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Inleiding 

In dit Inspiratieboek zaailingen treft u aan het speciaal voor de BioGroeiUrn©, The Living Urn® en de 

Bios Urn™ gekweekte totaalaanbod van zaailingen van heesters en bomen die uitgroeien tot een 

mooie herinnering aan een dierbare overledene. De bomen en heesters zijn op alfabetische volgorde 

met dien verstande dat soortgelijke zaailingen bij elkaar staan, zoals bijvoorbeeld de verschillende 

varianten vlinderstruiken, esdoorns en hortensia’s bij elkaar. 

 

Dit overzicht is gepubliceerd in oktober 2020 en vervangt de voorgaande versies. Het actuele 

aanbod aan zaailingen van heesters en bomen met bijbehorende prijzen staat op de website 

www.levennahetleven.nl in de webshop  

 

 
 

en in de overzichtslijst op de pagina ‘suggesties voor zaailingen’ die: 

Waar kan ik wat planten? 

In het schema verderop in dit overzicht, staat voor welke toepassing welke heester of boom geschikt 

is, onderverdeeld in: 

- zaailingen voor in een plantenbak 

- heesters en bomen voor kleine tuinen 

- heesters en bomen voor middelgrote tuinen 

- bomen voor grote tuinen 

 

Daar staat ook vermeld wat de beste plantplek is en in welke grondsoorten de zaailing het beste 

gedijt. 

Levertijden: 

Normaalgesproken wordt binnen 2 tot 5 werkdagen de zaailing, de Bios Urn™, The Living Urn® of de 

uitgeleverd. De gekozen urn wordt apart van de zaailing toegezonden. 

 

De levertijd van de BioGroeiUrn© bedraagt gemiddeld drie weken. Deze ‘levende urn’groeit in 3 

weken uit mycelium, het zwammenstelsel van paddenstoelen vermengd met hennep of vlas uit tot 

een urn. 

 

Check altijd even de webshop op de website www.levennahetleven.nl bij ‘suggesties voor zaailingen’ 

om zeker te weten dat de door u gekozen zaailing beschikbaar is. Zo niet, adviseren wij u graag 

over een alternatief of een later tijdstip van levering. 

Leveringen zaailingen tijdens de herfst en winter 

Als u in deze jaargetijden naar buiten kijkt, hebben de meeste bomen geen blad meer. De 

sapstromen staan stil om de winter door te komen. Pas in het voorjaar gaan deze weer uitlopen. 

Dus als u in deze jaargetijden een zaailing bestelt, heeft deze meestal geen blad of bloemen. Echter, 

als de zaailing wordt ingegraven tijdens deze seizoenen heeft deze de tijd om goed te wortelen in de 

grond en kan gaan uitlopen en groeien in het voorjaar. Planten tijdens langdurige vorstperiodes 

wordt afgeraden. 

Ik wil iets anders 

In dit overzicht zijn niet alle beschikbare varianten van alle heesters opgenomen om het geheel 

overzichtelijk te houden. Mocht u een zaailing van een heester willen, die niet in dit boekje of op de 

website voorkomt, aarzel dan niet om contact op te nemen met Jaap Schuddeboom van BiosUrna: 

06 55182365 0f mail jaap@levennahetleven.nl . Indien mogelijk bij zo een verzoek de Latijnse naam 

beschikbaar hebben om precies die variant te krijgen die u wilt hebben voor de natuurlijke 

herinnering. 

http://www.levennahetleven.nl/


                                                                                                   

 

 

Zaailingen van heesters of bomen bestellen 

Via de webshop bestelt direct zelf de zaailing van uw keuze. De urn van keuze (The Living Urn®, 

Bios Urn™ of de BioGroeiUrn©) worden apart aan u verzonden. 

Ik wil elders een zaailing kopen, mag dat? 

U bent uiteraard niet verplicht een zaailing van uw keuze bij mij te bestellen. De kwekers waarmee 

ik samenwerk zijn een kwaliteitskwekers die zich geen verlies kunnen permitteren en dat uiteraard 

ook niet willen. Veel grotere tuincentra kweken voornamelijk in grootschalige kassen en kunnen zich 

daardoor een redelijk verliespercentage permitteren. Een verliesrisico dat u uiteraard niet wilt. 

 

Hoe hoog zijn de zaailingen? 

Bij elke zaailing staat vermeld hoe hoog deze is als u deze geleverd krijgt. Van sommige zaailingen 

zijn verschillende hoogtes leverbaar. 

 

Wat kost een zaailing? 

Aangezien de prijzen van de zaailingen per seizoen wat variëren, is er op de website 

www.levennahetleven.nl bij ‘Suggesties voor bomen en heesters’ een overzicht te downloaden met 

daarin de prijzen van de zaailingen. Deze lijst wordt zo vaak als nodig bijgewerkt. In diezelfde lijst 

staat vermeld als een bepaalde zaailing op dit moment niet leverbaar is. 

The Living Urn® de Bios Urn™ en de BioGroeiUrn©, hoe gebruik je die? 

Gebruiksinstructies voor The Living Urn®, de Bios Urn™ en de BioGroeiUrn© zijn terug te vinden en 

te downloaden op de website www.levennahetleven.nl. Bij een bestelling krijgt u per mail deze 

instructies ook nog meegeleverd via mail. 

Plantenbakken 

Als u geen tuin heeft of alleen een terras of een balkon bidt het laten groeien van een herinnering in 

een daarvoor speciaal ontworpen plantenbak van duurzaam Douglas hout, een oplossing. 

Er is een viertal verschillende modellen plantenbak gemaakt, in vier kleuren leverbaar (naturel, 

ijswit, antraciet en oud grijs) speciaal ontwikkeld voor de BioGroeiUrn en de Bios Urn ontwikkeld. 

De vier modellen zijn allemaal 60 cm breed en diep en 80 cm hoog. Er gaat ongeveer 280 liter 

potgrond in. 

Uiteraard is het ook mogelijk om van hetzelfde materiaal en in een gewenste kleur een plantenbak 

op maat te laten maken. Vraag hiervoor via 06 55182365 of de mail jaap@levennahetleven.nl een 

offerte aan. 

  

http://www.levennahetleven.nl/
http://www.levennahetleven.nl/
mailto:jaap@levennahetleven.nl


                                                                                                   

 

 

Zelf liever niet (helemaal) doen? Plantbegeleiding 

 

 
 

Begrijpelijk als u er voor kiest om niet zelf de as in de Bios Urn™, The Living Urn® of de 

BioGroeiUrn© te willen overgieten, dan wel er voor zorg te dragen dat urn goed ingegraven wordt 

zodat de gewenste herinnering aan een lang natuurlijke groei kan beginnen. 

 

Hiervoor bied ik de Plantbegeleiding. Voor een vast bedrag van € 175 kom ik overal in Nederland* 

u behulpzaam zijn met het ingraven van de Bios Urn™, The Living Urn® of de BioGroeiUrn© met de 

door u gekozen heester of zaailing van een boom. Voor de Waddeneilanden geldt een toeslag die 

gelijk is aan de kosten voor de heen- en terugvaart met auto vanaf Den Helder. 

 

Desgewenst haal ik ook vooraf de as op in het crematorium na het uitgeven van een machtiging 

daartoe. Dit ophalen zit in de prijs van de Plantbegeleiding.  

 

Om goed te weten en te kunnen overleggen verzoek ik u via de website www.levennahetleven.nl bij 

‘Suggesties voor zaailingen’ en dan ‘Plantbegeleiding’ de gevraagde informatie in te vullen en 

versturen. Ik neem dan met u contact op om één en ander verder te bespreken. Uiteraard kunt u 

ook telefonisch of via de WhatsApp chat contact met mij opnemen hierover op 06 55182365. 

 



 
 

Kijk voor beschikbaarheid op de website www.levennahetleven.nl – De in de webshop vermelde prijzen zijn actueel. 

 

In dit schema staat aangegeven welke zaailing het beste kan worden toegepast in welke grootte tuin of in een 

plantenbak. Uiteraard is het zo dat als er aangegeven staat dat een zaailing in een kleine tuin goed gedijt, hij dat ook in 

een grotere tuin goed doet. De zaailingen staan per soort gegroepeerd, daarbinnen op alfabetische volgorde vermeld. 

Er zijn meer varianten leverbaar van een aantal soorten die niet in dit overzicht zijn opgenomen. Vraag even na (via 

telefoon op 06 55182365 of via WhatsApp) als u een andere soort wilt of dat u een niet vermelde zaailing wilt 

Omschrijving  In 

Plantenbak 

In kleine tuin Middelgrote 

tuin 

Grote  

tuin 

Camelia varianten     

Rode camellia – Camellia japonica ‘Kamers Supreme’ Ja Ja Ja Ja 

Helderroze camelia – Camelia japonica Spring Festival         Ja            Ja   

Witte camelia – Camelia japonica Brushfield’s Yellow         Ja             Ja   

     

Chinees Klokje – Forsythia Intermedia Nimbus        Ja           Ja   

Esdoorn varianten     

Groene dwerg esdoorn – Acer palmatum dissectum Ja           Ja   

Rode Japanse dwergesdoorn – Acer palmatum Shaina Ja Ja Ja  

Roze Japanse esdoorn – Acer palmatum Taylor  Ja   

Roze/groenbladige Japanse esdoorn – Acer palmatum Marlo Ja Ja   

Hibiscus soorten (meer varianten beschikbaar op aanvraag)     

Paarse hibiscus – hibiscus syriacus Oiseau Blue              Ja           Ja  



 
 

Kijk voor beschikbaarheid op de website www.levennahetleven.nl – De in de webshop vermelde prijzen zijn actueel. 

 

Omschrijving  In 

Plantenbak 

In kleine tuin Middelgrote 

tuin 

Grote 

tuin 

Rood-roze hibiscus – hibiscus Hamabo  Ja Ja  

Witte hibiscus – hibiscus Totus alba  Ja Ja  

Hortensia’s     

Blauwe boerenhortensia – Hydrangea macrophylla Nikko Blue  Ja Ja  

Donkerrroze Hortensia Ruby Annabelle – Hydrangae arborescens Ruby 

Annabelle  

 Ja Ja  

Lichtroze Hortensia Pink Annabelle – Hydrangea arborescens Pink 

Annabelle 

 Ja Ja  

Witte Hortensia Strong Annabelle - Hydrangea arborescens Strong 

Annabelle 

 Ja Ja  

Laagblijvende blauwe Hortensia - Hydrangea macrophylla Little Blue Ja Ja   

Laagblijvende paarse hortensia – Hydrangea marcophyllus Little Purple Ja Ja   

Laagblijvende roze hortensia – Hydrangea macrophylla Little Pink Ja Ja   

Laagblijvende witte hortensia – Hydrangea macrophyllus Little White Ja Ja   

Lichtgele Pluimhortensia – Hydrangea paniuculata Limelight  Ja Ja  

Wit/roze pluimhortensia – Hydrangae paniculata Sunday Fraise  Ja Ja  

Paarsbruine fluweelhortensia – Hydrangea aspera Macrophylla  Ja Ja  

Witroze eikenbladhortensia – Hydrangea Quercifolia Munchkin  Ja Ja  



 
 

Kijk voor beschikbaarheid op de website www.levennahetleven.nl – De in de webshop vermelde prijzen zijn actueel. 

