
 

 

Tuinontwerp en beplantingsplan  

www.tuinontwerpbrabant.nl 

 

   

Gegevens klant 

 

Naam    Anoniem   

Plaats   Klundert   

Inhoudsopgave 

Gegevens klant ............................................................................................................ 1 

Aanleiding ...................................................................................................................... 2 

Tuinstijl & sfeer .......................................................................................................... 2 

Karakteristieke bomen ............................................................................................... 3 

Kenmerken - eigenschappen beplantingsplan ...................................................... 3 

Strategie opstellen plantenlijsten ...................................................................... 3 

Definitieve criteria keuze planten .......................................................................... 4 

Vormgeving huidige tuin ............................................................................................. 5 

Vormgeving beoogde tuin .......................................................................................... 7 

Detailkaart bomen ...................................................................................................... 8 

Vormgeving beplantingsplan ................................................................................... 9 

Kavelonderdeel 1: ‘Polderborder’ ................................................................. 10 

Kavelonderdeel 2: ‘Eilandborder 1’ ............................................................... 24 

Kavelonderdeel 3: ‘Achterborder’ ................................................................. 30 

Kavelonderdeel 4: ‘Slootborder’ ................................................................... 41 

Kavelonderdeel 5: ‘Eilandborder 2’ ............................................................... 48 

Kavelonderdeel 6: ‘Oude tuin’ ........................................................................... 53 

 

  



 

 

Tuinontwerp en beplantingsplan  

www.tuinontwerpbrabant.nl 

 

 

Aanleiding  

U heeft het plan ontwikkelt om de ‘schapenweide’ achter uw huis om te 

toveren in een prachtige tuin. Inmiddels bent u reeds enkele jaren bezig met 

de realisatie van dit ambitieuze plan. Dit heeft ertoe geleid dat u reeds een 

tuinontwerp heeft opgesteld, het grondwerk heeft verricht waaronder 

een indrukwekkende damwand aangelegd om het hoogteverschil te 

overbruggen met een aanpalende kavel, recentelijk zeer karakteristieke 

bomen heeft gepland en een drainagesysteem heeft aangelegd.  

 

U heeft mij gevraagd mee te denken met het opstellen van een 

beplantingsplan. Een beplantingsplan dat past binnen uw tuinontwerp en 

de beoogde tuinstijl & sfeer. In het plan dient rekening gehouden te 

worden met privacy (zithoek), de zichtlijnen vanuit de keuken met betrekking 

tot de prachtige vergezichten (landelijke omgeving) en de karakteristieke 

bomen. Daarbij heeft u aangegeven dat het behouden van het uitzicht met 

name in de wintermaanden wenselijk is. 

 

Tuinstijl & sfeer 

Het door u opgestelde tuinontwerp kenmerkt zich door haar golvende 

bewegingen. U heeft een duidelijke voorkeur voor ronde en asymmetrische 

vormen. 

 

Op basis van onze gesprekken qua gewenste beplanting tendeert de 

tuinstijl &- sfeer die past bij het ontwerp naar een combinatie van een 

landelijke tuinstijl met een cottage tuin ‘nieuwe stijl’.  

 

Een landelijke tuinstijl omdat u duidelijk heeft aangegeven dat de 

beplanting een natuurlijke uistraling moet krijgen (geen vormsnoei) en 

daarbij ronde weelderige vormen de overhand hebben (geen planten  

waarvan de groei alle kanten opschieten). Daarnaast heeft u een duidelijke 

voorkeur uitgesproken voor Heesters, dit mede met het oog op de 

onderhoudsvriendelijkheid van de tuin.  

 

Een cottage tuin ‘ nieuwe ‘ stijl omdat het niet de bedoeling is dat de tuin 

‘opgaat’ in de omgeving. U heeft een duidelijke wens omtrent de kleuren: 

geel, oranje en groen als overheersende kleuren, aangevuld met crème wit 

en blauw paars (milka). De bloemkleuren geel en oranje zullen in de 

omgeving zeker opvallen, de karakteristieke bomen gaan dit ook doen. De 

beplanting zal de tuin afmaken. U heeft aangegeven dat uw voorkeur 

uitgaat naar diversiteit in de beplanting (geen stevige groepsbeplanting, 

maar eerder planten op diverse plekken in de tuin terug laten keren). De 

beplanting mag bestaan uit vaste planten, heesters, grassen, 

rododendrons etc. Belangrijke voorwaarde is dat de planten passen 

binnen de natuurlijke omstandigheden (in de polder, vooralsnog volop zon, 

normale grond) en goed aansluiten bij de seizoenen van de karakteristieke 

bomen.  
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Karakteristieke bomen 

Zeer recentelijk heeft u rondom in de tuin zeer karakteristieke bomen 

aangepland. Karakteristieke bomen vanwege bijvoorbeeld de schors 

(berken), bloeiwijze (Amerikaanse tulpenboom) of kleurstellingen  

(Amerikaanse tulpenboom, amberbomen, goudelst). Deze bomen zijn zeer 

bepalend voor de uitstraling van de tuin. 

 

Kenmerken - eigenschappen beplantingsplan 

Gedurende onze gesprekken heb ik de volgende elementen voor het 

beplantingsplan genoteerd welke relevant zijn voor uw tuin: 

 

 Normale grond (ph van ca. 7,2); 

 Hoofdzakelijk zon; 

 Bloemkleuren: oranje, geel en groen, deels aangevuld met 

blauwpaars & crèmewit; 

 Bladkleur: groen - geelgroen (geen bont blad, beperkt grijs getint 

blad); 

 groenblijvende/bladhoudende beplanting voor behoud structuur in 

de wintermaanden; 

 Onderhoudsvriendelijke beplanting; 

 Geen stekels; 

 Beperkt aantal grassen; 

 Beperkte bloemenborders (met name met het oog op onderhoud). 

Strategie opstellen plantenlijsten  

De strategie voor het bepalen van de planten die passen binnen uw wensen 

is als volgt: 

 

1. In kaart brengen kenmerken recentelijk aangeplante bomen; 

2. In kaart brengen kenmerken van de reeds door u gewenste planten; 

3. In kaart brengen planten die voldoen aan kenmerken: groenblijvend, 

normale grond, zon/half zon, oranje bloem respectievelijk gele 

bloem; 

4. In kaart brengen planten die voldoen aan kenmerken: normale grond, 

zon/half zon, milka bloem respectievelijk  crème wit; 

5. In kaart brengen planten die voldoen aan kenmerken: herfstkleur, 

normale grond, zon/half zon en eventueel  gele/oranje kleur ( 

hierdoor omvat deze lijst dus ook siergrassen met een mooi 

wintersilhouet); 

6. In kaart brengen planten die voldoen aan kenmerken: vlinders- 

bijenlokkend en één van eerder aangehaalde kenmerken; 

7. In kaart brengen planten die voldoen aan kenmerken: 

konijnbestendig en één van eerder aangehaalde kenmerken; 

8. In kaart brengen planten die voldaan aan kenmerken: 

groenblijvend/herfstkleur , klimplant/leistruik, normale grond, 

zon/half zon, oranje/gele bloem; 

9. In kaart brengen planten die zeer vroeg bloeien respectievelijk zeer 

laat, zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van het bloeiseizoen. 
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Definitieve criteria keuze planten  

Op basis van de plantenlijsten heb ik de volgende criteria / constateringen 

geformuleerd voor de keuze van de definitieve beplanting:  

 

 De bomen dienen met name voor de seizoenswisselingen te zorgen 

(herfstkleuren, bladverlies etc.) 

 De borders onder de bomen zijn overwegend groenblijvend; 

 De borders worden speels ingevuld waarbij de omvang van 

groepsbeplanting tot ongeveer 2,5 a 3,5 m2 wordt beperkt; 

 Bij voorkeur wordt gekozen voor langbloeiende planten (daglelie 

met ééndagsbloemen valt daarom af); 

 De gewenste planten dienen voor zover mogelijk terug te komen in 

het ontwerp – 1ste keus: 

o Achillea Moonshine - Duizendblad; 

o Achillea Terracotta – Duizendblad; 

o Actea Simplex Atropurpurea - Zilverkaars; 

o Calamagrostis x Acutiflora Karl Foerster - Struisriet; 

o Carex Comans Bronze Form – Zegge; 

o Cornus Sanguinea Winter Beauty – Kornoelje; 

o Cotinus Coggygria Royal Purple – Pruikemboom; 

o Cotinus Coggygria Golden Spirit – Pruikeboom; 

o Crocosmia Emily McKenzie – Montbretia; 

o Forsythia – Chinees Klokje 

o Helenium Feuersiegel – Zonnekruid; 

o Heuchera Caramel / Black Beauty – Purperklokje; 

o Hydrangea Quercifolia – Eikenblad Hortensia; 

o Hydrangea Serrata Bluebird – Hortensia; 

o Lysimachia Ciliata Firecracker – Hoge Wederik; 

o Miscanthus Sinensis Adagio – Prachtriet; 

o Pennisetum Alopecuroides Hameln – Lampenpoetsergras; 

o Perovskia atriplicifolia Little Spire – Russische Salie; 

o Rudbeckia Fulgilda Goldsturm;  

o Salvia Nemorosa Ostfriesland – Bossalie; 

o Sambucus Nigra Black Beauty – Roodbladige Vlier; 

o Stipa Tenuissima – Vedergras; 

o Viburnum Tinus – Lauriersneeuwbal.  

 De eerste keus kan aangevuld worden met de volgende planten: 

o Pennisetum alopecuroides Little Bunny – Lampenpoetsersgras; 

o Cortaderia selloana – Pampasgras; 

o Stipa calamagrostis – Diamantgras; 

o Rhododendron catawbiense;  

o azalea Gibraltar;  

o Photinia fraseri red Robin – Glansmispel; 

o Laurus nobilis – Laurier; 

o Passende groenblijvende beplanting / coniferen. 

 Naast de 29 gewenste planten en 6 bomen hebben wij een lijst van 

ongeveer 88 planten die ook voldoen aan uw wensen; 

 Qua klimplanten gaat uw voorkeur uit naar groenblijvende 

zelfklimmende planten.  
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Vormgeving huidige tuin 
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Vormgeving beoogde tuin 
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Detailkaart bomen  
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Vormgeving beplantingsplan 

In de te maken opzet van het beplantingsplan vormen de zichtlijnen vanuit 

de woning (en in mindere mate de twee terrassen i.v.m. privacy) een 

doorslaggevende rol. Ervan uitgaande dat de oude aanplant ter hoogte 

van het huis stevig wordt uitgedund, ontstaan er vanuit de woonkamer en 

keuken min of meer vijf bepalende zichtlijnen, zie hieronder van links naar 

rechts:  

1. Zichtlijn richting de 

polder 

(‘polderborder’); 

2. Zichtlijn op  

bordereiland 1; 

3. Zichtlijn tussen de 

bordereilanden in 

(‘achterborder’); 

4. Zichtlijn op  

bordereiland 2; 

5. Zichtlijn op de 

binnenborder. 

