Het hele jaar kleur
Compleet
borderplan
Speciaal voor
Tuinieren maakte
tuinontwerpster
Jeanne van Rijs van
Oxalis een compleet
borderontwerp in
roze en paars met
witte accenten.

Voorjaar
Nazomer

Zomer
Winter

Kleur van januari tot eind oktober
De bloemen in deze border bloeien in roze, roodpaarse en paarse tinten. De kleuren van de
vaste planten worden versterkt door het donkergekleurde blad van de meerstammige kleine
boom Cercis canadensis ‘Forest Pansy’. Later in het seizoen siert de boom de border met
zijn herfstkleur in spetterende oranje vlammen.
Voorjaarsbloeiende vaste planten tref je in deze border niet aan. De voorjaarsbloei komt
geheel voor rekening van een grote hoeveelheid bollen. Deze worden speels tussen en onder
de vaste planten gestrooid en geplant, waardoor er veel plaats overblijft voor laatbloeiende
planten. Door deze aanpak is de border van januari – als de sneeuwklokjes gaan bloeien en
de kerstrozen bijna in knop komen – tot eind oktober kleurrijk en boeiend. >

Plantenlijst

De nummers corresponderen ook met de fotonummers op de volgende pagina's.

1 Zilverkaars Cimicifuga
simplex ‘Pink Spike’ (ofwel
Actaea simplex ‘Pink Spike’)
2 Bosrank Clematis ‘Hagley
Hybrid’
3 Herfstanemoon Anemone
tomentosa ‘Serenade’
4 Rosa ‘Blackberry Nip’
5 Purperklokje Heuchera
micrantha ‘Palace purple’
6 Bosrank Clematis ‘Jackmanii’
7 Vlambloem Phlox paniculata
‘Herbstwalzer’
8 Aster ‘Treffpunkt’

Eigenschappen
Afmeting 10,5 bij 2,5 meter.
Ligging Op het westen (zon vanaf 13 uur).
Planten Geschikt voor zon tot halfschaduw.
Plantkeuze Bij de keuze van de planten is ook zoveel mogelijk op geur gelet.
Opbouw De border is van laag naar hoog opgebouwd. De planten zijn in grotere of kleinere
zich herhalende groepen aangeplant. Enkele planten, zoals het siergras en vingerhoedskruid
zijn voor een natuurlijk effect speels door de border verwerkt.
Formaat Heb je een kleinere border? Kies dan een passend gedeelte. Is je border groter dan
kun je het beschreven deel herhalen.

9 Rosa ‘Galerie T’
10 Judasboom Cercis
canadensis ‘Forest Pansy’
11 Siergras (Hakenochloa
macra)
12 Vedergras Achnaterum
calamgrostis (ofwel Stipa
calamagrostis)
13 Oosterse klaproos Papaver
orientale ‘Marlène’
14 Helleborus orientalis
21 Stobilanthes atropurpurea
22 Daglelie Hemerocallis
‘Princess Blue Eyes’

> Elke stip is een plant
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Bollen
(Door ontwerp gestrooid, dus
niet zichtbaar op plattegrond.)
15 Sneeuwklokje Galanthus
nivalis (200 stuks)
16 Narcis Narcissus ‘Thalia’
(100 stuks)
17 Sierui Allium cowanii
(75 stuks)
18 & 20 Mengsel van diverse
soorten roze, paarse en witte
tulpen (250 stuks)
19 Sierui Allium ‘Purple
Sensation’ (35 stuks)

23 Cynanchium ascyrifolium
24 Korenbloem Centaurea
montana ‘Jordy’
25 Pimpernel (Sanguisorba
menziesii)
26 Bossalie Salvia nemorosa
‘Amethist’
27 Vlambloem phlox paniculata
‘Classic cassis’
28 Vingerhoedskruid (Digitalis
mertonensis)
29 Knolspirea Filipendula
vulgaris ‘Plena’
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Nazomer

1 Zilverkaars Cimicifuga simplex
‘Pink Spike’ (ofwel Actaea
9-10 /
simplex ‘Pink Spike’)
150 cm / kleur: witrozig /
heerlijke geur,
2 stuks /
donker blad. Houdt van vochtige
humeuze grond. Wordt in de
loop der jaren steeds mooier en
voller.

b

l

e

2

1

3

2* Bosrank Clematis ‘Hagley
6-8 / 250 cm /
Hybrid’
kleur: lichtrozepaars.

b

l

Volop nazomerbloeiers
Vanaf begin juni bloeien de rozen al, en ze gaan hiermee door tot oktober. Zo zorgen ze
de gehele zomer voor een opvallend kleuraccent. De clematissen maken gedurende dit
seizoen van de Cercis canadensis een middelpunt door de boom te omhelzen met hun
roze en paarse bloemen. Ook zilverkaars, herfstanemoon en vlambloem bloeien door tot
in oktober. Zo zorgen ze samen voor een waanzinnige nazomerborder.