 

Omschrijving  In 

Plantenbak 

In kleine tuin Middelgrote 

tuin 

Grote 

tuin 

Jasmijn     

Groenblijvende Kaapse Jasmijn – Gardenia Kleim’s Hardy Ja Ja   

Witte Kaapse Jasmijn – Gardenia Crown Jewel Ja Ja   

Kornoelje     

Koernoelje Midwinter Fire  Ja Ja  

Witte kornoelje – cornus sanguinea Midwinter Fire  Ja Ja  

Krentenboompje – Amelanchier Lamarckii Ja Ja   

Magnolia      

Donkerroze Magnolia - Magnolia Susan   Ja Ja 

Witroze Magnolia – Magnolia Soulangeana  Ja Ja  

Witte Stermagnolia – Magnolia Stellata   Ja Ja  

Kleinblijvende Japanse notenboom - Gingko biloba Mariken  Ja ja  

Olijfboom – Olea Europaea Ja Ja   

Rozen     

Geurende dieppaarse roos – Rosa Rhapsody in Blue  Ja Ja   

Geuerende magentapaarse roos – Rosa Blackberry Nip Ja Ja   

  



 
 

Kijk voor beschikbaarheid op de website www.levennahetleven.nl – De in de webshop vermelde prijzen zijn actueel. 

 

Omschrijving  In 

Plantenbak 

In kleine tuin Middelgrote 

tuin 

Grote 

tuin 

Sering soorten     

Blauwbloeiende Amerikaanse sering – Ceanothus Impressus Puget Blue  Ja Ja   

Blauwbloeiende laagblijvende Amerikaanse sering – Ceanothus 

thyrsiflorus Repens 

Ja Ja   

Paarse Sering- Syringa vulgaris Andenken an Ludwig Späth  Ja Ja  

Roodpaarse sering – Syringa vulgaris Charles Joly   Ja Ja 

Sierpeer - Pyrus Caleryana Chanticleer  Ja Ja  

Sneeuwklokjesboom – halesia carolina XL  Ja Ja  

Vlinderstruiken     

Blauwe Vlinderstruik- Buddleja davidii 'Empire Blue' Ja Ja   

Driekleurige vlinderstruik – Buddleja weyeriana Flower Power Ja Ja   

Gele bolvlinderstruik – Buddleja Globosa Ja Ja   

Roze Vlinderstruik - Buddleja davidii 'Pink Delight’ Ja Ja   

Witte vlinderstruik – Buddleja davidii’White Profusion’ Ja Ja   

Zevenzonenboom - Heptacodium miconioides  Ja Ja  

 

  



 
 

Kijk voor beschikbaarheid op de website www.levennahetleven.nl – De in de webshop vermelde prijzen zijn actueel. 

 

Camellia’s 

 

 

 

 

 

 

Helderroze Camellia – camellia japonica Spring Festival 
 
Voor wie: 
Ter herinnering aan zachtmoedig iemand die ook in moeilijke tijden straalde, de moed erin hield en 
roze een mooie kleur vond. Winter was geen moeilijke tijd: het voorjaar komt al gauw daarna. 
 
Kenmerken: 

Deze dubbelbloemige plant biedt in het vroege voorjaar als blikvanger haar mooie Helderroze 
bloemenpracht. Als de bloei voorbij is is alleen gewenste vormsnoei nodig. De helderroze camelia gedijt 
prima in een mooie plantenbak (afmetingen 80 cm hoog, 60 cm breed en diep) .  De helderroze 
camelia groeit rechtop uit en neemt dus niet al te veel plek in. De camelia is goed winterhard. 
 
Bloeitijd: 
De Festival Spring bloeit van februari tot mei 
 
Grondsoort: 
De camelia houdt van iets zure grond, zeker als hij in een plantenbak geplant wordt. 
 

Plantplek: 
De helderroze camelia gedijt het beste in halfschaduw, zeker niet in de volle zon 
 
Hoogte: 
Na 10 jaar kan de camellia japonica Spring Festival een hoogte van anderhalve meter bereiken, maar is 
met (vorm-) snoei ook prima korter te houden.  
 
De geleverde zaailing is tussen de 10 en 20 cm hoog. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kijk voor beschikbaarheid op de website www.levennahetleven.nl – De in de webshop vermelde prijzen zijn actueel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rode Camellia - Camellia japonica Kramers Supreme 

Voor wie: 
Ter herinnering aan iemand die al in het vroege voorjaar opbloeide, hield van felle kleuren. ’s-Winters niet 
op zijn of haar best als het echt heel koud werd, maar met voldoende gezelschap en aandacht daar 
doorheen kwam. Voor de rest zelfredzaam, openstaand voor wat tips qua gedrag en uiterlijk. 

Kenmerken: 
De Camellia japonica Dubbel Rood is een sierlijke struik. Als u een struik zoekt die zijn blad behoudt in de 
winter en in het voorjaar tevens mooi bloeit, dan is de Camellia japonica Kramers Supreme een goede 
kandidaat. Deze struik zal zijn prachtig glimmende, groene bladeren in de winter behouden. Van februari 
tot april kunt u al genieten van de bloei. De bloemen zijn groot, bolvormig en hebben een roosachtige 
vorm met een opvallende rode kleur. Dit zorgt voor een kleurrijk geheel nog voor de lente echt begonnen 
is. Wordt het kouder dan graag beschermen. Het onderhouden van de Camellia japonica Kramers Supreme 
is gemakkelijk en vergt weinig tijd. Je snoeit de struik enkel voor vormbehoud. Een lichte vormsnoei kan 
het hele jaar rond, met een voorkeur na de bloei. 

Bloeitijd: februari tot en met april 

Grondsoort: Het is belangrijk dat de grond waarop de camelia groeit lichtzuur is. U kunt eventueel 
tuinturf aan de grond toevoegen. Tijdens de zomer is er kans op uitdroging, dus geef de struik dan 
voldoende water. 

Plantplek: 
Zon of halfschaduw. 

Hoogte:  
De Camelia Kramers Supreme wordt ongeveer 200 cm hoog, maar kan korter gesnoeid worden. 

De geleverde zaailing is tussen de 30 en 40 cm hoog. 

 

 



 
 

Kijk voor beschikbaarheid op de website www.levennahetleven.nl – De in de webshop vermelde prijzen zijn actueel. 

 

 

 

 

 

Witgele Camellia - Camellia japonica Brushfield Yellow 
 
Voor wie: 

Ter herinnering aan iemand die al in het vroege voorjaar opbloeide, niet hield van zo felle kleuren, maar 
vooral van wit. ’s-Winters niet op zijn of haar best als het echt heel koud werd, maar met voldoende 
gezelschap en aandacht daar doorheen kwam. Voor de rest zelfredzaam, openstaand voor wat tips qua 
gedrag en uiterlijk. 
 
Kenmerken: 
De witte camellia is een sierlijke struik. Deze struik geschikt voor zowel de grote als de kleine tuin.  Als u 
een struik zoekt die zijn blad behoudt in de winter en in het voorjaar tevens mooi bloeit, dan is de deze 
camellia met zijn dubbele bloemen een goede kandidaat. Deze struik zal zijn prachtig glimmende, groene 
bladeren in de winter behouden. De bloemen zijn groot, bolvormig en hebben een roosachtige vorm met 
een opvallende witte kleur. Dit zorgt voor een kleurrijk geheel nog voor de lente echt begonnen is. De 
struik is redelijk winterhard en kan temperaturen tot -10˚C overleven. Wordt het kouder dan graag 

beschermen. Het onderhouden van de Brushfield Yellow is gemakkelijk en vergt weinig tijd. Je snoeit de 
struik enkel voor vormbehoud. Een lichte vormsnoei kan het hele jaar rond, met een voorkeur na de bloei. 
 
Bloeitijd: februari tot en met april. 
 
Grondsoort: Het is belangrijk dat de grond waarop de Camellia japonica groeit lichtzuur is. Je kunt 
eventueel tuinturf aan de grond toevoegen. Tijdens de zomer is er kans op uitdroging, dus geef de struik 
dan voldoende water. 
 
Plantplek: Zon of halfschaduw. 
 

Hoogte:  
Deze camellia kan 200 cm worden, maar is goed korter te snoeien. 
 
 

 

 

 



 
 

Kijk voor beschikbaarheid op de website www.levennahetleven.nl – De in de webshop vermelde prijzen zijn actueel. 

 

 

 

 

 

 

 

Chinees Klokje – Forsythia Intermedia Nimbus 

Voor wie: 
Ter herinnering aan iemand die al vroeg in het jaar genoot van de eerste voorjaartekenen. Uitbundig 
persoon van wie geel een favoriete kleur was. Iemand die ondanks tegenslagen in het leven telkens 
weer terugkwam met een zonnig humeur en optimisme. 

Kenmerken: 

De Forsythia intermedia Nimbus is een bekende sierheester. De plant groeit uitbundig waarbij de gele 
bloemetjes mooi contrasteren met de donkerbruine takken. Omstreeks mei verschijnt het blad van de 
plant. Dat is ovaal groen en heeft een gezaagd randje. Na de herfst valt dit blad af. De plant is goed 
winterhard. 

Bloeitijd: vroege voorjaar: februari tot april 

Grondsoort: de wat drogere grondsoorten. 

Plantplek: Zon, Halfschaduw 

Hoogte: Uiteindelijk kan deze heester tot 75 centimeter worden. Na de bloei terugsnoeien om bloei te 
behouden voor volgend jaar. De geleverde zaailing is tussen de 20 en 30 cm hoog. 

 
  

  



 
 

Kijk voor beschikbaarheid op de website www.levennahetleven.nl – De in de webshop vermelde prijzen zijn actueel. 

 

Esdoorns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groene dwerg esdoorn – Acer palmatum dissectum 

Voor wie: 
Ter herinnering aan iemand die van de zomer hield, opviel in de massa door uiterlijk en innerlijk. 
Iemand die in de herfst van zijn of haar leven kleur aan het leven gaf. Maar ook iemand die voor 
zichzelf kon zorgen, daarbij niet veel nodig had van anderen. Iemand wiens handen je je positief 
herinnert. 

De Japanse betekenis voor esdoorn is: bescherming tegen onheil. In de Keltische cultuur staat de 
esdoorn symbool voor onafhankelijkheid.  

Kenmerken:  
‘Acer palmatum dissectum is een hele langzame groeier. De Acer palmatum dissectum houdt van 

humus en vochthoudend grond maar de bodem dient wel voldoende waterdoorlatend te zijn. De groene 
dwerg Esdoorn kan het beste op een beschut plaats worden geplant. En het liefst staat deze dwerg 
Esdoorn in de halfschaduw zodat het donkere blad beschermd is tegen felle zon. In de zomermaanden 
kunt u de boom licht bij snoeien. Het blad verkleurt in de herfst naar geel en oranje. 
 