Bij het kiezen van de 

beplanting heeft het de 

voorkeur dat ter hoogte van 

de uiteinden van de 

zichtlijnen de beplanting ‘in 

beweging’ is door de 

seizoenen heen. Aangezien de 

voorkeur uitgaat naar veel 

groenblijvende planten, zal 

de beweging met name moeten 

komen uit de bloeiperiode.  

Daarnaast stel ik voor om de 

afwisseling ook vorm te 

geven door de 

plantensamenstelling in de 

borders. Het idee is om van de 

polderborder een echt 

‘seizoensborder’ te maken 

(een dynamische border met een wintersilhouet). De aangegeven gewenste 

planten bieden hier hele goede mogelijkheden voor. Daarnaast is het idee 

om de bordereilanden op de zichtbepalende plekken te vullen met 

rijkbloeiende planten. De eiland- en polderborders tenderen dan naar de 

cottagetuin nieuwe stijl. Ten aanzien van de overige omringende borders is 

het idee om deze te vullen met rijkbloeiende / groenblijvende heesters. 

Deze borders tenderen dan naar de landelijke tuinstijl. Het zwaartepunt 

van het onderhoud ligt dan op de ‘polderborder’ en de ‘eilandborders’.  
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Kavelonderdeel 1: ‘Polderborder’  

Dit kavelonderdeel grenst aan de 

straatzijde, waarbij de ‘doorgaande’ 

weg hoger gelegen is. Negatief 

geformuleerd gaat de hogere 

wegligging ten koste van de privacy 

in de tuin. de reeds aangeplante 

vuurdoorn gaat als klimmer tegen 

de erfafscheiding niet bijdragen aan 

de gewenste privacy vanaf de hoger 

liggende doorgaande weg. De 

geplande hoogte van de vuurdoorn 

is namelijk 145cm. De aangeplante 

bomen, zijnde de Liriodendron 

tulipifera (Amerikaanse tulpenboom) 

en een Alnus incana Aurea (Goudels).  

zullen dit moeten gaan doen. Dat zal 

op den duur zeker gaan gebeuren.  

Positief geformuleerd gaat de 

hogere wegligging zeker stimuleren. 

Een mooi aangelegde tuin in het 

polderlandschap gaat zeker bekijks 

krijgen bij alle passerende 

dagtoeristen!  

Aangezien jullie vanuit de woning en 

de eigen tuin ook zicht willen blijven 

behouden op het achterliggende 

polderlandschap ben ik bij de 

plantenkeuze uitgegaan van de 

positieve benadering. De bomen 

moeten zorg gaan dragen voor 

privacy (en de andere borders ook), 

de polderborder dient prachtig te 

worden vanwege de vele zichtlijnen 

die op deze border uitkomen.  

Het prachtig krijgen van de tuin is geen moeilijke opgaaf uitgaande van de 

creatie van een echte seizoensborder. De vuurdoorn en beide boomsoorten 

zorgen al voor veel variatie en in de lijst met gewenste planten zitten 

voldoende toppers om de border verder aan te kleden. De planten die 

veranderen door de seizoenen heen en in de wintermaanden zorg gaan 

dragen voor een prachtige wintersilhouet als de rijp op de planten staat, 

hebben de voorkeur gekregen.  

Door de ligging van deze border, is sprake van een border in de volle zon. 

Zodra de bomen en vuurdoorn volgroeid zijn, houden deze de ochtendzon 

min of meer tegen, echter In de loop van de middag zal deze border vol in de 

hete middagzon en avondzon terecht komen.  Dit is een zonnige border.  
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Liriodendron tulipifera - Amerikaanse Tulpenboom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Amerikaanse tulpenboom is een snelgroeiende boom met een 

kaarsrechte stam. De kroonvorm is eerst smal, later kegelvormig en 

uiteindelijk zal een ovale kroon ontstaan. De boom kan een hoogte van 20 

tot 25 meter bereiken. De boom gedijt het beste op voedzame en 

vochthoudende grond. De boom verlangt een diepe en losse bodem.  

 

Bij het uitzoeken van de overige beplanting in de border dient rekening 

gehouden te worden met de volgende kenmerken: 

 

 Lichtgrijze schors & roodbruine takken; 

 Lichtgroen blad (onderzijde), welke verkleurd naar geel in de herfst; 

 Tulpvormige bloemen in de periode juni - juli; 

 Bladverliezend & een open wintersilhouet  door grove vertakking. 

 

In de hoeken van de border zijn een tweetal Amerikaanse tulpenbomen 

geplant.  
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Alnus incana Aurea - Goudels 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Goudels is een kleine boom met een doorgaande hoofdtak waardoor een 

smal eivorminge kroonvorm ontstaat.  

 

Bij het uitzoeken van de overige beplanting in de border dient rekening 

gehouden te worden met de volgende kenmerken: 

 

 oranjebruine schors & geel tot oranje twijgen; 

 voorjaarskleur blad is opvallend geel, in de zomer kleurt het blad 

lichtgroen blad; 

 de elzenproppen verschijnen vanaf september en blijven de hele 

winter; 

 

In het midden van de border - tussen de twee Amerikaanse tulpenbomen -  is 

de goudels geplant.  
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Pyracantha ‘Orange Glow’ – vuurdoorn 

 

De achterwand van de border - 22 meter lang - wordt gevuld met een 

wintergroene vuurdoorn die over de gehele lengte is aangepland. De 

vuurdoorn heeft ook een sterk beeldbepalend karakter. In mei - juni staat 

de vuurdoorn stevig in bloei, geurend. Vervolgens heeft de plant bessen 

van augustus tot en met december.  De bessen verkleuren van rood naar 

oranje. 

Maatvoering: uitgangspunt in het ontwerp is dat de klimplant ongeveer 40cm breed wordt. 

Daarvoor komt een pad van 60cm. Zodat over de gehele lengte van de polderborder 100cm 

van de border afgesnoept wordt.  
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Achillea Moonshine & Salvia nemorosa ‘Ostfriesland’ 

De onderste rand van de polderborder wordt gevuld 

met de geweldige combinatie Achillea 'Moonshine' & 

Salvia nemorosa ‘Ostfriesland’. Twee planten die op de 

wensenlijst staan. De achillea bloeit in de periode juli - 

augustus en de Salvia in juni - oktober. De Achillea 

wordt ongeveer 60 tot 70 cm hoog, de Salvia 50cm. Het 

grijsgroene blad van Achillea 'Moonshine' blijft in de 

winter zichtbaar. De Salvia is min of meer wintergroen.   

 

Maatvoering: het idee is om evenwijdig meelopend met de rand ongeveer 4 vakken van 60cm2 

te vullen met Salvia (S). Achter de Salvia komen 2 vakken van 60cm2 met Achillea (A) welke 

afgewisseld worden met Helenium Beatrice (zie hierna). Zie vakkenschema voor de precieze 

uitvoering. 

Aantallen: (1) Salvia is 9 per vierkante meter, dus 6 per vak en in totaal 24 stuks. (2) Achillea 

is 9 per vierkante meter, dus 6 per vak en in totaal 12 stuks. 
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Helenium Beatrice 

De combinatie Achillea 'Moonshine' & Salvia nemorosa ‘Ostfriesland’ 

wordt aangevuld met Helenium Beatrice en Stipa Calamagrostis. De 

helenium wordt om en om geplant met de Achillea, zodat twee vakken per 

plantensoort worden gevuld. De Stipa 

Calamagrostis vormt deels een 

achterwand voor de fleurige combinatie.  

De helenium Beatrice bereikt een hoogte 

van ongeveer 110 tot 150cm en bloeit in 

de periode juli – september. 

De helenium komt nogmaals terug in een 

drietal vakken verspreid over de 

polderborer  

Maatvoering: het idee is om 5  vakken van 60cm2 te 

vullen met helenium (N). Zie vakkenschema voor de 

precieze uitvoering. 

Aantallen: (3) helenium is 5 per vierkante meter, dus 3 per vak en in totaal 15 stuks. 

Stipa calamagrostis – Diamantgras 

Achter en rondom de Helenium worden een 

drietal vakken gevuld met Stipa 

Calamagrostis.  Ook een plant die op de 

wensenlijst staat. De Stipa calamagrostis is 

qua hoogte (tot 100cm) lager dan de 

helenium, echter doordat de helenium en de 

achillea elkaar afwisselen blijft de stipa 

calamagrostis toch opvallen.  

Deze plant siert de border in alle seizoenen. 

Het blad van de Stipa calamagrostis is fijn 

van structuur. De witgrijze bloei vindt 

plaats in de periode juni - augustus (later 

verkleurend naar goudbruin), maar blijft tot in de winter fraai om te zien 

(berijpte aren zijn een plaatje). 

Maatvoering: het idee is om 3 vakken van 60cm2 te vullen met Stipa Calamagrostis (D). Zie 

vakkenschema voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (4) Stipa is 6 per vierkante meter, dus 4 per vak en in totaal 12 stuks. 
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Hydrangea Serrata Bluebird – Hortensia 

In het verlengde van de Helenium Beatrice en Stipa 

Calamagrostis worden een drietal vakken gevuld met 

de hortensia variant ‘serrata bluebird’. Verderop in de 

polderborder wordt dit herhaald.  

Deze hortensia staat op de lijst met gewenste planten.  

De plant bloeit in de maanden juni tot september. 

Opgemerkt dient te worden dat de blauwe intense 

bloemkleur enkel kan worden bereikt indien de bodem 

voldoende zuur is en genoeg aluminium of ijzer bevat. 

Het advies is om de bodem voldoende vochtig te houden 

en te verrijken met korrels die zorgdragen voor mooie 

blauwe bloemen.  

De volwassen hoogte van Hydrangea serrata 'Bluebird' is circa 1,5 meter. 

Het idee is dat de border zich aanpast rondom de volwassen planten. 

Maatvoering: het idee is om 2 maal 3 vakken van 60cm2 te vullen met hortensia (H). Zie 

vakkenschema voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (5) hortensia is 3 per vierkante meter, in totaal 11 stuks. 

Cornus Sanguinea Winter Beauty – Kornoelje 

Schuin achter de hortensia en de 

Amerikaanse tulpenboom komt de 

voorkeursplant Rode kornoelje, met 

witte bloemen in mei, gele 

herfstverkleuring en oranjerode 

twijgen in de winter. Deze variant, met 

luchtige vertakking in de winter, 

wordt ongeveer 2 meter hoog. 

