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Echinacea purpurea 
Rode zonnehoed 
Sier, bijenplant 
 
Bloeitijd:  
Kleur:  
Bladkleur 
Standplaats 
 
Winterhardheid: 
 
Aantal per strekkende meter: 
Aantal per m² 
Aanplantadvies: 
 
Hoogte 
Bij aflevering: 
Volwassen plant: 
 
Geur 
Snoeiadvies: 
 
Voeding: 

Juni- september 
roze 
groen 
Zonnig, halfschaduw, zon 
 
Zeer goed 
 
9 
12 
Hele jaar behalve bij vorst 
 
 
80 cm 
10 -15 cm 
 
 
 
vivimus 

Prijs per st 2,25 incl btw 
 
  



 

 

Salvia Nemorosa (Blauhugel) 
Salie 
Sier, snijbloem, bijenplant 
 
Bloeitijd:  
Kleur:  
Bladkleur 
Standplaats 
Winterhardheid: 
 
Aantal per 
strekkende meter: 
Aantal per m² 
Aanplantadvies: 
 
Hoogte 
Bij aflevering: 
Volwassen plant: 
 
Geur 
Snoeiadvies: 
 
Voeding: 

Juni, juli, augustus 
blauw 
Groen 
Zonnig, 
halfschaduw 
Zeer goed 
 
4 
7 -10  
Hele jaar behalve 
bij vorst 
30-40cm 
5-10 cm 
 
 
In het voorjaar het 
dode blad 
wegnemen. 
vivimus 

De Salvia Nemorosa Blauhugel heeft prachtige paarse bloemen en donkere toppen aan de bloeiaren. Het is de 
bekendste saliesoort. Na de eerste bloei knippen, dan geeft de plant nog een tweede bloei. Het is een niet-
veeleisende bossige vaste plant die op vrijwel elke grondsoort groeit, mits niet te nat. 

Prijs p/st 2,40 incl btw 
  



 

Salvia nemorosa Caradonno 
bijenplant 

Bloeitijd:  
Kleur:  
Bladkleur 
Standplaats 
Winterhardheid: 
 
Aantal per strekkende 
meter: 
Aantal per m² 
Aanplantadvies: 
 
Hoogte 
Bij aflevering: 
Volwassen plant: 
 
Geur 
Snoeiadvies: 
 
 
Voeding: 

juni-oktober 
violet blauw 
groen 
zon 
Zeer goed 
 
 
1 
5-7 
Hele jaar behalve bij vorst 
 
50-70 cm 
10 cm 
70 cm 
 
sterk  
 

Een gemakkelijke plant dat ook nog lang bloeit en keurige pollen vormt. 
De violetblauwe bloemen staan massaal in trossen of aren aan lange donkere behaarde stengels. 
Het aromatisch blad is lang en smal, lancetvormig en fijn gekarteld. 
 
Nà de bloei de uitgebloeide stengels uitknippen om nieuwe bloei aan te moedigen. 
Salvia nemorosa is vorstbestendig maar vermijd toch te natte grond in de winter. 
Hij verlangt een humusrijke goed doorlatende grond en een zonnige warme plek. 

Prijs p/st 2,50 incl btw 
  



 

Buddleja alterifolia Back Knight -  
Vlinderstruik 
Sier, bijenplant 
 
  

Bloeitijd:  
Kleur:  
Bladkleur 
Standplaats 
Winterhardheid: 
 
Aantal per 
strekkende meter: 
Aantal per m² 
Aanplantadvies: 
 
Hoogte 
Bij aflevering: 
Volwassen plant: 
 
Geur 
Snoeiadvies: 
 
Voeding: 

Juni, juli, augustus 
Paars 
Groen, grijs/zilver 
Zonnig, halfschaduw 
Zeer goed 
 
1 
1 
Hele jaar behalve bij 
vorst 
 
 
80 cm 
2 tot 4 meter 
 
Geurende 
bloem/vlinders 
Na de vorst in het 
voorjaar snoeien 
vivimus 

Buddleja davidii 'Black Knight' is een vlinderstruik met zilvergroene bladeren en een zeer donker 
paarse bloei. De lange bloempluimen (30cm) bloeien de ganse zomer door met een heerlijke geur 
die veel vlinders aantrekken. 
H.300 x Br.200cm. 
 
Gedijt in doorlaatbare, gewone grond, zelfs middelmatig en soms droog. 
Hij houdt van zonnige plaatsen, maar bloeit ook in halfschaduw. 
Sterk terugsnoeien in het vroege voorjaar tot 50cm. houdt de vertakte en compacte groeiwijze in 
stand en zorgt ervoor dat de struik veel bloemen produceert. 

