
HET 
LIBELLE

PLANBORDER
Het hele jaar door een bloeiende tuin 

Prachtig, een border, maar hoe zorg je ervoor dat het hele jaar door 

iets moois in bloei staat? En welke planten en bloemen passen goed 

bij elkaar? Speciaal voor Libelle stelde tuinontwerper Jeanne 

een kleurrijke border samen. Met haar tips kán het niet misgaan!

De tuinontwerper
Tuinontwerper Jeanne van Rijs van 

Oxalis tuinontwerpen maakt ontwerpen 
en beplantingsplannen met een 

duidelijke lijn en een verfijnde beplanting. 
www.oxalis-tuinontwerpen.nl
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1 14  Primula elatior, ook wel slanke 

sleutelbloem genoemd. Bloeit in een 

zachte winter soms al in december.  

Na een koude winter gaat hij in  

maart-april bloeien. Heeft iets  

vochtige grond nodig. Kan zichzelf  

uitzaaien. Zon-halfschaduw. 

2 Bloembol Tulipa viridiflora ‘Yellow 

Springgreen’. Zachtgeel, sterke bol, 

lang boeiend tot in mei, 60 cm. 

Zodra de bloemen uitgebloeid zijn,  

moeten deze worden verwijderd. 

3 Bloembol Narcissus ‘Tête-à-Tête’. 

Geel, meerbloemig. Bloeit in maart. 

4 Bloembol Crocus vernus ‘Vanguard’. 

Paarsblauw, buitenkant zilverblauw, 

grootbloemig, kan verwilderen, april. 

5 Bloembol Narcissus ‘Lemon Drops’. 

Kleinbloemig, meerbloemig, geurend, 

crème met licht citroengele trompet, 

maart, 25 cm.

KLEUREN KIEZEN
De kleur van de border is natuurlijk 
een kwestie van smaak, maar is 
meteen ook bepalend voor de sfeer 
in de tuin. Dat geldt ook voor de 
kleur van de kozijnen of zelfs de 
tinten van het interieur. Voor deze 
border is een lieflijke kleurcombina-
tie gekozen die zorgt voor rust en 
harmonie: blauw, crème, zachtgeel 
en limegroen. Geen wit, omdat wit 
een hard contrast geeft. Verder is 
gelet op bloeitijd, hoogte en combi-
naties van bloem- en bladvormen. 

& APRILMAART
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Zachtgeel en limegroen zorgen voor rust en harmonie

TUINEN
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MOOI PLAATJE
De Amsonia, Geranium, Vrouwenmantel 
en Salvia bloeien tegelijkertijd. Deze 
combinatie zorgt in de voorzomer voor 
een prachtig plaatje in de tuin. De aan-
vulling met paarse sier-ui Allium geeft 
net een beetje extra pit. Je hebt zeker 
twee maanden plezier van de sier-ui: 
ook voor én na de bloei (de zaaddozen 
zijn erg mooi) is de plant prachtig. 

GRONDZAKEN
De hoeveelheid zonlicht en de grondsoort 
zijn belangrijk en bepalen of een plant 
het goed zal doen of niet. Zo kun je, 
als je tuiniert op klei, bijvoorbeeld geen 
rododendrontuin maken. En in een zon-
nige tuin op zandgrond zullen de meeste 
varens doodgaan. De Libelle-border is 
bedoeld voor een iets vochtvasthoudende 
grond en voor een tuin die de helft van de 
dag in de zon ligt. Als de grond wat droog 
en zanderig is, doe er dan bij de aanleg 
flink wat groencompost of bladaarde door 
zodat de grondkwaliteit verbetert en de 
grond het water beter vasthoudt. 

MINDER IS MEER 
Vaak worden te veel plantsoorten in  
een border gezet, waardoor het geheel 
rommelig wordt. Houd het dus bij  
een aantal en geef deze de ruimte. 
 