Bloeitijd: april met onopvallende witte bloemen 
 
Grondsoort: alle grondsoorten, geen kleigrond 
 
Plantplek: Volle zon, niet te winderig. 
 

Hoogte:  
Een groene dwerg Esdoorn wordt zonder snoeien maximaal 150cm hoog en kan breed uitlopen, maar is 
ook goed korter en smal te houden, met goed snoeien. De geleverde zaailing is tussen de 40 en 60 cm. 
.   
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Japanse esdoorn – Acer palmatum ‘Atropurpureum' 
 
Voor wie: 
Iemand die vooral in de herfst van zijn of haar leven kleur gaf aan datzelfde leven. Kon zowel heel 

bescheiden zijn maar ook waar nodig zijn of haar plek innemen. De Japanse betekenis voor esdoorn is 
bescherming tegen onheil. In de Keltische cultuur staat de esdoorn symbool voor onafhankelijkheid. 

Kenmerken:  
Deze donkerrode schoonheid kan prima in een plantenbak (hoogte 80 cm, breedte en diepte 60 cm) 
gedijen maar doet het ook goed in de volle grond. Deze plant vormt een vertakte opgaande struik met 
donkerrood ingesneden blad dat in de herfst een prachtige herfstkleur geeft. Kan tot een meter breed 
worden. Eventueel in rustperiode snoeien wanneer u hem laag wilt houden, maar bij voorkeur helemaal 
niet. 

Bloeitijd: 
In april mei wat onopvallende bloemen, de acer palmatum atropurpureum moet het hebben van de 
prachtige bladkleur. 

Grondsoort:  
Indien in een pot, wat zuurminnende potgrond, in de volle grond alle grondsoorten. Is de grond niet 
zanderig of humusrijk, dan wat tuinturf toevoegen in het plantgat 

Plantplek: 
zon of halfschaduw 
 
Hoogte: Deze donkerrode esdoorn kan tot anderhalve meter hoog worden, een meter breed.  

De geleverde zaailing is tussen de 30 en 40 cm hoog 
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Rode Japanse dwergesdoorn – acer palmatum Shaina 
 
Voor wie: 
Ter herinnering aan iemand die voor zichzelf zorgde, altijd zichzelf leek en daardoor veel warmte 

uitstraalde en geliefd was. Hield van rood. 
 
Kenmerken: 
Deze mooie rode dwergesdoorn kan goed in een plantenbak gehouden worden (afmetingen 80 cm 
hoog, 60 cm breed en diep) maar uiteraard ook en kleinere of middelgrote tuinen. Het donekrrode 
handvormige blad valt op maar is niet storend aanwezig.Deze langzaam groeiende plant vormt een 
vertakte compacte struik met schitterend donker rood ingesneden blad. De herfstkleur is prachtig rood. 
In een plantenbak gehoudenis bij strenge vorst afdekken van de plantenbak aan te raden. De rode 
dwergesdoorn groeit langzaam en hoeft in principe niet gesnoeid te worden. Vormsnoei kan altijd. 
 
Bloeitijd: 
De esdoorn bloeit niet echt heel zichtbaar gedurende april en mei. 

 
Grondsoort: 
Deze Japanse dwergesdoorn houdt van humusrijke, zanderige grond. In andere grondsoorten gedijt hij 
ook goed, maar dan met een beetje tuinturf in het plantgat. 
 
Plantplek: 
De Japanse rode dwergesdoorn voelt zich zowel in de schaduw, halfschaduw als de zon op zijn plek. 
 
Hoogte: 
Uiteindelijk kan de Acer palmatum Shaina tot een meter hoog worden en daarbij 75 breed in 
doorsnede.  
 

De geleverde zaailing varieert tussen de 40 en 60 cm. 
 
Foto: Krzysztof Golik / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) 
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Roze Japanse esdoorn – acer palmatum Taylor 
   
Voor wie: 
Ter herinnering aan iemand die het grotendeels zelf redde, zich niet liet beknotten door wat andere 

zeiden. Opvallend kleurende verschijning. 
 
Kenmerken: 
Deze roze esdoorn is prima in een plantenbak (afmetingen van 80- cm hoog, 60 cm diep en breed) te 
houden maar gedijt ook prima in de volle grond. De zilverroze handvormige bladeren verkleuren in het 
najaar naar rode en/of oranje tinten. De roze esdoorn hoeft vrijwel niet gesnoeid te worden, hij blijft 
mooi compact rustig groeien. Wel na aanplant er voor zorgen dat hij voldoende water krijgt. 
 
Bloeitijd: 
De acer palmatum Taylor laat in april en mei onopvallende trossen van roodachtig paarse bloemen zien 
 
Grondsoort: 

Alle grondsoorten 
 
Plantplek: 
Halfschaduw of zon 

 
Hoogte: 
De roze esdoorn wordt rond de 90 cm hoog.  
 
De geleverde zaailing is tussen de 40 en 60 cm. 
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Roze-groenbladige esdoorn – acer palmatum Marlo 
 
Voor wie: 
Ter herinnering aan iemand die een kleurtje gaf aan zijn of haar leven zonder daarmee in het 
middelpunt willen staan. 
 
Kenmerken: 
Met zijn groene bladeren met een roze rand is de Acer palmatum Marlo een echte blikvanger in de tuin. 
In het najaar verkleurt het blad naar prachtig herfstpaars.  Deze veelklkeurige esdoorn kan heel goed 
in een plantenbak (80 cm hoog, 60 cm breed en diep) gedijen, maar uiteraard ook in een kleine of 
middelgrote tuin. Snoeien hoeft niet, tenzij hij te hoog wordt voor plek waar de plantenbak staat. 
 
Bloeitijd: 

Deze esdoorn bloeit in april en mei met onopvallende bloemen. De schoonheid komt van de kleur en 
vorm van de bladeren. 
 
Grondsoort: 
Alle grondsoorten 
 
Plantplek: 
Zon of halfschaduw 
 
Hoogte: 
De acer palmatum Marlo wordt 150 cm hoog, zonder snoei. 

 
De geleverde zaailing is tussen de 40 en 60 cm hoog. 
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Paarse hibiscus – hibiscus syriacus Oiseau Blue 

 
Voor wie: 
Ter herinnering aan iemand die laat tot volle bloei kwam en daardoor herinnerd wordt als een mooi 
kleurrijk mens, hield van paars. Ook een buitenmens zie genoot van de kust. 
 
Kenmerken: 
Deze hibiscus, zoals alle hibiscus soorten, voelt zich ook thuis aan de kust heeft geen last van zoutige 

lucht. bloeit volop in het laatste deel van de zomer met heel veel paarse bloemen. De bloemen groeien 
op éénjarig hout (takken) en dus heeft deze struik alleen wat vormsnoei nodig. Het is een heester die 
wel wat breed kan uitgroeien, tenzij dat in toom gehouden wordt. Een blikvanger in volle bloei en 
daardoor een mooie herinnering. 
 
Bloeitijd: 
juli tot september 
 
Grondsoort: 
Alle grondsoorten 
 

Plantplek: 
Zon of halfschaduw 
 
Hoogte:  
De paarse hibiscus kan uitgroeien tot 2 meter hoogte.  
 
De geleverde zaailing heeft een hoogte tussen de 30 en 40 cm. 
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Roodroze hibiscus – hibiscus syriacus Hamabo 
 
Voor wie: 
Ter herinnering aan iemand die laat tot volle bloei kwam en daardoor herinnerd wordt als een mooi 

kleurrijk mens, hield van rood en roze. Ook een buitenmens die genoot van de kust. 
 
Kenmerken: 
Deze hibiscus, zoals alle hibiscus soorten, voelt zich ook thuis aan de kust heeft geen last van zoutige 
lucht. bloeit volop in het laatste deel van de zomer met heel veel paarse bloemen. De bloemen groeien 
op éénjarig hout (takken) en dus heeft deze struik alleen wat vormsnoei nodig. Het is een heester die 
wel wat breed kan uitgroeien, tenzij dat in toom gehouden wordt. Een blikvanger in volle bloei en 
daardoor een mooie herinnering. 
 
Bloeitijd: 
juli tot september 
 

Grondsoort: 
Alle grondsoorten 
 
Plantplek: 
Zon of halfschaduw 
 
Hoogte:  
Deze roodroze hibiscus kan uitgroeien tot 2 meter hoogte.  
 
De geleverde zaailing heeft een hoogte tussen de 30 en 40 cm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kijk voor beschikbaarheid op de website www.levennahetleven.nl – De in de webshop vermelde prijzen zijn actueel. 

 

 

 

 

 
 

 

Witte hibiscus -hibiscus syriacus Totus alba 
 
Voor wie: 
Ter herinnering aan iemand die laat tot volle bloei kwam en daardoor herinnerd wordt als een mooi 
mens met een zonnige inborst.  Genoot van de kust. 
 
Kenmerken: 
Deze hibiscus, zoals alle hibiscus soorten, voelt zich ook thuis aan de kust heeft geen last van zoutige 
lucht. bloeit volop in het laatste deel van de zomer met heel veel paarse bloemen. De bloemen groeien 
op éénjarig hout (takken) en dus heeft deze struik alleen wat vormsnoei nodig. Het is een heester die 
wel wat breed kan uitgroeien, tenzij dat in toom gehouden wordt. Een blikvanger in volle bloei en 
daardoor een mooie herinnering. 
 

Bloeitijd: 
juli tot september 
 
Plantplek: 
Zon of halfschaduw 
 
Grondsoort: 
Alle grondsoorten 
 
Hoogte:  
Deze witte hibiscus kan uitgroeien tot 2 meter hoogte.  

 
De geleverde zaailing heeft een hoogte tussen de 30 en 40 cm. 
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Hortensia’s  

 

 

 

 

 

Blauwe boerenhortensia – hydrangea macrophylla Nikko blue  

 
Voor wie: 
Ter herinnering aan een mens dat zich redelijk onopvallend door het leven bewoog. Wel aanwezig was 
als dat nodig was, ook als dat wat langer duurde. Blauw was een favoriete kleur. 
 
Kenmerken: 
Deze hortensia met mooie blauwe bloemen bloeit van mei tot augustus, die groeien op eenjarig hout. 
De hortensia hoeft. De bloemknoppen voor de volgende bloeiperiode zijn al zichtbaar vanaf augustus. 
Deze worden beschermd tegen de kou door de uitgebloeide bloemen, knip deze dus pas in het voorjaar 
af. 
 
Bloeitijd: 

Zoals al aangegeven de bloeiende blauwe bloemen zijn van mei tot augustus te bewonderen. Wilt u de 
blauwe kleur zeker stellen is het raadzaam om bij de aanplant hortensia grond voor zuurminnende 
planten door het plantgat te mengen. Na de aanplant tuinturf door de bovengrond mengen. hierdoor 
krijgt de grond de gewenste zuurgraad waardoor de blauwe kleur gewaarborgd is. 
 