Verderop in de polderborder keert de 

kornoelje nog een keer terug ter 

hoogte van de forsythia/achterkant. 

Maatvoering: het idee is om 9 vakken (C).  van 

60cm2 te vullen.  Deze plant vormt het 

belangrijke decor voor het wintersilhouet in 

deze border. Waarbij grote delen enkel deels 

waarneembaar zullen zijn vanwege de omringende siergrassen, hortensia’s en andere 

planten. Dit vormt een prachtige combinatie met de groen-oranje achterwand van de 

vuurdoorn. Zie vakkenschema voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (6) cornus is 5 per vierkante meter, dus 3 per vak en in totaal 27 stuks. 
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Rudbeckia Fulgilda Goldsturm - Zonnehoed 

In het verlengde van de Salvia wordt de 

borderrand gevuld met een groot vak Rudbeckia 

fulgida var. sullivantii 'Goldsturm'. Deze gewenste 

plant wordt 80-100 cm hoog en bloeit in augustus - 

september met gele bloemen en een bruinzwart 

hart. 

Maatvoering: het idee is om (opgeteld) 5 vakken van 60cm2 in 

het verlengde van de Salvia te vullen (R). Zie vakkenschema 

voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (7) Rudbeckia is 7 per vierkante meter, dus 4 per vak 

en in totaal 20 stuks. 

verbena bonariensis - ijzerhard 

Achter en in het verlengde van de Rudbeckia 

worden meerdere vakken gevuld met Verbena 

bonariensis – ijzerhard. Deze bloeit in juli tot 

ver in de herfst). Deze plant is net zoals het 

struisriet die eromheen wordt gepland 

opgaand (tot ongeveer 120 cm) en heeft geen 

pompeus overkomen. In de winter behouden 

zowel de verbena als de struisriet hun hoogte.  

Maatvoering: het idee is om 3 vakken van 60cm2 rondom de 

Rudbeckia te vullen (V). Zie vakkenschema voor de 

precieze uitvoering. 

Aantallen: (8) Verbena is 9 per vierkante meter, dus 6 per 

vak en in totaal 18 stuks. 

Calamagrostis x Acutiflora Karl Foerster - Struisriet 

Rondom de vakken met Verbena, hortensia’s en de Cornus 

alsmede verderop in de border wordt het struisriet 

Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’, ook een plant 

op de wensenlijst, opgenomen. Dit is een van de mooiere 

variëteiten waar je al redelijk vroeg in het seizoen van kunt 

genieten. Bloeit in juni, zilverroze, daarna strogeel 

verkleurend. Tot ver in herfst een opvallende plant. 

Maatvoering: 7 vakken van 60cm2 (S). Zie vakkenschema voor de precieze 

uitvoering. Deze (s) moet niet verward worden met de eerdere (s) die 

gebruikt is ten aanzien van de salvia. 

 Aantallen: (9) Calamagrostis is 6 per vierkante meter, dus 4 per vak en 

28 stuks in totaal. 
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Mahonia aquifolium 'Atropurpurea' 

Mahonia aquifolium 'Atropurpurea' is een wintergroene 

mahoniestruik die al vroeg in het voorjaar bloeit: maart - 

april. De hoogte van Mahonia aquifolium 'Atropurpurea' 

bedraagt 60 tot 80 cm. Het gestekelde blad van Mahonia 

aquifolium 'Atropurpurea' is donkerder en bruiner van kleur 

als andere mahoniestruiken.  

Maatvoering: 6 vakken van 6ocm2 (M). Deze mahonie variant is geen snelle 

groeier, dus in de eerste jaren zal hij niet direct in de verdrukking staan 

dan wel veroorzaken. Zie vakkenschema voor de precieze uitvoering.  

  

Aantallen: (10) Mahonia is 5 per vierkante meter, dus 3 per vak en in 

totaal 18  stuks. 

Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' 

Perovskia atriplicifolia ‘Blue Spire’ is vrijwel gelijk aan 

de soort Perovskia, maar heeft iets meer blauwviolette 

bloemen die ook wat groter zijn. De pervoskia is voorzien 

in de bocht tussen de rudbeckia, mahoniestruik en 

struisriet.  

Het is een geurende plant met een mooi grijsgroenblad, net zoals het 

eerder in de border opgenomen  achillea. De plant bloeit in de periode 

augustus t/m oktober met blauwpaarse bloemen. Deze variant wordt 

ongeveer 80cm hoog. 

Maatvoering: 3,5 vakken van 6ocm2 (A). Zie vakkenschema voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (11) Pervoskia is 3 per vierkante meter, dus 2 per vak en in totaal 7  stuks. 

Buddleja x weyeriana 'Sungold' 

Buddleja x weyeriana 'Sungold' is een opvallende 

geelbloeiende vlinderstruik. Het idee is om deze naast 

en achter de mahoniestruik en de cornus op te nemen. 

Deze vlinderstruik bloeit in de nazomer periode juli - 

september. Dit zelfs op eenjarig hout, maar een stevige 

snoei moet voorkomen worden. Deze vlinderstruik 

wordt tussen de 200 en 250cm hoog.  

Maatvoering: 3 vakken van 6ocm2 (B). Zie vakkenschema voor de 

precieze uitvoering. 

Aantallen: (12) Buddleja is 1 per vierkante meter, dus minder dan 1 per vak. Het voorstel is 

om 2 stuks te planten (1 in het losse vak en 1 in het midden van de 2 vakken). 
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Cortaderia Sellonana pumila – Pampasgras  

Het voorstel is om op een tweetal 

verspreide locaties in de polderborder 

één vak te vullen met de kleine variant van 

de pampasgras: de ‘pumila’. In plaats van de 

250/300cm blijft deze variant meestal op 

120 tot 150cm steken.  

Deze variant bloeit in de nazomer periode 

augustus - september. Jonge planten zijn 

matig winterhard, oude planten kunnen 

onze winters beter aan. In de winter 

behoud het riet haar blad, zodat een mooi 

herfst en wintersilhouet ontstaat.  

Maatvoering: 2 vakken van 6ocm2 (P). Zie 

vakkenschema voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (13) Pampasgras is 1 per vierkante meter, dus 1 per vak en in totaal 2 stuks.  

Crocosmia 'Emily McKenzie'  

De  polderborder wordt verrijkt met een rand Crocosmia 

'Emily McKenzie', een plant van de wensenlijst.  Deze 

montbretia soort bloeit met oranje - oranjerode bloemen 

in de nazomer periode juli – september en wordt 60 a 70 cm 

hoog.  

Opgemerkt dient te worden dat deze plant twijfelachtig 

winterhard is. Overwogen kan worden om de knollen 

jaarlijks te rooien en binnen te laten overwinteren.  

Maatvoering: ongeveer 3,5 vakken van 6ocm2 (C). Zie vakkenschema voor 

de precieze uitvoering. 

Aantallen: (14) Crocosmia is 11 per vierkante meter, dus 6 per vak en in 

totaal 23 stuks.  
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Abelia grandiflora  

In het verlengde van de vlinderstruik komen een paar 

vakken met abelia, een halfwintergroene sierheester 

van ongeveer 160 tot 180 cm hoog. De hoofdbloei, met 

witte tot bleekroze bloemen, valt in de maanden mei - 

september maar ook buiten deze periode verschijnen 

vaak bloemen. Het blad van Abelia grandiflora glimt en 

is vrij donker van kleur.  

Maatvoering: 4 vakken van 6ocm2 (T). Zie vakkenschema voor de 

precieze uitvoering. 

Aantallen: (15) Abelia is 1 per vierkante meter, dus minder dan 1 per 

vak. Ik stel voor om 3 stuks (driehoek) weg te zetten in de 4 vakken. 

Dus in totaal 3 stuks.  

Kniphofia 'Ember Glow'  

Achter de montbretia is een rij vuurpijlen 

voorzien. De Ember Glow is een compacte 

vuurpijlsoort. Deze variant wordt 50cm 

hoog, dus dat is iets lager dan de montbretia. 

Overwogen kan worden om tijdens het 

aanplanten de vakindeling kriskras te 

wisselen, zodat beide planten goed tot hun 

recht komen. De bloeiperiode is augustus  - 

oktober. Net zoals de Montbretia (die 

wellicht beter uit de grond gehaald kan 

worden) geldt dat in de winter goed afdekken 

gewenst is.  

Maatvoering: 3 vakken van 6ocm2 (K). Zie vakkenschema voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (16) Kniphofia is 5 per vierkante meter, dus 3 per 

vak en in totaal 9 stuks.  

Achillea Terracotta – Duizendblad 

Weer een gewenste plant die een plek vooraan in de 

border krijgt. De Achillea 'Terracotta' bloeit met 

terracotta-kleurige schermvormige bloemen in de 

periode juni - juli. De schermen van Achillea 

'Terracotta' verkleuren vaak naar geel. Achillea 

'Terracotta' wordt circa 80-100 cm hoog.  

Maatvoering: 4 vakken van 60cm2 (D). Zie vakkenschema voor 

de precieze uitvoering. 

Aantallen: (17) Achillea is 7 per vierkante meter, dus 4 per vak, 

in totaal 16 stuks. 
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Actea Simplex Atropurpurea – Zilverkaars 

Achter de terracotta kleurige achillea zal 

het chocoladebruinkleurig blad van de 

Actea Simplex Atropurpurea zeker opvallen. 

De hoogte van deze plant is ongeveer 1,5m.   

De aarvormige roomwitte tot licht roze 

bloemen in trossen tot 40 cm lang staan op 

lange stelen die ook nog lekker ruiken.  De 

bloeiperiode is september - november.  

Maatvoering: 6 vakken van 60cm2 (Z). Zie vakkenschema 

voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (18) Actea is 5 per vierkante meter, dus 3 

per vak, in totaal 18 stuks. 

Forsythia intermedia 'Minigold' (Chinees klokje, bloeiend hout) 

De laatste plant in de 

polderborder is een 

gewenste forsythia variant. 

De Forsythia intermedia 

'Minigold'. De forsythia 

intermedia 'Minigold' is één 

van de vroegst bloeiende 

heesters in Nederland, de 

plant kondigt het begin van 

het voorjaar aan (februari-

maart) 

Deze Forsythia soort groeit 

vrij breed uit, maar wordt 

maximaal 1,5 meter hoog als 

hij jaarlijks wordt gesnoeid. 

Dit is een goede hoogte 

rekening houdend met de 

Amerikaanse tulpenboom die nog voor de forsythia staat.   

