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CHILIOTRICHUM diffusum
Een grijsbladig wintergroen struikje uit
de samengesteldbloemigenfamilie
(Asteraceae)met grijs rozemarijnachtig
blad en witte margrietvormige bloemen.
Afkomstig uit Zuid-Amerika, zeer goed
droogte- en zeewind verdragend, tot 1m.

HELICHRYSUM italicum
Op zuiderse stranden kun je deze aan
strobloemen verwante geurplant aantreffen: de curryplant gedijt immers
uitstekend in zand en nabij zee. De
wintergroene struik geeft een scherpe
kerriegeur af en wordt tot 40cm hoog.

LAVATERA maritima
Zoals alle kaasjeskruidachtigen (Malvaceae) gedijt ook deze halfheester uitstekend aan zee, en stelt daarbij deze
prachtige tweekleurige bloemen tentoon.
Deze lavatera wordt niet zo hoog als de
andere, ongeveer 1.5 m, en is
bladverliezend.

SALIX exigua

SPARTIUM junceum
Als andere bremsoorten reeds lang zijn
uitgebloeid staat deze Spaanse brem in
vol ornaat, en verspreidt daarbij een
sterke welriekende geur. Als
vlinderbloemige (Fabaceae) gedijt hij zeer
goed op zand en verdraagt de zilte
zeewind De ruim 2m hoge struik is
bladverliezend en bloeit tot in het najaar.

RHAPHIOLEPIS umbellata
Deze groenblijvende sierheester behoort
tot de rozenfamilie en heeft taai leerachtig blad. Van nature komt ze voor
aan de kusten van Korea en Japan;1.5m.

AMMOPHILA arenaria
Uiteraard behoort ook de helm tot ons
uitgebreid assortiment kustplanten :
met zijn wortelrhizomen is deze plant bij
uitstek geschikt om zand te fixeren. Ook
in een bak tegen een groene achtergrond
oogt dit buigzame sierlijke gras mooi.

Deze grijsbladige wilg heeft langwerpig
zilvergrijs blad en is zeer sierlijk; de
bladverliezende struik vormt uitlopers en
is daarom uitstekend geschikt om
aangeplant te worden op hellingen daar
het uitgebreide wortelgestel de bodem
fixeert. De wilg komt uit het westelijk
deel van Noord-Amerika, en is uiteraard
ideaal voor kustbeplanting.
Overigens zijn alle planten uit de
wilgenfamilie (Salicaceae) prima
kustplanten.

SOLANUM crispum ‘Glasnevin’
Zoals het bitterzoet waarmee het is
MYRICA pennsylvanica
verwant groeit deze wintergroene bloeiDeze aromatische kustplant groeit in
en leiheester uitstekend aan zee en in
Amerika op het strand; de amerikaanse
zand, met een overvloedige bloei, tot 3m. wasgagel heeft blauwgrijze bessen; 1.5m.
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Bupleurum fruticosum

Atriplex halimus

Baccharis halimifolia

De prachtig glanzend grijze zeemelde uit
de familie der ganzevoetachtigen
(Chenopodiaceae) weerstaat de ergste
stormen en zoutspray, en kan gerust op
de eerste lijn van het strand worden
geplant. De halfwintergroene struik
wordt tot 1.5 m hoog.

Forse struik afkomstig uit de zoutmoerassen van Noord-Amerika en
behorend tot de familie der samengesteldbloemigen (Asteraceae); halfwintergroen met decoratieve witte
bloemhoofdjes in het najaar. Gedijt
zowel in zand als op zware klei, en is
goed terug te snoeien, hoogte tot 3 m.

Crambe maritima

Elaeagnus x ebbengei

De zeekool die hier en daar nog in het
wild langs de Noordzeekusten groeit is
een bijzonder opvallende matgrijze vaste
plant met geurige witte bloemen uit de
kruisbloemigenfamilie (Cruciferae); 1m.

De groenblijvende olijfwilg blijft een vaste
waarde in ons sortiment : een prima
wintergroene haagplant met witte
bladonderzijde en sterk geurende witte
bloemen. Zoals bij de andere planten van
de duindoorn-familie (Elaeagnaceae) zijn
de bessen uiterst vitaminenrijk; Ook op
zand wordt de struik tot 3m hoog !

ESCALLONIA rubra
Deze groenblijvende bloeistruik is een
ideale haagplant aan de kust; de kleine
blaadjes zijn aromatisch en sterk, 1.5m.

De interessante schermbloemigenfamilie (Apiaceae) heeft nog heel wat
nieuwigheden in petto op sierplantengebied; deze struikvormige wintergroene
heester wordt ook wel goudscherm
genoemd en is verwant aan
doorwas(Bupleurum rotundifolium). De
plant laat zich weliswaar moeilijk kweken,
maar staat aan de kust best zijn
mannetje ! De bladeren zijn glanzend
groen; ook de schermvormige gele
bloemen zijn decoratief.
Deze attractieve struik wordt 1.5m hoog.

EPHEDRA gerardiana
De zeedruif is zo’n levend fossiel die men
hier en daar nog aan de Atlantische
kusten kan aantreffen. De taaie bladloze
groene stengels wijzen gezamenlijk 30cm
de hoogte in en maken de plant sierlijk.

EUONYMUS japonicus
Deze wintergroene plant is een van de
weinige zeewindverdragende planten die
zowel in volle schaduw als in zand gedijt.

LIGUSTRUM japonicum ‘Texanum’
Een taaie wintergroene haagplant met
sierlijke witte geurende bloemtros; 3m.

