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“In de stad is het onder de grond bijna net zo druk als boven de grond. bij kavel 127 kun 
je een kijkje onder de grond nemen. Je ziet kabels en buizen. De inzenders van deze kavel 
laten zien dat je met de juiste keuze van het groen en materialen overal een prettige 
openbare ruimte kunt creëren.”

“In the city, it is nearly as busy underground as above the ground. At plot 127 you can 
see the cables and pipes under the surface and what can grow above. Our par ticipants 
are able to show you that with the right choice of plants and materials, you can create a 
pleasant public space anywhere.”

Meer informatie en een lijst met de gebruikte planten en materialen:
More information and a list of the plants and materials used: 
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  Trees - Bomen

Acer rubrum REDPOINTE® (‘Frank Jr.’)
Amelanchier lamarckii
Crataegus monogyna
Liquidambar styraciflua
Magnolia loebneri ‘Merrill’
Malus toringo ‘Brouwers Beauty’
Nyssa sylvatica
Parrotia persica ‘Vanessa’
Prunus cerasifera ‘Nigra’
Prunus serrula
Pterocarya rhoifolia KYOTO CONVENTION® (‘Bokravention’)
Quercus palustris ‘Green Pillar’
Sorbus ‘Dodong’
Tilia tomentosa ‘Brabant’
Ulmus minor VADA® (‘Wanoux’)
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  Shrubs - Heesters
Berberis buxifolia ‘Nana’
Buddleja ‘White Ball’
Buddleja FREE PETITE® BLUE HEAVEN® (‘Podaras 8’)
Cornus alba ‘Sibirica’
Cotinus coggygria ‘Royal Purple’
Hydrangea paniculata MELANGE® (‘Bokraplume’)
Hypericum inodorum BLACK GEM® (‘Kolmuni’)
Hypericum inodorum ORANGE GEM® (‘Kolmbeau’)
Mahonia ROTONDE® (‘Bokrarond’)
Osmanthus burkwoodii
Rosa (H) CRICKET® (‘Bokraruicri’)
Rosa (H) FLORIADE 2002® (‘Bokramar’)
Rosa (H) FLUSHING MEADOW® (‘Bokraflush’)
Rosa (H) MARATHON® (‘Bokrathon’)
Rosa (H) RALLY® (‘Bokrapolo’)
Rosa (H) RUGBY® (‘Bokrarug’)
Rosa (H) SHORT TRACK® (‘Bokratrack’)
Rosa (H) WESTZEIT® (‘Noa75800’)
Rosa STREET DANCE® (‘Boruistda’)
Sambucus nigra BLACK BEAUTY® (‘Gerda’)
Spiraea cinerea ‘Grefsheim’
Spiraea japonica ‘Dart’s Red’
Viburnum bodnantense ‘Charles Lamont’
Viburnum opulus ‘Compactum’
Weigela NAOMI CAMPBELL® (‘Bokrashine’)
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  Perennials - Vasteplanten
Achillea ‘Lilac Beauty’
Agastache ‘Blue Fortune’
Agastache rugosa ‘Alabaster’
Alchemilla mollis
Allium senescens
Allium tuberosum
Anaphalis triplinervis
Anemone hybrida ‘Honorine Jobert’
Anemone hybrida ‘Königin Charlotte’
Aster ageratoides ‘Ashvi’
Aster ageratoides ‘Asmoe’
Aster firkartii ‘Monch’
Astrantia major ‘Primadonna’
Calamagrostis acut. ‘Karl Foerster’
Campanula poscharskyana
Carex morr. ‘Ice Dance’
Centranthus ruber ‘Coccineus’
Clematis jouiniana ‘Praecox’
Deschampsia cespitosa ‘Tardiflora’
Echinacea purpurea ‘Alba’
Echinacea purpurea ‘Magnus’
Geranium ‘Rozanne’
Geranium cantabrigiense ‘Biokovo’
Geranium cantabrigiense ‘Cambridge’
Geranium macrorrhizum ‘Czakor’
Geranium pratense 
Geum ‘Scarlet Tempest’
Geum rivale
Helenium ‘Elibertus Griffioen’
Hemerocallis ‘Joan Senior’
Hemerocallis ‘Mauna Loa’
Hemerocallis ‘Sammy Russell’

Hemerocallis ‘Stella d’Oro’
Hemerocallis ‘Summer Wine’
Imperata cylindrica ‘Red Baron’
Kalimeris incisa ‘Nana Blue’
Kniphofia ‘Little Maid’
Kniphofia uvaria ‘Grandiflora’
Leucanthemum ‘Maikonigin’
Lythrum salicaria ‘Dropmore Purple’
Lythrum salicaria
Molinia arundinacea ‘Transparant’
Nepeta faassenii ‘Walkers Low’
Origanum ‘Rosenknupfel’
Panicum virgatum ‘Squaw’
Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’
Persicaria amplexicaulis ‘Lisan’
Persicaria amplexicaulis ‘Alba’
Persicaria amplexicaulis
Persicaria amplexicaulis ‘Pink Mist’
Phlomis russeliana
Pulmonaria longifolia ‘Diana Clare’
Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’
Salvia nemerosa ‘Caradonna’
Salvia nemerosa ‘Mainacht’
Salvia nemerosa ‘Schneeheugel’
Salvia pratensis
Sanguisorba officinalis
Sedum ‘Herbstfreude’
Silene dioica
Stachys officinalis
Verbena bonariensis
Waldsteinia ternata
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  Bulbs - Bollen
SPRING - VOORJAAR
Allium ‘Globemaster’
Allium ‘White Giant’
Allium christophii
Allium nigrum
Allium sphaerocephalon
Allium stipitatum ‘Mont Blanc’
Camassia cusickii
Camassia leichtlinii ‘Caerula’ 
Eremurus ‘Pinokkio’
Eremurus himalaicus
Eremurus robustus
Erythronium ‘Pagoda’
Fritillaria meleagris
Fritillaria persica  
Fritillaria persica ‘Ivory Bells’ 
Fritillaria raddeana
Gladiolus communis ssp. byzantinus
Narcissus ‘Dutch Master’
Narcissus ‘Fortune’
Narcissus ‘Frosty Snow’
Narcissus ‘Thalia’ 
Nectaroscordum siculum ssp. bulgaricum
Ornithogalum umbellatum

SUMMER - ZOMER
Canna ‘Vanilla Cream’
Crocosmia crocosmiiflora ‘Lucifer’
Crocosmia crocosmiiflora ‘Yellow Emberglow’
Crocosmia masoniorum
Dahlia ‘City of Leiden’
Dahlia ‘Bluetiful’
Dahlia ‘Dazzling Sun’
Dahlia ‘Drama Queen’
Dahlia ‘Ellen Huston’
Dahlia ‘Evanah’
Dahlia ‘Ferncliff Inspiration’
Dahlia ‘Fleurel’®
Dahlia ‘Garden Wonder’
Dahlia ‘Lizz Baaij’
Dahlia ‘Melody Fanfare’®
Dahlia ‘Missis Trucella’
Dahlia ‘Dakota’
Dahlia ‘Happy Days Cherry Red’ (HDCR23)®
Dahlia ‘Night Butterfly’
Dahlia ‘Red’ (G16-214)®
Eucomis bicolor
Eucomis vandermerwei®
Hymenocallis festalis ‘Zwanenburg’
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