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Opdrachtomschrijving - modulekeuze 

U heeft gekozen voor een beplantingsplan. Het aantal vierkante meters 

bedraagt ruim 500m2. 

 

Aanleiding opdracht 

De aanleiding voor deze opdracht is ingegeven door met name de volgende 

twee redenen: 

 

 uw wens om een succesvol beplantingsplan aangereikt te krijgen die past bij 

de kenmerken van uw kavel: zandgrond en hoofdzakelijk zon. Dit omdat u tot 

op heden geen goede ervaringen heeft met de adviezen omtrent beschikbare 

beplanting.  

 Uw wens om op korte termijn weer privacy te creëren op de erfgrens met de 

achterburen, nu u recentelijk een groot deel van de bestaande beplanting 

op de erfafscheiding heeft verwijderd.   

 

Huidige tuinstijl & sfeer 

In mijn visie is duidelijk sprake van een romantische tuinstijl, hetgeen ook 

zeer goed aansluit bij de gekozen stijl van de woning. In het huidige 

ontwerp zijn geen strakke lijnen opgenomen. De bestrating en vakken zijn 

mooie ronde vormen, die uitnodigen voor een wandeling. Qua ontwerp 

geldt dat deze erg goed en verfijnd is uitgevoerd.  

Het gewenste beplantingsplan is wel noodzakelijk om de tuin de 

daadwerkelijke romantische uitstraling mee te geven. Doel is om de tuin  

haar beleving terug te geven. Dit door een dominantie van planten: 

bladplanten in combinatie met meerdere kleuren; een beplantingsplan die 

zorg gaat dragen voor een continue beweging in uw tuin.  

 

Kenmerken - eigenschappen beplantingsplan 

Gedurende onze gesprekken heb ik de volgende key elementen voor het 

beplantingsplan genoteerd welke relevant zijn voor uw tuin: 

 

 Arme zandgrond (platzand); 

 Hoofdzakelijk zon; 

 Bloemkleuren: dominant wit, aangevuld met 'echte' kleuren, zoals 

(diep)paars, helderrood, geel (geen gemixte bloemkleuren); 

 Bladkleur: echt groen (geen bont blad, geen grijsgetint blad)’; 

 Meer groenblijvende/bladhoudende beplanting voor behoud structuur in 

de wintermaanden. 

Gewenste planten  

Wij hebben met elkaar gesproken over de beplanting. U heeft aangegeven 

dat niet iedere plant een ‘must’ is. Om deze reden heb ik een aantal planten 

terug laten komen die goed passen binnen het totale plan. Planten die u als 

suggestie heeft aangedragen zijn:  

 

 Leylandii, Lavendel, amberboom, sering, dropplant (wit), zonnehoedjes, salie 

(paars blauw), kaardenbol, schoenlappersplant,  Lobelia fulgens ‘Queen 

Victoria’, varens, Wederik (wit), boerenjasmijn.  
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Strategie keuze planten  

Gedurende onze gesprekken heeft u aangegeven dat u geen goede 

ervaringen heeft omtrent de plantenkeuze en de advisering hieromtrent. 

Dit veelal ingegeven dat de aan u verstrekte voorstellen geen rekening 

houden met de elementen ‘arme grond’ & ‘zonnig’.  Om zorg te dragen voor 

een optimale slagingskans van het nieuwe plan is een risico averse 

strategie gehanteerd bij de keuze van planten.  

 

Een groot deel van de planten die worden voorgesteld doen het goed op 

zandgrond en in de volle zon. Gezien het feit dat het assortiment aan 

planten hierdoor enigszins beperkt is, is gekozen deze planten aan te 

vullen met planten die het goed doen op normale grond. En planten die op 

de wensenlijst staan (advies wel bodembewerking). 
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Vormgeving huidige tuin 
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Kadastrale kaart 
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Vormgeving beplantingsplan 

Kavelonderdeel 1: ‘buxuscirkel’  

 

Opbouw beplantingsplan vak 1: 

 
 Vakbeplanting passend bij buxushaag en kleurstelling huis; 

 kenmerken: bloemrijk & lange bloeiperiode; 

 groot ongeveer 3,5m2.  

 

Beschrijving:   

het voorstel is om dit vak volledig te vullen met 

de kogeldistel (Echinops bannaticus 'Taplow 

Blue'). Deze kogeldistel zal in de maanden juli, 

augustus en september bloeien in een kleur 

(blauw) die goed aansluit bij de kleurstelling van 

het huis. De kogeldistel gedijt zelfs op zeer 

slechte grond. De bollen van Echinops 

bannaticus 'Taplow Blue' staan aan het einde van 

de  -zeer sterke-  stengels die een lengte hebben 

van 80-110 cm.  Hierdoor komen ze ruim boven de 

buxushaag uit. Echinops bannaticus 'Taplow Blue' 

houdt van een zonnige standplaats en groeit 

zelfs op voedselarme gronden nog goed. 

 

Locatie:  volledige vakbeplanting. 

Aantal:  7 per vierkante meter, dus in totaal 24 stuks.  

Onderhoud:  Echinops bannaticus 'Taplow Blue' heeft geen bijzonder 

onderhoud nodig. In het voorjaar afgestorven stengels 

wegnemen. U kunt deze plant vermeerderen door de plant in het 

voorjaar op te nemen, te delen en te herplanten. 
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Kavelonderdeel 2: ‘zijterras’  

 

Opbouw beplantingsplan vak 2: 

 
 rustieke vakbeplanting passend onder pergola en 'voor' een laurierhaag. 

Beoogd is maximaal 1 meter hoog; 

 bloeiperiode & kleur beoogde beplanting afstemmen met witte hortensia 

zijkant huis,  blauw van de kogeldistel, blauwe regen (pergola); 

 bloeiperiode & kleur beoogde beplanting ook laten aansluiten op voorstel 

vak 3 (blauwpaars en wit); 

 groot ongeveer 18m2.  

 

Beschrijving:   

het voorstel is om de eerste drie 

strekkende meter, in totaal 6m2, van het 

vak waarin op dit moment de hortensia en 

de vinca zijn opgenomen volledig te 

vullen met diamantgras (Calamagrostis 

brachytricha). Op deze manier wordt er 

meer massa in deze hoek gecreëerd. Deze 

massa blijft in de wintermaanden 

behouden, waarbij sprake is van een 

decoratief karakter. Daarnaast vormt 

het een mooie afscheiding tussen de 

witte hortensia’s, kogeldistel en de 

blauwe hortensia’s die in het overige 

deel van dit vak worden opgenomen.  
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Diamantgras is een van de weinige grassoorten die ook lichte schaduw 

goed verdraagt. Aan de grond worden weinig eisen gesteld. De plant vormt 

gele bloempluimen, maar die beginnen hun bloei lichtroze. De bloei valt in 

de periode augustus-oktober. De plant wordt 100 tot 125 cm hoog. 

