Actuele catalogus Kwekerij de
Morgen.
De lijst zal tijdens het seizoen steeds
worden aangepast aan het op de kwekerij
aanwezige sortiment.
De prijzen van de planten zijn te vinden op
het aanwezige steeketiket.
Vanaf 1oktober tot 1 april kunnen uit deze
lijst planten worden besteld. U kunt via
dirk@newgenerationplants.nl een offerte
vragen en uw bestelling doen.
Na akkoord van de offerte worden de
planten naar u opgestuurd. Voor verzenden
wordt het tarief van TNT post gehanteerd.
Voor verpakken wordt 5,00 per doos in
rekening gebracht. De factuur wordt per
mail naar u toegezonden.
VASTE PLANTEN
Prijzen: Op etiket.
Acanthus hybride Mornings Candle TM
Acanthus hungaricus White Lips
Achillea filipendulina
Achillea millefolium Peachy Seduction
Achillea millefolium Petra
Achillea millefolium Saucy Seduction
Achillea millefolium Strawberry Seduction
Aconitum carmichaeli Wilsonii
Actaea rubra
Actaea japonica Cheju-Do
Actaea simplex Carbonella
Actaea simplex Mountain Wave
Actaea simplex Prichard’s Giant
Actaea simplex Queen of Sheba
Agastache Blue Boa
Alchemilla mollis
Amsonia Blue Ice
Amsonia hubrichtii
Amsonia orientalis
Amsonia tabernaemontana
Anaphalis margaritacea var. yedoensis

Anemonen, schoonheden van de
nazomer.
Anemonen staan vaak alleen. Zijn deze planten
nu op impuls aangeschaft of zijn ze gewoon
moeilijk in combinatie te plaatsen ? Ik kan u
vertellen dat het eerste niet slim is geweest en
het tweede op te lossen is.

De herfstanemoon, zoals we die vaak zien is er
in een paar kleuren. Roze, purper en wit. Alle
vormen zijn voornamelijk kruisingen van 3
voorouders, te weten : A. Huphensis, A.
Vittifolia en A. Tomentosa. Een in het wild
gevonden kruising is A. Tomentosa
Robustissima, welke zeer sterk is, woekerd en
lichtroze bloeit.
Doordat de anemoon nogal lang leeft en vooral
aan landjepik doet, is het vaak de moordenaar
van zijn buurplanten. Hoe kan je nu zo’n wolf
in schaapskleren combineren. Onderzoek heeft
aangetoont dat de anemoon, in zijn natuurlijke
habitat, voorkomt tussen grassen die op
lichtglooiende hellingen tot in de bosrand
groeien. Deze bosranden zijn zonnig maar niet
heet. Als deze omstandigheid zich in de tuin
voordoet is het alleen maar speuren naar
planten die zich op dezelfde plek thuis voelen
en even duurzaam zijn.
Persicaria amplexicaulis is zo’n plant. Gezond,
sterk en lang bloeiend in nazomer en herfst,
maar ook nog in 3 kleuren te koop bij de
specialist. Als combinatiegras in open ruimte’s
kan Miscanthus maar ook Deschampsia en
Calamagrostis acutiflora worden gebruikt. Nu
is het zo dat de kleuren van Persicaria en
Anemone niet altijd even gemakkelijk te
combineren zijn. Het is dus een kwestie van
schilderen. De volgende combinaties zijn de
spijker op zijn kop.
Anemone Lorelei (zachtroze en grote
bloemen, 140cm) met Persicaria ampl. Border
Beauty ( rode slanke staarten 110cm) in open
ruimtes tussen Miscanthus sinensis Yunnan. In
de voorgrond kan Deschampsia cespitosa
Goldtau en Aster pyrenaeus Lutetia worden
toegepast.
Anemone Elegans (grote bloemen en
middenroze, 140cm) met Cimicifuga simplex
Mauntain Wave en Miscanthus sinensis Gansu
geven een luchtige en speelse hoge combinatie
waartussen de kleur van Persicaria ampl. High
Society prachtig tot zijn recht komt.
Tot slot de witte Anemone Honorine jobert in
combinatie met Persicaria ampl. Alba,
Deschampsia cespitosa Goldtau en lekker voor
de hoogte Calamagrostis Karl Foerster. Een
beetje geel in de gedaante van Helianthus
microcephalis met donkere stengels zal deze
combinatie een extra accent geven.
Op deze wijze combineren zorgt er voor dat de
nazomer voortduurt tot dat het blad van de
bomen begint te vallen.