Prijs p/st incl Btw 12,50 
  



 

Phlox paniculata Pastorale 

Vlambloem 
Sier, bijenplant 
 
Bloeitijd:  
Kleur:  
Bladkleur 
Standplaats 
Winterhardheid: 
 
Aantal per strekkende meter: 
Aantal per m² 
Aanplantadvies: 
 
Hoogte 
Bij aflevering: 
Volwassen plant: 
 
Geur 
Snoeiadvies: 
 
Voeding: 

April- mei 
Rood -roze -wit 
Groen 
Zonnig, halfschaduw 
Zeer goed 
 
6 
9 
Hele jaar behalve bij vorst 
 
 
20 cm 
70-80 cm 
 
 
Indien nodig snoeien. 
vivimus 

Phlox paniculata is een van de overbekende geurende tuinplanten met meestal heldere kleuren, 
bloeien in de zomer en de herfst. 
De meeste soorten hebben een contrasterend oog. 
De oorspronkelijke Phlox was vlammend purperrood vandaar de nederlandse benaming. 
Tegenwoordig bestaan er zoveel soorten dat het onmogelijk is om ze allemaal op te sommen. 
Vlambloemen verlangen een goed doorlatende grond, vochtig en vruchtbaar, geef ze daarom 
jaarlijks mest, zo verkrijg je ook dikkere bloemen. 
Ook als men de zwakkere stengels uitknijpt in het voorjaar kan men grotere bloemen verwachten. 
Op kalkrijke kleigrond doen ze het minder goed, daarom is het beter om dan tuinturf, compost of 
zand door de grond te mengen. 
In het najaar of het voorjaar de stengels tot de grond afknippen. 
Phlox paniculata lijkt op Phlox maculata maar deze laatste heeft slankere stengels met smallere 
bladeren en blijft iets lager. 
De naam paniculata wordt gegeven aan de planten met een pluimvormige bloem. 
Een veel voorkomende ziekte zijn de aaltjes, de enige remedie is dan de planten rooien en zeker 
niet op de composthoop smijten maar verbranden, in de vuilbak gooien of naar het containerpark 
brengen. 
Tenminste 2 seizoenen wachten om weer op dezelfde plek Phloxen te planten. 
Ander probleem is meeldauw, alhoewel vochtige grond en wind tussen de planten dit al veel kan 
verhelpen.: 

Prijs p/st incl Btw 2,95 
  



 

Eupatorium maculatum 'Riesenschirm' 
Leverkruid, Koningenkruid 
Sier, bijenplant 
 
Bloeitijd:  
Kleur:  
Bladkleur 
Standplaats 
Winterhardheid: 
 
Aantal per strekkende 
meter: 
Aantal per m² 
Aanplantadvies: 
 
Hoogte 
Bij aflevering: 
Volwassen plant: 
 
Geur 
Snoeiadvies: 
 
Voeding: 

Juli-september 
Roodpaars 
Groen 
Zonnig, halfschaduw 
Zeer goed 
 
3 
Hele jaar behalve bij 
vorst 
 
 
150-200 cm 
50 cm 
2 meter 
 
Indien te hoog snoeien. 
Het dode hout eruit 
snoeien. 
vivimus 

.Prijs p/st incl Btw 1,75 
 
  



 

Aster novi-belgii 'Fellowship' 
herfstaster 
Sier, bijenplant 
 
Bloeitijd:  
Kleur:  
Bladkleur 
Standplaats 
Winterhardheid: 
 
Aantal per strekkende 
meter: 
Aantal per m² 

Aanplantadvies: 
 
Hoogte 
Bij aflevering: 
Volwassen plant: 
 
Geur 
Snoeiadvies: 
 
Voeding: 

September oktober 
roze 
Groen 
Zon 
Zeer goed 
 
3-5 
 
Hele jaar behalve bij 
vorst 
 
 
70-100 cm 
20 cm 
 
 
. 
 
