
 

    

Gegevens klant 

 

Naam    Corné  Boogaard 

Plaats   Dordrecht 

Opdracht 

Workshop: gezamenlijk ontwerpen en inrichten van een bijvriendelijke tuin.  

Plan van aanpak 

Gedurende de workshop hebben wij gezamenlijk het ontwerp van de tuin 

opgesteld rekening houdend met voornamelijk de volgende 10 wensen: 

1. Voldoende ruimte voor de bijenkasten; 

2. Voldoende ruimte voor drachtplanten rondom de bijenkasten t.b.v. 

de bijenvolken; 

3. Moestuingedeelte met fruitbomen en struiken; 

4. Behoud van uitzicht over de waterkant; 

5. Grasveld (verwildering) t.b.v. de hond; 

6. Boom/bosrand t.b.v. privacy ter hoogte van huisartsenkant; 

7. Haag/bosrand t.b.v. beveiliging ter hoogte van parkeerplaatskant; 

8. Groene afscheiding parkeergedeelte achter i.v.m. privacy 

voorbijkomende sporters; 

9. Behoud schuren; 

10. Hergebruik bestrating. 

Qua plantenkeuze hebben wij de plantenkeuze teruggebracht naar 

hoofdzakelijk drachtplanten die zowel een nectar- als pollenwaarde 

hebben van (beiden) tenminste een drie op de schaal van 1 tot 5. Deze 

drachtplanten leveren voldoende voedsel aan de bijenvolken. Daarbij is 

de wens uitgesproken om over het gehele jaar zoveel mogelijk voedsel aan 

te kunnen bieden.  

Uitwerking 

Het plan  van aanpak heeft geleid tot de volgende producten: 

 Dit naslagwerk op hoofdlijnen; 
 Het ontwerp van de tuin met nummering van de plaatsen waar de 

planten komen; 
 Het plantenboekje met relevante informatie over o.a. snoeiperiode 

etc. per plant; 
 De beplantingslijst met planten, aantallen en geschat aantal 

vierkante meter dan wel strekkende meter (hagen). 

 

 



 

Lange zijde – zijkant huisartsenpost (bomen & heesterborder) 

 Bomen tot maximaal 6 meter; 

 Heesters tot maximaal 1,5 meter; 

 Bomen bij voorkeur bolvormig i.v.m. direct vormen van een groene 

wand; 

 Heesters komen onder de bomenrand als extra privacy rand vanwege 

niet dekkende beuk (winterperiode); 

 Heesters worden in groepen geplaatst en niet gemixt. De wens 

bestaat om over het geheel een rustig tuinbeeld te creëren met zeer 

afwisselende bomen en heesters. 

TIP: probeer hoogstammige varianten te kopen i.v.m. de heesters eronder. 

En als ze daarbij meerstammig zijn, zul je naar verwachting eerder de 

gewenste breedte ingaan.  

Bomen lange zijde (genummerd 1  tot en met 8) 

1. Rhus typhina ‘Dissecta’    2. Gleditsia Triacanthos Elegantissima 

(2,5 a 3,5 mtr)            (4,5 a 6 mtr) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cornus Mas     4. Prunus cerasifera nigra  

(5 a 6 mtr)         (6 a 8 mtr) 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Koelreuteria Paniculata   6. Sorbus astrid   

     (5 a 6 mtr)          (4 a 5 mtr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Sorbus aucuparia is ingeruild voor de Sorbus Astrid. De Astrid variant 

wordt 4 a 5 meter hoog, piramidaal, terwijl de uitgezochte aucuparia 

richting de 10 a 15 meter gaat.  Het plantenprogramma gaf rond de 6 meter 

aan,  mijn bomenencyclopedie van de bomenkweker Van den Berk geeft de 

hogere maten door. De informatie uit de encyclopedie krijgt de  voorrang.              

7. Malus Royalty    8. Salix fragilis bullata 

     (4 a 6 mtr)                   (4 a 6 mtr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Salix Babylonica ‘Bijdorp’ is ingeruild voor de Salix Fragilis Bullata. De 

Bijdorp wordt wel 10 tot 15 meter volgens mijn bomenencyclopedie van de 

bomenkweker Van den Berk, dit in tegenspraak tot het plantenprogramma 

op de laptop. De bullata juist 4 tot 6 meter, de gewenste hoogte, en deze 

wordt erg breed. Mooi voor in de hoek.  