Grondsoort: 
Zuurminnende grond en wat turf in de bovengrond, in alle grondsoorten 
 
Plantplek: 
zon of halfschaduw. Hoe zonniger, hoe dorstiger de blauwe boerenhortensia is. 
 

Hoogte: 
De blauwe boerenhortensia kan 1 meter hoog worden en zich breed uitbreiden, tenzij deze met 
vormsnoei in het voorjaar wordt beperkt. 
 
De geleverde zaailing is tussen de 20 en 30 cm hoog 
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Donkerroze hortensia annabelle – hydrangea Arborscens Ruby Annabelle 
 
Voor wie: 
Ter herinnering aan iemand die niet altijd op de voorgrond trad, maar opmerkelijk stand hield bij 
tegenslagen. Ook in de winter wel aanwezig als dat gevraagd werd. Donkerroze was een favoriete 
kleur. 
 
Kenmerken: 
De bolvormige donkerroze bloemen kunnen groot worden en staan op stevige stelen waardoor ze 
langer blijven staan. Laat u de bloemen ongesnoeid vormen deze tot laat in de winter een mooi gezicht. 
Ze verkleuren dan wel naar een iets groenere tint. Ook kunt u ze wel afsnijden en dan als droogboeket 
verder binnen behouden. De eerste twee jaar hoeft u de hortensia niet te snoeien. Wilt u daarna een 
mooie sterke struik terugkrijgen volgend jaar, snoeit u in het voorjaar de struik terug tot 20-30 cm 

boven de grond. Hoe hoger u de hortensia Ruby Annabella bij de snoei laat staan, hoe kleiner de bollen 
worden. 
 
Bloeitijd: 
juni tot september 
 
Grondsoort: 
In principe alle grondsoorten, voorkeur voor iets zurige grond. Bijmesten met hortensiamest doet deze 
hortensia goed. 
 
Plantplek: 

Schaduw, Halfschaduw. Hoe zonniger de plek, hoe dorstiger de hortensia Ruby Annabelle wordt. 
 
Hoogte: 
De Hortensia Ruby Annabella wordt ongeveer een meter hoog.  
 
De zaailing die u krijgt is tussen de 30 en 40 cm hoog  
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Lichtroze hortensia Annabelle – Hydrangea Arborscens Sweet Annabelle 
 
Voor wie: 
Ter herinnering aan iemand die niet altijd op de voorgrond trad, maar opmerkelijk stand hield bij 

tegenslagen. Ook in de winter wel aanwezig als dat gevraagd werd. Lichtroze was een favoriete kleur. 
 
Kenmerken: 
De bolvormige Lichtroze bloemen kunnen groot worden en staan op stevige stelen waardoor ze langer 
blijven staan. Laat u de bloemen ongesnoeid vormen deze tot laat in de winter een mooi gezicht. Ze 
verkleuren dan wel naar een iets groenere tint. Ook kunt u ze wel afsnijden en dan als droogboeket 
verder binnen behouden. De eerste twee jaar hoeft u de hortensia niet te snoeien. Wilt u daarna een 
mooie sterke struik terugkrijgen volgend jaar, snoeit u in het voorjaar de struik terug tot 20-30 cm 
boven de grond. Hoe hoger u de hortensia sweet Annabella bij de snoei laat staan, hoe kleiner de 
bollen worden. 
 
Bloeitijd: 

juni tot september 
 
Grondsoort: 
In principe alle grondsoorten, voorkeur voor iets zurige grond. Bijmesten met hortensiamest doet deze 
hortensia goed. 
 
Plantplek: 
Schaduw, Halfschaduw. Hoe zonniger de plek, hoe dorstiger de hortensia Sweet Annabelle wordt. 
 
Hoogte: 
De Hortensia Sweet Annabella wordt ongeveer een meter hoog.  
 

De zaailing die u krijgt is tussen de 30 en 40 cm hoog. 
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Witte hortensia Annabelle – hydrangea Arborscens Strong Annabelle 
 
Voor wie: 
Ter herinnering aan iemand die niet altijd op de voorgrond trad, maar opmerkelijk stand hield bij 

tegenslagen. Ook in de winter wel aanwezig als dat gevraagd werd. Wit was een favoriete kleur. 
 
Kenmerken: 
De bolvormige roomwitte bloemen kunnen groot worden en staan op stevige stelen waardoor ze 
langer blijven staan. Laat u de bloemen ongesnoeid vormen deze tot laat in de winter een mooi 
gezicht. Ze verkleuren dan wel naar een iets groenere tint. Ook kunt u ze wel afsnijden en dan 
als droogboeket verder binnen behouden. Wilt u een mooie sterke struik terugkrijgen volgend 
jaar, snoeit u in het voorjaar de struik terug tot 20-30 cm boven de grond. Hoe hoger u de 
hortensia Strong Annabella bij de snoei laat staan, hoe kleiner de bollen worden. 
 
Bloeitijd: 
juni tot september 

 
Grondsoort: 
In principe alle grondsoorten, voorkeur voor iets zurige grond. Bijmesten met hortensiamest doet 
deze hortensia goed. 
 
Plantplek: 
Schaduw, Halfschaduw. Hoe zonniger de plek, hoe dorstiger de hortensia White Annabelle wordt. 
 
Hoogte: 
De Hortensia White Annabella wordt ongeveer een meter hoog.  
 
De zaailing die u krijgt is tussen de 30 en 40 cm hoog 

 
 
Foto: via Wikimedia Commons W.Carter / CC0 
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Laagblijvende blauwe hortensia – hydrangea macrophylla little blue 
 
Voor wie: 
Ter herinnering aan een bescheiden iemand die wel aanwezig was. Hield van sprekende kleuren zoals 

blauw. Was vrienden met velen en wist harmonie in gezelschap te brengen. 
 
Kenmerken: 
De laagblijvende blauwe hortensia doet het uitstekend in een plantenbak (afmetingen 80 hoog, 60 diep 
en breed) en toont daar haar kleurenpracht jaar op jaar. Na de eerste twee jaar, terugsnoeien tot 10-
20 cm boven de aarde levert elk jaar weer een mooie bloemenpracht op, zeker als er wat 
hortensiamest gebruikt wordt en in een pot hortensia potgrond wordt gebruikt. In een pot regelmatig 
water geven, zeker in periodes van warmte of langere droogte. 
 
 
Bloeiperiode: 
juni tot september. Knip uitgebloeide bloemen pas in het voorjaar af, ze beschermen nieuwe knoppen 

tegen vorst. 
 
Plantplek: 
Halfschaduw, zon. Hoe zonniger de plek, hoe dorstiger deze laagblijvende blauwe hortensia is. 
 
Grondsoort: 
In de volle grond, alle grondsoorten, voorkeur voor iets zurige grond. In een pot hortensia potgrond 
gebruiken. 
 
Hoogte: 
De laagblijvende blauwe hortensia wordt zo'n 60 hoog.  
 

De zaailing heeft een hoogte tussen de 30 en 40 cm en is ook leverbaar met een hoogte tussen de 10 
en 20 cm. 
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Laagblijvende paarse hortensia – hydrangea macrophylla little purple 
 
Voor wie: 
Ter herinnering aan een bescheiden iemand die wel aanwezig was. Hield van sprekende kleuren zoals 

paars. Was vrienden met velen en wist harmonie in gezelschap te brengen. 
 
Kenmerken: 
De laagblijvende paarse hortensia doet het uitstekend in een plantenbak (afmetingen 80 hoog, 60 diep 
en breed) en toont daar haar kleurenpracht jaar op jaar. Na de eerste twee jaar, terugsnoeien tot 10-
20 cm boven de aarde levert elk jaar weer een mooie bloemenpracht op, zeker als er wat 
hortensiamest gebruikt wordt en in een pot hortensia potgrond wordt gebruikt. In een pot regelmatig 
water geven, zeker in periodes van warmte of langere droogte. 
 
Bloeiperiode: 
juni tot september. Knip uitgebloeide bloemen pas in het voorjaar af, ze beschermen nieuwe knoppen 
tegen vorst. 

 
Plantplek: 
Halfschaduw, zon. Hoe zonniger de plek, hoe dorstiger deze laagblijvende paarse hortensia is. 
 
Grondsoort: 
In de volle grond, alle grondsoorten, voorkeur voor iets zurige grond. In een pot hortensia potgrond 
gebruiken. 
 
Hoogte: 
De laagblijvende paarse hortensia wordt zo'n 60 hoog.  
 
Deze zaailing heeft een hoogte tussen de 30 en 40 cm en is ook leverbaar met een hoogte tussen de 

10 en 20 cm 
 
Foto: YessMendez / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) 
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Laagblijvende roze hortensia – hydrangea macrophylla Little Pink 
 
Voor wie: 
Ter herinnering aan een bescheiden iemand die wel aanwezig was. Hield van sprekende kleuren zoals 

roze. Was vrienden met velen en wist harmonie in gezelschap te brengen. 
 
Kenmerken: 
De laagblijvende roze hortensia doet het uitstekend in een plantenbak (afmetingen 80 hoog, 60 diep en 
breed) en toont daar haar kleurenpracht jaar op jaar. Na de eerste twee jaar, terugsnoeien tot 10-20 
cm boven de aarde levert elk jaar weer een mooie bloemenpracht op, zeker als er wat hortensiamest 
gebruikt wordt en in een pot hortensia potgrond wordt gebruikt. In een pot regelmatig water geven, 
zeker in periodes van warmte of langere droogte. 
 
Plantplek: 
Halfschaduw, zon. Hoe zonniger de plek, hoe dorstiger deze laagblijvende roze hortensia is. 
 

Bloeiperiode: 
juni tot september. Knip uitgebloeide bloemen pas in het voorjaar af, ze beschermen nieuwe knoppen 
tegen vorst. 
 
Grondsoort: 
In de volle grond, alle grondsoorten, voorkeur voor iets zurige grond. In een pot hortensia potgrond 
gebruiken. 
 
Hoogte: 
De laagblijvende roze hortensia wordt zo'n 60 hoog.  
 
Deze zaailing heeft een hoogte tussen de 30 en 40 cm en is ook leverbaar met een hoogte tussen de 

10 en 20 cm 
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Laagblijvende witte hortensia – hydrangea macrophylla Little White 
 
Voor wie: 
Ter herinnering aan een bescheiden iemand die wel aanwezig was. Hield van de kleur wit. Was 

vrienden met velen en wist harmonie in gezelschap te brengen. 
 
Kenmerken: 
De laagblijvende witte hortensia doet het uitstekend in een plantenbak (afmetingen 80 hoog, 60 diep 
en breed) en toont daar haar kleurenpracht jaar op jaar. Na de eerste twee jaar, terugsnoeien tot 10-
20 cm boven de aarde levert elk jaar weer een mooie bloemenpracht op, zeker als er wat 
hortensiamest gebruikt wordt en in een pot hortensia potgrond wordt gebruikt. In een pot regelmatig 
water geven, zeker in periodes van warmte of langere droogte. 
 