Het onderhoud van de Forsythia intermedia 'Minigold' bestaat uit het 

jaarlijks wegknippen van oude takken (tot een paar cm boven de grond, 

takken die het jaar daarvoor in bloei hebben gestaan). Forsythia intermedia 

'Minigold' bloeit op 2 jarig hout, dus de nieuwe takken bloeien het volgende 

jaar. 

Maatvoering: 10 vakken van 60cm2 (F). Zie vakkenschema voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (19) Forsythia is 1 per vierkante meter, in totaal  6 stuks. 
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Kavelonderdeel 2: ‘Eilandborder 1’ 

De eilandborders versterken het natuurlijke 

lijnenspel dat wordt nagestreefd in de tuin. 

Omdat de eilandborders centraal gelegen zijn, 

geldt dat een goede afstemming met de overige 

borders gewenst is. Een afstemming  op het vlak 

van de plantenkeuze: hoogte, bloeiperiode etc. 

Om allereerst te beginnen met de bomen. In beide 

eilandborders zijn Amberbomen opgenomen. Dit 

zijn ook weer zeer karakteristieke bomen. Deze 

bomen kenmerken zich door een mooi fris groen 

blad in de zomer, welke verkleurt naar prachtig 

wijnrood in de herfst. Deze herfstkleur past 

zeer goed bij de overige bomen die rondom deze 

bomen zijn geplant in de tuin. Derhalve is de aansluiting met de overige 

bomen goed gelukt. 

Wat betreft de op te nemen beplanting geldt dat we hoofdzakelijk rekening 

dienen te houden met: 

 zichtlijn op de polderborder ter hoogte van de Achillea 'Moonshine', 

Salvia nemorosa ‘Ostfriesland’, Rudbeckia fulgida var. sullivantii 

'Goldsturm' en Verbena bonariensis; 

 Zichtlijn op de achterborder waarvoor nog geen invulling is 

bedacht. Bij het bedenken van de invulling geldt deze eilandborder 

weer als uitgangspunt; 

 De omstandigheden: volle zon en weinig beschutting tegen 

weersomstandigheden; 

 De nadrukkelijke wens dat de beplanting in de eilandborder –deels- 

het zicht moeten ontnemen op grote delen van de polderborder en de 

achterborder. Het idee is om de tuin uitnodigend te maken om 

doorheen te lopen. 

Zoals eerder aangegeven is het idee om in de eilandborders qua stijl te 

tenderen naar de cottagetuin nieuwe stijl. De borders zullen worden 

gevuld met enkele rijkbloeiende planten die bij voorkeur in het voorjaar en 

de zomerperiode bloeien. De amberboom is al een perfecte kandidaat voor 

de herfstperiode.  Verder dient dit geheel aangevuld te worden met een of 

meerdere groenblijvende planten voor een winterstructuur.  
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Liquidambar styraciflua – Amberboom 

De Amberboom heeft een kaarsrechte stam. De kroonvorm is eerst smal 

pirademaal, later breed eivormig. De boom kan een hoogte van 25 tot 30 

meter bereiken. De boom gedijt het beste op vruchtbare leemhoudende 

grond en is matig windbestendig.  

Bij het uitzoeken van de overige beplanting in de border dient rekening 

gehouden te worden met de volgende kenmerken: 

 

 Donkergrijs, diepgegroefd, kurklijsten op takken en twijgen; 

 Glanzend groen blad, handvormig gelobd, 5 lobbig, 8-16cm lang; 

 Blad verkleurt naar wijnrood met geel, oranje en violet in allerlei 

schakeringen; 

 Geelgroene bloemen in april – mei; 

 Bloemen veranderen in doosvruchten die tot ver in de winter in de 

boom blijven hangen. 

 

Aan de onderkant van de eerste eilandborder is de Amberboom geplant.  
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Hamamelis intermedia Alexander - Toverhazelaar 

Deze toverhazelaar variant bloeit met 

oranjerode bloemen in het vroege 

voorjaar: januari – februari.  Zoals op 

de foto’s naar voren komt heeft het 

blad ook een mooie sprekende 

herfstverkleuring van groen naar zeer 

dieprood. Het bordereiland wordt 

hierdoor gekenmerkt door twee stevige 

seizoensknallers: de toverhazelaar en 

de amberboom: in de zomer groen en in 

de herfst een zeer dominerend rood 

midden in de met name groen/gele tuin.   

Naast het feit dat deze plant in de 

herfst & winterperiode zeer aanspreekt heeft deze plant ook nog een 

ander doel. Zodra het groene blad uitloopt zal de hoogte van de plant ook 

het zicht ontnemen op grote delen van de polderborder en de 

achterborder. Hierdoor wordt de tuin uitnodigend om doorheen te lopen. 

Deze variant heeft de voorkeur gekregen t.a.v. de andere toverhazelaar 

varianten vanwege de groeivorm: relatief compacte vaasvormige groei, 

maximaal 250cm hoog na 10 jaar en middels snoei in vorm te houden. In mijn 

visie dient de bodem onder de toverhazelaar gevuld te worden met een 

groenblijvende bodembedekker zodat de eilandborder een groenblijvend 

karakter kent in de winterperiode.  

Toverhazelaars hebben behoefte aan lichtzure grond. Normale grond 

wordt wel verdragen, maar echte kalkrijke grond niet.   

Maatvoering: in het midden van de eilandborder bovenin wordt 1 toverhazelaar geplant (bij 

voorkeur al een iets grotere maat bij de aanschaf)  

Aantallen: (20) Toverhazelaar is 1 per vierkante meter, dus 1 stuk. 
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Ajugas reptans atropurpurea – Roodbladige Zenegroen  

Roodbladige Zenegroen 

(i.p.v. het eerder voor-

gestelde Stekelnootje)  is 

ook een groenblijvende 

bodembedekker, die in de 

volle zon en in de droge 

grond kan staan. Beoogd 

is om het Roodbladige 

Zenegroen rondom de 

toverhazelaar te planten, 

hij wordt maximaal 20 cm 

hoog (10cm blad, 20 cm 

bloem). Het blad is roodbruin van kleur. Dit heeft tot gevolg dat onder de 

toverhazelaar een contrasterend roodbruin tapijt komt te midden van het 

groene grasveld. De bloeiwijze – mei – juni  - is opvallend door de blauwe 

opstaande aartjes. De bloeiperiode is na de bloeiperiode van de 

toverhazelaar, zodat dit deel van de border twee keer in bloei staat! 

Maatvoering: 4,5 vakken van ongeveer 1 vierkante meter (A). Let op, maatvoering is in de 

eerste eilandborder : vierkante is ongeveer 1m2. Zie vakkenschema voor de precieze 

uitvoering. 

Aantallen: (21) Roodbladige Zenegroen is 9 per vierkante meter, dus 42 stuks. 

Pennisetum Alopecuroides Hameln - Lampenpoetsersgras 

Het gewenste Lampenpoetsersgras Pennisetum 

alopecuroides ‘Hameln’ krijgt vaak de voorkeur  

vanwege zijn rijke bloei. In de periode juli t/m  

september  komen er veel lichtbruine pluimen aan de 

plant. Deze pluimen blijven tot aan het eind van de 

winter zitten en worden dan meer zilvergrijs van kleur. 

Het siergras verkleurt in het najaar geel, hetgeen extra 

goed contrasteert met het rood van de toverhazelaar 

en de amberboom.  

Ook dit siergras zorgt voor een wintersilhouet en 

vormt een knipoog naar het beoogde wintersilhouet van 

de polderborder. Bovendien combineert het 

Lampenpoetsersgras uitstekend met Verbena en 

Zonnehoed die op de achtergrond aanwezig zijn in de 

polderborder. 

Het siergras heeft naast het wintersilhouet ook een extra functie in de 

eilandborder. Omdat sprake is van een compacte groeivorm (blad 35cm 

hoog en inclusief aren 60cm) zorgt deze plant voor een goede overgang 

tussen het zeer lage Zenegroen en de beoogde -zie hierna- grotere 

rijkbloeiende plant in deze eilandborder en voor een mooi contrast met de 

Helenium Waltraut.   
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Let op dat lampenpoetsersgras in de zomer behoefte 

heeft aan een licht vochtige grond. Dit geldt ook voor de beoogde grotere 

rijkbloeiende plant. Met het irrigatiesysteem kan -inschatting- aan deze 

wens voldaan worden. Daarnaast is de plant niet heel winterhard, een 

goede mulchlaag kan de wortels beschermen tegen de vrieskou.  

Maatvoering: 1,5 vakken van ongeveer 1 vierkante meter (P – wisselwerking met pennisetum). 

Zie vakkenschema voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (22) lampenpoetsersgras is 5 per vierkante meter, dus 8 stuks. 

Helenium Waltraut - Zonnekruid 

Het Lampenpoetsersgras wordt omringd door 

het hoger (80cm – 100cm) bloeiende Zonnekruid 

'Waltraut'. Deze variant bloeit met prachtige diep 

oranje-rode kleurschakeringen in de periode juli-

augustus.  

Een uitdaging van de combinatie Pennisetum - 

Helenium 'Waltraut' is dat ze allebei van de zon 

houden, maar de pennisetum in de zomer van iets 

vochtige grond houdt, terwijl het Zonnekruid 

geen natte voeten wenst. Overdadig sproeien kan 

dan het beste voorkomen worden, maar dat zal 

voor veel andere planten ook opgeld doen.  

Maatvoering: 1,5 vakken van ongeveer 1 vierkante meter (Z). Zie vakkenschema voor de 

precieze uitvoering. 

Aantallen: (23) Zonnekruid is 7 per vierkante meter, dus 11 stuks. 

Ligularia Zepter - Kruiskruid 

Het voorstel is om de 

onderkant van de 

eilandborder te vullen met de 

prachtige bladplant ligularia. 

De bladeren zijn groen en 

ongeveer 80 cm. hoog. De 

volwassen hoogte van deze 

vaste plant is ca. 200 cm in de 

juiste condities (vochtige 

grond). Ondanks dat deze 

plant de voorkeur heeft voor 

de rand van een vijver (moeras) 

is deze ook bruikbaar als 

borderplant.  
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Met het irrigatiesysteem kan -inschatting- aan de wens van 

een vochtige grond voldaan worden, net zoals bij de lampenpoetsersgras. 

Zoals hiervoor aangegeven dient overdadige besproeiing voorkomen te 

worden i.v.m. de wensen van de andere planten in deze (en omringende) 

border(s). 

De plant kenmerkt zich verder door prachtige gele toortsen in de periode 

juli t/m augustus. Een kleur die goed aansluit bij de gebruikte kleuren in de 

polderborder.  

Maatvoering: 2,5 vakken van ongeveer 1 vierkante meter (L). Zie vakkenschema voor de 

precieze uitvoering. 

