
Plant nu de Zomer
Bloemen en groen, ongelooflijk wat ze met je doen
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Graag het hele jaar door kleurige bloe-

men in de tuin? Of liever een knappe 

border of strakke grassen? Het kan al-

lemaal met vaste planten. Er bestaan 

duizenden soorten: subtiel of net 

indrukwekkend, van miniplantje tot 

enorm groot, vuurrood of hemels-

blauw... Keuze genoeg!

Vaste planten

Delphinium
www.groenvanbijons.be

Onderhoud

Mix en match

Vaste planten vragen, als ze op de juiste plek staan, weinig onderhoud. Laat je bij je keuze bijstaan 
door je tuincentrum of kweker. Hij adviseert je over de bloeitijd, standplaats, groeihoogte… Zo staat 
je plant op de beste plek en heb jij er weinig werk aan. 

Het geheim van een knappe tuin? Grote groepen planten die je hier en daar laat terugkomen.

In een klassieke border rangschik je planten volgens groeihoogte. Hoge planten staan achteraan. 
Lage plantjes en bodembedekkers krijgen vooraan een plek. In het midden zet je planten die tot 
1 m hoog worden. Zorg hier en daar voor uitschieters met bijvoorbeeld Delphinium. Zo creëer je 
natuurlijke, vloeiende lijnen. 

Het eerste jaar oogt je border misschien nog wat kaal. Vaste planten hebben namelijk een twee- 
tot drietal jaren nodig voor ze volgroeid zijn. De oplossing? Eenjarigen vullen de lege plekken in je 
border op. Haal ze in de nazomer weg. Zo kunnen de vaste planten zich verder ontwikkelen. V.
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Combinatie met Helleborus, Salvia, Hosta, Gaura (wit) en Hydrangea



Tellima grandifl ora Geranium ‘Patricia’

Aquilegia

Bodembedekkers  zorgen voor een mooi dicht tapijt en geven onkruid geen kans.

 ● Alchemilla mollis (vrouwenmantel) heeft een decoratief, geelgroen bloempje en blad. Wordt snel een  
 stevige pol. Ideaal om onkruid weg te houden.

 ● Bepaalde soorten Geranium (ooievaarsbek) zijn perfecte ruimtevullers. G. endressii wordt niet te hoog en
  groeit breed uit. Roze bloei.

 ● Pulmonaria (longkruid) heeft een zilverwit gevlekt blad. ‘Sissinghurst White’ draagt witte bloemen op  
 lange stelen. ‘Mrs Moon’ lijkt wel roze en lila te bloeien. 

 ● Tellima grandifl ora vraagt weinig onderhoud. Groen blad met paarse schijn en geelgroene bloempjes
 (mei –juli). 

 ● Astilbe (pluimspirea) bloeit tussen juni en augustus wit, rood of roze. Opvallende pluimen en varenachtig
  blad.

Bladplanten  zijn belangrijk in je tuin. Een plant staat namelijk altijd langer in blad dan in bloei. 
Experimenteer naar hartenlust met allerlei vormen, maten en kleuren. 

 ● Hosta ‘Blue Angel’, ‘Golden tiara’ en ‘Krossa regal’ houden van een zonnige plek. De forse ‘Big Daddy’  
 verkiest schaduw. 

 ● Van geel, rood tot bijna zwart en prachtig gemarmerd, er is altijd wel een Heuchera die in je tuin past.  
 Vraagt weinig onderhoud. 

 ● Pachysandra terminalis combineert mooi met varens en hosta. ‘Variegata’ heeft een bont blad.
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Bloemen  stelen de show in je tuin. Let niet alleen op de kleuren, maar combineer ook schermen, aren, 
trossen, bollen, pluimen…

 ● Dianthus barbatus (duizendschoon) is ijzersterk. Witte, roze of rode zomerbloei.

 ● Delphinium (ridderspoor) bloeit indrukwekkend blauw, wit of violetblauw (juni − september). Voorzie  
 een steun. 

 ● Hemerocallis (daglelie) draagt afzonderlijke bloemen die maar één dag bloeien, maar hoe! Van mei tot  
 september witte, gele of rode bloei. 

 ● Aquilegia (akelei) vind je in het paars, diepblauw of roze. Hoge stelen en blauwgroen blad. 

Siergrassen  vragen weinig onderhoud en zijn het hele jaar door decoratief. Handig toch? 

 ● Miscanthus of prachtriet is knap als solitair of haag. 

 ● Molinia caerulea (pijpenstrootje) heeft een wat robuustere look. ‘Transparent’ heeft een ijl silhouet met  
 dunne stengels tot 2,5 m. ‘Variegata’ blijft lager. Gestreept blad en paarse bloemen. 

 ● Carex morrowii ‘Variegata’ blijft laag en heeft witgeel gestreept loof. ‘Aurea’ knalt met felgele aren die  
 zomer en winter hun kleur houden. In de lente zwarte aren. 

 ● Pennisetum alopecuroides (lampenpoetsersgras) heeft lange aren met ronde pluimen.

 ● Imperata cylindrica ‘Red Baron’ (Japans bloedgras) valt op met zijn rood en groen loof. 

Deze soorten zijn maar een fractie van het enorme aanbod aan vaste planten in de tuincentra en kwekerijen.

Imperata cylindrica ‘Red Baron’ Hemerocallis en Hosta Dianthus
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Combinatie met Salvia en Alchemilla mollisCombinatie met Phlox en Echinacea