3 Herfstanemoon Anemone
8-10 /
tomentosa ‘Serenade’
100 cm / kleur: roze /
rijkbloeiend, kan
10 stuks /
zich uitbreiden.
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4 Rosa ‘Blackberry Nip’

b 6-10 / l 80 cm /
kleur: rozerood / 4 stuks /
e doorbloeiende, sterk
geurende rozen.
5 Purperklokje Heuchera
micrantha ‘Palace purple’
5/
40 cm / kleur:
paarsgroen / 7 stuks /
Blad is van belang, de bloei
niet. Verbeter de grond bij
aanplant met een ruime
hoeveelheid compost/potgrond.
Geef bij droogte regelmatig
water.

b
e

5

4

6

De rozen zorgen de gehele zomer
voor een opvallend kleuraccent

l

6* Bosrank Clematis ‘Jackmanii’

b 6-8 / l 250 cm / kleur: paars.
7 Vlambloem Phlox paniculata
‘Herbstwalzer’
9-10 / 120
cm / kleur: roze / 6 stuks /
laatstbloeiende Phlox.

b

l

Boom en siergrassen
In iedere tuin hoort een boom te staan. Een boom geeft hoogte, zorgt voor een prachtige
lichtval en schaduw en geeft vogels een plaats om te zitten en te nestelen. Cercis
canadensis voldoet bloeit in het voorjaar met roze bloemen op kaal hout. Met name de
variëteit ‘Forest Pansy’ geeft een spectaculaire herfstverkleuring. Naast dat de boom
klein is heeft hij nog een voordeel: hij wortelt diep. Hierdoor is hij geen grote concurrent
voor de vaste planten als het gaat om water en voedsel. Ook siergrassen kunnen in een
tuinontwerp niet ontbreken. Ze zorgen voor kleur, volume en silhouet in de winter. >

e

8 Aster ‘Treffpunkt’

z / b 8-10 / l 80 cm /
kleur: blauwpaars / 5 stuks.
9 Rosa ‘Galerie T’
6-10 /
kleur: roze / 2 stuks /
doorbloeiende rozen.

b

e

8

7

58 Tuinieren september 2013

9

* Plant beide bosranken aan de
schaduwzijde van de Cercis
canadensis ‘Forest Pansy’ en
leidt hem langs een smalle baan
dun gaas of enkele draden de
boom in. Verbeter de grond goed
met voldoende compost en/of
potgrond. Plant ongeveer 10 cm
dieper dan in de pot.

10

11

Amerikaanse judasboom
Cercis canadensis ‘Forest
4-5 /
Pansy’
ongeveer 4 m / kleur: roze /
Meerstammige
1 stuk /
boom, diepwortelend.
Spectaculaire herfstkleur.

l

b
e

12

Siergras Hakenochloa macra /
45 cm / 10 stuks /
hangt
pruikvormige over. Bloei is
minder belangrijk. Herfstkleur.

l

e

Vedergras Achnaterum
calamgrostis (ofwel Stipa
6-9 /
calamagrostis)
90 cm / 5 stuks /
zilvergrijze losse pluimen.
Elegante bloeiwijze. Staat lang
in de winter rechtop.

b

l
e
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Winter
Februari, maart: sneeuwklokjes, kerstroos en
narcis
Wie wordt er niet blij van om in de winter al de eerste tekenen
van het voorjaar te zien? Een goeie reden om je tuin vol te
zetten met sneeuwklokjes, hoe meer hoe liever. Bestel de
bolletjes in september en plant ze zodra je ze in huis hebt. Of
plant ze in februari. Dit is ook de beste tijd om ze te
verplanten of te delen. Voeg bij het planten voldoende
compost toe aan de grond. Ook op schaduwrijke plaatsen
zullen ze je verrassen met bloei.
Met Helleborus orientalis (Oosterse kerstroos) is het plezier in
deze periode compleet. Deze plant is al intrigerend als de
bloemknoppen op koude dagen in februari zich uit de grond
worstelen en langzaam hun bloemen openen. Onwaarschijnlijk
mooi in dit jaargetijde. Ze zijn er in talloze kleuren roze, purper,
wit en grond. Met stipjes en zonder. En.. ook na de bloei zijn
de zaaddozen prachtig om te zien.