Aantallen: (24) Ligularia is 5 per vierkante meter, dus 12 stuks. 
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Kavelonderdeel 3: ‘Achterborder’ 

 

De achterborder is minder verbonden met de eilandborders dan de 

polderborder en de binnenborder. Dit betekent dat bij het kiezen van de 

beplanting min of meer met een schone lei kan worden begonnen. De te 

kiezen beplanting dient in ieder geval aan te sluiten op: 

1. Achillea terracotta, Actea Simplex Atropurpurea en de forsythia ter 

hoogte van de overgang met de polderborder; 

2. Acer Platanoides Royal Red (Roodbladige Esdoorn), Betula Utilis 

Doorenbos ( Witte berk),  Betula Pendula Tristis (Treurberk) en de 

Amelanchier (Krentestruikje); én 

3. Op de erfgrens een haag van thuja (coniferen). 

Zoals eerder aangegeven is het idee om de achterborder grotendeels te 

vullen met rijkbloeiende / groenblijvende heesters. In de daadwerkelijke 

uitwerking is deze opzet voor de achterborder grotendeels losgelaten. De 

groene achterwand wordt gevormd door de thuja, de beplanting is deels 

wintergroen, deels ook niet. Voorkeur is daarbij gegeven aan planten die 

goed combineren met de aangeplante bomen en daarnaast op de 

favorietenlijst staan. Qua lijnenspel tendeert de border wel meer naar de 

landelijke tuinstijl.  
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Amelanchier – Krentestruikje 

De precieze soort Amelanchier die aangeplant is, is helaas niet duidelijk. 

Maar in het algemeen levert een amelanchier twee keer per jaar een 

spektakel. In het voorjaar (April) met de weelderige crèmewitte bloei in 

losse trossen en in het najaar met de vurige herfstverkleuring van het 

blad. De plant is favoriet voor vogels (beschutting en voedsel).  

De Amelanchier sluit qua bloeiperiode en kleur bloem goed aan bij de 

vuurdoorn. De bloei is opeenvolgend. Daarbij geldt dat beide planten qua 

bloeiwijze stevig afwijken van de overige planten (wit – crème wit, terwijl 

de overige planten met name met de kleuren geel – oranje bloeien). En beide 

planten behoren tot de favorieten van de vogels. Wat dat betreft twee 

beeldbepalende bloeiende struiken. Daarnaast sluit de Amelanchier qua 

herfstverkleuring goed aan bij de amberbomen en de toverhazelaar.  

Aansluiting polderborder 

In het ontwerp vormt het krenteboompje de overgang tussen de 

polderborder en achterborder. Dit betekent dat de  Achillea terracotta, 

Actea Simplex Atropurpurea en de forsythia nog een klein stukje verder 

(ongeveer 1,5 meter max) worden doorgetrokken. Dit ter voorkoming van 

een rommelige overgang. Zoals uit de sfeercollage op pagina 19 blijkt, 

blijft het evenwicht in de polderborder hierdoor behouden.  
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Cortaderia Sellonana pumila – Pampasgras  

Het voorstel is om het pampasgras ‘pumila’ 

opnieuw terug te laten keren in het 

verlengde van de forsythia.  

Maatvoering: 3 vakken van 6ocm2 (P). Zie 

vakkenschema voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (25) Pampasgras is 1 per vierkante meter, 

dus 1 per vak en in totaal 2 stuks.  

Echinacea Purpurea Alba 

 

Het voorstel is om aan de voor- en  

rechterkant van het krentestruikje 

Echinacea purpurea te planten. Dit is een 

opgaande overblijvende vaste plant, die 

een hoogte van 80 cm kan halen.  Deze 

zonnehoed  bloeit van juli tot en met 

september. 

Maatvoering: 5 vakken van 6ocm2 (E). Zie 

vakkenschema voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (26) Echinacea is 9 per vierkante meter, dus 6 per vak en in totaal 30 stuks.  

Stipa calamagrostis – Diamantgras 

Het eerder gebruikte  Stipa Calamagrostis 

vormt in deze border de achtergrond voor 

de pervoskia die ook hier in deze border 

wordt herhaald.   

Maatvoering: 4 vakken van 6ocm2 (S). Zie 

vakkenschema voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (27) Stipa is 6 per vierkante meter, dus 4 

per vak en in totaal 16 stuks.  
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Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' 

In de achterborder worden ook weer enkele vakken 

gevuld met Perovskia atriplicifolia ‘Blue Spire’ welke in 

de periode augustus t/m oktober bloeit en ongeveer 

80cm hoog wordt. 

Maatvoering: 3 vakken van 6ocm2 (B). Zie vakkenschema voor de 

precieze uitvoering. 

Aantallen: (28) Pervoskia is 3 per vierkante meter, dus 2 per vak en 

in totaal 6  stuks. 

Hydrangea Quercifolia – Eikenblad Hortensia 

In de hoek van de border wordt een 

grote groep Eikenblad hortensia’s 

aangeplant. Deze hoek is zeer geschikt 

voor deze gewenste plant, omdat de 

plant graag in een schaduwhoek staat / 

gefilterd zonlicht. Deze hoek van de tuin 

kent alleen maar de ochtendzon zodra 

de thuja en de bomen hun werk gaan 

doen.  

De eikenbladhortensia wordt 

ongeveer 160 hoog. De witte 

bloempluimen met de steriele 

lokbloemen verschijnen in de 

periode juli t/m september op 2-

jarig hout.  De eikenbladhortensia 

heeft meestal een prachtige 

purperrode herfstkleur. Een kleur 

die ook goed aansluit bij het gele 

diamantgras, het herfstgeel van de witte berk en het herfstrood van het 

krentestruikje, de toverhazelaar en de amberbomen.  

Maatvoering: 8 vakken van 6ocm2 (E). Zie vakkenschema voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (29) Eikenbladhortensia is 1 per vierkante meter, dus in totaal 5 a 6  stuks. 

 

 

 

 



 

 

Tuinontwerp en beplantingsplan  

www.tuinontwerpbrabant.nl 

 

 

Betula Utilis Doorenbos - Witte berk 

 

 

 

 

 

De witte berk is een opvallende boom met een regelmatig 

gevormde kroon die 20 meter hoog kan worden. De boom gedijt op alle 

grondsoorten, losse bodem en vraagt weinig vocht. 

Bij het uitzoeken van de overige beplanting in de border dient rekening 

gehouden te worden met de volgende kenmerken: 

 

 Wit, iets afbladderende schors; 

 Jonge twijgen hebben een warme roodbruine kleur; 

 Het blad is glimmend en grof getand, de herfstverkleuring is 

goudgeel; 

 Geelgroene katjes in april die wel 12 cm lang kunnen worden.  

Stipa Tenuissima - Vedergras 

 

Voor de witte berk en de 

eikenbladhortensia’s wordt het 

gewenste vedergras opgenomen. 

Het plaatje spreekt al voor zich.  

 

vedergras heeft een hele fijne, 

bijna haarachtige structuur. De 

halmen zijn groen maar kunnen 

verkleuren naar lichtbruin. De 

onopvallende bloei vindt plaats in de periode juli-augustus.  
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De hoogte van Stipa tenuissima bedraagt 40-50 cm.  

Hierdoor blijft het zicht op de eikenbladhortensia’s (volwassen planten) 

behouden. Door de wind gaat het gras 'golven'.  

Maatvoering: 5 vakken van 6ocm2 (V). Zie vakkenschema voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (30) Vedergras is 7 per vierkante meter, dus 4 per vak en in totaal 20 stuks. 

Polystichum Polyblepharum 

In het verlengde van de vedergras wordt deze 

prachtige, wintergroene varen opgenomen. 

Deze varensoort woekert niet en wordt 50 cm 

hoog. Deze varen houdt van lichte tot zelfs 

diepere schaduw en van enigszins vochtige 

grond. De varen zorgt samen met de thuja voor 

een groene uitstraling in dit deel van de tuin in 

de wintermaanden. De omringende planten 

worden gekenmerkt door diverse kleurschakeringen die gedurende de 

seizoenen van kleur veranderen.  

Maatvoering: 7 vakken van 6ocm2 (P). Zie vakkenschema voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (31) Niervaren is 7 per vierkante meter, dus 4 per vak en in totaal 28 stuks. 

Acer Platanoides Royal Red - Roodbladige Esdoorn 

De Roodbladige Esdoorn is 

op haar beurt ook weer een 

opvallende boom.  met een 

brede kegelvormige kroon 

die 15 meter hoog kan 

worden. De boom gedijt op 

alle grondsoorten, behalve 

veengrond.  

Bij het uitzoeken van de 

overige beplanting in de 

border dient rekening 

gehouden te worden met de 

volgende kenmerken: 

 

 Twijgen lichtbruin, 

bast glad, 

donkergrijs; 

 Het blad is glimmend 

donker roodpurper 

tot bruinrood; 

 Geelgroene bloemen 

in april.  
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Carex Comans Bronze Form 

Carex comans 'Bronze Form' valt als siergras op 

door de opvallende koffie-met-melkachtige kleur. 

De hoogte van Carex comans 'Bronze Form' 

bedraagt ongeveer 40-50 cm en de plant bloeit 

met onopvallend met kleine 

bloemen die dezelfde kleur 

hebben als het blad in de 

periode augustus - 

september. 

Maatvoering: 4 vakken van 6ocm2 (P). Zie vakkenschema voor de 

precieze uitvoering. 

Aantallen: (32) Zegge is 3  per vierkante meter, dus 2 per vak en in 

totaal 8 stuks. 

Heuchera Caramel 

Heuchera 'Caramel' 

heeft een bijzonder, weinig voorkomende, 

bladkleur: lichtbruin. De Heuchera Caramel 

bloeit in mei met lichtroze bloemen en wordt 

tussen de 20 en 40cm hoog. De mix van 

heuchera 'Caramel' met Carex comans 'Bronze 

Form' is een gedurfde. Twee planten met een 

eigen structuur, maar wel soortgelijke 

kleuren.  Bovendien communiceert deze kleur 

ook goed met het roodbladige zenegroen in de 

eilandborder. 

Maatvoering: 5 vakken van 6ocm2 (H). Zie vakkenschema voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (33) Heuchera is 7 per vierkante meter, dus 4 per vak en in totaal 20 stuks. 

Mahonia aquifolium 'Atropurpurea' 

In de achterborder worden ook weer een paar vakken 

gevuld met Mahonia aquifolium 'Atropurpurea', een 

wintergroene struik bloeit in maart – april en 60 tot 80 

cm hoog wordt.   

Maatvoering: vijf vakken van 6ocm2 (M).   