Niet nodig 

.Prijs p/st incl Btw 2,50  



 

Lythrum anceps 

Kattenstaart 
Sier, bijenplant 
 
Bloeitijd:  
Kleur:  
Bladkleur 
Standplaats 
Winterhardheid: 
 
Aantal per strekkende 
meter: 
Aantal per m² 
Aanplantadvies: 
 
Hoogte 
Bij aflevering: 
Volwassen plant: 
 
Geur 
Snoeiadvies: 
 
Voeding: 

Juni, juli, augustus 
Roodpaars 
groen 
Zonnig, halfschaduw 
Zeer goed 
 
4 
9 
Hele jaar behalve bij 
vorst 
 
70-80 cm 
10 cm 
70-80 cm 
 
sterk 
In het voorjaar het dode 
blad wegnemen. 
Heide vivimus 

Uitstekende, langbloeiende planten voor een vochtige border. In niet te felle zon zijn de 
bloemen mooier gekleurd. Bijzonder mooi voor oeverbeplanting aan aangelegde of 
natuurlijke vijvers.. 

Prijs p/st incl Btw 1,75  



 

Prunella grandiflora 
Bijenkorfje/heelkruid 
Sier, bijenplant 
 
Bloeitijd:  
Kleur:  
Bladkleur 
Standplaats 
Winterhardheid: 
 
Aantal per strekkende 
meter: 
Aantal per m² 
Aanplantadvies: 
 
Hoogte 
Bij aflevering: 
Volwassen plant: 
 
Geur 
Snoeiadvies: 
 
Voeding: 

Juni- oktober 
violetblauw 
Groen 
Zonnig, halfschaduw 
Zeer goed 
 
 
9-12 st 
Hele jaar behalve bij 
vorst 
 
 
5-10 cm 
20-30 cm 
 
 
 
Droge bodem, goed 
doorlatende grond 

De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men in het voorjaar en/of in 
de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te behouden. 

Prijs p/st incl Btw 1,75 
  



 

Phlox paniculata 'Bright Eyes' 
Vlambloem 
Sier, bijenplant 
 
Bloeitijd:  
Kleur:  
Bladkleur 
Standplaats 
Winterhardheid: 
 
Aantal per strekkende 
meter: 
Aantal per m² 
Aanplantadvies: 
 
Hoogte 
Bij aflevering: 
Volwassen plant: 
 
Geur 
Snoeiadvies: 
 
bodem: 

juli, augustus 
roze 
Groen,zilvergrijs 
Zonnig, halfschaduw 
Zeer goed 
 
6-9 
 
Hele jaar behalve bij vorst 
 
 
70-100 cm 
20-30 cm 
 
 
 
 
normaal, nat 

Alle uitgebloeide takken terugknippen. Hierdoor blijft de plant compact en verhout niet te sterk aan de 
onderzijde. 

 
Prijs p/st incl Btw 2,95 
  



 

Knautia macedonica 
Weduwebloem, beemdkroon 
Sier, bijenplant 
 
Bloeitijd:  
Kleur:  
Bladkleur 
Standplaats 
Winterhardheid: 
 
Aantal per strekkende 
meter: 
Aantal per m² 
Aanplantadvies: 
 
Hoogte 
Bij aflevering: 
Volwassen plant: 
 
Geur 
Snoeiadvies: 
 
Voeding: 

Juni-september 
rood 
Groen 
Zonnig, halfschaduw 
Zeer goed 
 
6 
 
Hele jaar behalve bij vorst 
 
 
50-70 cm 
10 cm – 20 cm 
50-70 cm 
sterk 
In het voorjaar het dode 
blad wegnemen. 
 
Vivimus 

Planten voor een zonnige droge standplaats. 
Zaaien zich uit 

 
Prijs p/st incl Btw 2,25 
  



 

Lavandula officinalis - Lavendel 

lavendel 
Sier, snijbloem, bijenplant 
 
Bloeitijd:  
Kleur:  
Bladkleur 
Standplaats 
Winterhardheid: 
 
Aantal per strekkende 
meter: 
Aantal per m² 
Aanplantadvies: 
 
Hoogte 
Bij aflevering: 
Volwassen plant: 
 
Geur 
Snoeiadvies: 
 
Voeding: 

Juli-september 
Blauw- violet 
Violetblauw 
Zon,  
Zeer goed 
 
5 
 
50-70 cm 
5-10 cm 
70 cm 
 
 
 
 
sterk 
 

Lavandula officinalis is een laagblijvend struikje, compact en breed met aromatische grijs tot 
grijsgroene bladeren. Bloeit met geurende violetblauwe bloemen. 
In maart/april diep terugsnoeien maar nog altijd groen overlaten en na de bloei de bloemen en 
stelen met een beetje groen afknippen, dit om langer de plant mooi (grijs) groen te houden. 
Lavendel blijft zo'n 7 jaar mooi. 

Prijs p/st incl Btw 2,25 
  



Eenjarige planten 
 
Afrikaan 

 Herkomst 
Het Afrikaantje (Tagetes) is afkomstig uit Zuid-Amerika en al 
zo'n 400 jaar een geliefd plantje in Europa. 