Anemone huphensis forma alba
Anemone huphensis Splendens
Anemone hybr. Elegans
Anemone hybr. Honorine Jobert
Anemone hybr. Lorelei
Anemone hybr. Serenade
Anemona nemerosa Alba Plena
Anemone nemerosa var allienii
Anemone nemerosa var. Lipsiensis
Anemone Wild Swan
Anthemis tinctoria Lemon Maid
Anthemis tinctoria Sauce Hollandaice
Aquilegia vulgaris
Aruncus Guinea Fowl
Aruncus Johannifest
Aruncus Horatio
Aruncus Kneiffii
Asphodeline lutea
Aster ageratoides Eleven Purple
Aster ageratoides Harry Smith
Aster cordifolius Little Carlow
Aster cordifolius The Photograph
Aster divaricatus
Aster dum. Kassel
Aster frikartii Jungfrau
Aster lateriflorus Lady in Black
Aster lateriflorus Prince
Aster novi-angliae Barr’s Blue
Aster novi-angliae Helen Picton
Aster novi-angliae High Class
Aster novi-angliae James Richie
Aster novi-angliae Marina Wolkonsky
Aster novi-angiae Rosa Sieger
Aster novi-angliae Rubinschatz
Aster novi-angliae Scharlachglut
Aster novi-belgii Brigitte
Aster novi-belgii Fellowship
Aster novi-belgii Royal Ruby
Aster novi-belgie White Ladies
Aster pyrenaeus Lutetia
Aster rugulosis Asrugo
Astilbe Delft Lace
Astilbe Proffessor v/d Wielen
Astilbe Purpurlanze
Astilboides tabularis
Astrantia Buckland
Astrantia Roma
Astrantia major Lars
Astrantia major Margery Fish
Astrantia major Ruby Star
Babtisia australis
Babtisia Carolina Moonlight
Babtisia Starlight Prairieblues
Bergenia Bressingham Salmon
Bergenia Bressingham White
Bergenia Clare Maxine
Bergenia Eroica
Bergenia Herbstblute
Bergenia Pink Dragon Fly
Bergenia Schneekonigin

Bidens aurea Hanna’s Lemon Drop
Boltonia asteroides Snowbank
Brunera macrophylla
Brunera macrophylla Betty Bowring
Brunera macrophylla Sea Heart
Brunera macrophylla Silver Heart
Calamintha Nepeta Blue Cloud
Campanula alliariifolia Snow Dune
Campanula lactiflora Borderblues™
Campanula lactiflora Loddon Anne
Campanula ochroleuca Mevr. Vollenhoven
Campanula portenschlagiana Liselotte
Campanula poscharskyana Lisduggan Variety
Campanula poscharskyana Templiner Teppich
Catanance caerulea
Catanance caerulea Alba
Centaurea montana Jordy
Centaurea montana Violetta
Centranthus ruber Coccineus
Cephalaria gigantea
Ceratostigma plumbaginoides
Ceratostigma wilmotianum Forest Blue
Chaerophyllum hirsutum Roseum
Chelone obliqua
Chrysanthemum Dernier Soleil
Chrysanthemum Herbstbrokat
Clematis heracleifolia Cote d’Azur
Coreopsis Full Moon
Crambe orientalis Morning Snow ™
Crocosmia Lucifer
Crocosmia Star of the East
Cyclamen coum
Darmera peltata
Deinanthe caerulea Blue Wonder
Delosperma cooperi
Delphinium Augenweide
Delphinium Polarnacht
Digitalis Glory of Roundway
Disporum cantonense Night Heron
Doronicum plantagineum

Echinacea

Prachtige
composieten van de Amerikaanse prairie.
De belangrijkste soort voor onze tuinen is
Echinacea purpurea. Van deze soort zijn
veel cultivars in omloop, waarvan de een
beter is dan de andere. Als ontwerper van
tuinen en landschappelijke beplantingen
kies je voor de best te gebruiken cultivars.
Over smaak valt niet te twisten en daarom
is het vaak moeilijk het iedereen naar de