Aantallen: (34) Mahonia is 5 per vierkante meter, dus 3 per vak en in 

totaal 15 stuks. 
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Alchemilla Mollis 

In het verlengde van de voorkant van de 

border komt vrouwenmantel. De bloeitijd van 

Alchemilla mollis valt in mei - juni en gaat vaak 

door tot in juli - augustus. De hoogte van 

Alchemilla mollis is ongeveer 30 tot 40 cm. 

Maatvoering: 3 vakken van 6ocm2 (M).   

Aantallen: (35)  vrouwenmantel is 

7 per vierkante meter, dus 4 per 

vak en in totaal 12 stuks. 

Agastache rugosa 

Agastache rugosa 'Alabaster'  wordt ongeveer 100 cm 

hoog en heeft een heerlijke anijsachtige geur. Deze 

dropplant bloeit in de periode juni – augustus. Een 

goede combinatie met het gras en de bloem van het 

pampasgras dat in de achtervakken als herhaling weer is 

opgenomen.  

Maatvoering: 2 vakken van 6ocm2 (M).   

Aantallen: (36) Dropplant is 5 per vierkante meter, dus 3 per vak en in 

totaal 6 stuks. 

 

Cortaderia Sellonana pumila – Pampasgras  

Het voorstel is om het pampasgras ‘pumila’ 

opnieuw terug te laten keren in het 

verlengde van de forsythia.  

Maatvoering: 3 vakken van 6ocm2 (P). Zie 

vakkenschema voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (37) Pampasgras is 1 per vierkante meter, 

dus 1 per vak en in totaal 3 stuks.  

 

 

 

https://dkpo4ygqb6rh6.cloudfront.net/APPELTERN_NL/imageresized/21643/bf75f281241f4c0f5069bae882455127/1536_2048_90_normaljpg/agastache_rugosa_alabaster_-_anijsnetel_dropplant.jpg
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Buddleja 'Silver Anniversary' ('Morning Mist') 

Het voorstel is om Buddleja 'Silver 

Anniversary' ('Morning Mist' ) tussen het 

pampasgras en de Royal purple pruikenboom 

op te nemen. Overwogen kan worden om de 

pampasgras en vlinderstruik te wisselen van 

locatie. Het contrast tussen de 

vlinderstruik en pruikenboom is wellicht wat 

groot.  

Deze vlinderstruik bloeit van juli tot 

oktober met crème witte bloemen. De 

donsachtige bladeren zijn lancetvormige en 

hebben een mooie zilvergrijze kleur. 

Deze vlinderstruik bereikt een maximale 

hoogte van 150 cm. 

Maatvoering: 6 vakken van 6ocm2 (B). Zie vakkenschema 

voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (38) vlinderstruik is 1 per vierkante meter, 

dus 1 per vak en in totaal 6 stuks.  

Cotinus coggygria Royal purple – Pruikenboom 

Het voorstel is om het gewenste Cotinus coggygria 'Royal Purple' op te 

nemen in de hoek / overgang achterborder – zijborder. Dit onder en 

rondom de treurberk.  Cotinus coggygria 'Royal Purple' bloeit in de 

periode juni t/m juli met groen-gele wollige pluimen. 

Het idee is dat de Cotinus 

coggygria 'Royal Purple mooi 

combineert met het pampasgras 

alsmede de treurberk. Wel onder 

de voorwaarde dat hij in toom 

gehouden wordt. De cotinus kan 

namelijk wel 4,5 meter hoog 

worden als die niet gesnoeid 

wordt.  Om de cotinus in toom te 

houden dienen in mei de oude 

takken van de plant voor een 

derde gesnoeid te worden. De 

bloei blijft dan behouden.  

Maatvoering: 9 vakken van 60cm2 (C). Zie vakkenschema voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (39) Cotinus is 1 per vierkante meter, dus 6 stuks. 
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Betula Pendula Tristis  - Treurberk 

De treurberk is een sierlijke boom met een 

opgaande kroon waaraan sterk afhangende takken 

groeien. De boom kan 20 meter hoog worden. De 

boom gedijt op alle grondsoorten, losse bodem en 

vraagt weinig vocht. 

Bij het uitzoeken van de overige beplanting in de 

border dient rekening gehouden te worden met de 

volgende kenmerken: 

 

 Wit, iets afbladderende schors; 

 Jonge twijgen hebben een roodbruine kleur; 

 Het blad is frisgroen en variabel gevormd, de 

herfstverkleuring is geel tot geelbruin; 

 Geelgroene katjes in april die 8 cm lang 

kunnen worden; 

 Uitgangspunt bij de keuze van de cotinus is dat de aangeplante 

treurberk hoogstammig is.  
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Kavelonderdeel 4: ‘Slootborder’ 

Zoals in de introductie vermeldt, heeft u een 

indrukwekkende damwand aangelegd om het 

hoogteverschil te overbruggen met een 

aanpalende kavel. Deze damwand ligt op de 

erfgrens ter hoogte van de slootborder. 

Boven deze damwand wordt een schutting 

geplaatst welke over de volle lengte van de 

erfgrens loopt. 

In deze border worden met name heesters 

opgenomen. Heesters die hoog mogen worden.  

De te kiezen beplanting dient in ieder geval aan 

te sluiten op: 

1. de Cotinus coggygria 'Royal Purple' ter 

hoogte van de overgang met de 

achterborder; 

2. De Alnus incana aurea (goudels), Corylus 

Maxima Purpurea (Hazelaar), Salix 

Babylonica (Kronkelwilg).  

 

 

 

Alnus Incana Aurea  - Goudels 

De Goudels is een relatief kleine boom 

met een doorgaande hoofdtak. De boom 

kan 10 meter hoog worden. De boom 

verdraagt een droge grond.  

Bij het uitzoeken van de overige 

beplanting in de border dient rekening 

gehouden te worden met de volgende 

kenmerken: 

 

 Oranjebruine schors en takken; 

 Het blad is in het voorjaar geel 

en in de zomer lichtgroen; 

 Paarsachtige katjes in maart - 

april; 
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Lysimachia Ciliata Firecracker – Hoge Wederik.  

Het voorstel is om Lysimachia Ciliata Firecracker 

naast de Cotinus  op te nemen. Deze gewenste plant 

vormt qua bladkleur namelijk een goede overgang 

met de Cotinus Coggygria Royal Purple. 

De bloei van Lysimachia ciliata 'Firecracker' valt in 

de periode juni - juli. Lysimachia ciliata 'Firecracker' 

wordt circa 90-100 cm hoog.  Let op, dit is een 

woekerende plant.  

Maatvoering: 5 vakken van 6ocm2 (L). Zie vakkenschema voor de 

precieze uitvoering. 

Aantallen: (40) lysimachia is 5 per vierkante meter, dus 3 per vak en in totaal 15 stuks.  

Salix babylonica - Kronkelwilg 

De Kronkelwilg is reeds geplant (w) Dit is een mooie wilge 

variant met een ovale kroon. De jonge hangende twijgen zijn 

groen en kaal met aanvankelijk wit bepoederde toppen. 

Tweejarige twijgen kleuren bruingroen. Het heldergroene 

blad is lancet- tot lijnvormig. De onderzijde is grijsgroen. 

Jong blad is zilverig behaard, ouder blad wordt kaal. Het 

blad is circa 7 -14 cm lang en 1,2 cm breed. De bladrand is fijn 

gezaagd. De boom bloeit tijdens het uitlopen van het blad met 

bleekgele katjes van circa 5 cm lang.  

Miscanthus Sinensis Adagio – Prachtriet  

Het voorstel is om naast de kronkelwilg en verderop 

in de border middels een herhaling prachtriet op te 

nemen. Deze gewenste plant  zorgt voor een goede 

frisse afwisseling met alle heesters in deze border. 

Het zilvergrijze blad van deze siergras soort is matig 

breed en verkleurt naar geel in de herfst. Prachtriet 

kan 150cm hoog worden. Deze plant bloeit in 

augustus en september met lichtpaars tot roze 

pluimen die boven het loof uitsteken. De pluimen 

verkleuren van roze naar zilverwit gedurende de herfst en blijven tot in de 

winter aan de plant zitten.  

Maatvoering: in totaal 9 vakken van 6ocm2 (M). Zie vakkenschema voor de precieze 

uitvoering.  

Aantallen: (41) Prachtriet is 3 per vierkante meter, dus in totaal 16 stuks.  
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Actea Simplex Atropurpurea – Zilverkaars 

In de slootborder worden ook weer enkele 

vakken gevuld met Actea Simplex Atropurpurea 

welke bloeit in de periode september  -  november. 

De hoogte van deze plant is ongeveer 1,5m 

(inclusief 40cm hoge lange bloemstelen).   

Maatvoering: 3 vakken van 60cm2 (Z). Zie vakkenschema voor 

de precieze uitvoering. 

Aantallen: (42) Actea is 5 per vierkante meter, dus 3 per vak, 

in totaal 9 stuks. 

 

Rudbeckia Fulgilda Goldsturm - Zonnehoed 

In de slootborder worden ook weer enkele vakken 

gevuld met Rudbeckia fulgida var. sullivantii 'Goldsturm'. 

Deze gewenste plant wordt 80-100 cm hoog en bloeit in 

augustus - september met gele bloemen en een bruinzwart 

hart. 

Maatvoering: het idee is om 4 vakken van 60cm2 te vullen (R). Zie 

vakkenschema voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (43) Rudbeckia is 7 per vierkante meter, dus 17 stuks. 

 

Rhododendron catawbiense.  

Deze gewenste plant, bladhoudend, 

krijgt een plaatsje centraal in de 

border (2 locaties) en zal in de 

toekomst een mooie groene 

dominante muur vormen met 

prachtige paarse bloemen. De 

bloeiperiode is van mei tot begin juni 

met lilakleurige bloemen. 

Maatvoering: het idee is om 6 vakken en 

nogmaals verderop in de border 5 vakken 

van 60cm2 te vullen (C). Zie vakkenschema 

voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (44) Rhodendron Catawbiense is 3 per vierkante meter, dus 20 stuks. (11 stuks 

plus 9 stuks) 
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Sambucus Nigra Black Beauty – Rood/zwartbladige Vlier.  

Het voorstel is om de Sambucus Nigra 

Black Beauty tussen de groenblijvende  

rhododendron Catawbiense en de reeds 

geplante Hazelaar op te nemen. Deze 

Sambucus heeft zwarte bladeren die mooi 

passen bij de roze schermbloemen (mei – 

juni). Deze heester is bladverliezend. 

Vandaar dat voor deze plant het hiervoor 

reeds vermelde prachtriet 

herhaald wordt.  