1 Magnolia ‘Elizabeth’, ook wel beverboom 

genoemd, heeft zachtgele, geurende  

bloemen in mei en vrij groot blad. Hij groeit 

goed in een vochtvasthoudende grond en 

heeft rond de voet het liefst een mulchlaag  

van zo’n 5 cm potgrond. Kies voor een  

wat grotere struikvorm en ga hem in de loop 

der tijd opkronen tot een meerstammige 

heester of kleine boom. De gesnoeide  

takken kunnen in het voorjaar in een vaas.  

De Magnolia geeft de border hoogte.

2 13  Polemonium ‘Northern Light’ of jacobs-

ladder. Ca. 40 cm hoog, hemelsblauw,  

compact groeiend en langbloeiend, zaait zich 

niet uit, mei/juli, halfschaduw. 

3 Klimplant:  Blauweregen of Wisteria 

sinensis ‘Prolific’. Blauwe, geurende bloei 

in mei, nabloei in aug-sept, 10 m, goed 

snoeien in juli en december. 

4 Bloembol Camassia leichtlinii ‘Sacajawea’ 

is een bloembol. Hij doet het goed in een  

iets vochtige grond, crèmewitte aar, 60 cm 

hoog, bloeit in mei, grasachtig blad met  

lichtgele rand.

5 8  Geranium platypetalum ‘Turco’. 

Blauwpaars met vrij grote, donker geaderde 

bloemen. Bloei in mei-juni, 40 cm hoog. 

Goed rechtop groeiend. Na de bloei 

helemaal afknippen. Zon-halfschaduw. 

6 2  Alchemilla mollis of vrouwenmantel.  

40 cm hoog, zon-halfschaduw. 

7 3  Amsonia ‘Blue Ice’ of blauwe ster.  

40 cm, zon-halfschaduw. 

8 Klimplant:  Clematis macropetala ‘White 

Swan’. Vroegbloeiend, groenig wit, 2,5 m hoog.
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1 6  Euphorbia wallichii of wolfsmelk. 

Ca. 1 m hoge plant met limegroene 

bloemen. Gedurende de hele zomer mooi. 

Woekert niet en staat stevig rechtop, een 

probleemloze plant dus! Zon-halfschaduw. 

Let op: bij het afknippen van de plant vormt 

zich wit melksap. Sommige mensen zijn hier 

allergisch voor, dus: handschoenen aan!

2 16  Hakonechloa macra ca. 40 cm hoog. 

Snoei eind maart terug tot 10 cm boven de 

grond. Bamboeachtig overhangend siergras 

dat is gekozen vanwege de frisgroene kleur 

en de mooie manier waarop het over de 

rand van de border valt. Komt na aanplant 

traag op gang. 

3 13  Polemonium ‘Northern Light’ of 

jacobsladder. Ca. 40 cm hoog, hemelsblauw, 

compact groeiend en langbloeiend, zaait 

zich niet uit, mei/juli, halfschaduw. 

4 11  Heuchera villosa ‘Chantilly’, ook 

wel purperklokje genoemd. Vrij groot, 

frisgroen blad. Bloeit laat: juli-september met 

crèmewitte pluimen. Snel uitgroeiend,  

40 cm hoog, zon-halfschaduw. 

5 15  Salvia nemorosa ‘Viola Klose’, ook 

wel bossalie genoemd. Ca. 40 cm hoog, 

doet het ook goed in niet al te voedselrijke 

grond. Trekt insecten en vlinders aan.

6 7  Geranium ‘Brookside’ bloeit net als de 

Geranium ‘Turco’ met blauwpaarse bloemen 

van juni-augustus. Zon-halfschaduw. Dit is 

een ‘weefplant’ die een beetje op de andere 

planten leunt. Dit geeft een natuurlijk en 

nonchalant effect in de border.

7 10  Hemerocallis ‘Moon Madonna’ of 

daglelie. 55-60 cm hoog, bloeitijd: juli.  

De bloemen zijn eetbaar en kunnen 

bijvoorbeeld in een salade worden verwerkt. 