zin te maken. Wel kan worden gezegd dat
Echinacea over het algemeen een kort
leven heeft. De toppers kunnen tot 10 jaar
oud worden maar heel veel nieuwe niet
geteste variëteiten zullen vaak de 3 jaar
niet halen. Echinacea past in de sfeer van
droog grasland wat doorgeschoten is. Dit
grasland zal veelal grassen bevatten die pol
vormend zijn. Een goed voorbeeld is
Panicum virgatum. Aangezien Echinacea
niet tegen grote concurrentie kan , is het
raadzaam met laat opkomende planten te
combineren. De beste plek voor Echinacea
is een zonnige standplaats en een rijke niet
te zware kalkhoudende grondsoort die in
de winter niet te veel vocht vasthoud. Natte
en zure gronden zorgen in de winter voor
wortelrot.
De cultivars in ons sortiment zijn allen
goed te gebruiken tuinplanten waarmee die
specifieke sfeer, die je als ontwerper voor
ogen hebt, is te maken.
Echinacea purpurea Alaska®
Echinacea purpurea Magnus
Echinacea purpurea Picabella
Echinacea Summer Cloud
Echinops exaltatus
Echinops ritro Veitch Blue
Euphorbia griffithii Dixter
Euphorbia palustris Walenburgs Glorie
Epimedium Amber Queen
Epimedium Arctic Wings
Epimedium Bandit
Epimedium Flowers of Sulphur
Epimedium grandiflorum Lilafee
Epimedium grandiflorum Niveum
Epimedium grandiflorum Red Beauty
Epimedium per. Frohnleiten
Epimedium x rubrum
Epimedium Spinx Twinkler
Epimedium x versicolor Sulphureum
Epimedium warlyense Orange Konigin
Eupatorium altissimum Braunlaub
Eupatorium cannabinum Plenum
Eupatorium maculatum Red Dwarf ™
Eupatorium maculatum Riesenschirm
Eupatorium rugosum Chocolate
Filipendula purpurea Elegans
Filipendula Red Umbrellas
Filipendula rubra Venusta
Fuchsia magellanica Alba
Fuchsia magellanica Riccartonii
Gaura Whirling Butterflys

Sneeuwklokjes

Alleen losse planten.

West-Friesland is het land van sneeuwklokjes,
dat zie je meteen als je er in het voorjaar
doorheen rijdt. Waarom er hier zoveel van dit
leuke bolgewasje zijn te vinden heeft alles te
maken met gemak, handel en grondsoort.
Sneeuwklokjes zijn gemakkelijk te telen op
lichtbeschaduwde plaatsen, zoals windsingels
rond boerderijen welke in West-Friesland veel
voorkomen. Het rooien van de sneeuwklokjes
gebeurd van begin tot eind maart als de planten
blad hebben. Telkens worden er van 1 pol 2
stuks terug geplant zodat er na 3 tot 4 jaar weer
gerooid kan worden. Ze worden daarna bij de
handelaar, die deze ook rooit, op regels in
zandgrond uitgeplant. De boer heeft er dus
weinig werk aan. Bij de handelaar zullen de
planten verder uitgroeien totdat het blad
volledig is afgestorven, om daarna de rond
gegroeide bollen op te nemen, te sorteren, en
voor verkoop aan te bieden. West-Friesland is
als teeldgebied zeer geschikt omdat de bodem
lichte humusrijke klei bevat. Deze grondsoort
is doorlatend en toch vochtvasthoudend. De
sneeuwklokjes groeien hierin tot grote pollen
waarin soms wel 100 bolletjes kunnen zitten.
Het sneeuwklokje is een duurzaam bolgewasje
die op losse enigszins kalkhoudende grond
langdurig in de tuin kan blijven staan. Ze
kunnen goed worden gecombineerd met
Helleborus, Viola odorata en winterakonieten.
Ook kunnen ze in grassenborders worden
toegepast. Vooral als de grassen zijn
gecombineerd met Hemerocallis en sommige
soorten Hosta, zoals Hosta Tall Boy. De sfeer
zal landschappelijk, eenvoudig, maar toch
geraffineerd zijn.
Galanthus hybr. Dionysus
Galanthus hybr. Magnet
Galanthus hybr. Samuel Arnot
Galanthus nivalis
Galanthus nivalis Flore Pleno
Geranium Anne Thompson
Geranium Azure Rush
Geranium Ernst Pagels
Geranium Catherine Deneuve
Geranium x cantabrigense St Ola
Geranium maculatum Espresso
Geranium maculatum Vickie Lynn
Geranium nodosum Silver Wood
Geranium Orion
Geranium x oxonianum Maurice Moka ™
Geranium phaeum Album

Geranium phaeum Calligrapher
Geranium phaeum Lilly Lovell
Geranium Pink Penny
Geranium psilostemon
Geranium Rolffs Roys (Tiny Monster
Geranium sanguineum Album
Geranium sanguineum Glen Luce
Geranium sanguineum var. Striatum
Geranium soboliferum
Geranium sylvaticum Album
Geranium sylvaticum Mayflower
Geum Bell Bank
Geum Coppertone
Geum Cosmopolitan
Geum Flames of Passion
Geum Karlskaer
Geum Mai Tai
Geum Morning’s Hybrid ™
Geum Scarlet Tempest
Gillenia trifoliata
Gillenia trifoliata Pink Profusion
Helleborus argutifolius
Helleborus x nigercors Mornings Pride®
Helleborus orientalis Hybriden