Plantplek: 
Halfschaduw, zon. Hoe zonniger de plek, hoe dorstiger deze laagblijvende witte hortensia is. 
 

Bloeiperiode: 
juni tot september. Knip uitgebloeide bloemen pas in het voorjaar af, ze beschermen nieuwe knoppen 
tegen vorst. 
 
Grondsoort: 
In de volle grond, alle grondsoorten, voorkeur voor iets zurige grond. In een pot hortensia potgrond 
gebruiken. 
 
Hoogte: 
De laagblijvende witte hortensia wordt zo'n 60 hoog.  
 
Deze zaailing heeft een hoogte tussen de 30 en 40 cm en is ook leverbaar met een hoogte tussen de 

10 en 20 cm. 
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Lichtgele pluimhortensia – hydrangea paniculata limelight 
 
Voor wie: 
Ter herinnering aan iemand die harmonieus in het leven stond. In de persoonlijke sfeer een rijk en vol 
leven heeft geleid en van de zomer hield, met de zon. Geel was een favoriete kleur. 
 
Kenmerken: 
De pluimvorm van de lichtgele, iets naar lichtgroen neigende bloemen van de lichtgele pluimhortensia 
zijn, zoals op de foto te zien ook in de avond een mooi aangezicht. De eerste twee jaar niet echt 
snoeien om de hortensia goed te laten wortelen. De lichtgele pluimhortensia paniculata Limelight zal bij 

goede verzorging rijkelijk gaan bloeien en zo een mooie zonnige herinnering gaan vormen. 
 
Bloeitijd: 
de lichtgele pluimhortensia bloeit van juni tot en met september 
 
Grondsoort: 
In principe alle grond soorten, voorkeur voor iets zurige grond. Wat bijmesten met hortensiamest doet 
hem goed. 
 
Plantplek: 
halfschaduw en zon zijn goede plantplekken. Hoe zonniger de plek, hoe dorstiger de lichtgele 

pluimhortensia is. 
 
Hoogte: 
Een gele pluimhortensia kan wel tot twee meter hoog worden. Echter, hoe minder hoog u hem laat 
uitgroeien, hoe groter de bloemen worden. Na twee jaar terugsnoeien in het voorjaar tot 20-30 cm 
boven de grond laat de lichtgele pluimhortensia elk jaar weer mooi uitkomen in haar bloemenpracht. 
 
De geleverde zaailing heeft een hoogte tussen de 40 en 60 cm en is ook iets kleiner verkrijgbaar 
(tussen de 30 en 40 cm). 
 
Foto: Sixflashphoto/CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) 
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Wit-roze pluimhortensia hydrangea paniculate Sunday Fraise 
 
Voor wie: 
Ter herinnering aan een zachtaardig iemand die wel in de zomer uitbundig kon zijn. Begin het leven 

onopvallend en liet een warm gevoel achter en bleef bij zichzelf gedurende het leven. 
 
Kenmerken: 
De mooie witte pluimvormige bloemen verkleuren tegen de eind van lange bloeitijd naar lichtroze.  De 
groei is compact en bossig, de bloemen worden niet heel groot maar zijn wel talrijk. Na twee jaar 
terugsnoeien tot zon 20-30 cm van de grond geeft elk jaar daarna een mooie bloemenpracht. 
Hortensiamest zo nu en dan vindt hij fijn. 
 
Bloeitijd: 
De Sunday Fraise bloeit van mei tot oktober . Laat uitgebloeide bloemen zitten tot de voorjaarsnoei. 
Deze beschermen nieuwe knoppen tegen de vorst. 
 

Plantplek: 
Halfschaduw tot zonnig. Hoe zonniger hoe dorstiger deze pluimhortensia is. 
 
Grondsoort: 
Alle grondsoorten, iets zurige grond voorkeur 
 
Hoogte: 
Deze hortensia wordt tot een meter hoog.  
 
De geleverde zaailing is 20 tot 40 cm hoog 
 
Foto: Wicki/Public Domain 
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 Paarsbruine fluweelhortensia – Hydrangea aspera Macrophylla 
 
Voor wie: 

Ter herinnering aan een zelfstandig, zachtaardig iemand die het redde zonder veel bemoeienis van 
buitenaf en daardoor geliefd was. Hield van donkere, maar ook lichtere kleuren. Iemand die wel wat 
plaats innam in zijn of haar leven. 
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Kenmerken: 
Deze hortensia heeft een lichtbehaard paars blad dat zacht, bijna fluweelachtig aanvoelt. De prachtige, 
grote, platte schermbloemen worden gevormd door vele kleine, vruchtbare, paarse bloemetjes in het 
midden met daarom heen aan de rand witte bloemetjes, die vlinders en bijen aantrekken. De 
fluweelhortensia kan wat breed uitlopen. Het is een sterke struik met grove takken.  De Hydrangea 
aspera kunt u in het vroege voorjaar snoeien. Het is aan te raden om 1 of 2 takken tot op de grond 
weg te knippen, kies hiervoor de zwakste takken uit. Indien de Hydrangea aspera al jaren lang niet 
gesnoeid is dan is de beste manier om de heester in vier jaar tijd te verjongen. Dit doet u door het 
eerste jaar een kwart van de takken tot op de grond weg te snoeien en het volgende jaar weer een 
kwart enz. 
 
Bloeiperiode: 

De fluweelhortensia bloeit van juli tot en met september 
 
Grondsoort: 
In principe alle grondsoorten. De fluweelhortensia gedijt goed op wat humusrijke grond (eventueel de 
grond hiermee verrijken). 
 
Plantplek: 
Schaduw of Halfschaduw. Constant in de volle zon verbranden de bladeren snel. 
 
Hoogte: 
De fluweelhortensia kan uitgroeien tot anderhalve meter.  

 
De geleverde zaailing is tussen de 30 en 40 cm hoog. 
 
Foto: Krzysztof Ziarnek, Kenraiz / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witroze eikenblad hortensia – hudrangea Quircifolia Munchkin 
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Voor wie: 

Ter herinnering aan iemand die van buitenaf teer en breekbaar leek, maar in wezen sterk en weerbaar 
was. Hield van de zomer. Bleef dicht bij zichzelf. 
 
Kenmerken: 
Deze hortensia groeit rechtop, bossig met vele opstaande grote witte pluimvormige bloemen die onder 
de invloed van de zon prachtig roze kleuren. De gelobde diepgroene bladeren, die in de herfst 
verkleuren tot diep mahonierood, lijken sterk op die van één van de sterkste bomen in een bos: de eik. 
De Hydrangea Quercifolia kun je in het voorjaar verjongen door een kwart van de takken weg te 
snoeien, pak de oudste takken. De uitgebloeide bloemen hoeft u pas in mei te verwijderen, tot die tijd 
geven ze nog bescherming tegen nachtvorst. 
 
Bloeiperiode: 

De witroze eikenbladhortensia bloeit van juli tot september 
 
Grondsoort: 
alle grondsoorten, voorkeur voor iets zurige grond 
 
Plantplek: 
Halfschaduw, zon 
 
Hoogte: 
Deze eikenbladhortensia groeit uit tot ongeveer 1 meter. 
 

De geleverde zaailing is tussen de 20 en 40 cm hoog 
 

 

 

 

 

 

 

 

Witte Kaapse jasmijn – Gardenia Crown Jewel 
 
Voor wie: 
Ter herinnering aan een veelzijdig persoon die juist door al die eigenschappen zeer geliefd was en 
daarmee herinnerd wordt. Hield van wit. 
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Kenmerken: 

De eigenschappen van de gardenia Crown Jewel: de dubbele bloemen en de winterhardheid, de heftige 
bloei en geurende bloemen heeft hij van zijn  ouders waaruit hij bij kruising is voortgekomen. De mooie 
witte dubbele bloemen, aantrekkelijk voor insecten, bloeien zowel op jong als oud hout. Als de witte 
Kaapse jasmijn wat te breed gaat uitlopen, kan hij in het voorjaar worden bijgesnoeid. 
 
Bloeitijd: 
De witte Kaapse jasmijn bloeit van juli tot september 
 
Plantplek: 
Zon of halfschaduw 
 
Grondsoort: 

Alle grondsoorten mits een beetje doorlatend. Zware kleigrond is niet geschikt voor de Gardenia Crown 
Jewel 
 
Hoogte: 
De witte Kaapse jasmijn wordt ongeveer 80 cm tot een meter hoog. 
 
De geleverde zaailing is nog echt klein: tussen de 5 en 10 cm. Zo kan u hem laten groeien hoe u wilt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groenblijvende Kaapse Jasmijn – Gardenia Kleim’s Hardy 
 
Voor wie: 
Ter herinnering aan een mooi iemand die zowel in moeilijke tijden zijn of haar mannetje stond als in 
fijne tijden zachtheid en vriendelijkheid gaf. 
 
Kenmerken: 

Twee kenmerken van de Gardenia Kleim's Hardy springen in het oog: tijdens de bloei de heerlijke 
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geurende witte bloemen en het groen blijven tijdens de winter.  In het voorjaar kunt u de jasmijn 

terugsnoeien. 
 
Bloeitijd: 
deze groenblijvende Kaapse jasmijn bloeit in mei tot en met juli en trekt dan door de heerlijke geur ook 
insecten aan 
 
Plantplek: 
Zon of halfschaduw 
 
Grondsoort: 
Alle grondsoorten op zware kleigrond na 
 

Hoogte: 
Ongesnoeid kan de groenblijvende Kaapse jasmijn tot 1 meter 25 uitgroeien. 
 
De geleverde zaailing is tussen de 10 en 20 cm en is ook iets kleiner leverbaar (tussen de 5 en 10 cm) 
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Kornoelje 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kornoelje Midwinter Fire – cornus sanguinea Midwinter Fire 

Voor wie: 
Ter herinnering aan iemand die juist in de winter van binnenuit warmte uitstraalde waardoor men 
graag in zijn of haar omgeving was. 

Kenmerken: 
Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' is bij uitstek geschikt voor de kleinere tuin. In het voorjaar krijgt 
deze Kornoelje frisgroene bladeren. Opvallende oranje-rode twijgen in de winter zijn dé grote 
sierwaarde. Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' is een bladverliezende tuinplant. 

Knip na de winter ongeveer 1/3 deel terug en knip om de drie jaar de oudste takken tot de grond af; 
hard terugsnoeien na de winter geeft veel nieuwe, jonge scheuten. Er zullen dan nieuwe twijgen 
ontstaan die feller van kleur zijn. 

Bloeitijd: Deze kornoelje bloeit in mei-juni 
 
Grondsoort: Alle grondsoorten 
 
Plantplek: Halfschaduw of zon. Hoe zonniger de Plantplek, des te roder worden de takken. 
 
Hoogte: De kornoelje Midwinter Fire kan uitgroeien tot 2 meter 50, maar kan ook korter gesnoeid 
prima gedijen.  

