
Uitgangspunten:
- Onderhoudsvriendelijke beplanting
- Kleurrijk en natuurlijk ogende beplanting
- Opbouw in hoogte (voor zover mogelijk, afhankelijk van de vakbreedte)
- Warme kleurcombinatie (intens roze-wit-geel)
- Soorten met natuurwaarde
- Soorten die geschikt zijn als snijbloem

Adoptievakken speeltuin Ministerlaan
> Sfeerbeelden  beplantingssoorten

Astrantia major ‘Claret’ 
of ‘Ruby Star’ (Zeeuws knoopje)
bloeit donker rood in juni-augustus, 70 
cm hoog (incl. bloem)

Geum rivale ‘Leonard’s Variety’ 
(nagelkruid)
wordt 40cm hoog, bloeit roze-ko-
perrood van mei tot juni, snijbloem, 
vlindertrekkend

Gypsophyla repens ‘Rosea’
(kruipend gipskruid)
wordt 20cm hoog, heeft een fijne 
structuur, bloeit roze van juni-augus-
tus, zon en halfschaduw, rotsplant

Alchemilla mollis 
(vrouwenmantel)
bloeit geel in mei-september, blad-
plant, 40cm hoog, mooie randplant, 
water blijft in grote druppels op het 
blad liggen

Geranium ‘Dreamland’
(ooievaarsbek)
wordt 40cm hoog, bloeit uitbun-
dig lichtroze in van mei tot aan 
de nachtvorsten, goed bodembe-
dekkend, grijsgroen blad, bijen-
plant

Echinacea purpurea ‘Magnus’
(zonnehoed)
wordt 90 cm hoog, bloeit oudroze in 
juli-sept, heeft opvallende grote bloe-
men (eye-catcher), snijbloem, de E.p. 
‘Magnus’ heeft een intensere roze kleur 
dan het gewone soort.

Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ 
(zonnehoed)
bloeit geel in juli-september, 80-
100cm hoog, geeft warmte aan de 
border, snijbloem, is een bijenlokker

Leucanthemum vulgare
 ‘Maikönigin’  (margriet)
80cm hoog, bloeit wit van mei tot 
september, zonnige standplaats, 
snijbloem         

Verbena bonariensis (ijzerhard)
Tweejarige plant, wordt 1,00-1,20m 
hoog, zaait zich vanzelf uit in de border. 
Bloeit lila tussen juli en september, staat 
verspreid tussen de andere planten, is 
een echte bijen- en vlinderlokker

Anemone hupehensis ‘Praecox’ 
(herfstanemoon)
bloeit met grote roze bloemen in 
augustus-oktober, 80cm hoog (incl. 
bloem), plant voor achter in de strook

Gaura lindheimerii ‘Whirling 
Butterflies’ (prachtkaars)
Wordt tot 90cm hoog, sierlijke op-
gaande plant, bloeit met witte-licht-
roze bloemen van juli tot oktober, zon 
en halfschaduw

Hemerocallis ‘Stella de Oro’ 
(daglelie)
wordt 50cm hoog, bloeit goudgeel in 
juni-juli, nabloeiend tot in sept, opval-
lend door zijn blad