Helenium.
Helenium of
zonnekruid staat
gelukkig weer
helemaal in de
belangstelling. Hoe
dit kan is voor mij
geen raadsel. Zonnekruid is een
langlevende plant voor bijna alle
grondsoorten en is gemakkelijk toepasbaar
in vele beplantingsvormen. Ook wordt
deze plant steeds meer als vervanger voor
de kort levende oranjerode Echinacea’s
gebruikt.
De laatste 10 jaar is er binnen het sortiment
van Helenium veel moois maar ook goeds
naar voren gekomen. Vroeger lag de keus
van goede variëteiten vooral bij een aantal
Duitse cultivars. Tegenwoordig zijn er
steeds meer stevige polvormende varianten
in omloop die van kwekers uit andere
regio’s, waaronder Nederland, komen.
De kleuren variëren van geel naar koper,
oranje en oranje rood naar bruinrood.
Lekker warm dus en daardoor prachtig in
de Indian-Summertuin.
Helenium Eldorado
Helenium Flammendes Katchen

Helenium Kupfersprudel
Helenium Meranti
Helenium Moerheim Beauty
Helenium Sahin’s Earley Flowerer
Helianthus Carina
Helianthus Lemon Queen
Helianthus microcephalus
Heliopsis helianthoides Asahi
Hemerocallis American Revolution
Hemerocallis Little Grappette
Hemerocallis Louis Manelis
Hemerocallis Lulaby Baby
Hemerocallis Lynn Hall
Hemerocallis Prairie Blue Eyes
Hesperis matronalis

Hosta
Hosta’s zijn slakkenplanten, daar zijn hele
volksstammen het over eens. Nu we dit
weten zult u zich afvragen waarom wij nog
steeds Hosta’s in onze lijst hebben. Door
het vele kruisingswerk is het soms moeilijk
te achterhalen wat de habitat van de ouders
is geweest. Bij de meer oorspronkelijke
vormen is dit wel het geval. Mijn advies
luid dan ook: Zet de oorspronkelijke
variaties in de tuin en de doorgekruiste
vormen in potten op het terras. In de
plantenvinder voor de lage landen
(tegenwoordig op internet te vinden) zijn
de oorspronkelijke variaties goed
weergegeven. Veel Hosta’s houden van
lichte schaduw, maar er zijn er ook die je
gerust in de zon kan plaatsen. De
specialist, dus niet het tuincentrum, kan
precies vertellen welke standplaats
geschikt is voor uw Hosta. Hosta’s kunnen
zeer oud worden, een goed voorbeeld is te
zien in de Keukenhof waar een groep
Hosta sieboldiana Elegans al meer dan
vijftig jaar onaangeroerd aanwezig is. Wij
gebruiken daarom Hosta’s op plaatsen
waar rust en bossfeer aanwezig is. Op deze
plaatsen kan je meestal ook de zanglijster
tegenkomen. Deze vogel heeft als
hoofdmeneu slakken. De natuur een beetje
werk laten verrichten is ons handelsmerk.
Je wordt er niet moe van en het geeft een
hoop voldoening.
Hosta Cherry Berry
Hosta sieboldiana Elegans

Hosta sieboldiana Francis Williams
Hosta tardiana Halcyon
Hosta Red October
Hosta Snowden
Hosta Striptease
Heuchera brizoides Scarlet Flame
Impatiens omeiana Ice Storm
Iris ensata
Iris foetidissima
Kalimeris incisa Alba
Kalimeris incisa Blue Star
Kalimeris incisa Madiva
Kalimeris mongolica Antonia
Kalimeris mongolica Mon Jardin
Kirengeshoma palmata
Knautia macedonica Summer Pastels
Kniphofia Alcazar
Kniphofia hirsuta Firedance
Kniphofia Mango Popsicle
Kniphofia Moonstone
Kniphofia Sunningdale Yellow
Kniphofia Rich Echoes
Lamium orvala
Lamium orvala Album
Lavandula officinalis Brabands Lust
Lavatera Chamallow
Lavatera Frederique
Leucanthemum maximum Becky
Liatris spicata Kobolt
Ligularia x palmatiloba
Ligularia Little Rocket
Limonium latifolium Violetta
Lobelia Hadspen Purple
Lobelia Ruby Slippers
Lychnis coronaria Alba
Lytrum salicaria Blush
Lytrum salicaria Zigeunerblut
Lytrum virgatum Swirl
Melittis melissophylum Royal Velvet Distinction