 
De geleverde zaailing is tussen de 30 en 50 cm hoog. 

Foto: Photo by David J. Stang / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)  
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Witte kornoelje – cornus alba elegantissima 
 

Voor wie: 
Ter herinnering aan iemand die de wintertijd fijn vond, door zijn aanwezigheid warmte uitstraalde van 
binnenuit. Wit was een kleur die paste. 
 
Kenmerken: 
Cornus alba 'Elegantissima' heeft opvallende, rode takken in de winter, maar bloeit daarvoor van mei-
juni met trosjes kleine, witte bloemetjes, die later uitgroeien tot witte bessen, die zeer aantrekkelijk 
zijn voor vogels. Deze witte kornoelje krijgt in het voorjaar groene bladeren met een onregelmatige, 
witte rand. Kornoelje is goed winterhard, de bladeren verkleuren in de herfst rood en vallen daarna af. 
 
Bloeitijd: De witte bloemen bloeien in de maanden mei en juni 

 
Grondsoort: alle grondsoorten, bij voorkeur geen kleigrond 
 
Hoogte: 
De witte kornoelje kan tot 2 meter uitgroeien.  
 
De geleverde zaailing is tussen de 30 en 40 cm hoog. 
 
Foto: Opioła Jerzy (Poland) / CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) 
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Krentenboompje – Amelanchier Lamarckii 

Voor wie: 
Ter herinnering aan iemand die tegen wat tegenwind kende en desalniettemin zeer vrijgevig was, ook 
al is de term ‘krent’ daar in tegenspraak mee. Wit was een favoriete kleur van deze persoon. Kon best 
uitbundig zijn in de bloei van zijn of haar leven. 

Kenmerken: 
De krentenboom is een kleine zuilvormige boom. De bloei is uitbundig in trossen en wit van kleur. De 
zwarte vrucht van deze zuilvormige krent vormt zich in augustus september. De soort is goed 
windbestendig. 

Bloeitijd: 
april-mei 

Grondsoort: 
alle grondsoorten, liefst wat kalkrijk 

Plantplek: 
Zon, halfschaduw 

Hoogte: 

Na 10 jaar is de het krentenboompje tot 5 meter hoog. Snoeien kan ook prima om het korter dan dat 
te houden.  

De geleverde zaailing is tussen de 80 en 100 cm hoog. 
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Magnolia’s 

 

 

 

 

 

Donkerroze magnolia – Magnolia Susan 

Voor wie: 
Ter herinnering aan een kleurrijk iemand, waar dat pas op latere leeftijd tot uiting kwam. Daardoor een 
mooi mens in de herinnering. 

Kenmerken: 
De donkerroze magnolia bloeit met grote banaanvormige donkerroze bloemen en trekt in de bloeitijd 

enorm de aandacht door deze kleurrijke bloemenpracht. Echter, zoals alle magnolia's laat de bloei 
enige jaren na aanplant op zich wachten. Maar dat wachten wordt dus zeker beloond. Snoeien is 
nauwelijks nodig, tenzij er storende takken uitsteken. Deze kunnen na de bloei gesnoeid worden. 

Bloeitijd: 

De donkerroze magnolia Susan bloeit normaalgesproken in april. 

Grondsoort: 
Alle grondsoorten, met voorkeur voor licht zurige grond. 

Hoogte: 
Deze donkerroze magnolia kan 3 tot 3 meter 50 hoog worden.  

De geleverde zaailing is tussen de 60 en 80 cm hoog. 
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Witte Stermagnolia – magnolia stellata 
 
Voor wie: 
Ter herinnering aan iemand die op latere leeftijd tot een ster uitgroeide zonder dat voor 

buitenstaanders opviel. Stevige persoonlijkheid die bij zichzelf bleef. 
 
Kenmerken: 
De magnolia stellata is een langzame groeier die pas na een paar jaar de prachtige stervormige witte 
bloemen laat zien. Deze magnolia , ook wel beverboom genoemd, is een compacte groeier en hoeft niet 
of nauwelijks gesnoeid te worden als hij mag uitgroeien tot de gemiddelde lengte van ongeveer 2 
meter. Het is een stevige plant die tegen een stootje kan. 
 
Bloeitijd: 
De witte stermagnolia bloeit van maart tot mei 
 
Plantplek: 

Halfschaduw en zon 
 
Grondsoort: 
Alle grondsoorten met voorkeur voor iets zurige grond 
 
Hoogte:  
Ongesnoeid groeit deze magnolia tot 2 meter uit.  
 
De geleverde zaailing is tussen de 40 en 60 cm hoog. 

Foto: Photo: Myrabella / Wikimedia Commons 
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Witroze magnolia – Magnolia Soulangeana 
 
   
Voor wie: 

Ter herinnering aan iemand, die op latere leeftijd tot volle bloei kwam, jarig was in de periode maart 
t/m mei of aan deze periode goede herinneringen had. Iemand die geen problemen had met de winter 
als jaargetijde. 
 
Kenmerken: 
Uiteindelijk kan deze magnolia wel 8 meter hoog worden en staat ook wel onder niet leuke naam 'valse 
tulpenboom'. Dat komt omdat de witte bloemen met lilaroze kern iets weghebben van tulpen. Er is wel 
wat geduld voor nodig om deze bloemenpracht te bewonderen want magnolia's bloeien pas na een paar 
jaar. Na de bloei verschijnt het leerachtige blad. 
 
Bloeiperiode: 
Áls deze magnolia eenmaal gaat bloeien is dat in maart t/m mei 

 
Plantplek: 
Zon halfschaduw 
 
Grondsoort: 
Alle grondsoorten 
 
Hoogte: 
Zonder snoei kan deze mooie magnolia wel 8 meter hoog worden, maar is ook goed korter te houden.  
 
De geleverde zaailing is tussen de 40 en 60 cm. 
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Klein blijvende Japanse notenboom - Ginkgo biloba Mariken 

 
Voor wie: 
Ter herinnering aan iemand met associaties in het Verre of Nabije Oosten, die bezig was met 
geneeskunst, een oersterk persoon die op latere leeftijd tot bloei kwam of heel lang een vol bloeiend 
bestaan heeft gehad. Iemand die zich overal thuis voelde. 

Kenmerken: 
De Ginkgo vindt zijn oorsprong in China. In de 9e eeuw is de boom geïmporteerd in Japan waar hij veel 
bij tempels werd aangeplant. Daar wordt hij dan ook tempelboom genoemd. In de 18e eeuw is de 
boom ook naar Europa en Noord-Amerika gebracht. Hier is de boom nu een bekende verschijning.  Aan 
de Ginkgo wordt een geneeskrachtige werking toegeschreven. Zogenaamde flavonglycosiden en 
terpeenlactonen in het blad zorgen voor een betere doorbloeding dat zijn uitwerking heeft tegen 

verschillende aandoeningen. Vooral heeft het een stimulerende werking van de hersenen en is 
zodoende een probaat middel tegen geheugenverlies en beginnende dementie. 

Deze kleine variant 'ginkgo biloba Mariken' is een bolboom en kan zelfs heel goed in een plantenbak 
gehouden worden. Het is zeer langzame groeier: na 10 jaar is er pas een meter groei te meten.  

Bloeitijd: 
Een ginkgo biloba zal pas na 20 tot 50 jaar iets van vruchten vertonen 

Grondsoort: 
Alle grondsoorten. 

Plantplek: 
Geen speciale eisen. Na verloop van tijd is deze boom zelfs brandbestendig. 

Hoogte: 
De Ginkgo biloba Mariken wordt na tientallen jaren rond de drie meter hoog en is dus prima ook 
geschikt voor kleinere tuinen. De geleverde zaailing is ongeveer 90 cm hoog 

Foto: Leonora (Ellie) Enking from East Preston, United Kingdom / CC BY-SA 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0) 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0
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Olijfboom – olea europaea 
 
Voor wie: 
Ter herinnering aan iemand die gezond een uitzonderlijk hoge leeftijd heeft bereikt en dat deed zonder 

al te veel hulp van buitenaf. Een olijftak staat symbool voor vrede en verzoening. 
 
Kenmerken: 
Een olijfboom groeit maar zeer langzaam, maar houdt dat gemakkelijk 100 jaar vol onder goede 
omstandigheden. Deze Europese variant geeft overigens niet-eetbare olijven. De olijfboom hoeft weinig 
verzorging, geef hem af en toe wat water en plant hem. Door de langzame groei zeer geschikt om te 
laten groeien in een plantenbak in mediterrane potgrond.  
 
Bloeitijd: 
De olijf heeft geen specifieke bloeitijd. 
 
Grondsoort: 

In een plantenbak (80 cm hoog, 60 cm breed en diep) mediterrane potgrond gebruiken. In de volle 
grond gedijt de olijfboom in elke soort grond. 
 
Plantplek: 
halfschaduw en zon. Hoe warmer de plek, hoe relatief sneller de olijfboom groeit. Als het erg hard 
vriest is afdekken of binnenzetten van de plantenbak aan te raden. 
 
Hoogte: 
De geleverde olijfboom is al rond 1 meter hoog. Dit omdat de olijfboom zeer langzaam groeit.  
(vorm-)Snoeien doet u in het vroege voorjaar, net na de vorst. 
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Geurende dieppaarse roos – rosa Rhapsody in Blue 
 
Voor wie: 
Een roos in het algemeen staat voor liefde, vreugde, geluk en genegenheid. De hartvormige blaadjes 
onder de roos (sub-rosa) hebben allen een betekenis richting liefde en vertrouwen. De doornen aan de 
roos staan symbool voor het gegeven dat het leven en liefde niet altijd over rozen gaat en de moeite 
doet die iemand bereid is te doen voor haar of zijn geliefde. 

Kenmerken: 
Een lust voor het oog, dat is wat je mag verwachten van deze sterk geurende roos met zijn mooie diep 
paars gekleurde bloemen en fijne geur, grijsgroen blad. De kleur verandert in de verschillende stadia 
van de bloei, blauwpurper naar purper, paars. Kan in een plantenbak (80 cm hoog, 60 cm breed en 
diep) gekweekt worden, maar ook als klimmer geleid worden tegen een muur, schutting of pilaar 

Bloeitijd: 
De Rosa Rhapsody in Blue bloeit van juni tot oktober. Snoei de roos in het voorjaar simpelweg terug tot 
ongeveer 15 centimeter en geniet het hele jaar door van een gezonde plant met een rijke bloei. 

Plantplek: 
Naast een plantenbak in de zon of halfschaduw 

Grondsoort: 
Alle grondsoorten, wat rozenmest in het voorjaar doet de geurende dieppaarse roos goed. 

Hoogte: 
De Rhapsody in Blue kan tot 2 meter 50 hoog worden. 

