10X DROOGTETOLERANTE PLANTEN
Onze zomers kennen steeds drogere periodes. Naast het gebruik van een regenton, zijn er meer manieren om
bewust met water om te gaan. Bijvoorbeeld door het aanplanten van mooie bloeiers met grotere overlevingskans
bij een hittegolf. Stichting Steenbreek heeft tien soorten voor je samengesteld.
ALLIUM
SIERUI

CAMPSIS
TROMPETKLIMMER

Sieruien zijn bloembollen die in het voorjaar

Deze tropisch ogende klimplant houdt van

als vuurwerk tussen andere planten door

zon en warmte, maar is goed winterhard.

tevoorschijn schieten. De paarse of witte

Hij klimt in stevige pergola’s en - met hier

kogelronde bloeiwijzen lokken veel insecten.

en daar een steundraad – ook tegen muren.

CEANOTHUS THYRSIFLORUS VAR. REPENS
KRUIPENDE AMERIKAANSE SERING

CHOISYA ‘AZTEC PEARL’
CHOISYA

Deze lage brede struik krijgt in juni

Bolronde struik tot 1 m doorsnee met fijn

prachtige helderblauwe bloemen.

ingesneden blad dat ’s winters groen blijft

Het glanzende donkergroene blad is

en kruidig geurt. Bloeit wit in mei, en later

wintergroen. Staat graag op een

in de zomer vaak nog een keer.

beschutte, warme (en droge) plek.

GLEDITSIA TRIACANTHOS
GLEDITSIA

GERANIUM MACRORRHIZUM
OOIEVAARSBEK

Bomen met fijn blad en meestal een

Tuin-Geraniums zijn uitstekende bodem-

luchtige open kroon. De kleine ‘Globosa’

bedekkers die lang bloeien en onkruid

en ‘Elegantissima’ en de geelbladige

prima onderdrukken. Zet ze in de volle

‘Sunburst’ worden vaak op de doornloze

zon of beschaduwd naast of onder

onderstam ‘Inermis’ geënt.

andere planten.

HYPERICUM X INODORUM
KORAALHERTSHOOI

LAVANDULA
LAVENDEL

De bes-hypericum zie je vaak in boeketten,

Zoals veel kruiden uit het Middellandsezee-

maar is ook een gemakkelijke droogtetolerante

gebied is lavendel goed droogtebestendig.

tuinplant. Bloeit geel en is in allerlei

Heerlijk geurend en prachtig paars bloeiend.

verschillende beskleuren verkrijgbaar.

NEPETA FAASSENII ‘SIX HILLS GIANT’
KATTENKRUID

SEDUM ‘HERBSTFREUDE’
VETKRUID

Niet alleen katten, maar ook bijen en

Zeer bekende vetplant van 60 cm hoog,

hommels zijn dol op de geur van katten-

bloeit in september met roze bloemen waar

kruid. Een uitstekende bodembedekker die

vlinders dol op zijn. Ook andere Sedum

onkruid onderdrukt en lang paars bloeit.

soorten zijn erg goed droogtebestendig.

Bron: https://steenbreek.nl/plantenlijsten/

Samen zorgen voor een groene, klimaatbestendige en gezonde leefomgeving
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