 

Locatie:  volledige vakbeplanting. 

Aantal:  7 per vierkante meter, dus in totaal 42 stuks.  

Onderhoud:  In het voorjaar de uitgebloeide stengels wegknippen. Geef in 

het voorjaar een organische basisbemesting. Niet te veel 

mesten. Bij aanhoudende droogte extra water geven. 

 

Beschrijving:   

Zoals besproken bestaat de wens om de hortensia’s 

in de tuin te hergebruiken. Ondanks dat de 

hortensia niet de voorkeur heeft voor zandgrond, 

doen ze het in uw tuin goed. De hortensia’s zijn qua 

omvang ideaal, bloeien uitbundig in juni tot en met 

september. Het voorstel is om langs de zijkant van 

het terras een rij hortensia’s aan te planten. Dit 

tot aan de hosta/Portugese laurier. De rij wordt 

voorzien op 7 strekkende meter, iedere meter een 

hortensia. Onder/voor deze hortensia kan de 

dikkemanskruid worden aangeplant. Deze 

dikkemanskruid staat nu nog in de hoek voor de aanbouw. De braam kan 

blijven staan in dit voorstel.  

 

Locatie:  volledige vakbeplanting. 

Aantal: 7 a 8 stuks op rij, passend tussen de muur van de aanbouw en de 

hosta/Portugese laurier.   

Onderhoud:  In het voorjaar de uitgebloeide bloem wegknippen, verder bij 

voorkeur niet snoeien.  

 

Beschrijving: 

Als wintergroene bodembedekker 

staat Pachysandra terminalis 'Green Carpet' 

graag in de schaduw.  Pachysandra 

terminalis 'Green Carpet' bloeit in de periode 

maart-april met witte staande bloemen. Het 

bladerdek van dit Schaduwkruid wordt 

ongeveer 10 tot 15 cm hoog. De plant groeit 

het beste op een humeuze en niet te vochtige 

tuingrond. Deze planten komen rondom de 

blauwe hortensia’s. 

 

Locatie: voor de blauwe hortensia’s, over de volledige lengte 

uitplanten.  

Aantal:  alle dikkemanskruid hergebruiken.  

Onderhoud:   geen.  

Overige opmerkingen: de hosta ter hoogte van de Portugese laurier blijft 

behouden. De overige planten, zoals de Vinca, Aardbei en Geranium kunnen 

worden herbenut.   

http://www.vtwonen.nl/tuinieren/bodemonderhoud/tuin-bemesten
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Kavelonderdeel 3: ‘overgangsvak’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbouw beplantingsplan vak 3: 

 
 rustieke vakbeplanting die aan de basis staat voor de overgang naar steeds 

vrijere bosrijkere tuin; 

 kleuren afstemmen op het huis. Dominante kleuren zijn groen, wit en 

lavendelpaars; 

 groot ongeveer 18m2.  

 

Beschrijving: 

Op dit moment is er geen klimplant opgenomen 

aan de kopse kant van de pergola. Het voorstel is 

om de blauwe regen (Wisteria 'Lavender Lace') 

ook aan deze zijde op te nemen. De bloeiperiode is 

mei. Deze plant is goed winterhard. 

 

Locatie: kopse kant pergola  

Aantal: 1 a 2 stuks  

Onderhoud:  2 keer per jaar snoeien: januari/februari 

resp. juli/augustus.  

 

 

  

http://www.esveld.nl/plant.php?plant=Wisteria+%27Lavender+Lace%27
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Beschrijving: 

Voorgesteld wordt om op de huidige locatie 

van de lavendel, nieuwe lavendel (Lavandula 

angustifolia) aan te planten.  

 

Lavendel is een geurende wintergroen 

struikje. De bloemen zijn violetblauw en 

ontstaan van juli tot september aan de plant. 

Dit is de gewone lavendel die als ook als 

keukenkruid wordt gebruikt. Lavendel 

verdraagt droogte en staat graag op een 

plek in de volle zon. De gesnoeide bloeiaren 

die u na de tweede snoeibeurt overhoudt kunt 

u binnen laten drogen en geuren nog 

heerlijk.  

 

Locatie: eerste 4 strekkende meter onder     

kopse kant pergola en 1,5 meter breed. In totaal 

6m2.  

Aantal: 8 stuks per m2: 48 stuks  

Onderhoud:  2 keer per jaar snoeien: 

januari/februari resp. juli/augustus.  

 

 

Beschrijving: 

Voorgesteld wordt om tussen de lavendel 

en de linie van ooievaarsbek een vak op te 

nemen van ongeveer 3,5m2 gevuld met het 

groenblijvende grote veldbies (siergras).  

Grote Veldbies is een siergras met stevig 

groen blad en wintergroene pol. Hoogte 

circa 35 cm.. Witachtige bloeiwijze. April - 

juni. Zon - schaduw. Voor elke standplaats, 

verdraagt droogte. Te gebruiken als 

bodembedekker.  

 

Locatie: tussen de lavendel en geranium 

linies, ongeveer 4m2. 

Aantal: 5 stuks per m2: 20 stuks  

Onderhoud:  2 keer per jaar snoeien: 

januari/februari resp. juli/augustus.  
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Beschrijving: 

Zoals met elkaar besproken is het idee om vanaf de 

buxusbol aan het begin van het pad een linie op te 

nemen van ooievaarsbek die meebeweegt met het pad. 

Deze linie wordt ongeveer 75cm breed en 4 meter 

lang. Deze linie eindigt ter hoogte van de bestaande 

rhododendron. 

 

Ooievaarsbek is een opvallende Geranium met paars 

blauwe bloemen met donkergekleurde adertjes en 

grijsgroen behaard blad. Het blad verkleurd in de 

herfst naar rode tinten. Geranium Philippe Vapelle 

bloeit in mei, juni en juli. Door het wegknippen van 

uitgebloeide bloemen wordt een tweede bloei 

gestimuleerd. Geranium Philippe Vapelle is half 

groenblijvend (in zachte winters behoud de plant 

zelfs zijn blad) en winterhard. De plant wordt 

ongeveer 40 cm hoog en zeer geschikt om aan de border rand te staan.  

 

Locatie: meebewegend met het pad, ongeveer 3m2; 

Aantal: 7 stuks per m2: 21stuks;  

Onderhoud:  uitgebloeide bloemen verwijderen . 

 

 

Beschrijving: 

Het voorstel is om achter de 

veldbies wit mottekruid (Verbascum 

blattaria ‘Albiflorum’) te zaaien. 