Maatvoering: het idee is om 8 

vakken van 60cm2 te vullen (S). Zie 

vakkenschema voor de precieze 

uitvoering. 

Aantallen: (45) Sambucus is 1 per 

vierkante meter, dus 2 

tot 4 stuks. (snelle 

groeier, dus eerder 2) 

Agastache rugosa 

In de slootborder worden ook weer enkele vakken 

gevuld met Agastache rugosa 'Alabaster'. Deze 

plant  wordt ongeveer 100 cm hoog en bloeit in de 

periode juni – augustus.  

Maatvoering: 5 vakken van 6ocm2 (D).   

Aantallen: (46) Dropplant is 5 per vierkante meter, dus 3 per 

vak en in totaal 15 stuks. 

Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' 

In de slootborder worden ook weer enkele vakken 

gevuld met Perovskia atriplicifolia ‘Blue Spire’ 

welke in de periode augustus t/m oktober bloeit en 

ongeveer 80cm hoog wordt. 

Maatvoering: 4 vakken van 6ocm2 (E). Zie vakkenschema voor de 

precieze uitvoering. 

Aantallen: (47) Pervoskia is 3 per vierkante meter, dus in totaal 

7  stuks. 

 

 

 

https://dkpo4ygqb6rh6.cloudfront.net/APPELTERN_NL/imageresized/21643/bf75f281241f4c0f5069bae882455127/1536_2048_90_normaljpg/agastache_rugosa_alabaster_-_anijsnetel_dropplant.jpg
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Helenium Beatrice 

In de slootborder worden ook weer 

enkele vakken gevuld met Helenium 

Beatrice. De helenium Beatrice bereikt 

een hoogte van ongeveer 110 tot 

150cm en bloeit in de periode juli – 

september. 

Maatvoering: het idee is om 3  vakken van 60cm2 

te vullen met helenium (N). Zie vakkenschema 

voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (48) helenium is 5 per vierkante 

meter, dus 3 per vak en in totaal 15 stuks. 

 

Corylus maxima purpurea - Hazelaar  

De rode hazelaar is reeds gepland (h). Corylus 

maxima 'Purpurea' is een opvallende roodbladige 

Hazelnoot, de bladeren zijn vrij groot. Deze 

Hazelaar krijgt in februari en maart lange katjes, 

die voor het verschijnen van het blad goed 

zichtbaar zijn aan de plant. Corylus maxima 

'Purpurea' kan tot 400cm hoog worden. 

 

Helenium Waltraut - Zonnekruid 

In de slootborder wordt ook (ervan uitgaande dat 

deze plant ook gehandhaafd wordt in de eerste 

eilandborder) enkele vakken met Zonnekruid 

'Waltraut' gevuld.  Deze variant bloeit met prachtige 

diep oranje-rode kleurschakeringen in de periode juli -

augustus en wordt 80cm – 100cm hoog.  

Maatvoering: 4,5 vakken van 60cm2 (W). Zie vakkenschema voor de 

precieze uitvoering. 

Aantallen: (49) Zonnekruid is 7 per vierkante meter, dus 81 stuks. 
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Prunus Lusitanica - Portugese laurierkers  

Het voorstel is om op het einde van de 

slootborder de groenblijvende en 

rechtopgaande Portugese Laurierkers op te 

nemen. Deze plant is goed snoeibaar, zodat de 

gewenste hoogte kan worden gecreëerd met het 

zijterras i.v.m. de beoogde privacy.  Het idee is om 

reeds diverse hoogtes te kopen (hoge struiken 

ter hoogte van de schutting en lage struiken ter 

hoogte van het gazon) 

Maatvoering: 12 vakken van 60cm2 (W) / 7 strekkende 

meter, dubbele rij. Zie vakkenschema voor de precieze 

uitvoering. 

Aantallen: (50) Portugese laurier is 3 per strekkende 

meter, dus 21 stuks. 
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Kavelonderdeel 5: ‘Eilandborder 2’ 

Dit is het laatste kavelonderdeel van de 

nieuwe tuin. Deze eilandborder heeft een 

prominente plek in de tuin, omdat meerdere 

zichtlijnen eindigen in deze border 

(onderste deel).  

Net zoals in de eerste eilandborder is ook 

in deze border een karakteristieke 

amberboom opgenomen.  

Wat betreft de op te nemen beplanting 

heeft u aangegeven in deze border meer 

groenblijvende heesters op te willen 

nemen. Groenblijvende heesters sluiten 

per definitie goed aan bij de reeds 

uitgezochte beplanting in de overige 

borders. Enige punt van aandacht blijft 

de bloeikleur en periode.  

Daarnaast dienen we nog rekening te 

houden met:  

 De omstandigheden: volle zon en 

weinig beschutting tegen 

weersomstandigheden; 

 De nadrukkelijke wens dat de 

beplanting in de eilandborder - 

deels - het zicht moeten ontnemen 

op grote delen van de  

achterborder en slootborder. Het 

idee is om de tuin uitnodigend te 

maken om doorheen te lopen. 
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Liquidambar styraciflua – Amberboom 

De Amberboom heeft een kaarsrechte stam. De kroonvorm is eerst smal 

pirademaal, later breed eivormig. De boom kan een hoogte van 25 tot 30 

meter bereiken. De boom gedijt het beste op vruchtbare leemhoudende 

grond en is matig windbestendig.  

Bij het uitzoeken van de overige beplanting in de border dient rekening 

gehouden te worden met de volgende kenmerken: 

 

 Donkergrijs, diepgegroefd, kurklijsten op takken en twijgen; 

 Glanzend groen blad, handvormig gelobd, 5 lobbig, 8-16cm lang; 

 Blad verkleurt naar wijnrood met geel, oranje en violet in allerlei 

schakeringen; 

 Geelgroene bloemen in april – mei; 

 Bloemen veranderen in doosvruchten die tot ver in de winter in de 

boom blijven hangen. 

 

Aan de bovenkant van de tweede eilandborder is de Amberboom geplant.  
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spiraea japonica goldflame - Spierstruik 

Aan de onderkant van de eilandborder 

heeft u inmiddels het sprekende Spiraea 

japonica 'Goldflame' (s) geplant. Een 

goede vakbeplanting. Deze heester 

heeft een prachtig goudgeel tot 

bronskleurig blad. Na de lente 

verkleurt het blad naar heldergeel.  De 

donkerroze bloemen van Spiraea 

japonica 'Goldflame' verschijnen in de 

periode juli - augustus. De hoogte 

bedraagt circa 70 cm. Deze heester is 

bladverliezend.  

Viburnum Tinus – Lauriersneeuwbal 

Het voorstel is om achter de Spiraea het 

gewenste Viburnum Tinus op te nemen. Dit 

is een groenblijvende heester, die 

gezamenlijk met een andere bladhoudende 

plant voor een geschikt wintersilhouet 

zorg dient te dragen.  

Viburnum tinus bloeit in de winter- en 

voorjaarsmaanden van november tot mei. 

De bloemen zijn wit en geuren een beetje. 

De hoogte bedraagt uiteindelijk circa 300 

cm. De plant is niet geheel winterhard. 

Maatvoering: 5 vakken van 60cm2 (V). Zie vakkenschema voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (51) Viburnum  is 3 per vierkante meter, dus 9 stuks. 

Rhododendron Gibraltar 

Als optie zou ik nog steeds graag Rhododendron 

Gibraltar aandragen, een gewenste plant. Deze is 

inderdaad bladverliezend, omdat sprake is van een 

azalea. Het bladverliezend karakter zou ik dan 

willen compenseren middels het ook aangedragen 

voorstel: diamantgras. Zie hieronder. 

Op de website van de Rhododendron kweker De 

Molenkamp staat het volgende vermeldt omtrent de 

zonbehoefte van een Rhododendron.  
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“Waar planten? 

Zon of schaduw? Er heerst hier en daar het misverstand dat Rhodendrons in de 

schaduw geplant moeten worden. Wel, dat kan, maar dan groeien ze sprieterig en 

bloeien nauwelijks of niet. Houdt u zich maar aan de volgende stelregel:” 

Hoe groter het blad, hoe minder zon, en, Hoe meer zon, des te compacter ze groeien 

en hoe beter ze bloeien. Natuurlijk moet u dan wel de grond vochtig houden, b.v. 

met mulch. Sommige soorten hebben viltig blad om uitdrogen te voorkomen. Ook de 

kleinbladige soorten kunnen goed tegen de zon. Lichte schaduw is dus het beste, 

vooral als we een enkele keer hoogzomerse tempraturen hebben boven de 30 

graden. 

Het voorstel is om Rhododendron Gibraltar aan de binnenkant van de 

eilandborder ter hoogte van de slootborder op te nemen. Deze plant 

wordt maximaal 150cm hoog, dus een goede hoogte rekening houdend met 

de amberboom. Middels snoei kan de plant verder in bedwang gehouden 

worden.  

Maatvoering: 4,5 vakken van 60cm2 (R). Zie vakkenschema voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (52) Rhododendron is 3 per vierkante meter, dus 8 stuks. 

calamagrostis brachytricha - Diamantgras 

 

het voorstel is om aan de buitenkant van de 

eilandborder, ter hoogte van de andere 

eilandborder, rondom de Rhododendron 

Gibraltar Diamantgras op te nemen. 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. Dit geheel vormt in de zomer en 

wintermaanden een decoratief geheel. 

Maatvoering: 5vakken van 60cm2 (D). Zie vakkenschema 

voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (53) Diamantgras is 7 per vierkante meter, dus 21 

stuks. 
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Kavelonderdeel 6: ‘Oude tuin’ 

De oude tuin gaat ook deels op de schop. Bestaande bomen die privacy  

en/of reeds karakter geven aan dit gedeelte van de tuin blijven behouden, 

zijnde de grote conifeer, de eik en de pruimenboom. Verder geldt dat vanaf 

de woonkamer een vrij uitzicht over de tuin bewerkstelligd dient te 

worden, in de zomer privacy gecreëerd wordt en de tuin een verbinding 

dient te vormen met de nieuwe tuin.  

Zoals besproken wordt de verbinding tussen de oude tuin en nieuwe tuin 

gevormd door een uitnodigend pad dat niet geheel verscholen ligt tussen 

de beplanting. De beplanting zal vanaf de zijkanten van het pad juist 

oplopen. De beplanting zal daarbij grotendeels overeenkomen met de 

nieuwe beplanting in de nieuwe tuin, zodat de tuinen in elkaar opgaan qua 

beleving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de klok mee geldt dat de broodboom, Japanse kers, pampasgras, 

forsythia, pruimenboom, conifeer, heuchera, kardinaalsmuts, eik en grote 

conifeer behouden blijven.  
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Vinca Minor Alba - Maagdenpalm 

 

het voorstel is om aan de linkerzijde van het 

pad, rondom het terras de groenblijvende 

bodembedekker Vinca Minor Alba op te 

nemen.  