 

 

 



 

De Malus Royalty is een nieuw voorstel. Dit omdat de 

volgende bomen volledig zijn afgevallen uit de verdere 

doorselectie:  Castanea sativa glabra,  Tetradium 

daniellii   en Robinia pseudoacacia ‘Frisia’.  Ook hiervoor geldt dat ondanks 

dat in mijn plantenprogramma aangegeven wordt dat deze bomen maximaal 6 

meter worden, ik op basis van mijn bomenencyclopedie constateer dat deze 

bomen wel richting de 12 a 25 meter gaan. Wil je één van deze wel opnemen, 

stem dan goed met de kweker af wat de precieze groeiverwachtingen zijn.  

Aantallen : 

het voorstel is om van iedere boom 1 exemplaar te kopen. In de 

beplantingslijst heb ik dit verwerkt.  

Let op! 

In het plantenboekje en de beplantinglijst zijn: 

- nummer 6 Sorbus Astrid; 

- nummer 8 Salix Fragilis Bullata  

niet opgenomen. Deze varianten zijn niet opgenomen in mijn uitgebreide 

software plantenlijst, maar zeker wel verkrijgbaar bij Nederlandse 

kwekers, zoals Van den Berk. 

Heesters lange zijde (genummerd 1a  tot en met 8a) 

 Heesters die gegroepeerd onder de bomen worden geplant. Enige 

verwildering is geen probleem indien een groene muur gewenst 

is/blijft. Anders middels snoei heesters op hoogte houden en 

laaghangende takken van de bomen verwijderen; 

 Heesters komen onder de bomenrand als extra privacy rand vanwege 

niet dekkende beuk (winterperiode); 

 Heesters worden in groepen geplaatst en niet gemixt. De wens 

bestaat om over het geheel een rustig tuinbeeld te creëren met zeer 

afwisselende bomen en heesters; 

 In het middenstuk wordt bij voorkeur gewerkt met groenblijvende 

heesters i.v.m. inkijk in de wintermaanden. 

1a. Euonymus japonicus  2a. Viburnum opulus ‘Aureum’ 

       (Groenblijvend) 

  

 

 

 

 



 

3a. Forsythia intermedia (×)   4a. Viburnum Tinus  

       ‘Flojor’(MINIGOLD)          (Groenblijvend) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a. Elaeagnus ebbingei     6a. Cornus alba ‘Aurea’ 

       (Groenblijvend)          

  

 

 

 

 

 

 

7a. Photinia ×fraseri    8a.  Myrtus communis (Bonte mirt) 

‘Little Red Robin’                         (Groenblijvend / niet geheel  

(Groenblijvend)               winterhard)
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Aantallen : 

Het voorstel is om nog enigszins te variëren in de vakbeplanting onder de 

bomen, door de vakken niet even groot te maken. Zie dwarsstreepjes op het 

ontwerp en de maten hieronder. Daarbij reken ik per vak 1m2 ruimte voor de 

beoogde boom en ongeveer 0,75mtr x beoogde lengte voor een looppad 

achter de heesters / uitgroei beukenhaag.  Vervolgens heb ik per 

voorgestelde plant in de beplantingslijst het aantal beoogde vierkante 

meters opgenomen, zoals hieronder weergegeven: 

1A = 2,5mtr lang x 2,5mtr breed = 6,25m2 / correctie 1m2 boom  / 

correctie looppad/beukenhaag 1,75m2. In totaal 3,5m2. 

2A = 3,3mtr lang x 2,5mtr breed = 8,25m2 / correctie 1m2 boom  / 

correctie looppad/beukenhaag 2,5m2. In totaal 4,75m2. 

3A = 2,5mtr lang x 2,5mtr breed = 6,25m2 / correctie 1m2 boom  / 

correctie looppad/beukenhaag 1,75m2. In totaal 3,5m2. 

4A = 2,5mtr lang x 2,5mtr breed = 6,25m2 / correctie 1m2 boom  / 

correctie looppad/beukenhaag 1,75m2. In totaal 3,5m2. 

5A = 3,3mtr lang x 2,5mtr breed = 8,25m2 / correctie 1m2 boom  / 

correctie looppad/beukenhaag 2,5m2. In totaal 4,75m2. 

