PLANTEN EN DROOGTE, LIJST SAMENGESTELD DOOR JAN-HEIN MOORS VAN STADWATERLAND
Onderstaande lijst is op basis van gemaakt beplantingsplan voor Begraafplaats Engweg Putte
Opname 07-08-2018
Resultaat na droogteperiode mei t/m 1e week augustus

Planten hebben geen regen of beregening gehad
Zandgrond met lage grondwaterstand, dus weinig tot geen capilaire werking
Voeding: goede ondergrond, humusrijk. 2 jaren geleden volgens bemestingsadvies aangebracht (DCM
producten)

Kan tegen droge omstandigheden

goed

Achillea
Alchemilla
Amelanchier laevis
Amelanchier laevis 'Ballerina

x
x

x

x
x
x
x

Anemone hup. 'Honorine Jobert'
Anemone tomentosa 'Robustissima'
Anthemis carpatica
Aster soorten
Astrantia major 'Pink Pride'
Broussonetia papyrifera
Buddleija 'Silver Anniversary'
Buddleja 'Purple Chip'
Buddleja soorten
Calamagrostis brachytricha
Centaurea montana
Clematis montana Rubens
Clematis 'Ville de Lyon'
Cornus florida rubra
Cornus kousa 'Weisse Fontaine'
Cotinus cog. 'Golden Spirit'
Echinacea purp. ´Kims Knee Mophead´
Enkianthus campanulatus
Euonymus aeropaeus
Fagus sylvatica

matig slecht Omschrijving
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Ontwikkeling blijft stilstaan, beeld blijft erg goed
Rommelig beeld, maar overleeft goed
Laat blad voor een deel vallen, komt goed terug
Laat blad voor een deel vallen, komt goed terug
Lijkt heel slecht te gaan, komt op diverse plaatsen terug
Valt voor een groot deel weg, komt op veel plekken weer terug
Blijft goed, bloemen verwelken
Blijven goed, maar groei staat stil. Onder bomen vallen ze weg
Niet meer terug gevonden
Ziet er bij droogte goed uit
Blijft mooi in bloei
Met name Silver Anniversary erg mooi bij droogte
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Blijft erg goed
Geen probleem, mits goed in schaduw
Geen probleem, mits goed in schaduw
Laat blad deels vallen
Laat blad deels vallen
Droogt wat in
Hebben het moeilijk, maar komt goed terug
Heeft het lastig, komt goed terug
Veel dor en geel blad, moet nog kijken naar regeneratie

Geranium cantabrigiense 'Biokovo'
Geranium magn. 'Rosemoor'
Geranium 'Orion'
Geranium 'Sweet Heidy'
Grassen in het algemeen
Hakonechloa macra
Hedera soorten
Hybiscus syriacus
Hydrangea macr. 'Sabrina'
Hydrangea quercifolia

x

x

Komt armoedig over, maar herstelt volledig (ziet er erg fris uit)
Ziet er hangerig uit, komt goed terug
Ziet er hangerig uit, komt goed terug
Ziet er hangerig uit, komt goed terug
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Hydrangea quercifolia 'Burgundy'
Hypericum calycinum
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium 'Atlas'
Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud'
Ligustrum ludicum
Ligustrum ovalium 'Winter Pleasure'
Malva moschata
Miscanthus sinensis ‘Ferner Osten’
Nepeta faassenii
Osmanthus burkwoodii
Pachysandra terminalis 'Green Carpet'
Pennisetum all. 'Hameln'
Persicaria aff. ´Darjeerling Red´
Phlomis
Phlox paniculata
Prunus laur. 'Rotundifolia'
Rhododendron 'Cunningham White'
Rosa (K) 'Amadeus'
Rosa (K) 'Perennial Blush'
Rosa ´Cubana´
Rosa 'Bonica 82'
Rudbeckia fulgida
Salvia soorten
Sambucus nigra 'Black Lace'
Sedum matrona
Solidago
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Valt gedeeltelijk uit, ong. 50%
Lijkt of warmte totaal geen invloed heeft
Bladeren gaan hangen, lichte uitval. Regeneratie nog gaan bekijken
Valt volledig weg, komt vanuit hart terug
In tegenstelling tot andere Hydrangea soorten blijft deze in blad staan
In tegenstelling tot andere Hydrangea soorten blijft deze in blad staan
Staat erg slecht, moet regeneratie nog bekijken
Blijft mooi
Blijft mooi
Gaat wat hangen, blijft verder goed
Geen probleem
Geen probleem
Blijft erg mooi en bloeit gewoon door
Wordt gelig
Blijft mooi
Blijft goed, lijkt geen last te hebben
Valt helemaal weg, het eerst op plekken waar het zonnig is
Wordt gelig, verder geen problemen
Sterft volledig af
Bladeren gaan helemaal plat liggen, komt wel goed terug
Wordt wat armer / dunner van structuur, overleeft wel
Geen probleem
Valt gedeeltelijk of helemaal weg

Alle gebruikte rozen blijven goed doorgaan, zowel blad als bloem
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Geen problemen
Lijken allemaal goed te gaan
Blad verdort geleidelijk, valt echter niet zo op
Wordt donker paars en overleeft goed
Blijft goed overeind

Stachys byzantina
Stipa tenuissima 'Pony Tails'
Symphoricarpos x doorenbosii 'White Hedge'
Syringa chin. 'Saugeana'
Taxus baccata
Taxus bollen diam 100
Taxus bollen diam 60
Verbena bonarienis
Vinca major
Vinca minor
Waldsteinia ternata

x
x
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Hangt slap, komt goed terug
Grassen in het algemeen kunnen goed tegen droogte
Valt wat blad uit, verder geen probleem
Gaat wat hangen
Deels punten uitgedroogd, verder geen problemen
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Blijft mooi staan
Kan beter tegen droogte dan de minor. Regenereert op zich goed.
Valt gedeeltelijk weg en bladeren verdorren gedeeltelijk, komt wel terug
Lijkt af te sterven, komt redelijk (delen) tot goed terug

