
Plantenverkooplijst voor het Goede Doel: Hulphond Nederland  

Nog voorradige planten eind augustus 2020 

Wat er nog in de verkoop is van de planten van Thérèse 2020 

naam plant omschrijving  

Akelei 
Winky Crimson, de meeste zijn nu uitgebloeid, Zijn teruggeknipt 
en hebben weer fris goen. 

 

Cephalaria gigantea 

hoge mooie scabiosa achtige plant, heel zachtgeel (minder geel 
dan de foto), aantrekkelijk voor bijen/hommels 1 grote plant. 
Beschr. van Groenrijk: Reuzenscabiosa, familie van de 
Dipsacaceae. De bloemkleur is lichtgeel en de bloeitijd is van ca. 
juli t/m augustus. De bladeren zijn grijsgroen en ongeveer 40 
cm. hoog. De volwassen hoogte van deze vaste plant is ca. 175 
cm. Verdraagt een temperatuur tot -25 gr. C. De geadviseerde 
plantafstand is 45 cm. (3-5 st. per m2.) Plant voor een open 
ruimte. Zeer geschikt voor 'de tuin op het zuiden'. Verlangt een 
zonnige, warme plek op niet te arme grond  

Escallonia Donard 
seedling 

struik(je), heel zacht roze bloem, oersterk  
 

 

Ecallonia Red Dream 
of Pink Elle 

struik(je), met rozerode bloemen, oersterk 

 

Fatsia japonica 
Mooie grote vingerplanten, geschikt voor tuin, wintergroen, in 
winter niet in de zon. Grote pot 

 



Galvezia speciosa of 
Gambelia speciosa 

“Island Bush Snapdragon”  
kuipplant rode bloemen, lijkt op salvia 

 

Gladiolus Murielae of 
Acidenthera 
murielae 

Abessijnse gladiool met hangende witte kelken met donker 
hart, geurend 

 

Kruisbes stek  

Persicaria Red 
Dragon 

1 grote pol  

 

Salvia ananas 1 plant van 2019  

Vijg 1 plant van 2017  

Paprika’s   

 

 
 

Kruidenplanten van  
Gerard van der Knaap 

Ned. benaming enkele 

Gynnostemma pentaphyllum jiaogulan, onsterfelijkheidskruid  

Ipomoea batatas zoete bataat, oranje  

Lippia citriodora verveine, citroenverbena  

Mentha piperita Minttastic pepermunt  

Mentha spicata Maroccan Beauty Maroccaanse munt  

Mentha spicata Swiss Mint Zwitserse munt  

Ocimum basilicum Magic Sky Blue 
(ook decoratieve plant donker blad en 
paars/lila bloemen, heerlijke geur!!) 

kaneelbasilicum  

Origanum vulgare oregano   

Rosmarinus off Fast with Flavour rozemarijn  

Salvia off. Grower’s friend salvia  

Thymus vulgaris Precompa compacte thijm  

Overblijvende planten gaan naar de 
Tuin van de Voedselbank Vlaardingen 

  

 
 