6A = 3,3mtr lang x 2,5mtr breed = 8,25m2 / correctie 1m2 boom  / 

correctie looppad/beukenhaag 2,5m2. In totaal 4,75m2. 

7A = 2,5mtr lang x 2,5mtr breed = 6,25m2 / correctie 1m2 boom  / 

correctie looppad/beukenhaag 1,75m2. In totaal 3,5m2. 

8A = 3,3mtr lang x 2,5mtr breed = 8,25m2 / correctie 1m2 boom  / 

correctie looppad/beukenhaag 2,5m2. In totaal 4,75m2. 
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Heesters voorzijde (genummerd A  tot en met I ) 

 

A. & B. Cotoneaster lacteus  C. & D. Cornus alba ‘Aurea’ 

(Groenblijvend) 

 

 

 

 

 

 

 

E. & F. Elaeagnus ebbingei    G. & H. Amorpha fruticosa 

          (Groenblijvend)  

  

 

 

 

 

 

 

 

I. Myrtus communis (Bonte mirt) 

  (Groenblijvend / niet geheel winterhard) 
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Aantallen : 

De beoogde border is ongeveer 10 meter lang. Beoogd is om 9 vakken te 

creëren van (iets meer dan) een meter breed bij een meter diep. Dan blijft er 

ongeveer 60 cm over voor een looppad langs de haag en kan de haag bijna 

80cm breed worden. In de toekomst zal een en ander dichtgroeien 

verwacht ik, maar in de tussentijd kun je er voor het onderhoud bij. Het 

aantal vierkante meter per plantensoort is: 

Cotoneaster lacteus : A & B = 2 m2 

Cornus alba ‘Aurea’ : C & D = 2 m2 

Elaeagnus ebbingei  : E & F = 2 m2 

Amorpha fruticosa : G & H = 2 m2 

Myrtus communis : I = 1 m2 (en sluit op haar beurt weer aan bij de myrtus die 

reeds in de hoek is aangeplant aan de lange zijde als nummer 8A.) Deze plant 

is niet geheel winterhard. Corné, aan jou de keuze: proberen of een 

alternatief gaan  zoeken??? 

Haagplanten voorzijde (genummerd 1  tot en met 20) 

 Ook voor deze rij haagplanten aan de voorkant geldt dat 

afwisseling gewenst is, maar met enige structuur.  

 Structuur komt door de herhaling van een plant gedurende 

ongeveer 2 strekkende meter eenzelfde haagplant, zie maten 

verderop.  
 

1/7/13 Pyracantha ‘Orange Glow’  2/8/14 Prunus Spinosa  

     (vuurdoorn)              (sleedoorn) 
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3/9/15/20 Crataegus monogyna     4/10/16 Rhamnus cathartica 

     (meidoorn)           (wegedoorn)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5/11/17/19 Acer campestre   6/12/18 Berberis julianae 

(veldesdoorn)              (zuurbes)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantallen : 

De beoogde haag is ongeveer 40 meter lang. De voorziene breedte in de 

toekomst is ongeveer 80cm. Dus de planten kunnen behoorlijk uitdijen.  

Beoogd is om de haag op te delen in 20 blokken die af en toe variëren in 

grote, maar voornamelijk bestaan uit 2 strekkende meter. Daarbij worden 

de blokken op hun beurt weer ingevuld door 6 haagplanten.  
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Het aantal strekkende meter per plantensoort is: 

Vuurdoorn : vakken 1( 2,5m1), 7 (2,2m1) en 13 (2m1) = 6,7 strekkende meter.  

Sleedoorn : vakken 2 (2m1), 8 (2m1), 14 (2m1) = 6 strekkende meter. 

Meidoorn : vakken 3 (2m1), 9 (2m1), 15 (2m1) en 20 (2m1) = 8 strekkende 

meter. 

Wegedoorn : vakken 4 (2m1), 10 (2,2m1) en 16 (2m1) = 6,2 strekkende meter. 

Veldesdoorn : vakken 5 (2m1), 11 (1,5m1), 17 (2m1) en 19 (2m1) = 7,5 

strekkende meter. 

Zuurbes : vakken 6 (2m1), 12 (1,5m1) en 18 (2m1) = 5,5 strekkende meter. 