Monarda
Monarda of bergamot. Een prachtige plant
met een mooi winterbeeld. De meeste
vormen zijn kruisingen van twee soorten,
nl. Monarda didima en Monarda fistulosa.
De eerste staat vooral in de zomer op
vochthoudende humusrijke grond, de
tweede staat op een drogere iets zanderige
grondsoort. Nu is het redelijk moeilijk om
te achterhalen wat nu voor uw plant het
meest ideale grondmengsel is. Een facet
moet in ieder geval aanwezig zijn. De
Monarda groeit met uitlopers in de
bovenste centimeter van een mulchlaag.
De wortels van de plant zullen in de bodem
direct onder de mulchlaag hun voedsel

vinden. Belangrijk om te weten is, dat er
door vertering van de mulchlaag een zeer
compleet pakket voedingstoffen vrijkomt,
waaronder een vrij hoog kaliumgehalte.
Omdat de meeste voeding bij hogere
temperaturen vrij komt zal er vanuit de
natuurlijke basis minder of geen meeldauw
ontstaan als de plant in de zomer zijn
bloemen toont. Er zijn zeer gevoelige en
minder gevoelige variëteiten. Meestal zijn
de zwakkere vormen de gene waar de
wortelvorming niet krachtig genoeg van is,
waardoor onder bepaalde omstandigheden
het complete voedingspakket niet
opgenomen kan worden. De plant wordt
dan zwak en de meeldauwschimmel zal
toeslaan.
De selecties die in ons sortiment
voorkomen hebben zich bewezen door
sterk te zijn.
Monarda bradburiana
Monarda Cranberry Lace
Monarda Fishes
Monarda Gardenview Scarlet
Monarda Kardinal
Monarda Mohawk
Monarda Neon
Monarda On Parade
Monarda Pummel
Monarda Purple Lace
Monarda Raspberry Wine
Monarda Snow Queen
Monarda x tetraploid
Mukdenia rossii
Mukdenia rossii Karasuba
Nepeta govaniana
Nepeta faassenii Dropmore
Nepeta grandiflora Bramdean
Nepeta grandiflora Dawn to Dusk
Nepeta kubanica
Nepeta racemosa Walkers Low
Nepeta subsessilis
Nepeta subsessilis Laufen
Nepeta subsessilis Sweet Dreams
Nepeta subsessilis Washfield
Origanum Bristol Cros
Origanum Herrenhausen
Origanum Marchants Seedling
Origanum Rosenkuppel
Origanum rotundifolia Dingle Fairy
Origanum vulgare Thumbles
Ophiopogon planiscapus Niger

Paeonia
Pioenen, wie kent ze niet. Oersterke
planten die op voedselrijke kleiachtige
grond heel oud kunnen worden. Pioenen
komen van oorsprong uit een zeer groot
vindgebied wat loopt vanuit Europa tot in
China. De snijpioen of Paeonia lactiflora is
veruit de bekendste soort. Deze vind zijn
oorsprong in open grasvegetaties in China.
Met deze plant, die van oorsprong
enkelbloemig is, zijn veel kruisingen
gemaakt met andere soorten. Hierdoor is
het moderne sortiment pioenen, wat bij
sommige specialisten wordt aangeboden,
enorm. Veel kruisingen zijn gemaakt voor
de bloemproductie. Minder geschikt dus
voor tuingebruik. De zware bloemen van
deze variëteiten zullen vooral bij regen
sterk gaan overhangen. Opbinden is dan
noodzakelijk.
Voor tuingebruik zijn pioenrozen met iets
kleinere dubbele en enkele bloemen veel
geschikter. Als deze dan ook nog een
stevige bloemstengel bezitten; dan heb je
een zeer duurzaam te gebruiken tuinplant
in handen.
Op de kwekerijdagen van Bingerden in
2009 heb ik in de showborder laten zien
dat juist de tuinsoorten zeer geraffineerd
zijn te gebruiken met andere planten. De
combinatie met donkerrode Astrantia, de
zachtroze Filipendula purpurea Elegans en
de donkerrode Sanguisorba officinalis
Mornings Select, viel zeer in de smaak bij
het publiek. Tevens waren er 3 grassoorten
toegepast.
Niet alle pioenen zijn in een grasachtige
beplanting toepasbaar. Dit heeft alles te
maken met de herkomst van de soort. Op
de kwekerij kan hierover uitleg worden
gegeven.
Paeonia Garden Treasure (IT)
Papaver Central Park
Papaver Harlem
Papaver Marlene
Peltoboykinia watanabei
Penstemon digitalis Purple Towers
Perovskia Little Spire
Persicaria affinis Darjeeling Red
Persicaria amplexicaulis Alba

