilla mollis
/ vrouwenmantel

Gaura lindheimeri/ prachtkaars

Liriope muscari/ leliegras

Carex morrowii/ zegge

Zomer / Herfst

Lente / Zomer

Helleborus/ kerstroos

Dit overzicht is een coproductie van Krachtgroen, Buurt Bruist en
Mooi, Mooier, Middelland team Duurzaam.