Fruitbomen en fruitstruiken voorzijde  

Wij hebben met elkaar besproken  dat iedere fruitboomsoort in tweevoud 

wordt gepland (2 appelbomen, 2 perenbomen, 2 pruimenbomen en 2 

kersenbomen). Het is de bedoeling dat jij deze t.z.t. zelf uitzoekt. Eenzelfde 

geldt voor de fruitstruiken. Voor de fruitstruiken is ongeveer 12 

strekkende meter beschikbaar. Een goed adres voor de aanschaf van deze 

planten en een breed assortiment is:  http://www.defruitboogerd.nl. 

Huiskant  – Siergrassen   

1. Stipa calamagrostis – Diamantgras. 

Het voorstel is om deze siergrasvariant 

op te nemen langs het huis. Op deze 

wijze wordt de lange stenen muur 

doorbroken. Het idee is om ongeveer 

een strook van 3,5 strekkende meter en 

75cm breed vol te planten. Diamantgras 

geeft door het hele jaar heen een 

tuinbeleving: groen in het voorjaar, 

goudgeel in het najaar en de 

winterperiode. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.defruitboogerd.nl/
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Achterkant – heesters   

Wij hebben met elkaar besproken dat aan de 

achterkant gaten worden geboord in het 

asfalt (bijvoorbeeld 4), zodat ruimte wordt 

gecreëerd voor enkele heesters teneinde ook 

daar een duidelijke afgeschermde ruimte te 

creëren en het stenen karakter te 

doorbreken. Overwogen kan worden om 

bijvoorbeeld hier het gewenste Photinia 

davidiana ‘Palette’ aan te planten. 

 

Terras – haagplanten / afscheiding schuren  

Wij hebben met elkaar besproken dat de haag 

rondom de schuren en als afscheiding van het 

parkeervak achter wordt gevormd door de 

prunus lusitanica / portugese laurier. 

Ongeveer 27,5 strekkende meter, bij 

voorkeur al hogere varianten bij aanschaf. 

Een groenblijvende haag die smalopgaand 

groeit. Deze haag is beperkt winterhard (-15) 

maar als je goed om je heen kijkt zie je veel 

exemplaren die het in Nederland heel goed 

doen.  

 

Terras – dakplatanen 

Wij hebben met elkaar besproken dat de 

dakplatanen boven het terrasdeel worden 

gevormd door de Acer Platanoides. 

Aantal 3 stuks, minimale hoogte bij 

voorkeur: 220cm 
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Border ter hoogte van moestuin - waterzijde 

 Het idee is om in deze border de laatste fruitboom op te nemen, ik 

meen mij te herinneren dat jij al een duidelijke voorkeur had voor een 

grote kersenboom; 

 Zoals besproken bestaat de overige beplanting uit wildbloemen, 

vingerhoedskruid, stokrozen etc. Deze border mag heerlijk 

verwilderen. Ik heb hieronder een sfeerimpressie opgenomen alsmede 

een link naar een website waar veel mogelijkheden zijn voor 

bloemenmengsels voor iedere omstandigheid. In jouw situatie 

natte/vochtige, kleigrond. Belangrijk daarbij, zie hieronder, is dat 

enkele bloemen wintergroen zijn, want de oppervlakte is ruim 36m2. 

Anders zal de border off-season erg kaal aandoen, omdat de 

moestuiin ook in deze hoek gecentreerd is.  

https://www.debolderik.net/mengsels.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.debolderik.net/mengsels.php
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 Overigens nog niet besproken, maar wat ik 

graag wel voorstel is het volgende. Vanwege 

het tuinbeeld en de kalere periodes in deze 

border, stel ik voor om deze border in te 

kaderen middels een groenblijvend haagje van 

ongeveer 50cm hoog gevormd door de 

gewenste plant Liguster ovalifolium.  