Deze bloem heeft een verfijnde 

bloeiwijze met slanke 

bloemstengels die alsmaar door 

lijken te bloeien. De plant zaait zich 

niet storend uit. De hoogte is tussen 

de 75 - 150 cm. DE kleur is wit met 

paarse meeldraden. De bloeiperiode 

is juni tot en met augustus. De plant 

kan in de volle zon tot halfschaduw 

en stelt aan de grond weinig eisen.  

 

Locatie: Opvullend achter veldbies 

en voor boerenjasmijn/bestaande 

planten 

Aantal: zaaien  

Onderhoud:  snoeien in maart. Snoeien 

niet nodig.  
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Beschrijving: 

Ter hoogte van de kopse kant van de 

pergola is een gat gevallen in de 

beplanting. Voorstel is om dit gat op te 

vullen met boerenjasmijn (Philadelphus 

'Belle Etoile'),  

 

Philadelphus 'Belle Etoile' is een sterk 

geurende Boerenjasmijn. De witte met iets 

roze bloemen verschijnen in mei aan de 

Boerenjasmijn. Vooral in de zon zal 

Philadelphus 'Belle Etoile' uitbundig 

bloeien. In het voorjaar kunt u de oude 

takken tot de grond toe weg snoeien. 

 

Locatie: bestaande gat tussen Portugese 

laurier 

Aantal: 1 stuk   

Onderhoud:  vorm/onderhoudsnoei.  

 

 

 

 

 

 

Overige opmerkingen: de Azalea kan worden herbenut. Het voorstel is om 

deze azalea te combineren met de reeds aanwezige azalea in vak 7, de 

erfborder. De azalea worden wel gegroepeerd direct aan het wandelpad.   
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Kavelonderdeel 4: ‘kruidenvak’  

 

 

 

Opbouw beplantingsplan vak 4: 

 
 border met vaste lage (groeps) beplanting; 

 idee is om te werken met eetbare planten en kruiden. De moestuinhoek kan 

dan geheel ingericht worden met moestuinplanten; 

 de kruiden worden dan in de volle zon weggezet, lekker geurend bij het 

terras. Denk aan citroenmelisse, munt, rozemarijn en andere kruiden; 

 idealiter is dit plantenvak nagenoeg geheel groenblijvend in de 

wintermaanden, gezien de prominente ligging; 

 dit sluit ook goed aan op een strook 'eetbare' planten. Vanaf het terras 

bezien: vijg en daarachter de moestuin; 

 Ter wille van een goede structuur is het voorstel om de borderbak (vak 8) 

ook te vullen met kruiden. Het repeterende karakter komt het ontwerp van 

de tuin ten goede, zeker als vakken 5 en 6 dominant ingericht worden. 

Daarnaast zijn de kruidenplanten geschikt voor een verhoogde bak, droog 

en vol in de zon;  

 groot ongeveer 12m2.  
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Beschrijving: 

Het  voorstel is om de smalle zijde van dit 

bordervak volledig op te vullen met rozemarijn 

(rosmarinus officinalis) De originele rozemarijn 

bloeit (blauw) voornamelijk in de periode juni-

augustus.  De hoogte van Rosmarinus 

officinalis bedraagt 50-60 cm. Rosmarinus 

officinalis staat graag op een zonnige en goed 

gedraineerde plaats in de border. Helaas is deze 

plant niet volledig winterhard, deze plant 

behoud wel haar blad. 

 

Locatie: eerste 3 strekkende meter, kopse kant 

terras. Ongeveer 3m2.  

Aantal: 7 stuks per m2, derhalve 21 stuks  

Onderhoud:  Aan het begin van de zomer, door de 

takken met 1/3 in te nemen. 

 

 

 

 

 

Beschrijving: 

In het verlengde van de rozemarijn komt 

(winter)bonenkruid (satureja montana). De 

bonenkruid slaat ter hoogte van de buxus af 

naar links en loopt door tot aan de bestaande 

buxus bol. Hier komt dus een speelse wending.  

 

De plant wordt circa 30 cm hoog is daarmee 

uitermate geschikt om een plekje te krijgen 

voorin een border. De bloeitijd van Satureja 

montana valt in juli tot oktober en er 

verschijnen dan talloze, kleine, witte tot licht 

lila bloemen die veel bijen en hommels 

aantrekken. Bonenkruid groeit het best in de 

volle zon in goed doorlatende, voedselarme 

grond. Voor een gezonde groei en bloei is het 

belangrijk om de plant ieder voorjaar te 

snoeien. De plant is groenblijvend.  

 

Locatie: volgende 3 strekkende meter 

afbuigend naar links, ongeveer 3m2.  

Aantal: 7 stuks per m2, derhalve 21 stuks  

Onderhoud:  In het voorjaar oude loof 

verwijderen, net voordat plant weer uitloopt.  
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Beschrijving: 

Het voorstel is om tussen het 

bonenkruid Allium ('Purple 

Sensation') te planten. Deze sierui 

bloeit met een glinsterende bol in 

de periode mei-juni. De stengel van 

Allium 'Purple Sensation' zijn 

circa 70-80 cm lang. Het liefst 

staat Allium 'Purple Sensation' in 

de volle zon. De bodem mag niet al 

te nat zijn anders rotten de 

bollen van Allium 'Purple 

Sensation' in de winter weg. 

De bedoeling is om vakken alliums 

in de overige nog in te vullen 

borders op te nemen.  

 

Locatie: onderdeel van de strook 

bonenkruid.   

Aantal: het voorstel is om 15 

bollen op te nemen.  

Onderhoud: geen bijzonder zorg 

nodig.   

 

Beschrijving: 

Het voorstel is om op het terras een pot 

Citroenverbena (aloysia triphylla lippia 

citriodora) op te nemen. Het blad ruikt meer 

naar citroen dan citroen zelf naar citroen 

geurt. Het idee is dat u verrast wordt door 

de heerlijke geur als u langs de plant 

wandelt.  Deze variant van citroenverbena 

staat graag in de zon. De plant bloeit van 

juni tot november, wordt ruim 100cm en 

verliest haar blad in de winter.  

 
Locatie: terrasplant   

Aantal: enkele potten in de hoeken van het 

terras waarbij aanraking ontstaat bij 

langslopen. 

Onderhoud: niet winterhard   
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Beschrijving: 

Het voorstel is om vanaf de bolbuxus om 

de grote buxus een lange baan echte salie 

(Salvia officinalis) op te nemen.  

 

De plant is een goede aanvulling van de 

kruidenborder. De hoogte na 10 jaar is 50 

cm. De bloemkleur is lilablauw en de 

bloeiperiode is juli - augustus. Deze plant is 

goed winterhard en behoud blad. 