Persicaria amplexicaulis Blackfield
Persicaria amplexicaulis Border Beauty
Persicaria amplexicaulis High Society
Persicaria amplexicaulis Orange Field
Persicaria amplexicaulis Pendula
Persicaria amplexicaulis Rosea
Persicaria polymorpha
Persicaria Purple Fantasie
Persicaria virginica Lance Corporal
Phlomis russeliana
Phlox amplifolia Minnehaha
Phlox amplifolia Winnetou
Phlox Blue Paradice (pa)
Phlox Border Gem (Pa)
Phlox David’s Lavender (pa)
Phlox Elizabeth Arden (pa)
Phlox Jeana (pa)
Phlox Kirchenfurst (pa)
Phlox Minnie Pearl
Phlox Miss. Pepper (pa)
Phlox Rosalinda (pa)
Phlox Starfire (pa)
Phlox Sternhimmel(Pa)
Physostegia virginiana Vivid
Podophyllum hexandrum
Podophyllum peltatum
Polemonium Bressingham Purple
Polemonium caeruleum Hopleys
Polygonatum falcatum Variegatum
Polygonatum hybridum Weihenstephan
Potentilla Flamboyant
Pulmonaria angustifolia Blue Ensign
Pulmonaria Sissinghurst White
Pycnanthemum muticum
Rodgersia aesculifolia var. henrici Cherry Blush
Rodgersia hybr. Chocolate Wings
Rodgersia hybr. Hercules
Rodgersia hybr. Michelle Ploeger
Rodgersia pinnata Candy Clouds
Rodgersia pinnata Elegans
Rodgersia pinnata Die Anmutige
Rodgersia pinnata Die Schone
Rodgersia pinnata Die Stolze
Rodgersia pinnata Fireworks
Rodgersia pinnata hort. (alba)
Rodgersia pinnata Kupferschein
Rodgersia pinnata Maurice Mason
Rodgersia pinnata Superba
Rodgersia podophylla
Rodgersia podophylla Braunlaub
Rodgersia podophylla Rotlaub
Rodgersia podophylla Smaragd
Rodgersia purdomii Saarbrucken
Rodgersia sambucifolia Mountain Select
Rudbeckia fulgida Goldsturm
Rudbeckia laciniata Herbstsonne
Rudbeckia subt. Weathen Gold
Salvia hybride Amistad
Salvia guarantica Blue Enigma
Salvia Madeline

Salvia nemerosa Amethyst
Salvia nemerosa Blauhugel
Salvia nemerosa Caradonna
Salvia stepposa
Salvia uliginosa

Sanguisorba
Dit voor
tuingebruik vrij
nieuw
plantengeslacht
is sterk in
opkomst en zal
in de toekomst
mooie tuinplanten kunnen opleveren. De
kleuren van de pimpernelsoorten lopen van
wit via roze naar zeer donkerrood. Tevens
is er een mooie variatie in bloeiwijzen te
bespeuren. Hangende sliertvormige tot
staande aren zijn aanwezig maar we
kennen deze plant het beste met de ovaal
bolvormige bloeiwijzen die in grote getale
boven het samengestelde blad aanwezig
zijn. ‘De rode pimpernel’. Sanguisorba is
een familielid van de rozen, en dat zegt
genoeg. Het zijn sterke en langlevende
planten met mooi samengesteld blad.
Pimpernellen groeien bijna allemaal op
zonnige plekken en zijn dus goed
toepasbaar in combinatie met grassen. Het
selectiewerk binnen dit geslacht is nog niet
gedaan en er ontstaan steeds weer nieuwe
kruisingen tussen soorten. Wij van
Kwekerij de Morgen zijn zeer kritisch in
het selecteren en kiezen voor de best te
gebruiken selecties. Stevigheid en
bloeirijkheid zijn hierin belangrijke
selectiecriteria.
Sanguisorba Beetlewings
Sanguisorba Blacktorn
Sanguisorba Crimson Queen
Sanguisorba Daily Marble
Sanguisorba Lilac Squirrel
Sanguisorba officinalis Mornings Select™
Sanguisorba Pink Brushes
Sanguisorba tenuifolia Albiflora
Sanguisorba Mornings Vitrage ™
Scrophularia auriculata Variegata
Sedum Class Act
Sedum Indian Chief
Sedum Karfunkelstein

Sidalcea Midawioha
Sidalcea My Love
Sidalcea Wine Red
Solidago Golden Mosa
Stachys grandiflora
Stachys monieri Hummelo
Stachys officinalis Rosea
Symphitum grandiflorum Wisley Blue
Symphitum ibericum
Teucrium hircanum Paradise Delight
Teucrium scorodonia Crispum
Thalictrum actaeifolium Perfume Star
Thalictrum Anne®
Thalictrum Elin
Thalictrum delavayi Hinckley
Thalictrum Splendide
Thalictrum Splendide White
Thalictrum flavum Tucker Princess
Thymus praecox var. coccineus
Tiarella cordifolia Brandywine
Tiarella cordifolia Running Tiger
Tiarella Pink Sky Rocket
Tradescantia Barbell
Tradescantia Ocean Blue
Verbascum Jolly Eyes
Veronica longifolia Blue John
Veronica longifolia Zoë
Veronicastrum virginicum Album
Veronicastrum virginicum Erica
Veronicastrum virginicum Fascination
Veronicastrum virginicum Lavendelturm
Veronicastrum virginicum Pink Glow
Veronicastrum virginicum Red Arrows
Veronicastrum virginicum Temptation
Viola odorata Konigin Charlotte

