
WITTE PLUKBLOEMEN

Cosmos bipinnatus, Cosmea

kleur	 	 	 wit ( ook in rosetinten)

standplaats	 zon

Hoogte	 	 80 cm tot wel 160 cm 

Eeenjarig, deze moet je echt steunen ivm wind en 
regen. Zaait zich gemakkelijk uit. 


Achillea Ptarmica ‘White Pearl’

Kleur		 	 wit

Standplaats	 zon/halfschaduw

Bloeimaand	 6-8

Hoogte	 	 60 cm

Vaste plant 


Zinnia elegans ‘Benary’s Giant Lime’

Kleur		 	 lime

Standplaats	 zon

Hoogte	 	 90 cm 

Eenjarige, gemakkelijk zelf te zaaien, let op jonge 
plantjes worden door slakken in 1 nacht 
weggevreten.

Dahlia ‘My Love’

Kleur		 	 wit

Standplaats	 zon/halfschaduw

Hoogte	 	 100 cm 

Knolgewas, niet winterhard, rooien in het najaar, 
vorstvrij bewaren en in april/mei weer aanplanten.

Nicotinia Sylvestris, Siertabak

kleur	 	 	 wit

standplaats 	 zon

Bloeimaand	 6-9

Hoogte	 	 160 cm

Eenjarig, zaait zich gemakkelijk uit. Mooi als solitair 
in vaas, alternatief is Nicotiana Langsdorffii die 
kleiner is. 

Lathyrus odoratus Kings High scent  

Siererwt, Pronkerwt

Kleur		 	 	 Wit met pastelrand

Standplaats	 	 zon

bloeimaand	 	 7-9

Hoogte 	 	 	 150 cm klimplant

Eenjarig, bloemen goed wegknippen voor de bloei, 
veel mest,  heeft klimrek nodig.

Orlaya Grandiflora, Straalscherm

Kleur 	 	 	 zuiver wit

Standplaats	 	 zon

Bloeimaand	 	 6-8

Hoogte	 	 75 cm 

Eenjarige weefplant te combineren met andere 
planten. zaait zich gemakkelijk uit

Gypsophylla Rosenschleier, Gipskruid

Kleur		 	 wit met iets rozentint

Standplaats	 zon

Bloeimaand	 7-8

Hoogte	 	 50 cm 

Vaste plant, 1 pol is echt genoeg, mag iets nat.

Phlox Paniculata ‘White Admiral’

Kleur		 	 	 wit

Standplaats	 	 zon

Bloeimaand	 	 7-9

Hoogte	 	 	 100 cm 

Vaste plant, zeer dankbaar


Achillea millefolium ‘White Queen’ , Duizendblad

Kleur 	 	 	 	 wit

Standplaats	 	 	 zon of halfschaduw

Bloeimaand	 	 	 6-7-8-9

Hoogte	 	 	 	 60 cm 

Vaste plant, zaait zich gemakkelijk uit	 	

Astrantia Major ‘Alba’ , Zeeuws knoopje

kleur	 	 	 wit, iets roze 

Standplaats	 zon  of half schaduw

Bloeimaand	 5-6-7

Hoogte	 	 60 cm 

Vaste Plant , 

Echinacea purpurea ‘Alba’,  Witte zonnehoed

Kleur		 	 	 wit met gekleurd hart

Standplaats	 	 zon

Bloeimaand	 	 7-8-9

Hoogte	 	 	 90 cm 

Vaste plant, meest bekende, zijn tegenwoordig 
mooie varianten van. 
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PAARSE EN BLAUWE PLUKBLOEMEN

Scabiosa  caucasia ‘Perfecta’, Duifkruid, schurftkruid

kleur	 	 	 	 lila, lichtblauw

Standplaats	 	 zon halfschaduw

Bloeimaand	 	 6-7-8-9

Hoogte	 	 	 50-70 cm 

Vaste plant , half wintergroen

Centauara Cyanus , Korenbloem

Kleur		 	 blauw

Standplaats	 volle zon

Bloeimaand	 6-7-8

Hoogte 	 	 70 cm 

Eenjarige


Cerinthe Major ‘Atropurpurea,  Grote wasbloem

Kleur		 	 blauw groen met rood paarse bloem

Standplaats	 zon en halfschaduw

Bloeimaand 	 6-7-8

Hoogte	 	 50-70  cm 

Eenjarige die zichzelf gemakkelijk uitzaait, zaailingen 
goed herkenbaar, niet teveel mest geven

Veronicastrum virginicum ‘Fascination’ Ereprijs

Kleur		           	 lila, paars

Standplaats	 	 zon of halfzon

Bloeimaand	 	 7-8-9

Hoogte	 	 	 150 tot 200 cm 

Vaste plant, eventueel steunen ivm hoogte 	 	 	
	 


Nigella Dr. Jekyll, Juffertje in het groen

Kleur		 	 	 blauw

Standplaats	 	 zon 

Bloeimaand	 	 7-8-9

Hoogte	 	 	 50 cm 	 

Eenjarige, zaait zich zeer goed uit. 