 
Locatie: vier strekkende meter rondom de 

buxusbol tot aan de huidige beplanting in de 

hoek van deze border. Deze beplanting blijft 

behouden. 

Aantal: 5 perm2, in totaal 20 stuks.   

Onderhoud:voorjaar terugsnoeien.   

 

 

 

 

 

 

Overige opmerkingen: het boompje kan worden gepland in vak 7, de 

erfborder.  
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Kavelonderdeel 5: ‘bloemenborder’  

 

 

Opbouw beplantingsplan vak 5: 

 
 Het idee is om dit deel van de tuin om te turnen in een grote bloeiende 

border; 

 De border wordt gedomineerd door (blad)groen en wit. Het bladgroen 

wordt geflankeerd door lichtkleurig resp. roodachtig blad. Het wit wordt 

geflankeerd door geel, (paars)blauw, dieprood; 

 Door hier een sprekende border op te nemen wordt spanning in de tuin 

teruggebracht alsmede recht gedaan aan de romantische tuinstijl; 

 De border moet uitnodigen om het pad geheel af te lopen om te bezien wat er 

achter in de tuin nog meer te vinden is; 

 De border moet ook in de wintermaanden aanspreken; 

 groot ongeveer 28m2.  

 

Het voorstel is om de cirkel op te delen in drie cirkels. De kern behelst 

ongeveer 3m2 (cirkel met diameter 2m); de tweede cirkel om de kern 

ongeveer 9,5m2 (cirkel met diameter 4m vanaf het midden bezien) en de 

derde cirkel 16m2 (cirkel met diameter 6m, dus bestaande rand).  
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Binnenste cirkel bloemenborder 

 

 Ongeveer 3m2 

 Diameter 2 meter 

 

Beschrijving: 

Het voorstel is om het centrum van het vak op te 

vullen met pampasgras (Cortaderia selloana).Deze 

plant doet het goed op zandgrond en vol in de zon. 

De bloemkleur is wit of bruinachtig roze. De 

bloeiperiode is september met een uitloop naar 

oktober. Jonge planten zijn matig winterhard, oude 

planten kunnen onze winters beter aan. In de winter 

behoud het riet haar blad. In het voorjaar kunt u uw 

Pampasgras snoeien tot circa 30 cm boven de 

grond. De gewone variant bereikt een gemiddelde 

hoogte van 2 meter. 

 

Locatie: in het centrum van de cirkel. 

Aantal: 3 stuks.   

Onderhoud:voorjaar terugsnoeien op 30cm.   

 

 

 

 

 

 

 

Tweede cirkel bloemenborder 

 

 Ongeveer 9,5m2 

 Diameter 4 meter 

 

Beschrijving: 

Het voorstel is om de kern van de tweede cirkel te 

vullen met wederik (Lysimachia clethroides) . Dit door 

kruislings (+ teken in de lijn van de woning) de cirkel te 

vullen.  De sterke wederik vormt het decor voor de 

andere kleuren in deze cirkel.  

 

Wederik is een rijk bloeiende borderplant die gelukkig 

niet zo’n woekeraar is als sommige van zijn 

soortgenoten. De plant wordt ongeveer een meter 

hoog en kan wel anderhalve meter breed worden. Het 

blad is enigszins blauwgroen als deze wederik in de 

schaduw staat.  

 

Hij bloeit onafgebroken van juli tot en met oktober. 

Bijzonder is dat de bloemen van de plant veel vlinders 

aantrekken.  

http://www.directplant.nl/grond.html
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Locatie: 3 vakken groot 1,25m2, kruislings om de pampasgras. 

Aantal: 3 vakken van 1,25m2, 5 planten per m2, derhalve 19 stuks.   

Onderhoud: tijdig water geven, in het voorjaar afsteken om te begrenzen.    

 

Beschrijving: 

Het voorstel is om rechts onderin van het “+ 

teken” het vak van ongeveer 1m2 te vullen met 

blauwbaard (Caryopteris x clandonensis 

‘Heavenly Blue’). Deze variant ken een rijke 

bloei van helderblauwe tot violetblauwe 

bloemen. Deze struik bloeit oogverblindend 

blauw met bijzonder veel bloemen van 

augustus tot soms wel in oktober. Het is een 

vrij lage, bossige struik met donkergroen 

blad dat aan de onderzijde viltgrijs is. De 

struik is lekker geurend (lavendelachtig). De 

struik groeit opgaand en wordt niet hoger 

dan een meter. De plant staat het liefst in de 

volle zon op een droge en warme plaats.  

 

Locatie: 1 vak groot 1m2, rechtsonder  

Aantal: 3 stuks   

Onderhoud: tijdig water geven, in het voorjaar 

terugknippen op 15 cm boven de grond.     

 

 

 

Beschrijving: 

Het voorstel is om links onderin van het “ + 

teken” het vak van ongeveer 2m2 te vullen 

met Daglelie (Hemerocallis citrina). De 

daglelie is een vaste plant met mooi gevormde 

grote bloemen, die uitermate geschikt is voor 

de zomerborder. De bloeitijd valt dan ook in 

de (na)zomer: van juni tot augustus. De 

Hemerocallis citrina dankt zijn naam aan het 

feit dat elke bloem slechts één dag bloeit; 

gelukkig verschijnen er elke dag weer 

talloze andere bloemen! De bladeren van de 

daglelie komen tot ongeveer 40 cm hoogte. 

Inclusief bloemen is de planthoogte 

ongeveer 70 cm.  

 

Locatie: 1 vak groot 2m2, linksonder  

Aantal: 12 stuks   

Onderhoud:  In het voorjaar terugknippen   
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Beschrijving:   

het voorstel is links bovenin van het “ + teken” het 

vak van ongeveer 1m2 te vullen met kogeldistel 

(Echinops bannaticus 'Taplow Blue'). Deze 

kogeldistel zal in de maanden juli, augustus en 

september bloeien in een kleur (blauw) die goed 

aansluit bij de kleurstelling van het tuinhuisje. 

De kogeldistel gedijt zelfs op zeer slechte 

grond. De bollen van Echinops bannaticus 

'Taplow Blue' staan aan het einde van de  -zeer 

sterke-  stengels die een lengte hebben van 80-

110 cm.  Hierdoor komen ze ruim boven de 

buxushaag uit. Echinops bannaticus 'Taplow 

Blue' houdt van een zonnige standplaats en 

groeit zelfs op voedselarme gronden nog goed. 

 

Locatie:  1 vak groot 1m2, linksboven  

Aantal:  7 stuks.  

Onderhoud:  Echinops bannaticus 'Taplow Blue' heeft geen bijzonder 

onderhoud nodig. In het voorjaar afgestorven stengels 

wegnemen. U kunt deze plant vermeerderen door de plant in het 

voorjaar op te nemen, te delen en te herplanten. 