 

 

 Bovendien is het voorstel om deze border te 

verrijken met de gewenste vroegbloeiende toverhazelaars: 

Hamamelis intermedia (×) ‘Angelly’ en Hamamelis intermedia (×) 

‘Aurora’ welke ook nog eens een prachtige herfstkleur hebben. Ruim 

6m2. Deze hazelaars zijn niet geschikt voor kleigrond, dus op de 

plekken waar de planten zijn voorzien dient de grond verbeterd te 

worden. Het idee is dat op deze wijze het risico van een ‘kale vlakte’ 

wordt doorbroken. Het vak is namelijk ruim 8 meter lang en ongeveer 

6 meter breed = 48m2. Door een ruime haag ( beoogd 30cm breed) en 

de hazelaars resteert ongeveer 36 vierkante meter voor 

wildbloemen. 
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border ter hoogte van het huis   

 Het idee is om deze border grotendeels groenblijvend in te richten 

met rustieke bloemkleuren: wit – paarsroze; 

 Rustieke kleuren omdat de wilde bloemenborder reeds veel aandacht 

gaat vragen, rustiek omdat rondom om deze border al veel valt te 

zien zittend vanaf het terras onder de dakplatanen; 

 Het idee is verder om de kern van de border te vullen met hoge 

beplanting, zodat enige intimiteit en spanning wordt gecreëerd. 

Intimiteit omdat de ruimte verder wordt ingekaderd: doorbreken van 

de grote open vlakte. Spanning omdat door de hoge beplanting 

zichtlijnen worden doorbroken en ‘doorgelopen’ moet worden om de 

tuin te bezichtigen die ‘achter’ de hoge beplanting is opgenomen; 

 Enkel de kern van de border gaat de lucht in, de overige beplanting 

zal tot ongeveer max. 125 cm gaan, zodat de diepe lijnen van de tuin 

bewaard blijven rondom de kern van de border. 

 

(D) Dikkemanskruid / max 15cm / Groenblijvend / witte 

bloem / bodembedekker / bloei maart – april  

 

 

(P) Potentilla 

fruticosa 'Abbotswood' / max. 80 cm / 

groenblijvend / witte bloem / overdadige bloei in 

mei – oktober  

 

 

 

 

(W) Weigelia Florida Nana Purpurea  / max. 100cm / 

Roze bloem / bloei mei – juni  
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(S) Pennisetum Burgundy Giant / max 120. Cm 

 

(V) Viburnum opulus ‘Compactum’ / 

max 100 cm / mooie 

herfstverkleuring / witte bloem/ 

bloei mei – juni  

 

 

(L) Lythrum salicaria 'Robert', / 

max. 80cm /  paars roze bloemen / 

juni - september 

C) Cortaderia Selloana (Pampasgras) / max 250cm / 

groenblijvend / witte pluimen / 

augustus - september 

 

 

 

(H) Pluimhortensia / max. 125cm  / bloem wit / 

bloei juli -  september 
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(S) Liatris Spicata (Gods vergissing) 

/ max. 70cm / paarse bloemen / bloei in juli - augustus  

 

(B) Bruidsbloem (deutzia 

gracilis nikko) / max. 50 cm 

/ witte bloem / overdadige 

bloei in april - mei  

 

(D) Dikkemanskruid / max 

15cm / Groenblijvend / 

witte bloem / 

bodembedekker / bloei 

maart – april  

 

 

Aantallen : 

De beoogde border is ongeveer 60 vierkante meter.  Beoogd is om 11 

beplantingsvakken te creëren van verschillende groten, met een 

natuurlijk verloop. De beplanting zal in elkaar opgaan door de opbouw in 

hoogte. Het aantal vierkante meter per plantensoort is: 

(D) Dikkemanskruid = 3 m2 + 3 m2 = 6 m2 

(P) Potentilla fruticosa 'Abbotswood' = 5 m2 

(W) Weigelia Florida Nana Purpurea  = 6 m2 

(S) Pennisetum Burgundy Giant = 6 m2 

(V) Viburnum opulus ‘Compactum’ = 5 m2  

(L) Lythrum salicaria 'Robert', = 6 m2 

C) Cortaderia Selloana (Pampasgras) = 5 m2 

(H) Hydrangea Paniculata Bridal Veil (Pluimhortensia) = 9 m2 

(S) Liatris Spicata = 5 m2 

(B) Bruidsbloem (deutzia gracilis nikko) = 6 m2 
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kruidenborder bij het huis   

 Het idee is om de border rechts van het keukenpad naar de tuin te 

vullen met kruiden; 

 De border is ongeveer 15 m2 groot, zodat er voldoende ruimte is 

voor kruiden in diverse formaten; 

 Hieronder zijn kruiden weergegeven die geschikt zijn voor kleigrond 

en thuishoren in de categorie vaste planten. Uiteraard is middels 

grondverbetering het denkbare assortiment kruiden uit te breiden. 