De geleverde zaailing is 10 tot 20 cm hoog 

Foto: Dmitriy Konstantinov / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0) 
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Geurende magentapaarse roos – rosa Blackberry Nip 
 
Voor wie: 
Een roos in het algemeen staat voor liefde, vreugde, geluk en genegenheid. De hartvormige blaadjes 
onder de roos (sub-rosa) hebben allen een betekenis richting liefde en vertrouwen. De doornen aan de 
roos staan symbool voor het gegeven dat het leven en liefde niet altijd over rozen gaat en de moeite 
doet die iemand bereid is te doen voor haar of zijn geliefde. 

Kenmerken: 
Deze mooie heerlijk geurende roos bloeit in een bossige struik waarbij de rozen dicht bij elkaar bloeien 
waardoor de mooi afsteken tegen het donkergroene blad. 

Bloeitijd: 
De Rosa Blackberry Nip bloeit van juni tot oktober. Snoei de roos in het voorjaar simpelweg terug tot 
ongeveer 15 centimeter en geniet het hele jaar door van een gezonde plant met een rijke bloei. 

Plantplek: 
Naast een plantenbak in de zon of halfschaduw 

Grondsoort: 
Alle grondsoorten, wat rozenmest in het voorjaar doet de geurende magentapaarse roos goed. 

Hoogte: 
De Blackberry Nip kan tot 1 meter 50 hoog worden. 

De geleverde zaailing is 10 tot 20 cm hoog 

Foto: HQ / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0) 

 

 

 



 
 

Kijk voor beschikbaarheid op de website www.levennahetleven.nl – De in de webshop vermelde prijzen zijn actueel. 

 

Sering 

 

 

 

 

 

Blauwbloeiende Amerikaanse sering – Ceanothus Impressus Puget blue 
 
Voor wie: 
Ter herinnering aan iemand die vooral zomers op zijn of haar best was en zich dan vooral mooi 
manifesteerde in de leefomgeving.  Hield van blauw. 
 
Kenmerken: 
Deze geurende blauwbloemige sering trekt daardoor ook vele insecten aan. De rijke bloei is een mooi 
gezicht. De ceanothus Puget Impressus Puget Blue staat ook bekend onder de naam Amerikaanse 
sering. Deze Amerikaanse sering is goed te houden in een plantenbak (hoogte 80 cm, breedte en 

diepte 60 cm) en doet het goed in ene kleine tuin doordat deze zomerbloeier ongeveer een meter hoog 
wordt. 
 
Bloeiperiode 
De Amerikaanse sering bloeit uitbundig in mei en juni 
 
Grondsoort: 
Alle grondsoorten 
 
Hoogte: 
Deze blauwbloeiende Amerikaanse sering groeit tot een meter hoog 

 
De geleverde zaailing is tussen de 20 en 40 cm hoog 
 
Foto: Calips / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) 
 

 

 

 

  



 
 

Kijk voor beschikbaarheid op de website www.levennahetleven.nl – De in de webshop vermelde prijzen zijn actueel. 

 

 

 

 

 

 

laagblijvende Amerikaanse sering – Ceanothus thrysiflorus Repens 

Voor wie: 
Ter herinnering aan iemand die weliswaar fysiek niet boven de massa uitstak maar wel in liefde voor 
anderen veel betekende en daardoor wat 'plek innam'. 

Kenmerken: 
Deze laagblijvende mooie blauwe sering wordt ook wel sikkelbloem of kruipsering genoemd. Kan prima 
in een plantenbak (afmetingen 80 cm hoog, 60 cm breed en diep) gehouden worden en in tuinen waar 
hij wat ruimte om zich heen heeft. De lichtpaarse bloemen geuren heerlijk tijdens de bloei en trekken 
daardoor ook insecten aan. 

Bloeitijd: 
Deze blauwe dwergsering bloeit in mei-juni. In het voorjaar na de vorst desgewenst wat bijsnoeien 

Grondsoort: 
Alle grondsoorten 

Hoogte: 
Deze sering wordt ongeveer 50 tot 60 cm hoog. 

De zaailing voor de ceanothus thrysiflorus Repens is tussen de 10 en 20 hoog. Er zijn nog twee grotere 

zaailingen beschikbaar: tussen de 20 en 40 cm en ook eentje tussen de 40 en 60 cm. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kijk voor beschikbaarheid op de website www.levennahetleven.nl – De in de webshop vermelde prijzen zijn actueel. 

 

 

 

 

 

 

Roodpaarse sering – syringa vulgaris Charles Joy 

Voor wie: 
Ter herinnering aan een zonnig en vrolijk iemand die uitbundig was, vooral in de zomer. Paars een 
mooie kleur vond en door deze bijzondere kleurvoorkeur boven de grijze middelmaat uitsteeg. 

Kenmerken: 
Deze lekker geurende sering doet het goed in een middelgrote tuin en een grote tuin. Kan uitgroeien 
tot 3 meter en daardoor een duidelijk aanwezige herinnering vormen. Deze sering verliest in de winter 
wel het blad, maar is zeker goed winterhard. De grote paarse bloemen kunnen zeer veelvuldig 
verschijnen tijdens de bloei, zeker bij goede snoei (zie bij 'Hoogte'). 

Bloeitijd: 
De paarse sering bloeit in mei-juni 

Grondsoorten: 
alle grondsoorten 

Plantplek: 
halfschaduw. zon 

Hoogte: 

De Charles Joly kan uitgroeien tot 3 meter hoog, maar is met snoei ook goed korter te houden. Na de 
bloei in juni kunt u het beste de vormverstorende scheuten wegknippen en de oude, uitgedroogde 
takken verwijderen bij deze paarse sering. Zodat er ruimte komt en voldoende licht is voor jonge 
nieuwe scheuten. 

De geleverde zaailing is tussen de 40 en 60 cm 
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Paarse sering – syringa provider Andenken an Lüdwig Spath 

Voor wie: 
Ter herinnering aan iemand die huiselijk geluk, nostalgie en/of onschuld uitstraalde. Iemand die van de 
zomer hield met diepe kleuren. 

Kenmerken: 
Mooie paarse bloemen die ook nog eens heerlijk geuren. Ook insecten weten daarom deze mooie 
bloemen te vinden.  In de winter verliest de sering haar blad, maar is wel winterhard. Na de bloei in 
juni kunt u het beste de vormverstorende scheuten wegknippen en de oude, uitgedroogde takken 
verwijderen bij de paarse sering. Zodat er ruimte komt en voldoende licht is voor jonge nieuwe 
scheuten. 

Bloeitijd: 
De paarse sering bloeit in mei en juni 

Grondsoort: 
De sering gedijt in alle grondsoorten 

Plantplek: 
halfschaduw en zon 

Hoogte: 
De paarse sering 'syringa vulgaris andenken an Lüdwig Späth' groeit uit tot 3 meter. 

De geleverde zaailing is tussen de 40 en 60 cm hoog. 

Foto: Kor!An (Андрей Корзун) / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) 
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Sierpeer - Pyrus calleryana Chanticleer 

Voor wie: 
Ter herinnering aan een 'toffe peer', die hield van de lichte kant van het leven. Iemand die prima alleen 
kon zijn en zich daarin gelukkig voelde. Voor iemand voor wie het vroege voorjaar de mooiste tijd van 
het leven was en tijdens het leven vrijwel nooit ziek was. 

Kenmerken 

Een peer hebben we allemaal wel eens zien bloeien. De sierpeer in bloei is één en al bloesem 
vergeleken bij de matige hoeveelheid bloemen die een gewone peer voortbrengt. De sierpeer is goed te 
gebruiken als solitair in een kleine en een middelgrote tuin. De sierpeer is een half groenblijvende 
boom uit China. Deze boom groeit met een vaasvormig opgaande kroon. 

Bloeitijd:  
De weelderige volle witte bloesem is te bewonderen in april-mei en is daardoor aantrekkelijk voor 
vlinders en bijen. 

Grondsoort:  
Alle grondsoorten 

Plantplek:  
halfschaduw/zon 

Hoogte: Ongesnoeid kan de sierpeer uitgroeien tot 8 meter, maar is goed korter te houden met de 
juiste snoei tot 4 a 5 meter.  
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De jonge boom die geleverd wordt is ongeveer 1 meter 50 hoog en wordt geleverd met twee 

boompalen en bijbehorend boomband. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sneeuwklokjesboom – Halesia monticola 

Voor wie: 
Ter herinnering aan iemand die het fijn vond dat de winter voor bij was. Teer- of fijngevoelig 
persoon die niet veel ziek was, ondanks dat het erop leek dat hij of zij niet altijd goed voor zichzelf 
zorgde. 

Kenmerken: 
Halesia monticola bloeit met prachtige zuiver witte sneeuwklokjes achtige bloemen. De herfstkleur 
van de sneeuwklokjesboom is felgeel. De sneeuwklokjesboom is een erg sterk soort, niet gevoelig 
voor ziektes en plagen. De Halesia is van nature een slordige groeier. Beperk u tot 
begeleidingssnoei in de winter bij vorstvrij weer. Verwijder dan bij deze tuinplant dubbele toppen, 
gebroken takken en schurende takken. 

Bloeitijd:  
mei-juni 

Grondsoort:  
Alle grondsoorten met doorlatende voedzame grond. 

Plantplek:  

Zon/half schaduw 

Hoogte:  
Na 10 jaar zonder snoeien ongeveer 15 meter. 

De geleverde zaailing is tussen de 80 en 100 cm hoog 
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Foto: Bloemen Halesia monticola  

(Cillas [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]) 

 

  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)
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Vlinderstruiken 

 

 

 

 

 

 

Blauwe Vlinderstruik- Buddleja davidii 'Empire Blue' 
 
Voor wie: 
Ter herinnering aan iemand die zich openstelde voor kwetsbare medemens en daardoor groeide en 
bloeide tijdens het leven. (Konings-)blauw was zijn of haar favoriete kleur. 
 
Kenmerken:  

De plant heeft zijn naam niet voor niets gekregen, de vlinderstruik is een echte vlinderlokker. Vooral de 
dagpauwoog, kleine vos en koolwitjes zitten er graag en lang nectar te drinken. In het zuiden van ons 
land is ook de koninginnenpage een regelmatige bezoeker. Minder bekend is dat de struik ook ’s nachts 
in trek is. De gamma-uil, een trekvlindertje uit Zuid-Europa is in juli met vele duizenden in Nederland 
aanwezig en overdag zie je ze ook al regelmatig vliegen. Als het donker wordt zijn ze rondom de 
bloeiende vlinderstruik bloemen te vinden. Deze nachtvlinder gaat er niet vaak echt op zitten, maar 
hangt er een beetje voor terwijl hij met zijn voorpoten probeert wat houvast te krijgen. Ondertussen 
verdwijnt de lange roltong diep in de bloem om er maar zoveel mogelijk voedsel uit te halen.  
 
U kunt de hele struik terugsnoeien op circa 50 tot 60 cm boven de grond. Zodra het warmer wordt 
ontwikkelen de nieuwe uitlopers van Buddleja davidii 'Empire Blue' zich snel. Alleen de uitgebloeide 

pluimen wegknippen in het seizoen zal verlenging van de bloei geven. De laatst bloeiende pluimen kunt 
u laten staan tot het volgende voorjaar zodat de plant niet zo kaal oogt. 
 