KRUIDEN (nieuw en biologisch)
Sinds 2010 worden er op Kwekerij de
Morgen kruiden in potten gekweekt. Er is
een bruikbaar maar wisselend sortiment
aanwezig.
AARDBEIEN
Fragaria Flamengo
Fragaria Frau Mieze Schindler
Fragaria Lambada
Fragaria Mara des Bois
Fragaria Maxim

GRASSEN
Sinds kwekerij de Morgen bestaat worden
er grassen gekweekt. Onze visie van
destijds, waarin we vonden dat grassen

eigenlijk gewone tuinplanten zijn, is
inmiddels bewaarheid geworden. Tot
ongeveer 1996 waren grassen moeizaam
aan de man te brengen. Een klein
liefhebbers publiek zag dat het een
toegevoegde waarde had om grassen toe te
passen in de tuin. In 1996 kwam Michael
King met het boek Prachtig Gras dat hij
samen met Piet Oudolf had geschreven.
Vanaf dat moment keken tuinbladen en
trendzoekers naar de nieuwe ontwikkeling.
Voor het grote publiek werden grassen een
bekende verschijning zonder te weten hoe
je deze plantensoort zou kunnen toepassen.
Het gevolg hiervan liet zich raden. Grassen
werden toegepast als siergras in
grindbedden (Miscanthus), als
vakbeplanting zonder andere planten
(Pennisetum) en als bodembedekker
(Carex). Pas vanaf 2002 werd het voor het
grote publiek echt zichtbaar dat er een
nieuwe stroming was. Vaste planten en
grassen aanplanten in een ecologisch
geheel. Onze tuin op de Floriade van 2002
Natural Colors and Metal heeft zichtbaar
gemaakt wat er onder het maaiveld al jaren
aan het borrelen was. Ontwerpen vanuit de
natuurlijke basis, met als resultaat een
beplantingsvorm waarin de biodiversiteit
van het insectenleven wordt vergroot, het
onderhoud wordt verminderd en de
beleving wordt verhoogt. Grassen zijn nu
niet meer weg te denken uit de tuinwereld.
De mooiste ontwikkeling is dat deze
plantensoort samen met andere sterke vaste
planten een steeds groter aandeel gaat
nemen in het openbaar groen.
Gemeentelijke overheden beginnen te
beseffen dat deze manier van
plantengebruik een grote besparing van
onderhoudskosten en meer natuur oplevert.
Achnatherum brachytricha
Ammophylla breviligulata
Calamagrostis x acutiflora Eldorado
Calamagrostis x acutiflora Karl Foerster
Calamagrostis x acutiflora Overdam
Chasmantium latifolium

Carex Ice Dance
Carex morrowii Variegata
Deschampsia cespitosa Goldtau
Eragrostis spectabilis
Festuca mairei
Hakonechloa macra
Hakonechloa macra Albo-Striata

Luzula nivea
Luzula pilosaIgel
Luzula sylvatica Tauern Pass
Miscanthus floridulis Aksel Olsen
Miscanthus floridulis Jubilaris
Miscanthus sinensis var. purpurascens
Miscanthus sin. Hybr.
- Anhui
- Copperfield
- Dronning Ingrid
- Flammenmeer
- Henan
- Little Zebra
- Morning Light
- Vanilla
- Yunnan
Molinia caerulea ssp. arundinacea
- Karl Foerster
- Lady’s Charm
- Tickleblade
- Windspiel
Molinia caerulea
Dauerstrahl
Heidebraut
Heidezwerg
Moorhexe
Overdam
Poul Petersen
Nassella tenuissima Ponytails
Panicum virgatum Cardinal
Panicum virgatum Cloud Nine
Panicum virgatum Northwind
Panicum virgatum Rotstrahlbush
Panicum virgatum Squaw
Panicum virgatum Shenandoah
Pennisetum alopecuroides Cassian’s Choice
Pennisetum alopecuroides Hameln
Pennisetum alopecuroides Magic
Pennisetum alopecuroides viridescens

Pennisetum alopecuroides Woodside
Pennisetum orientale Fairy Tails
Pennisetum orientale Flamingo
Sesleria autumnalis
Sesleria nitida
Spodiopogon sibiricus Westlake
Sporobolus heterolepis
Stipa gigantea

VARENS
Adianthum venustum
Asplenium trichomanes
Athyrium felix-femina Lady in Red
Athyrium nipponicum Red Beauty
Athyrium otophorum Okanum
Cheilanthus lanosa
Dryopteris championii
Dryopteris felix-mas Barnesi
Dryopteris felix-mas Linearis Polydactylon
Onoclea sensibilis
Osmunda regalis Purpurescens
Phylittis scolopendrium
Polypodium vulgare
Polystichum aculeatum
Polystichum makinoi
Polystichum munitum
Polystichum polyblepharum
Polystichum setiferum Plumosum
Polystichum setiferum Plumosum Densum
Woodsia obtusa
Woodwardia fimbriata