Agastache rugose Golden Jubilee, Dropplant

Kleur		 	 paars

Standplaats	 zon en halfschaduw

Bloeimaand	 7-8-9

Hoogte	 	 50-80 cm 

Vaste plant, ruikt naar anijs.


Phlox Paniculata Blue Paradise, Vlambloem

Kleur		 	 	 blauwpaars

Standplaats	 	 zon halfschaduw

Bloeimaand	 	 5-7

Hoogte	 	 	 100-120 cm 

Vaste plant

Salvia Amistad, Salie

kleur	 	 	 diep paars

Standplaats	 zon

Bloeimaand	 6-7-8-9-10

Hoogte	 	 100 cm 

Eenjarige, valt snel uit in vaas maar ik vind dit een 
topper, niet zelf te zaaien

Lathyrus odoratus Capri, Pronkerwt of Siererwt

Kleur		 	 blauw

standplaats	 zon, tegen klimrek

Bloeimaand	 7-8-9 

Hoogte	 	 200 cm 

Eenjarige, zelf zaaien, zaden 1 nacht voorweken.

Succisa pratensis, Blauwe knoop

Kleur		 	 	 blauw

Standplaats	 	 zon ( nat)

Bloeimaand	 	 7-8-9-10

Hoogte	 	 	 50-60 cm 

Vaste plant vormt mooie dichte pol

Eryngum Planum, Kruisdistel 

Kleur		 	 	 blauw

Standplaats	 	 zon

Bloeimaand	 	 7-8

Hoogte	 	 	 80-100 

Vaste plant

Verbena bonariensis , Ijzerhard

Kleur		 	 paars

Standplaats	 zon, halfschaduw

Bloeimaand	 7-8-9

Hoogte	 	 100-140

Vaste plant, weefplant. Verdwijnt soms maar komt 
vaak ergens anders weer op. 
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ROSE PLUKBLOEMEN
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Antirrhinum Majus ‘Appleblossom, Leeuwenbek

Kleur		 	 rose

Standplaats	 volle zon

Bloeimaand	 7-8-9

Hoogte	 	 60 cm 

Eenjarig, gewoon een andere nemen als je deze niet 
kan krijgen 


Dahlia Stolze von Europe

Kleur		 	 roze

Standplaats	 zon halfschaduw

Bloeimaand	 7-8-9-10

Hoogte	 	 80-100 cm 

Bolgewas, niet winterhard, moet gerooid worden. 


Knautia Macedonie, Beemdkroon

Kleur d	 	 donker rose

Standplaats	 zon halfschaduw

Bloeimaand

Hoogte

Vaste plant, weefplant

Scabiosa Marsmallow Scoop, Duifkruid

Kleur		 	 	 rose

Standplaats	 	 zon

Bloeimaand	 	 6-7-8

Hoogte	 	 	 80-90 cm 

Eenjarige, Moeizaam leverbaar maar je kan ook de 
atropurpurea zaaien in hele mooie kleuren.

Lathyrus,Odoratus, Pronkerwt of Siererwt

Kleur		 	 	 rose

Standplaats	 	 zon

Bloeimaand	 	 7-8-9

Hoogte	 	 	 200 cm 

Eenjarige, zaden 1 nacht voorweken, veel mest 


Lathyrus latifolius ‘Pink Pearl’, Klimmende Siererwt 

Kleur		 	 rose

Standplaats	 zon

Bloeimaand	 7-8

Hoogte 	 	 200-250 cm 

Vaste plant, bloemen blijven knippen, staan 3-4 dagen 
op vaas, heeft klimrek nodig

Cosmos Velouette, Cosmea

Kleur		 	 tinten rose, geel hart

Standplaats	 zon

Bloeimaand	 7-8-9-10

Hoogte	 	 90 cm

Eenjarige, zaait zich gemakkelijk uit, Moet wel 
gesteund worden. Ook hierin veel varianten in roze.