Zie verderop. 

 

(a) Agastache foeniculum (dropplant) / 70cm / 

blauw paars bloemen / bloeiperiode juni t/m 

augustus 

(B) allium schoenoprasum 

(Bieslook) / 30 cm / Roze / 

Bloeiperiode mei - juni 

 

 

 

 

(B)  allium sphaerocephalon (Kogellook) / 30 cm / 

Paars / Bloeiperiode maart - april 

 

(C) Artemisia abrotanum 

(Citroenkruid) / 80cm / 

Geelgroen / bloeiperiode 

augustus / heerlijk geurend!!! 
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(M) Mentha Piperita 

(pepermunt) / 50 cm / roze / bloeiperiode 

juli t/m september 

 

 

 

 

Voorgaande voorstellen zijn gangbare kruiden die geschikt zijn voor 

kleigrond. Naast deze kruiden zijn er ook andere kruiden beschikbaar 

(valeriaan, bergamotplant, engelwortel), maar de vraag is of jij deze in 

jouw keuken gaat gebruiken. Zo inschattenderwijs is het gepast om 

maximaal 7 a 8 m2 te vullen met bovenstaande kruiden. Dat betekent dat wij 

pas halverwege zijn qua beplanting.  Vandaar dat ik voor dit deel van de 

tuin grondverbetering voorstel: de kleigrond mengen met zandgrond, 

zodat zogenoemde zavelgrond ontstaat. Zavelgrond is een vruchtbare 

grondsoort, die bestaat uit klei en voor een hoog percentage (meestal 60 à 

80%) uit zand; zandachtige kleigrond. De volgende kruiden, gangbaarder, 

zijn geschikt voor zavelgrond, zodat je een optimale keuze creëert. 

 Basilicum (Ocimum Basilicum) 

 Bieslook (Allium Schoenoprasum) 

 Dille (Anetum Graveolens) 

 Karwij (Carum Carvi) 

 Kattekruid (Nepeta Cataria) 

 Kervel (Anthriscus cerefolium) 

 Koriander (Coriandrum Sativum) 

 Laurier (Laurus Nobilis) 

 Lavas (Levisticum Officinale) 

 Peterselie (Petroselinum Crispum) 

 Rozemarijn (Rosmarinus officialis) 

 Salie (Savia Officialis) 

 Tijm (Thijmus) 

 Venkel (Foeniculum Vulgare) 

 Vrouwenmantel (Alchemilla) 

 Wijnruit (Ruta Graveolens) 

PS de eerder gepresenteerde kruiden zullen over het algemeen ook 

aanslaan op zavelgrond verwacht ik.  
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Border rondom schuren 

 Het idee is om deze border te vullen met vaste planten die qua hoogte 

maximaal 1 meter hoog worden. Op deze manier wordt bewerkstelligd 

dat vanaf het terras een wijds gevoel behouden blijft. Bovendien 

komt de haag van Portugese Laurier niet in de verdrukking te staan. 

De haag is daarvoor te mooi qua blad en groeiwijze.  

 Voor de haag komt een looppadje van 40cm breed, dit om de haag te 

kunnen snoeien. 

 De op te nemen beplanting dient qua kleurstelling te combineren met  

de paars roze bloemen in de maanden juni – september van de Lythrum 

salicaria 'Robert' en de witte bloemen van de Pluimhortensia in de 

periode juli -  september. Dus bijpassende kleuren ingeval van 

dezelfde bloeiperiode of een andere kleur in een andere periode.  