Bloeitijd: Juli-augustus. 
 
Grondsoort: Alle grondsoorten. 
 
Plantplek: Volle zon, niet te winderig. Vlinders zijn geen liefhebbers van veel wind. 
 
Hoogte: Een vlinderstruik wordt ongesnoeid rond de 2 meter 50 meter hoog. 
 
De geleverde zaailing is tussen de 20 en 40 cm hoog 
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Driekleurige vlinderstruik- Buddleja weyeriana Flower Power’ 

Voor wie: 
Ter herinnering aan een kleurrijk iemand die zich openstelde voor kwetsbare medemens en daardoor 
groeide en bloeide tijdens het leven. 

Kenmerken: 
Buddleja weyeriana 'Flower Power'' bloeit in de periode juni-augustus. De bloem komt eerst blauw op 
maar verkleurt dan langzaam naar oranje. De bloem is tijdens de bloeiperiode van juni tot augustus 
lila, oranje en paars. De plant heeft zijn naam niet voor niets gekregen. De vlinderstruik is een echte 
vlinderlokker. Vooral de dagpauwoog, kleine vos en koolwitjes zitten er graag en lang nectar te 
drinken. In het zuiden van ons land is ook de koninginnenpage een regelmatige bezoeker. 

U kunt de hele struik terugsnoeien op circa 50 tot 60 cm boven de grond. Zodra het warmer wordt 
ontwikkelen de nieuwe uitlopers van Buddleja weyeriana 'Flower Power'' zich snel. Alleen de 
uitgebloeide pluimen wegknippen in het seizoen zal verlenging van de bloei geven. De laatst bloeiende 
pluimen kunt u laten staan tot het volgende voorjaar zodat de plant niet zo kaal oogt. Winterhard. 

Bloeitijd: juli-oktober 

Grondsoort: 
In principe alle grondsoorten 

Plantplek: 
Volle zon, niet te winderig. Vlinders zijn geen liefhebbers van veel wind. 

Hoogte: Een vlinderstruik wordt ongesnoeid tussen de 200 en 250 cm hoog. 

De geleverde zaailing heeft een hoogte tussen de 20 en 40 cm. Er is ook een variant verkrijgbaar die 
10-20 cm hoog is. 
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Gele Bolvlinderstruik- Buddleja globosa 

Voor wie: 
Ter herinnering aan iemand die zich openstelde voor anderen zonder zichzelf daarbij te verliezen, war 
je op kon rekenen en daardoor geliefd. Geel was een lievelingskleur, niet een echt wintermens. 

Kenmerken: 
Hebben vrijwel alle soorten vlinderstruiken langwerpige bloemen, die op zich bestaan uit kleine 

bloemetjes, deze bolvlinderstruik heeft kenmerkende mooie ronde bolvormige bloemen. Maar hij is net 
zo aantrekkelijk voor vlinders als andere insecten als zijn soortgenoten. Alhoewel de gele 
bolvlinderstruik 's-winters groen blijft moet hij bij echt langdurige strenge winters afgedekt worden of, 
als hij in een plantenbak* gehouden wordt, beschutting hebben tegen de strenge kou. 
*afmetingen plantenbak: 80 cm hoog, 50 cm breed en diep 

Bloeitijd: 
juni tot augustus. In het voorjaar na de vorst snoeien tot circa 50-60 cm boven de grond. Alleen de 
uitgebloeide bloemen wegknippen in het seizoen kan het bloeiseizoen verlengen. Een niet gesnoeide 
vlinderstruik bloeit over het algemeen minder. 

Grondsoort: 
Alle grondsoorten 

Plantplek: 
Zon, maar niet te winderig. 

Hoogte: 
De gele bolvlinderstruik buddelja Globosa wordt 1 meter 50 hoog 

De geleverde zaailing is tussen de 20 en 40 cm hoog 
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Rode Vlinderstruik - Buddleja davidii 'Royal Red’ 

 
Voor wie: 
Ter herinnering aan iemand die zich openstelde voor kwetsbare medemens en daardoor groeide en 
bloeide tijdens het leven. Roodpaars was een favoriete kleur. 

 

Kenmerken:  
De plant heeft zijn naam niet voor niets gekregen, de vlinderstruik is een echte vlinderlokker. Vooral de 

dagpauwoog, kleine vos en koolwitjes zitten er graag en lang nectar te drinken. In het zuiden van ons 
land is ook de koninginnenpage een regelmatige bezoeker. Minder bekend is dat de struik ook ’s nachts 
in trek is. De gamma-uil, een trekvlindertje uit Zuid-Europa is in juli met vele duizenden in Nederland 
aanwezig en overdag zie je ze ook al regelmatig vliegen. Als het donker wordt zijn ze rondom de 
bloeiende vlinderstruik bloemen te vinden. Deze nachtvlinder gaat er niet vaak echt op zitten, maar 
hangt er een beetje voor terwijl hij met zijn voorpoten probeert wat houvast te krijgen. Ondertussen 
verdwijnt de lange roltong diep in de bloem om er maar zoveel mogelijk voedsel uit te halen. Snoeien 
kan ieder voorjaar. Er vormt zich dan een zogenaamd takkengestel dat ieder jaar opnieuw uitloopt. 
 
Bloeitijd: juli-september De bloemen van de ‘Royal Red’ zijn in tegenstelling tot de naam, niet echt 
dieprood, maar neigen eerder naar paars. 
 

Grondsoort: Alle grondsoorten. 
 
Plantplek: Volle zon, niet te winderig. Vlinders zijn geen liefhebbers van veel wind. 

 
Hoogte: Een vlinderstruik wordt ongesnoeid tussen de 200 en 250 cm hoog. 
 
De geleverde zaailing is tussen de 20 en 40 cm 

 
Foto: David J. Stang / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) 
 
 



 
 

Kijk voor beschikbaarheid op de website www.levennahetleven.nl – De in de webshop vermelde prijzen zijn actueel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roze Vlinderstruik - Buddleja davidii 'Pink Delight’ 

 
Voor wie: 
Ter herinnering aan iemand die zich openstelde voor kwetsbare medemens en daardoor groeide en 
bloeide tijdens het leven. Roze was een favoriete kleur. 

 

Kenmerken:  
De plant heeft zijn naam niet voor niets gekregen, de vlinderstruik is een echte vlinderlokker. Vooral de 
dagpauwoog, kleine vos en koolwitjes zitten er graag en lang nectar te drinken. In het zuiden van ons 
land is ook de koninginnenpage een regelmatige bezoeker. Minder bekend is dat de struik ook ’s nachts 
in trek is. De gamma-uil, een trekvlindertje uit Zuid-Europa is in juli met vele duizenden in Nederland 
aanwezig en overdag zie je ze ook al regelmatig vliegen. Als het donker wordt zijn ze rondom de 
bloeiende vlinderstruik bloemen te vinden. Deze nachtvlinder gaat er niet vaak echt op zitten, maar 

hangt er een beetje voor terwijl hij met zijn voorpoten probeert wat houvast te krijgen. Ondertussen 
verdwijnt de lange roltong diep in de bloem om er maar zoveel mogelijk voedsel uit te halen. Snoeien 
kan ieder voorjaar. Er vormt zich dan een zogenaamd takkengestel dat ieder jaar opnieuw uitloopt. 
 
Bloeitijd: juli-september 
 
Grondsoort: Alle grondsoorten. 
 
Plantplek: Volle zon, niet te winderig. Vlinders zijn geen liefhebbers van veel wind. 

 
Hoogte: Een vlinderstruik wordt ongesnoeid tussen de 200 en 250 cm hoog. 
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Witte Vlinderstruik - Buddleja davidii 'White Profusion' 
 
Voor wie: 
Ter herinnering aan iemand die zich openstelde voor kwetsbare medemens en daardoor groeide en 

bloeide tijdens het leven. Wit was zijn of haar favoriete kleur. 
 
Kenmerken:  
Buddleja davidii 'White Profusion' bloeit in de periode juli-augustus met witte pluimen. De plant heeft 
zijn naam niet voor niets gekregen. De vlinderstruik is een echte vlinderlokker. Vooral de dagpauwoog, 
kleine vos en koolwitjes zitten er graag en lang nectar te drinken. In het zuiden van ons land is ook de 
koninginnenpage een regelmatige bezoeker. Minder bekend is dat de struik ook ’s nachts in trek is. De 
gamma-uil, een trekvlindertje uit Zuid-Europa is in juli met vele duizenden in Nederland aanwezig en 
overdag zie je ze ook al regelmatig vliegen. Als het donker wordt zijn ze rondom de bloeiende 
vlinderstruik bloemen te vinden. Deze nachtvlinder gaat er niet vaak echt op zitten, maar hangt er een 
beetje voor terwijl hij met zijn voorpoten probeert wat houvast te krijgen. Ondertussen verdwijnt de 
lange roltong diep in de bloem om er maar zoveel mogelijk voedsel uit te halen.  

 
U kunt de hele struik terugsnoeien op circa 50 tot 60 cm boven de grond. Zodra het warmer wordt 
ontwikkelen de nieuwe uitlopers van Buddleja davidii 'White Profusion' zich snel. Alleen de uitgebloeide 
pluimen wegknippen in het seizoen zal verlenging van de bloei geven. De laatst bloeiende pluimen kunt 
u laten staan tot het volgende voorjaar zodat de plant niet zo kaal oogt. 
 
Bloeitijd: juli-augustus. 
 
Grondsoort: Alle grondsoorten. 
 
Plantplek: Volle zon, niet te winderig. Vlinders zijn geen liefhebbers van veel wind. 
 

Hoogte: Een vlinderstruik wordt ongesnoeid tussen de 200 en 250 cm hoog. 
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Zevenzonenboom – Heptacodium miconioides 

Voor wie: 
Ter herinnering aan iemand die veel kinderen had. Een laatbloeier met op die leeftijd opvallende 
mooie eigenschappen. Hield van de zomer maar ook de winter. 

Kenmerken: 
In september-oktober verschijnen er witte bloemen die druk bezocht worden door allerlei insecten. 
De bloemen van Heptacodium staan in de bladoksels van tegenovergestelde en geveerde bladparen. 
De kransen van de zevenzonenboom hebben vijf tot zes witte bloemen.  

Na de bloei verkleuren de kelkbladen paarsrood. In de herfst verkleuren de groene bladeren naar 
een gele tot paarse kleur. Heptacodium miconioides heeft een afbladderende decoratieve bast, 
welke licht van kleur is. De Heptacodium miconioides is volkomen winterhard. 

Bloeitijd:  
In augustus september verschijnen de witte bloemen in dichte pluimen 

Grondsoort:  

Alle grondsoorten. 

Plantplek:  
Zon/half schaduw. 

Hoogte na 10 jaar: 3 tot 5 meter.  

De zaailing heeft een hoogte van 50 tot 60 centimeter. 

 

 

 