Zon-halfschaduw. 

& AUGUSTUSJULI
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1 5  Aster amellus ‘Sonora’ bloeit  

van augustus-oktober. 50 cm hoog,  

zon-halfschaduw. 

2 Siergras: ✳ Molinia caerulea ‘Moor-

hexe’ of pijpenstrootje. Rechtopstaand 

siergras met donkere stengels, dat in de 

herfst geel verkleurd en de hele winter als 

een mooi silhouet blijft staan. Knip eind 

febr. tot ca. 10 cm af. Dit gras is in het 

plan met sterretjes aangegeven en is tus-

sen de planten door als pollen neergezet.

3 12  Liriope muscari ‘Purple Passion’

of leliegras is een bodembedekker van 

30 cm hoog, halfschaduw-schaduw. 

4 4  Artemisia lactiflora ‘Elfenbein’ of 

alsem. Laatbloeiend in augustus-septem-

ber. Ca. 1,2 m hoog, zon-halfschaduw. 

5 1  Aconitum carmichaelii ‘Arendsii’ 

oftewel de monniksap. Ca. 1-1,2 m 

hoog, bloei: september-oktober,  

zon-halfschaduw.

NOG EVEN NAGENIETEN
In de nazomer doen de luchtige, 
crèmekleurige alsem en de blauw-
paarse monnikskap het samen met 
de verkleurende grassen heel goed 
in de border. 

& OKTOBERSEPTEMBER

Het siergras krijgt in deze maanden een prachtige herfstkleur
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Bloembol Galanthus 

nivalis (sneeuwklokje), 

bloei: januari-februari.   

9  Dit is de appelgroe-

ne variant van de Hel-

leborus orientalis oftewel 

oosterse kerstroos. 

Bloeit al in januari als 

het niet te veel vriest en 

is door de mooie zaad-

dozen tot april bijzonder. 

Zaait zich uit. Knip zo-

dra de bloemknoppen 

verschijnen al het oude 

blad weg in verband met 

de bladvlekkenziekte. 

Houdt van kalkrijke 

grond. Halfschaduw. 

Of kies voor Helleborus 

‘White Beauty’, deze 

variant is altijd wit en 

zaait zich niet uit. 

DE BORDERKALENDER
Wanneer doen we wat? 
JANUARI Knip de bladeren van 
de Helleborus helemaal terug in 
verband met de veelvoorkomende 
bladvlekkenziekte.
FEBRUARI Knip eind van de maand 
het siergras Molinia tot ca. 10 cm af. 
MAART Afgestorven plantenresten 
kortknippen en terugleggen in de 
border. Tussen de planten ca. 1 cm 
compost strooien. Geef Helleborus, 
Aconitum, Heuchera, Clematis en  
de Magnolia een laag compost van  
ca. 5 cm. Geef Asters, Salvia’s en 
Helleborus wat extra kalk in de vorm 
van fijngemalen eierschillen of kippen-
grit. Eind maart het siergras Hako-
nechloa tot 10 cm afknippen. Flink 
uitgegroeide planten kunnen na een 
paar jaar nu gedeeld worden. 
APRIL-MEI Uitgebloeide bloemen 
uit de tulpen breken. Loof van de 
bloembollen 6 weken af laten sterven. 
JUNI-JULI Vrouwenmantel en Gera-
nium ‘Turco’ tot de grond afknippen. 
Mest een beetje en geef water. Haal 
de uitgebloeide Hemerocallis-bloemen 
eruit zodat de plant langer doorbloeit. 
De bloemen kunnen gegeten worden: 
lekker en mooi in een salade! 
JULI-AUGUSTUS Geef water in 
droge tijden. Knip lelijk geworden 
of omvallende planten wat terug. 
Salvia kan teruggeknipt worden tot 
een lager uitlopende scheut om her-
bloei te stimuleren. De uitgebloeide 
aren mogen ook gerust blijven staan. 
De herbloei zal dan wel minder zijn. 
Ondersteun de monnikskappen als 
ze wat gaan hangen. 