 

Deze bodembedekker is zeer schaduw 

tolerant en vormt een dichte mat van 

glanzende donkergroene bladeren, bezaaid 

met schone witte bloemen in de periode april 

-  mei. De Vinca wordt ongeveer 15cm hoog.  

Maatvoering: 6 vakken van 60cm2 (W). Zie 

vakkenschema voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (54) Vinca is 9 per vierkante meter, dus 32 stuks. 

Polystichum Polyblepharum 

Deze wintergroene varen die eerder in de 

achterborder is opgenomen wordt ook in deze 

border weer herhaald. Dit in het verlengde van van 

de Vinca, onder de grote conifeer. Deze 

varensoort wordt 50 cm hoog. Ook deze plant kan 

tegen schaduw en droogte.  

Maatvoering: 4 vakken van 6ocm2 (P). Zie vakkenschema voor 

de precieze uitvoering. 

Aantallen: (55) Niervaren is 7 per vierkante meter, dus in totaal 17 stuks. 

Elaeagnus Ebbingei - Olijfwilg 

Het voorstel is om ook onder de conifeer de 

Elaeagnus ebbingei op te nemen. De olijfwilg is 

een opgaande wintergroene heester. De 

bladeren zijn grijsgroen en de onderkant is 

grijswit. Als de plant niet wordt gesnoeid 

komen er geurende onopvallende kleine witte 

bloemen in de periode juli t/m september.  De 

Olijfwilg is een sterke plant die middels snoei 

op de gewenste hoogte gehouden kan worden. 

DE olijfwilg bloeit  

Maatvoering: 4 vakken van 6ocm2 (M). Zie vakkenschema 

voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (56) Olijfwilg is 3 per vierkante meter, dus in totaal 7 stuks. 
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Terracotta – Duizendblad 

Duizendblad krijgt een prominente rol in de 

nieuwe tuin, net zoals de kleur oranje. Om deze 

reden is het voorstel om reeds in de oude tuin, i in 

het verlengde van het pad (2de rij) naar de nieuwe 

tuin, een kleine knipoog op te nemen door enkele 

vakken te vullen met Achillea 'Terracotta'. Deze 

duizendblad variant bloeit met terracotta-

kleurige schermvormige bloemen in de periode 

juni – juli en wordt circa 80-100 cm hoog.  

Maatvoering: ongeveer 3 vakken van 60cm2 (D). Zie 

vakkenschema voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (57) Achillea is 7 per vierkante meter,  in totaal 13 stuks. 

Carex Comans Bronze Form 

In de tuin is reeds Heuchera aangeplant. Het idee 

van de achterborder wordt hier herhaald: de 

gewaagde combinatie Heuchera met Carex comans 

'Bronze Form'. De Carex wordt achter de 

Heuchera aangeplant. De 

hoogte van Carex comans 

'Bronze Form' bedraagt 

ongeveer 40-50 cm en de 

plant bloeit met 

onopvallend met kleine 

bloemen die dezelfde kleur 

hebben als het blad in de 

periode augustus - september. 

Maatvoering: 3 vakken van 6ocm2 (C). Zie vakkenschema voor de 

precieze uitvoering. 

Aantallen: (58) Zegge is 3  per vierkante meter, in totaal 5 stuks. 

 

Salvia nemorosa ‘Ostfriesland’ 

Deze border wordt ook verrijkt met  Salvia nemorosa 

‘Ostfriesland’. Direct langs het pad.  de Salvia  wordt 

50cm hoog en bloeit in juni – oktober. 

Maatvoering: 3 vakken van 6ocm2 (S). Zie vakkenschema voor de 

precieze uitvoering. 

Aantallen: (59) Salvia is 9  per vierkante meter, in totaal 16 stuks. 
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Photinia fraseri Little Red Robin- Glansmispel 

Nog niet eerder in de tuin opgenomen, is de gewenste 

groenblijvende heester Photinia x fraseri 'Little Red 

Robin' (Glansmispel). Opvallend kenmerk van deze 

wintergroene sierheesters is het rood uitlopende 

blad. Deze variant wordt ongeveer 80 tot 100cm 

hoog en bloeit in de periode april - mei.  

Maatvoering: 6 vakken van 6ocm2 (G). Zie vakkenschema voor de 

precieze uitvoering. 

Aantallen: (60) Glansmispel is 3  per vierkante meter, in totaal 

11 stuks. 

 

Helenium Beatrice 

Ook in deze border worden ook weer 

enkele vakken gevuld met Helenium 

Beatrice. De helenium Beatrice bereikt 

een hoogte van ongeveer 110 tot 150cm 

en bloeit in de periode juli – september. 

Maatvoering: het idee is om 4  vakken van 60cm2 te 

vullen met helenium (Hb). Zie vakkenschema voor de 

precieze uitvoering. 

Aantallen: (61) helenium is 5 per vierkante meter, 

dus 3 per vak en in totaal 12 stuks. 

Forsythia intermedia 'Minigold' (Chinees klokje, bloeiend hout) 

Een herhaling van de gewenste forsythia intermedia 

'Minigold' kan niet achterwege blijven. Een 

heerlijke vroegbloeier (februari-maart)  dicht bij 

het huis, doorzichtig in de wintermaanden en een 

groene muur rondom/onder de pruimenboom in de 

zomermaanden.  

Maatvoering: 3,5 vak van 60cm2 (F). Zie vakkenschema voor de 

precieze uitvoering. 

Aantallen: (62) Forsythia is ongeveer 1 per vierkante meter, in 

totaal  3 stuks. 
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Rhododendron Gibraltar 

Het voorstel is om Rhododendron Gibraltar ook op 

te nemen in de border direct grenzend aan het huis 

onder de pruimenboom. Qua hoogte is dit een zeer 

geschikte Rhododendron variant.  

Maatvoering: 5 vakken van 60cm2 (R). Zie vakkenschema voor de 

precieze uitvoering. 

Aantallen: (63) Rhododendron is 3 per vierkante meter, dus 9 

stuks. 

 

Cortaderia Sellonana pumila – 

Pampasgras  

Het voorstel is om het pampasgras 

‘pumila’ opnieuw terug te laten keren. 

Dit ter aanvulling van de reeds 

bestaande cortaderia, een grote 

variant. Door juist de pumila variant 

naast de grote variant op te nemen 

ontstaat de gewenste gelaagdheid in 

de border.  

Maatvoering: 2,5 vakken van 6ocm2 (C). Zie vakkenschema voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (64) Pampasgras is 1 per vierkante meter, totaal 2 stuks.  

Hydrangea Serrata Bluebird – Hortensia 

Het voorstel is om de border aan de linkerzijde van het 

pad te finaliseren met de Hortensia variant ‘serrata 

bluebird’, welke ook reeds in de polderborder is 

opgenomen, rust. Deze gewenste plant bloeit in de 

maanden juni tot september en wordt ongeveer 1,5 

meter hoog.  

Maatvoering: het idee is om 7 vakken van 60cm2 te vullen met 

hortensia (H). Zie vakkenschema voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (65) hortensia is 3 per vierkante meter, in totaal 13 

stuks. 
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Juniperus communis repanda - Kruipjeneverbes  

Het voorstel is om aan de 

rechterzijde van het pad Juniperus 

Communis Repanda op te nemen. Een 

groenblijvende plant, in de winter 

heeft de Juniperus een brons tintje. 

De plant wordt maximaal 25cm 

hoog.  

Maatvoering: het idee is om ongeveer 5,5 

vakken van 60cm2 te vullen met Juniperus 

(J). Zie vakkenschema voor de precieze 

uitvoering. 

Aantallen: (66) Juniperus is 3 per vierkante 

meter, in totaal 10 stuks. 

Carex Comans Bronze Form 

Ook aan deze kant van het pad is reeds Heuchera 

opgenomen en wordt de combinatie Carex comans 

'Bronze Form' herhaalt. Overigens geldt dat in mijn 

visie de Carex ook zeer goed combineert met de 

Juniperus!  

Maatvoering: 2 vakken van 6ocm2 (C). Zie vakkenschema voor de 

precieze uitvoering. 

Aantallen: (67) Zegge is 3  per vierkante meter, in totaal 4 stuks. 

 

Vlinderstruik 

De bestaande vlinderstruik wordt verplaatst naar rechterkant van het 

pad (V). Ook aan deze kant van het pad is reeds Heuchera opgenomen en 

wordt de combinatie Carex comans 'Bronze 

Hamamelis intermedia Alexander - 

Toverhazelaar 

In de eerste eilandborder is 

deze toverhazelaar ook reeds 

opgenomen. Ik stel voor om 

deze te herhalen, mede met het 

oog op de reeds geelkleurige 

vroegbloeiende heesters aan 

de linkerzijde van het pad.  
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De toverhazelaar past heel goed op deze plek in de 

border. In de winter luchtig opgaand, zodat de slootborder en 

eilandborder twee in beeld komen. Een vroegbloeier januari – februari, 

welke gewenst is omdat in de slootborder geen vroegbloeiers zijn 

opgenomen en een groene muur in de zomer voor de privacy.  

Maatvoering: 5 vakken van 6ocm2 (T). Zie vakkenschema voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (68) Toverhazelaar is 1  per vierkante meter, in totaal 3 stuks. 

Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' 

Ook in deze border worden weer enkele vakken 

gevuld met Perovskia atriplicifolia ‘Blue Spire’ 

welke in de periode augustus t/m oktober bloeit en 

ongeveer 80cm hoog wordt. 

Maatvoering: ongeveer 3 vakken van 6ocm2 (P). Zie 

vakkenschema voor de precieze uitvoering. 

Aantallen: (69) Pervoskia is 3 per vierkante meter, dus in totaal 

5  stuks. 

 

 

Miscanthus Sinensis Adagio – Prachtriet  

De laatste plant aan de rechterzijde van het pad 

is de gewenste plant Miscanthus Sinesis Adagio.  

Deze plant haalt een mooi hoogte voor de 

zomermaanden i.v.m. de gewenste privacy. 

Daarnaast is deze plant ook enkele keren in de 

slootborder opgenomen, herhaling betekent 

rust. Aan de andere kant is dezelfde opzet 

uitgewerkt door de keuze voor de Hortensia 

variant Serrata Bluebird. 

Maatvoering: in totaal 5 vakken van 6ocm2 (M). Zie vakkenschema voor de precieze 

uitvoering.  

Aantallen: (70) Prachtriet is 3 per vierkante meter, dus in totaal 9 stuks.  
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