 Naast dat dit bloemetje gewoon heel mooi is om aan te planten 
heeft hij ook een gunstig effect op het bodemleven. Zeker in 
rozenperken en bij diverse groentegewassen kunnen Afrikaantjes 
een goede invloed hebben.  

Kenmerken en verzorging 
2 meest bekende hybriden zijn de patula's en de erecta's. De 
patula's zijn de laagblijvende soorten en de erecta's kunnen 
wel tot 80cm hoog worden. De Tagetas patula 'Bonanza' serie 

is een compacte soort met dubbele bloemen van zo'n 5 cm groot. Afrikaantjes zijn 
makkelijke planten, ze houden van de zon en vragen niet veel water. Plant ze langs een 
border en je hebt een prachtige bloemenrij die niet veel hoger wordt dan zo'n 20 à 30 cm. 

Extra informatie 
Iedere plant groeit en bloeit op zijn eigen manier en zal per seizoen en per plant 
verschillen. 
De getoonde plant kan afwijken qua vorm en maat van de aankoop in de winkel of 
webshop. 
SPECIFICATIES 

Specificaties 

Consumptie Niet eetbaar 

Groeiwijze Laagblijvend 

Voeding Als de bladeren geel worden gedurende de bloeiperiode 

voeding toevoegen. 

Planthoogte bij aankoop (cm) 15 
 
Prijs p/st  incl Btw 1,15  



 Herkomst 
De Lobelia (Lobelia) komt uit Zuid-
Afrika als meerjarige plant. Bij ons 
vind je hem meestal als eenjarig 
geteeld plantje. 

Kenmerken 
De Lobelia erinus is een blauw 
tuinlobelia, een niet al te hoog 
tuinplantje wat in de zomer en 
herfst explosief bloeit met vele 
kleine bloemetjes. Hou wel in de 
gaten dat hij in de zomer geen droge 
voeten krijgt, hier hersteld hij slecht 
van namelijk. 

Bij ons wordt hij vaak gezien als 
eenjarig plantje, maar hij is vaak 

prima over te houden in de winter. 

Verzorging 
Ze worden niet veel hoger dan zo'n 20 cm, ideaal om er een heleboel vlakbij elkaar te 
zetten als bodembedekker. Zijn vrolijk groeiende bloemetjes doen het ook erg goed als 
hangplant. Zet de plant in de volle zon en geef om de 2 dagen water als het warm of droog 
weer blijft. 

Extra informatie 
Iedere plant groeit en bloeit op zijn eigen manier en zal per seizoen en per plant 
verschillen. 
De getoonde plant kan afwijken qua vorm en maat van de aankoop in de winkel of 
webshop. 
SPECIFICATIES 

Specificaties 

Giftig Niet giftig 

Bladkleur Groen 

Bloeiwijze Enkele bloem 

Augmented reality Nee 
 



Prijs p/st incl Btw 1,15  



ALLES OVER DE HOORNVIOOLTJE (VIOLA 
CORNUTA) D 9 H 10 CM 

Herkomst 
Het Hoornviooltje (Viola cornuta) komt in zijn 
'wilde' variant voor in de Pyreneeën.  

Een leuke eigenschap van Violen is dat ze een 
gunstige invloed kunnen hebben op het bodemleven, 
met name Rozen en diverse groentegewassen 
hebben hier baat bij. 

Kenmerken en verzorging 
Bij ons vind je de gecultiveerde versie welke houdt 

van een zonnige standplek. De bloemen zijn zo'n 3 tot 5 cm groot en te verkrijgen in allerlei 
vrolijke kleuren. De Viool voelt zich bijna overal thuis en is ideaal om te combineren met 
vele andere planten. Zet hem in de tuin, op je terras of je balkon en deze vrolijke bloemen 
geven een heerlijk zomers beeld. Voor een optimale bloei geef je hem iedere 2 weken wat 
voeding.  

Extra informatie 
Iedere plant groeit en bloeit op zijn eigen manier en zal per seizoen en per plant 
verschillen. 
De getoonde plant kan afwijken qua vorm en maat van de aankoop in de winkel of 
webshop. 
SPECIFICATIES 

Specificaties 

beschikbaarheid Jaarrond 

Consumptie Niet eetbaar 

Groeiwijze Laagblijvend 

Verzorgingstips Iedere 2 weken bemesten. Verwijder uitgebloeide 

bloemen. 
Prijs p/st incl Btw 1,15 