& OKTOBER

WAAR TE KOOP?
De planten in deze border zijn te bestellen bij: 
•  Plantentuin Esveld in Boskoop (esveld.nl). Esveld heeft Magnolia ‘Elizabeth’,  

maar ook een aantal andere lichtgele soorten Magnolia op voorraad.
•  Kwekerij van Opvallende Vaste Planten in Ven-Zelderheide (opvallendeplanten.nl). 
•  Kwekerij De Hessenhof in Ede (hessenhof.nl). 
•  Tuingoed Foltz in Meeden, Groningen (tuingoedfoltz.nl). 
•  Kwekerij De Kleine Plantage in Eenrum, Groningen (dekleineplantage.nl). 
•  Kwekerij De Ent, Holendrechterweg 36, Ouderkerk aan de Amstel. 

Bloembollen voor deze border kunnen worden besteld bij: Fluwel (fluwel.nl),  
Verberghe (verberghe.nl) en Meeuwissen (meeuwissenvoorhout.nl). 

 INDEWINTER

Ook in januari zijn er  bloemsoorten die bloeien

TUINEN
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PLANTENLIJST BIJ HET 
BORDERPLAN
1   Monnikskap (Aconitum carmichaelii ‘Arendsii’)
2   Vrouwenmantel (Alchemilla mollis)
3   Blauwe ster of Stermaagdenpalm (Amsonia ‘Bleu Ice’)
4   Alsem (Artemisia lactiflora ‘Elfenbein’)
5   Aster (Aster amellus ‘Sonora’)
6   Wolfsmelk (Euphorbia wallichii)
7   Tuingeranium (Geranium ‘Brookside’)
8   Tuingeranium (Geranium platypetalum ‘Turco’)
9   Oosterse kerstroos (Helleborus orientalis)

10    Daglelie (Hemerocallis ‘Moon Madonna’)
11    Purperklokje (Heuchera villosa ‘Chantilly’)
12    Leliegras (Liriope muscari ‘Purple Passion’)
13    Jacobsladder (Polemonium ‘Northern Light’)
14    Slanke sleutelbloem (Primula elatior)
15     Bossalie (Salvia nemorosa ‘Viola Klose’)
16  Siergras (  Hakonechloa macra)
    

••• Magnoliaboompje (Magnolia ‘Elizabeth’): zet dit op een  
zonnige plek links in de border, de struik wordt ca. 2,5-3 m hoog.
✳ Pijpenstrootje (Molinia caerulea ‘Moorhexe’). Dit siergras is  
in het borderplan met een ✳ aangegeven. 

 Bosrank (Clematis macropetala ‘White Swan’) en/of:
 Blauweregen (Wisteria sinensis ‘Prolific’). Deze klimplanten  

kunnen samen of alleen over de semitransparante palissade  
groeien, die als achtergrond naast de haag is getekend  

BLOEMBOLLEN STROOIEN  
De bloembollen hebben geen nummer en geen vaste plek in de 
border. Om een zo natuurlijk mogelijk effect te krijgen worden ze 
voor aanplant in oktober met elkaar gemengd in een grote emmer, 
in de border gegooid en geplant op de plaats waar ze gevallen zijn.

DE BORDER  
• Lengte: 10 m, diepte: 2,5 m (schaal 1:50) 
• Halfschaduw. Middagzon vanaf ca. 13.00 uur. 
• 147 vaste planten (gemiddeld 6 planten/m2) 
• Gemiddelde prijs/m2: € 25,- (incl. bloembollen)

PLAN DE BORDER
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DE AANLEG 
•  Deze border is 10x2,5 m. 

Voor een kleinere border kun 
je een deel van de border-
tekening gebruiken. Is de 
border groter, dan kun je een 
stuk van de bordertekening 
herhalen. 