 

Beschrijving:   

het voorstel is rechts bovenin van het “ + teken” 

het vak van ongeveer 1m2 te vullen met rode 

salie (salvia elegans ‘scarlet pineapple). Deze 

salie soort bloeit van oktober tot december, 

wordt 120 cm hoog en is heerlijk geurend. 

 

De wortel is winterhard tot -15oC en overleeft 

de meeste winters in de volle grond. 

 

Locatie:  1 vak groot 1m2, rechtsboven  

Aantal:  5 stuks.  

Onderhoud:  Echinops bannaticus 'Taplow Blue' 

heeft geen bijzonder onderhoud nodig. In het 

voorjaar afgestorven stengels wegnemen. U kunt 

deze plant vermeerderen door de plant in het 

voorjaar op te nemen, te delen en te herplanten. 
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Buitenste cirkel bloemenborder 

 

 Ongeveer 16m2 

 Diameter 6 meter 

 

Beschrijving:   

het voorstel is om voor de salie rechtsboven van 

de cirkel een heel ruim vak te vullen met Rode 

zonnehoed ( Echinacea purpurea 'Tomato soup' ). 

Deze vaste plant wordt gekenmerkt door de 

schitterende bloei in juli en augustus. Er 

verschijnen dan grote bloemen op de stevige 

stengels, die wel wat van zonnebloemen weg 

hebben. De kleur is intens rood met een 

donkerrood hartje. De bloemen geuren heerlijk 

en zijn aantrekkelijk voor vlinders. De max. 

hoogte van de Echinacea ‘Tomato Soup’ is 70 cm. 

De plant verlangt een zonnige standplaats.. 

 

Locatie: 3 vierkante meter, voor de salie    

Aantal: 18 stuks 

Onderhoud:  Het beste is om de plant 's winters af te 

dekken en volledig terug te knippen in het vroege 

voorjaar 

 

 

Beschrijving:   

het voorstel is om onder de Rode zonnehoed 

pijpestrootje (molinia caerulea) op te nemen en 

als spiegelbeeld een zelfde vak te vormen aan de 

andere kant van het pampasgras. 

 

Het pijpestrootje is een siergras met compacte 

opgaande groei. De bedoeling is dat deze 

siergras een natuurlijk scherm vormt voor de 

volgende kleur in de gemengde bloemenborder.   

 

Het pijpestrootje kan 90cm oog worden en heeft 

smal, groen tot lichtbruin blad dat in de herfst 

goudgeel tot oranje kleurt. Hoe ouder de plant, 

hoe lichtbruiner het blad wordt. De plant bloeit 

vanaf juli t/m oktober met lichtpaarse, 

paarsbruine bloemen op lange, maar stevige 

stengels. De plant is winterhard, maar verliest 

zijn blad in de winter om in de lente weer opnieuw 

uit te lopen.  

 

Locatie:  2 vakken groot 1m2  

Aantal:  14 stuks 

Onderhoud:  In het voorjaar terugsnoeien op 10 cm.   
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Beschrijving: 

Voorgesteld wordt om onder het pijpestrootje 

een flink vak groenblijvende veldbies terug te 

laten keren. Dit om aansluiting te maken met vak 

3 waarin deze plant reeds is opgenomen tussen 

de lavendel en de geranium. Dit zorgt ook voor 

een wintergroene voorkant van de cirkel.  

 

Locatie: rondom de blauwbaard, ongeveer 4m2 

Aantal: 5 stuks per m2: 20 stuks  

Onderhoud:  2 keer per jaar snoeien: 

januari/februari resp. juli/augustus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving: 

Voorgesteld wordt om naast de veldbies een 

flink vak te vullen met de hosta sieboldiana. 

Deze hosta met grote ronde blauw gebobbelde 

bladeren is de meest bekende Hosta. Hosta 

sieboldiana 'Elegans' is een large-extra large 

Hosta met bijna witte bloemen, bloeiperiode mei 

en juni en groeit in halfschaduw/schaduw. De 

hoogte is 65 tot 75 cm en de groei is gemiddeld.  

 

Locatie: rondom de daglelie, ongeveer 3m2 

Aantal: 5 stuks per m2: 15 stuks  

Onderhoud:  - 

 

 

 

Beschrijving: 

Voorgesteld wordt om boven de hosta Het 

enorm attractieve kruid Alchemilla Mollis – 

Vrouwenmantel op te nemen. Vrouwenmantel 

wordt in de huidige tuinen als bodembedekker en 

borderplant veel gebruikt. De plant is 

winterhard, wordt maximaal 60 cm hoog, bloeit 

geelgroen in mei en juni zon en halfschaduw.  

 

Locatie: deels naast de kogeldistel, ongeveer 

1m2 

Aantal: 7 stuks per m2: 7 stuks  

Onderhoud:  verdord blad weghalen 
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Beschrijving: 

De laatste plant van deze border is Echinacea 

'Harvest Moon' – zonnehoed. Deze variant van 

de zonnehoed heeft een warmgele kleur en 

bloeit uitbundig van juni tot oktober. Hij wordt 

ongeveer 50 cm hoog.  

 

Locatie: boven de kogeldistel, ongeveer 2m2 

Aantal: 8 stuks per m2: 16 stuks  

Onderhoud:  in het voorjaar terugknippen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige opmerkingen: de drie leibomen kunnen worden hergebruikt bij de 

invulling van border 7, zijnde de erfborder.  

 

  

http://www.bastin.nl/webwinkel/e/echinacea-harvest-moon-detail.html
http://www.bastin.nl/webwinkel/e/echinacea-harvest-moon-detail.html
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Kavelonderdeel 6: ‘tuinhuisje’ 

 

Opbouw beplantingsplan vak 6: 

 
 In dit vak zal de kleur wit domineren gecombineerd met een kleur welke 

reeds in vak 5 (cirkel) is opgenomen; 

 groot ongeveer 14m2.  

 

Beschrijving:   

het voorstel is om langs het pad en derhalve 

tegenover de vrouwenmantel een heel ruim vak 

te vullen met witte zonnehoed ( Echinacea 

purpurea 'White Swan'). De witte variant bloeit 

in de periode juli-september. De hoogte van 

Echinacea purpurea 'White Swan' bedraagt 

doorgaans 90 tot 100 cm. De standplaats van 

Echinacea purpurea 'White Swan' dient in de 

volle zon te liggen.  

 

Locatie: 3 vierkante meter langs het pad   

Aantal: 21 stuks 

Onderhoud:  Het beste is om de plant 's winters af te 

dekken en volledig terug te knippen in het vroege 

voorjaar 
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Beschrijving:   

het voorstel is om achter de witte 

zonnehoed Rudbeckia nitida 'Herbstsonne' te 

planten. De bloemkleur is geel, de bloeitijd 

augustus tot en met september. De 

volwassen hoogte van de plant is 175cm. 