Papaver barst letterlijk
uit zijn knoppen
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13

13 Oosterse klaproos
Papaver orientale ‘Marlène’
/
5-6 / 70 cm /
kleur: magenta / 3 stuks /
plant
vaste plant /
papaver nooit vooraan in
de border maar verstop
hem achter laterbloeiende
hogere planten.

zh b

l

e

14 Oosterse kerstroos
Helleborus orientalis
/
2-3 / 50 cm /
3 stuks / humeuze kalkrijke
grond / vaste plant /
houd niet van
verplanten.

hs b
e

l

Bollen (Door de border
heen gestrooid, dus niet
zichtbaar op plattegrond.)
15 Sneeuwklokje Galanthus
/
1-3 /
nivalis
15 cm / kleur: wit /
200 stuks / bolgewas.

zhs b

l

16 Narcis Narcissus
3-4 / 25 cm /
‘Thalia’
kleur: wit / 100 stuks /
Witbolgewas /
bloeiende en geurende
kleine narcis.

b

l

e

18 & 20 Mengsel van
diverse soorten roze,
paarse en witte tulpen
4-5 / 40-45 cm /
stuks 250 / bolgewas.

b

z/

l

17 Sierui Allium cowanii
4-5 / 40 cm / kleur: wit /
vroeg75 stuks /
bloeiende sieruitje.

b

l

e

19 Sierui Allium ‘Purple
5-6 /
Sensation’
70-80 cm / kleur:
lilapaars / 35 stuks /
paarsbloeiende sierui,
kan ook halfschaduw.

b

l
e
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Vanaf half april
is deze border
één groot
tulpenfeest

Voorjaar
April, mei, juni: tulpen, papaver en
sierui
Vanaf half april tot eind mei is deze border
één groot feest van tulpen in roze en
paars, tegen de achtergrond van het
opkomende blad van de uitlopende vaste
planten. Gebruik ongeveer 10-15
tulpenbollen per m² en meng ongeveer
75% lichtroze tulpen met 20%
donkerpaarse tulpen, zoals bijvoorbeeld
Tulipa ‘Ronalda’, en 5% witte tulpen.
Strooi ze uit en plant ze waar ze gevallen
zijn. Tulpen houden van een zonnige
plaats. Als je ze in de winter in de grond
laat zitten zul je ze regelmatig aan moeten
vullen. Maar een kleurig en uitbundig
voorjaarseffect is verzekerd.
Naast de bloeiende tulpen is in dit
jaargetijde Papaver orientale ‘Marlène’
beeldbepalend met haar felroze kleur en
grote bloemen. De papaver is een
‘beleefplant’: kijk om de twee uur en zie
de bloemen zich letterlijk uit de knop
barsten waarna de bloembladen zich
rimpelig uitstrekken tot gladde en
sprekende schoonheden. Zet deze plant
nooit vooraan in een border, na de bloei
laat-ie namelijk een gat achter in de
border. Plant hem zo dat later bloeiende
hogere planten dit gat bedekken. Het lelijk
geworden blad kun je gewoon afknippen.
Het lage sieruitje Allium cowanii zal eind
april een sprankelend witte noot
toevoegen aan de border. Deze drie
weken lang bloeiende sierui is één van de
vroegst bloeiende. Hierna breekt in mei de
showtijd aan van Allium ‘Purple sensation’.
Deze paarslila sierui torent opvallend
boven de border uit. Tijdens de bloei,
maar ook in knop en na de bloei is dit een
schoonheid waar je ruim twee maanden
plezier van hebt. >
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Zomer
Door uitgebloeide bloemen
weg te knippen gaat Digitalis
zich als 'vaste plant' gedragen

21 Stobilanthes atropurpurea
/
7-9 / 125 cm /
kleur: lilablauw 2 stuks /
weinig bekende plant.
Brandnetelachtig blad, bossige
groeivorm.