Bobby James
Bonica Climbing
Clair Matin
Clg. Red Flame
Ghislaine de Feligonde
Guirlande d’Amour
Guirlande d’Amour Rose
Heidelberg
Ilse Krohn Superior
Laguna
Lichtkönigin Lucia
Lykkefund
Moonlight-Kordes
Paul’s Himalaya Musk Rambler
Penny Lane
Schneewalzer
Stanwell Perpetual
Veilchenblau
Westerland
Zephirine Drouhin
Muskus hybriden
Buff Beauty
Kathleen
Penelope
Chinese rozen
Marie Pavic
Oude rozen, met herbloei
Comte de Chambord
Ferdinand Pichard
Jacqueline du Pré
Mrs. John Laing
Souvenir du Docteur Jamain
Trigintipetala (Konzalic)

ROZEN

Heesterrozen

Park rozen

Arvensis ( heggenroos )
Fortuna
Lavender Dream
Mozart
Schneekonigin
Sedana
White Fleurette

Rhapsody in Blue
Rokoko
Polyantha rozen
Burgundy Ice
Engelse rozen

Rimpelrozen (rugosa)

Geoff Hamilton
Kew Gardens
William Shakespeare 2000

Blanc Double de Coubert
Moje Hammarberg
Rotes Meer
Rugelda

Klim rozen

Theehybriden

Blush Noisette

Blue River

Dainty Bess
Mrs. Oakley Fisher

Duurzaam tuinieren.
In de laatste catalogus, van mijn hand,
welke in papieren vorm in 2002 werd
uitgebracht, had ik mijn bedenkingen over
de branchevervaging naar voren gezet.
Nu ruim14 jaar later het nieuwe duurzame
tuinieren met hulp van de natuur bij een
steeds grotere groep mensen begint aan te
slaan komt naar voren dat het tuincentrum
gewoon een winkel is waar je als
beginnende tuinbezitter weinig kunt leren.
De nieuwe visie die al jaren wordt
uitgedragen door mijzelf en een stel andere
creatieve ontwerpers heeft er voor gezorgd
dat de verkoop van onzin voor tuingebruik
daarom op zijn retour is geraakt.
Hoe ziet de toekomst voor
plantenliefhebbers en mensen die op zoek
zijn naar een meer duurzame situatie er nu
uit?
Het tuincentrum als winkel zal niet
verdwijnen maar de vraag naar ontwerpers
die een duurzaam plan kunnen bedenken,
met een milieuvriendelijke achtergrond en
een toegespitst onderhoudsplan, zal nog
steeds toenemen. Ontwerpers hebben de
laatste jaren laten zien dat je met een
ecologische beplanting veel beleving kan
bereiken en juist de onderhoudskosten voor
arbeid kan verminderen.
Het voorjaarsonderhoud van de tuin zal
meer en meer door professionele
tuinmannen gedaan worden. Materiaal
voor vervanging en kleine
tuinveranderingen zullen door deze
mensen niet bij het tuincentrum worden
aangeschaft. En nu we zien dat duurzaam
langer mee kan zal ook het aanschaftempo
van onderhoudsmateriaal voor de tuin
omlaag gaan.
De reactie van de consument zal steeds
meer zichtbaar worden.

Voor de jonge nieuwe tuinbezitter zijn
tuinen met straatwerk, gazon en hagen of
schuttingen zeer duurzame tuinen die
zonder veel vakkennis zijn te onderhouden.
Het gazon vraagt hierin de meeste
onderhoudsuren.
In dit soort tuinen is weinig beleving
waardoor een groeiende groep van deze
tuinbezitters op zoek gaat naar een meer
belevenswaardige invulling van de tuin.
Om tussen de drukte van alledag toch die
tuinbeleving te krijgen maar met veel
minder onderhoud is het een idee de
terrasruimte te vergroten. Het gazon weg te
laten en in deze ruimte een ecologische
beplanting te plaatsen. Zo’n beplanting
geeft ten opzichte van het gazon al gauw
een onderhoudsbesparing van 60%. De
belevingswaarde zal met het gebruik van
kleurige planten sterk toenemen. Tevens
wordt de tuin meer gewaardeerd door
vogels, vlinders en bijen.
Voor deze consumenten is er nu de
groeiende mogelijkheid om een goede
ontwerper in de hand te nemen.
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Ecological Planting Design
Ontwerp van functioneel ingerichte
tuinen en ecologische beplantingen.