 

(S) Spiraea Japonica Genpei / 

70cm / roze wit / juni  - 

september  / ong. 4m2 

 

 

 

 

(L) Luzula Sylvatica (grote veldbies) / Groenblijvend / 

35cm hoog / witachtige bloeiwijze periode april – juni 

/ ong. 1,5m2 

 

(P) Persicaria affinis 'Superba' (Duizendknoop)  / 

Groenblijvend & bodembedekkend / 30cm hoog / 

lichtroze aarvormige bloeiwijze / bloeiperiode juni – 

oktober / ong. 1,5m2 

 

(A) Alchemilla Mollis (Vrouwenmantel) / 30 a 40cm 

hoog / geelgroene bloemen / bloeiperiode mei – 

augustus / ong. 1,5m2 
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(Z) Actea Simplex 

Atropurpurea  (Zilverkaars) / 1,5m hoog/ 

chocoladebruinkleurig blad / aarvormige 

roomwitte tot licht roze bloemen in trossen 

tot 40 cm / geurend / bloeiperiode september 

– november / ong. 3 m2 

 

 

 

 

 

(M) Mahonia aquifolium 'Atropurpurea' / 

wintergroen / 80 cm hoog / gele bloemen / 

bloeiperiode maart – april / ong. 6m2 

 

 

 

(F) Forsythia intermedia 'Minigold' (Chinees 

klokje, bloeiend hout) / maximaal 1,5 mtr 

ingeval jaarlijkse snoei / gele bloemen / 

bloeiperiode februari – maart / ong. 6 m2 
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Aantallen : 

De beoogde border is ongeveer 23,5 vierkante meter.  De beplanting zal in 

elkaar opgaan door de opbouw in hoogte. Het aantal vierkante meter per 

plantensoort is: 

 

(S) Spiraea Japonica Genpei  =  ong. 4m2 

(L) Luzula Sylvatica (grote veldbies) = ong. 1,5m2 

(P) Persicaria affinis 'Superba' (Duizendknoop= ong. 1,5m2 

(A) Alchemilla Mollis (Vrouwenmantel) = ong. 1,5m2 

(Z) Actea Simplex Atropurpurea  (Zilverkaars) = ong. 3 m2 

(M) Mahonia aquifolium 'Atropurpurea' = ong. 6m2 

(F) Forsythia intermedia 'Minigold' (Chinees klokje, bloeiend hout) = ong. 6 

m2 
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Rondom bijenkasten  

 

(L) Ligularia Zepter – Kruiskruid / blad 

ongeveer 80cm hoog / volwassen 

hoogte met bloemen 175cm.  / 

bloemkleur geel / bloeiperiode juli t/m 

augustus / ong. 9 m2 

 

 

 

 

 

(C) Cornus Sanguinea Winter Beauty  

(Kornoelje) / prachtige rode 

vertakking in de winter / 2 mtr hoog / 

gele herfstverkleuring / witte 

bloemen / bloeiperiode mei / ong. 8m2 

(E) Hydrangea Quercifolia (Eikenblad 

Hortensia) / 160cm hoog / prachtige 

herfstverkleuring / witte bloemen / 

bloeiperiode juli – september / ong. 

5,5m2.  
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(D) Darmera peltata 

(Schildblad) / max. 

hoogte 80 cm/  witroze 

bloemen met gele 

meeldraden / bloeiend 

april – mei /  prachtige 

herfstkleur / ong. 8m2  

 

 

 

 

(A) Ajuga Reptans Atropurpurea (Kruipend 

zenegroen) / max. 15cm / blauwe bloemen / 

bloeiperiode mei-juni / ong. 5,5m2 

 

 

 

 

 

(L) Liriope muscari 'Moneymaker'  (Leliegras) / 

wintergroen/ 25 cm hoog / blauwe bloemen / 

bloeiperiode augustus t/m oktober / ong. 3 m2. 
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Aantallen : 

De beoogde border is ongeveer 39 vierkante meter.  De beplanting zal in 

elkaar opgaan door de opbouw in hoogte. Het aantal vierkante meter per 

plantensoort is: 

(L) Ligularia Zepter – Kruiskruid = ong. 9 m2 

(C) Cornus Sanguinea Winter Beauty  (Kornoelje) = ong. 8m2 

(E) Hydrangea Quercifolia (Eikenblad Hortensia) = ong. 5,5m2.  

(D) Darmera peltata (Schildblad) = ong. 8m2  

(A) Ajuga Reptans Atropurpurea (Kruipend zenegroen) = ong. 5,5m2 

(L) Liriope muscari 'Moneymaker'  (Leliegras) = ong. 3 m2. 

 

Overig = benoemde bollen  

1. Winteraconiet; 

2. Hyacinthus; 

3. Narcissen; 

4. Blauwe druif;  

5. Krokussen; 

6. Sneeuwklokje 

7. Etc.  

 