zh b
e

l

22 Daglelie Hemerocallis
7/
‘Princess Blue Eyes’
65 / kleur: roodpaars met geel
relatief kleine
oog / 5 stuks /
bloem. Geurend. Geef bij
aanplant voldoende humeuze en
rijke grond. Mest 2x per jaar.

b

l

e

Spetterende zomerborder
De themaplanten van de spetterende zomerborder zijn Phlox paniculata ‘Classic cassis’,
de onbekende Filipendula vulgaris ‘Plena’ met haar roomwitte pluimen en Salvia
nemorosa ‘Amethist’ met haar zacht gekleurde aren. Ook de Hemerocallis, de daglelie,
vormt een belangrijk onderdeel. Het smalle blad geeft een elegant accent en de voor een
Hemerocallis relatief kleine, roodpaarse bloemen geuren. Ze bloeien één dag maar door
de grote hoeveelheid knoppen blijft de plant lange tijd een vrolijke en gemakkelijk
groeiende plant in de border.
Digitalis mertonensis torent boven de border uit en geeft zo een verticaal accent. Dit
speciale vingerhoedskruid is op een nonchalante, natuurlijke manier in de border
gebruikt: her en der tussen de andere vaste planten herhaalt ze zich. Deze fraaie,
oudroze – maar ook zeer giftige - schoonheid gedraagt zich min of meer als een vaste
plant. Door haar uitgebloeide bloemen weg te knippen investeert ze haar energie in groei
voor het volgende jaar, in plaats van in zaadvorming. Laat bij één plant de uitgebloeide
aren staan en in noodgevallen kun je de jonge zaailingen opnieuw gebruiken.
In kleine groepjes voegt de 70 centimeter hoge pimpernel Sanguisorba menziesii met
haar kleine, donkerroodpaarse knoedeltjes van juni tot augustus een luchtige beweging
aan de border toe. Het paarsrode blad van de meerstammige Cercis canadensis ‘Forest
Pansy’ versterkt de kleuren van de bloemen in de border en levert op die manier een
belangrijke bijdrage aan het beeld van de border. •
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23 Cynanchium ascyrifolium

b 6 / l 40 cm / kleur: wit / 8
stuks / e heerlijke geur en
goed blad.
24 Korenbloem Centaurea
/
5-7 /
montana ‘Jordy’
50 cm / kleur: zwartrood /
kalkminnend dus
6 stuks /
een handje gemalen eierschillen
toevoegen bij aanplant.

z b

l

e

25 Pimpernel Sanguisorba
5-7 / 100 cm /
menziesii
kleur: donkerzwart rood-roze /
de vroegst4 stuks /
bloeiende pimpernel. Houdt van
vochtige grond dus bij aanplant
het vochtvasthoudend vermogen
van de grond verbeteren met
compost.

b
e

l

26 Bossalie Salvia nemorosa
/
7-8 /
‘Amethist’
60 cm / kleur: zachtroze /
zachtroze vorm
11 stuks /
van de bekende salvia’s.

l

z b
e

27 Vlambloem Phlox paniculata
/
7-9 /
‘Classic cassis’
60 cm / kleur: purper /
houdt van
12 stuks /
vochtige grond dus bij aanplant
voldoende compost en/of
potgrond toevoegen.

zh b

l

27
22

21

26
23

e

28 Vingerhoedskruid Digitalis
/
6-7 /
mertonensis
100 cm / kleur: rozerood /
gedraagt zich als
4 stuks /
een redelijk vaste plant als
uitgebloeide bloemen verwijderd
worden.

zh b

l

e

* Dit borderontwerp is speciaal voor Tuinieren gemaakt
door Jeanne van Rijs van Oxalis tuinontwerpen, oxalis.nl.
* Gebruikte planten zijn allemaal verkrijgbaar bij Marcel
de Wagt (Kwekerij van Opvallende Vaste Planten in
Ven-Zelderheide (LB), opvallendeplanten.nl).
* Hans van Hage van rozenkwekerij de Bierkreek (bierkreek.nl) adviseerde de twee gekozen rozensoorten.
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29 Knolspirea Filipendula vulgaris
/
6-7 / 50 cm
‘Plena’
/ kleur: wit / 8 stuks /
beschermde plant in de
natuur. Gemakkelijker dan veel
andere Filipendula’s.

zh b

l

e
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