•  In de tekening staat een  
L-vormige haag om de 
border heen, die is verlengd 
met een semitransparante 
palissade. Hier kan een klim-
plant tegenaan groeien, dit 
is mooi in de achtergrond. 
Maar alleen een haag kan 
natuurlijk ook. 

•  Houd altijd een ruimte van 
ca. 40 cm tussen de haag 
en de border om het snoei-
en makkelijker te maken. 

•  Verbeter de grond voor 
de aanleg door organisch 
materiaal door de toplaag 
te werken. Spit ca. 5 cm 
voedselarme compost of 
bladaarde door de bovenste 
25 cm van de grond. Zeker 
bij wat drogere zandgrond is 
dit nodig. 

•  Meet de zuurgraad van de 
grond met een Ecostyle 
pH-test. Hij is verkrijgbaar 
bij een tuincentrum en geeft 
aan wat je moet doen als  
de zuurgraad afwijkt van de 
ideale waarde van ca. 6,5. 

•  Bestel alle planten op tijd bij 
een goede kwekerij en zorg 

dat ze er op de uitgekozen 
plantdatum zijn. 

•  Plant eerst de Magnolia 
(even diep als in de pot) en 
zet daarna alle plantpotjes 
uit volgens de tekening. Als 
alles goed staat, kunnen ze 
worden geplant. Kijk in de 
plantenlijst en geef planten 
die dat nodig hebben een 
extra mulchlaag van pot-
grond/compost of wat kalk. 

•  Strooi Ecostyle Terra-Fertiel 
om de grond te verrijken met 
de noodzakelijke bacteriën 
en schimmels. De planten 
zullen dan beter aanslaan. 

•  Geef de eerste zes weken 
regelmatig water om de 
planten goed aan te laten 
slaan. Bouw dit daarna af en 
geef dan alleen nog water in 
drogere periodes. Geef de 
Magnolia het eerste jaar wél 
steeds voldoende water. 

•  In de eerste twee jaar zal er 
regelmatig onkruid moeten 
worden geplukt. Zodra de 
border in het groeiseizoen 
is dichtgegroeid, wordt dit 
minder. 

•  Verander niet te snel. Een 
border heeft zeker twee tot 
drie jaar nodig om in even-
wicht te komen. Sommige 
planten zullen sneller groeien 
en andere doen er wat  
langer over. 

HELP, MIJN BORDER IS NIET MOOI
Hebt u al een border, maar bent u er niet 
tevreden over? Kijk eens goed wat het 
probleem is. 
•  Grote kans dat hij weinig planten met groter 

blad bevat en daardoor weinig rust geeft. 
Voeg een bladplant als Hosta, grootbladige 
Heuchera of Schoenlapper toe.

•  Oogt de border rommelig? Waarschijnlijk zijn 
te veel soorten planten gebruikt. Belangrijk 
is dezelfde plantensoorten te herhalen, dit 
maakt een border evenwichtig. Maak grotere 
groepen van eenzelfde soort en maak mooie 
combinaties. Een border met alleen margriet-
vormige bloemen is saai, maar een border 
van alleen aarvormige planten ook. 

•  Is de border maar korte tijd echt mooi? Ver-
vang dan een deel van de vroegbloeiende 
planten door planten die laat in de zomer 
bloeien. De voorjaarsbloei kan tot en met mei 
helemaal worden opvangen door veel voor-
jaarsbollen aan te planten. De bollen groeien 
tussen de vaste planten door. 

•  Is de border wat saai of tuttig? Maak de 
aantallen per groep wat kleiner, herhaal vaker 
en voeg siergrassen toe voor een elegant en 
natuurlijk effect. Gebruik planten met een wat 
kleinere, natuurlijke bloemvorm.

•  Wie de border opnieuw wil inrichten, kan 
hem het best helemaal leeghalen. Gooi 
planten die niet goed gedijen weg en kuil de 
planten die goed bevallen op en gebruik ze in 
een borderplan. 

Voldoende planten met groot       blad in de border zorgen         voor een rustig geheel
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