Verlangt een zonnige plek. Voor een goede 

bloei is het te adviseren de grond rondom de 

Rudbeckia te verbeteren.  

 

Locatie: 4 vierkante meter achter de witte 

zonnehoed   

Aantal: 5 stuks per m2: 20 stuks 

Onderhoud:  uitgebloeide bloemen verwijderen. 

 

 

 

 

Beschrijving: 

Voorstel is om achter de Rudbeckia twee 

boerenjasmijn planten op te nemen.  

 

Locatie: achter de rudbeckia 

Aantal: 2 stuks 

Onderhoud:  vorm/onderhoudsnoei.  
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Kavelonderdeel 7: ‘erfborder & erfgrens’ 

 

Opbouw beplantingsplan vak 7: 

 
 Een groot deel van de erfgrens dient opnieuw ‘groenblijvend / 

bladhoudend ingevuld te worden. Dit vanaf de ‘knik’ in de borderbak tot 

ongeveer het begin van het tuinhuisje.  Dit is ongeveer 16 strekkende meter; 

 Direct volledig dicht is niet noodzakelijk, beheersbaar is wenselijk; 

 Eentonig plantgebruik heeft ook niet de voorkeur; 

 Rekening houdend met de erfgrens beplanting resteert ongeveer een te 

vullen border van ongeveer 28 vierkante meter (het vak met witte Astilbe, 

hortensia etc. wordt behouden); 

 De beplanting dient aan te sluiten op de achterzijde van de bordercirkel 

(kleurstelling geel / rood & wit); 

 Een deel van de beplanting wordt gevormd door her te gebruiken 

beplanting welke reeds aanwezig zijn  in de tuin (leibomen & azalea); 

 Bij het bepalen van de aantalen is ongeveer 8 vierkante meter van de 

erfborder niet ingevuld. Enerzijds omdat m.i. ruimte behouden dient te 

blijven tussen de erfborder en erfgrens (looppad) voor onderhoud 

alsmede voor een looppad naar de tuin achter het huisje en anderzijds om 

evt. nog te behouden planten een plek te geven in de tuin.   
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Erfgrens 

 

 Startend knik borderbak (aansluiten op coniferen) 

 Eindigend iets ‘na’ het tuinhuisje 

 Ongeveer 16 strekkende meter 

 

 

Beschrijving:   

Het voorstel is om aansluitend aan de 

bestaande coniferen een rij coniferen 

(Cupressocyparis leylandii '2001') op 

te nemen. Dit om het huis en de 

voordeur van de achterburen 

(grotendeels) uit het zicht te nemen 

gedurende alle seizoen van het jaar. 

Daarnaast omdat de grond in dit deel 

van de tuin ‘erg’ droog is. De 7 

strekkende meter  is voldoende om de 

gehele achterkant van de borderbak te 

vullen met leylandii.  

 
De leylandii 2001 is een snel groeiende 

(60cm per jaar) haagconifeer met hoog 

opgaande groei in kegelvorm. De '2001' 

kan tot 1000cm hoog worden en heeft 

blauwgrijs tot blauwgroen blad. De 

'2001' is winterhard en groenblijvend. 

De '2001' is een sterke plant die is 

opgewassen tegen zeewind, droogte, 

nattigheid, noorderwind en schaduw. 

Voor een mooi strakke haag moet de 

conifeer twee keer per jaar gesnoeid 

worden. De Cupressocyparis leylandii 

'2001' groeit op elke grond en doet 

het prima in de schaduw, maar gedijt 

het beste op droge tot 

vochthoudende, goed doorlatende, 

lichtzure grond in de volle zon.  

 

Locatie: 7 strekkende meter 

aansluitend op bestaande coniferen.   

Aantal: 2,5 stuks per m: 17stuks 

Onderhoud:  2 keer per jaar snoeien (mei & 

september). 
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Beschrijving:   

Het voorstel is om de erfgrens te hoogte 

van de erfborder met meer variëteit in 

planten te vullen. Deels groenblijvend, 

deels niet. Het pampasgras in vak 5 zorgt 

ook in de wintermaanden  voor (een deel van 

de) privacy. Het idee is om de overige 9 meter 

afwisselend te vullen met de blikvangers 

olijfwilg (3 x rijen van 2 meter) en spaanse 

brem (3 x 1 meter breed). Achter iedere rij 

Olijfwilg kunnen de 3 leibomen worden 

opgenomen.  

 

Olijfwilg (Elaeagnus ebbingei ‘Compacta’) is 

een sierheester met struikvormige groei die 

ook geschikt is als haagplant. De Elaeagnus 

ebbingei ‘Compacta’ kan tot 150 cm hoog 

worden en staat vooral bekend om zijn blad: 

de onderkant is zilvergrijs en de bovenkant 

grijsgroen. Bovendien groeit deze eleagnus 

of olijfwilg relatief compact. In april en mei 

bloeit de plant met onopvallende, 

hangende, witte bloemen. De Elaeagnus 

ebbingei is winterhard en groenblijvend.  

 

Locatie: afwisselend 3 rijen van 2 meter per 

rij beginnend bij de leylandii.  

Aantal: 3  stuks per strekkende meter: 

18stuks 

Onderhoud:  - 

 

Beschrijving: 

Tussen de olijfwilg (2 maal een plek van een 

meter) en naast de olijfwilg (1 maal een 

meter) is het voorstel Spaanse brem 

(Spartium junceum). Op te nemen. Spaanse 

brem heeft een losse groeiwijze en bloeit 

geel in mei t/m september. De hoogte van de 

Spartium junceum is in volwassen vorm 120 

tot wel 250 cm. Spartium junceum staat 

graag op een droge en zonnige plek. De 

plant is redelijk winterhard en blijft de 

gehele winter groen. 

 

Locatie: 3 vakken groot 1m2, linksonder  

Aantal: 3 stuks   

Onderhoud: Snoeien na de bloei of in het 

voorjaar na de ergste vorst. Dode en zieke 

takken verwijderen. Na enkele jaren verjongen 

door de oudste takken terug te snoeien.  
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Erfborder 

 

 De te vullen ruimte is ongeveer 28 m2; 

 Dit is het vak lopend tussen de borderbak tot ongeveer halverwege 

het tuinhuisje; 

 Achter het huisje worden geen planten voorgesteld. 

 

Beschrijving: 

Momenteel zijn er diverse azalea’s geplant in de 

tuin. Het voorstel is om deze te bundelen. Het idee 

is om ter hoogte van de borderbak, waar de paden 

samenkomen, ongeveer 2 vierkante meter te 

vullen met de bestaande azalea’s.  