Achillea millefolium Cerise Queen, 

Kleur		 	 	 rose rood

Standplaats	 	 volle zon

Bloeimaand	 	 6-7-8-9

Hoogte	 	 	 60 cm 

Vaste plant. op foto links te zien, andere soorten kan je 
erbij zetten bijv. Terracotta, Paprika of Apricot delight

Echinacaea, Rode zonnehoed

Kleur		 	 roze

standplaats	 zon

Bloeimaand	 7-8-9

Hoogte	 	 80-90 cm

Vaste Plant

Astrantia major Ruby, Zeeuws knoopje

Kleur		 	 rose

standplaats	  zon halfschaduw

Bloeimaand	 5-6-7

Hoogte 	 	 60-70 cm

Vaste plant


Malva Trimestris, Bekermalva

Kleur		 	 rose

standplaats	 volle zon

bloeimaand	 7-8-9

Hoogte	 	 120 cm 

Eenjarige, zaait zich gemakkelijk uit


Amaranthus Dreadlocks, Amarant

Kleur		 	 	 rozerood 

Standplaats	 	 zon

Bloeimaand	 	 7-8-9-10

Hoogte	 	 	 100-140 cm

Eenjarige die zichzelf goed uitzaait en herkenbaar is. 
Zaden zijn eetbaar
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GELE EN ORANJE  PLUKBLOEMEN

Zinnia Zinderella Peach, 

Kleur 	 	 zalmkleur

Standplaats	 zon 

Hoogte	 	 70-90 cm

Bloeimaand	 7-8-9-10

Eenjarige, ook hier weer oppassen met jonge plantjes 
en slakken 

,

Brizia media, trilgras

Kleur		 	 groen geel

Standplaats	 zon halfschaduw

Bloeimaand	 6-7-8

Hoogte	 	 40 cm 

Vaste plant, grasachtige soort

Alchemilla mollis, vrouwenmantel

Kleur 	 	 	 geel

Standplaats	 	 zon / halfschaduw

Hoogte bloei	 	 50-60 cm 

Boeimaand		 	 6-7-8

Vaste plant, na bloei op tijd terugsnoeien 

geeft tweede bloei 

Rudbeckia fulgida goldsturm Zonnehoed

Kleur 	 	 	 geel met bruin/zwart hart

Standplaats	 	 zon

Hoogte	 	 	 100 cm

Bloeimaand 	 	 8-9

vast plant

Choisa Ternata Lich  gaat hier om het blad

Kleur		 	 geel blad, witte bloemen

Standplaats	 zon half schaduw

Bloeimaand	 mei

Hoogte en breedte 

Vaste heester, deze kan je ook goed ergens in de 
tuin zetten, iets gevoelig voor vorst

Beupleurum Rotundifolium “Griifithii”, goudakkerscherm

Kleur		 	 	 geel

Standplaats	 	 zon

Bloeimaand	 	 7-8

Hoogte	 	 	 70-90 cm 

Eenjarige, zaait zichzelf gemakkelijk uit.

 Calendula Officinalis, Goudbloemen

Kleur		 	 	 oranje en geel

Standplaats	 	 zon

Hoogte bloei	 	 60 cm

Bloeimaand	 	 6-7-8-9

Eenjarige plant, zaait zich gemakkelijk uit

Asclepias tuberosa, zijdeplant

Kleur		 	 	 oranje

Standplaats	 	 zon beschut

Bloeimaand	 	 6-7-8

Hoogte	 	 	 50 cm 

Vaste plant bijzonder, zie je niet vaak 


Crocosmia ( bolgewas) Lucifer

Kleur		 	 rood

Standplaats	 zon halfschaduw

Bloeimaand	 7-8

Hoogte	 	 80-100 cn

Vaste plant goed winterhard, mooie solitair 

Coreopsis Vericilata “Moonbeam”

Kleur		 	 	 zachtgeel

Standplaats	 	 zon halfschaduw

Bloeimaand	 	 6-7-8

Hoogte	 	 	 50 cm 	 

Vaste plant, er zijn veel verschillende kleuren maar 
deze is mooi zacht van kleur.
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Rudbeckia caramel mixed, (Rechts)

Kleur		 	 oranje zalm

Standplaats	 volle zon

Bloeimaand	 7-8-9

Hoogte	 	 70-80 cm 

Eenjarig, om zelf te zaaien vaak niet te krijgen 

Euphorbia Griffithii “Fireglow”

Kleur		 	 	 oranjerood

Standpplaats	 	 zon halfschaduw

Bloeimaand	 	 4-5-6

Hoogte	 	 	 60-80 cm

Vaste plant
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