 

Over het algemeen geldt dat azalea’s 

bladverliezend zijn, maximaal 1 meter hoog 

worden en in april bloeien. 

 

Locatie: ter hoogte van zijkant borerbak en 

tussen samenkomende paden in / voor astilbe;  

Aantal: ongeveer 4, reeds aanwezig in tuin 

Onderhoud: uitgebloeide bloemen verwijderen. 

  

 

 

 

Beschrijving: 

Het voorstel is om vanaf de azalea’s een baan van 

50cm breed langs het gehele pad te reserveren 

voor een witte schoenlappersplant ( Bergenia 

‘Bressingsham White’) die bloeit in april en mei. 

Deze vaste plant behoud haar blad in de winter. 

Pas als de plant gaat bloeien, valt het oude blad 

af. Door de geringe hoogte van slechts 30 cm is 

de Bergenia ‘Bressingham White’ uitermate 

geschikt om de rand van de border te vullen.  

 

De sneeuwwitte bloemen steken mooi af tegen het 

glanzend groene blad. De plant is zeer 

winterhard. De Bergenia ‘Bressingham White’ 

gedijt op vrijwel iedere grondsoort (hoewel 

voedselrijke grond de voorkeur heeft). Het is wel 

belangrijk dat de plant wel voldoende zonlicht 

krijgt.  

 

Locatie: rand van ongeveer 8 strekkende meter en 50 cm. Breed langs het pad ;  

Aantal: 24 stuks 

Onderhoud: uitgebloeide bloemen verwijderen. 
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Beschrijving: 

Het voorstel is om achter de 

schoenlappersplant eenzelfde baan op te nemen 

met IJslandse papaver (Papaver nudicaule 

'Gartenzwerg''). De ijslandse papaver is een 

bladverliezende vaste plant, met een opgaande 

groeivorm. De bladeren zijn grijsgroen tot 

lichtblauw groen, behaard en gevederd. Deze 

ijslandse papaver bloeit van juni tot september, 

met een mix van kleuren: wit, oranje, geel of 

oranjerode, komvormige, lichtgeurende 

bloemen. Papaver nudicaule'Gartenzwerg'' 

houdt van een standplaats in volle zon en een 

goed doorlaatbare, niet te natte, lichte 

grondsoort. Deze papaver is goed winterhard 

en redelijk droogtetolerant. 

 

Locatie: rand van ongeveer 8 strekkende meter 

en 50 cm. Breed langs het pad; 

Aantal: 10 stuks per m2 = ongeveer 40 stuks 

Onderhoud:   geen. dit is een kortlevende 

overblijvende plant die als tweejarige wordt 

gekweekt.  

. 

 

 

 

Beschrijving: 

Het voorstel is om tussen de papaver en voor de 

olijfwilg aan de bordervak  zijde een vak van 3 

M2 (breedte zoals uitkomt)  te vullen met 

Lobelia ( Lobelia fulgens ‘Queen Victoria’) . Dit 

is een vaste plant die ongeveer 80 cm hoog kan 

worden. De plant valt vooral op door de 

sierlijke bloemstengels met de felrode 

bloemen, die omstreeks augustus verschijnen en 

tot ver in oktober blijven (perfecte samenloop 

met de bloeiperiodes van de rode planten aan de 

andere kant van het pad – vak 5!!). De plant komt 

het best tot zijn recht in een border. en kan 

goed gecombineerd worden met andere 

herfstbloeiers.. De Lobelia fulgens ‘Queen 

Victoria’ gedijt het best in de zon of 

halfschaduw in goede tuingrond.  

 
Locatie: voor eerste olijfwilg  

Aantal: 6 stuks per m2 =  18 stuks  

Onderhoud:   ieder voorjaar volledig terugsnoeien.  
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Beschrijving:   

het voorstel is om boven de lobelia een vak 

van ongeveer 2 m2 te vullen met witte 

dropplant (Agastache rugosa 'Alabaster'). 

Deze dropplantsoort is een prachtige vaste 

plant die veel insecten trekt. De plant heeft 

één of meerdere lange stengels (ongeveer 

75 cm hoog) met daaraan vele, frisgroene 

bladeren. In de juli tot en met september 

bloeit de plant met rechtopstaande, witte 

bloemen. Een prachtig gezicht! Mede 

doordat de plant veel bijen en vlinders 

aantrekt, is het een echte aanrader voor de 

zomertuin! Voor een goede groei plant u 

deze dropplant op een zonnige plek. 

 
Locatie: rechts rondom het tuinhuisje  

Aantal: 8 stuks per m2 =  16 stuks  

Onderhoud:   ieder voorjaar volledig 

terugsnoeien.  

 

 
 

Beschrijving:   

het voorstel is om rondom het huisje 

diamantgras (Calamagrostis brachytricha) 

op te nemen. Deze groene massa dient als 

kleurbreker tussen de kleur van het 

tuinhuisje en de bloemenkleur in de 

erfborder.  

 

Locatie: rechts rondom het tuinhuisje  

Aantal: 6 stuks per m2 =  18 stuks  

Onderhoud:   ieder voorjaar volledig 

terugsnoeien.  
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Kavelonderdeel 8 ‘borderbak’ 

 

 

Opbouw beplantingsplan vak 8: 

 
 Het idee is om dit vak (ook gezien de droogte van een borderbak) te vullen 

met de beplanting die reeds in vak 4, het kruidenvak, gebruikt is. Op deze 

manier wordt er eenheid gecreëerd tussen vakken 4  & 8  versus de 

kleurrijke vakken 5, 6 & 7.  

 De camellia (roodbloeiende wintergroene heester) en de japanse es blijven 

behouden; 

 groot ongeveer 10m2 (te vullen).  

 

Beschrijving: 

Het  voorstel is om achter het bankje de open 

ruimtes op te vullen met rozemarijn (rosmarinus 

officinalis) De originele rozemarijn bloeit (blauw) 

voornamelijk in de periode juni-augustus.  De hoogte 

van Rosmarinus officinalis bedraagt 50-60 cm. 

Rosmarinus officinalis staat graag op een zonnige en 

goed gedraineerde plaats in de border. Helaas is 

deze plant niet volledig winterhard, deze plant 

behoud wel haar blad. 

 

Locatie: rondom de bank, ongeveer 5m2.  

Aantal: 7 stuks per m2, derhalve 35 stuks  

Onderhoud:  Aan het begin van de zomer, door de takken 

met 1/3 in te nemen. 
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Beschrijving: 

Het voorstel is om de resterende rand 

(voorkant) van de borderbak te vullen met een 

brede strook  met (winter)bonenkruid 

(satureja montana).  

 

De plant wordt circa 30 cm hoog. De bloeitijd 

van Satureja montana valt in juli tot oktober 

en er verschijnen dan talloze, kleine, witte tot 

licht lila bloemen die veel bijen en hommels 

aantrekken. Bonenkruid groeit het best in de 

volle zon in goed doorlatende, voedselarme 

grond. Voor een gezonde groei en bloei is het 

belangrijk om de plant ieder voorjaar te 

snoeien. De plant is groenblijvend.  

 

Locatie: resterende 5 m2.  

Aantal: 7 stuks per m2, derhalve 35 stuks  

Onderhoud:  In het voorjaar oude loof 

verwijderen, net voordat plant weer uitloopt.  

 

 

 

Beschrijving: 

Ook hier is weer het voorstel om 

Allium tussen het bonenkruid op te 

nemen. Deze sierui bloeit met een 

glinsterende bol in de periode mei-juni. 

De stengel van Allium 'Purple 

Sensation' zijn circa 70-80 cm lang. Het 

liefst staat Allium 'Purple Sensation' 

in de volle zon. De bodem mag niet al te 

nat zijn anders rotten de bollen van 

Allium 'Purple Sensation' in de winter 

weg. 

  

Locatie: onderdeel van de strook 

bonenkruid.   

Aantal: het voorstel is om 20 bollen 

op te nemen.  

Onderhoud: geen bijzonder zorg nodig.   
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Kavelonderdeel 9: ‘overige’ 

 

Opbouw beplantingsplan vak 9: 

 
 Naast de japanse es is een gat gevallen in de beplanting. Dit gat moet gevuld 

worden om de inkijk weg te nemen van de straatzijde.  

 groot ongeveer 3m2 .  

 

Beschrijving: 

Het voorstel is om deze ruimte te vullen met de 

oersterke plant (er staan voldoende 

concurrente met betere wortels omheen)  

baardgras (Andropogon gerardii) . Een 

prairiegras dat droge en arme grond verdraagt. 

Het is een blauwgroen siergras dat 70 cm hoog 

wordt en bloeiende halmen die dan wel 150cm 

tot 200cm hoog halen. Deze halmen bloeien ( 

augustus, september en oktober ) eerst 

oranjegeel maar kleuren in de nazomer naar 

bruinrood met rode stengels.  

 

 

Locatie: 3 m2.  

Aantal: 3 stuks per m2, derhalve  9 stuks  

Onderhoud:  - 
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Met de klok mee door de tuin! 

VAK 1 

1. Kogeldistel | Blauw |  maand 7, 8 & 9 

VAK 2 

2. Diamantgras | Bladhoudend  

3. Hortensia | Blauw | maand 6, 7, 8 & 9 

4. Dikkemanskruid | Groenblijvend | wit | maand 3 & 4 

5. Blauwe regen | Blauw wit | maand 5 

VAK 3 

6. Lavendel (origineel)| Groenblijvend paars | geurend | maand 7 & 8 

7. grote veldbies | Groenblijvend | wit | maand 4, 5 & 6 

8. Ooievaarsbek | half groenblijvend | paars blauw | maand 5, 6 & 7 

9. Mottekruid |Wit | maand 6, 7 & 8 

10. Boerenjasmijn | Wit | maand 5 & 6 

VAK 4 

11. Rozemarijn | Groenblijvend | Blauw | maand 6, 7 & 8 

12. Bonenkruid | Groenblijvend | Wit | maand 7, 8 & 9 

13. Allium | Paars | maand 5 & 6 

14. Citroenverbena | Wit | maand 6, 7, 8, 9 & 10 

15. Echte salie | Groenblijvend | lila blauw | maand 7 & 8 

VAK 5 

16. Pampasgras | Bladhoudend 

17.  Wederik | Wit | maand 7, 8, 9 & 10 

18. Blauwbaard | Blauw | maand 8, 9 & 10 

19.  Daglelie | Geel | maand 6, 7 &  8 

20.  Kogeldistel | Blauw |  maand 7, 8 & 9 

21.  Salie | Rood | maand 10. 11 & 12 

22. Rode zonnehoed | Rood | maand 7 & 8  

23.  Molinia | Lichtpaars-bruin | maand 7, 8, 9 & 10 

24. grote veldbies | Groenblijvend | wit | maand 4, 5 & 6 

25.  Hosta | Wit | maand 5 & 6 

26.  Vrouwenmantel | Geelgroen | maand 5 & 6 

27. Gele zonnehoed | Geel | Maand 6, 7, 8, & 9 
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VAK 6 

28. Witte zonnehoed | Wit | maand 7, 8 & 9 

29. Gele zonnehoed – groot |  Geel | maand 8 & 9  

30. Boerenjasmijn | Wit | maand 5 & 6 

 

VAK 7 

31. Leijlandii | Groenblijvend 

32. Olijfwilg | Groenblijvend | Wit | Maand 4 & 5 

33. Spaanse brem | Groenblijvend | Geel | maand 5, 6, 7, 8 &  9 

34. Azalea | divers | maand 4 

35.  Schoenlappersplant | Groenblijvend | Wit | maand 4 & 5 

36.  Ijslandse papaver | divers | maand 6, 7, 8 & 9 

37.  Lobelia | rood | Maand 8, 9 & 10 

38. Dropplant | Wit | Maand 7, 8 & 9 

39. Diamantgras | Bladhoudend  

 

VAK 8 

40. Rozemarijn | Groenblijvend | Blauw | maand 6, 7 & 8 

41. Bonenkruid | Groenblijvend | Wit | maand 7, 8 & 9 

42. Allium | Paars | maand 5 & 6 

 

VAK 9 

43.  Baardgras | bladhoudend | rood | Maand 8, 9 & 10 
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Tips tuinverlichting 

Bij het aanleggen van tuinverlichting gelden enkele spelregels: 

 Zichtlijnen: wat wilt u ’s avonds zien; 

 Contrast: speel met donkere en verlichte tuingedeeltes; 

 Intensiteit: varieer in de lichtintensiteit; 

 Richtingen: varieer in de lichtrichtingen.  

Voorstel is om de volgende onderdelen van de tuin te belichten: 

 Garage sensor 

 Zijtuin sensor 

 Grondspot gericht op diamantgras 

 2 maal grondspot gericht op bordercirkel (vanaf vak 4 – grote 

buxusbol in het kruidenvak & vak 7 – tussen de azalea’s 

 Spotje onder bolboom in de kleine cirkel 

 Spotje onder vijgenboom 

 Twee staande lampjes in de borerbak (voor de diepte) 

 Tuinhuisje sensor 

 Dimbare terrasverlichting grote (serre)terras. 

 


