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MAAR!  
COMBINEREN

Het maken van goede plantencombinaties valt niet mee, 
dat weet iedereen die weleens zelf een border heeft 
ingeplant. Tuinontwerpster Jeanne van Rijs bedacht 
samen met Marcel de Wagt van de ‘Kwekerij van op-
vallende vaste planten’ twee jaar geleden ‘Kom, Kijk, 
Kombineer’. Klanten hebben de mogelijkheid om op de 
kwekerij samen met deze twee gedreven vakmensen 
een uitgekiende borderbeplanting samen te 
stellen. In dit artikel vind je drie door hen 
samengestelde combinaties.     
TEKST: ANNEMARIE GÖRTS FOTO’S: JEANNE VAN RIJS, MARCEL DE WAGT, SHUTTERSTOCK, IBULB 

Een goede border is maandenlang 
bloeiend, boeiend, mooi én even-
wichtig opgebouwd.  Voor welke 
kleurencombinaties kies je en welke 
planten passen hier goed bij en welke 
juist niet? Het combineren van de 
juiste kleuren is een stuk makkelijker 
wanneer de bloeiende planten daad-
werkelijk vóór je staan. Dat ondervond 
Jeanne - die een zelfstandig ontwerp-
bureau in Boxmeer runt - toen ze een 
beplantingsplan moest maken voor 

Zorg voor een afwisseling in bloem-
vormen als bloeischermen, pluimen 

en samengestelde bloemen; hierdoor ont-
staat spanning in de border.

Gebruik hier en daar planten met 
donker blad als accent; hierdoor 

komen andere kleuren mooier uit.

Stem de bloeikleuren op elkaar af; 
kies voor ton sur ton - tinten die 

dicht bij elkaar liggen - of een combinatie 
met contrasterende kleuren. 

Zorg bij een klassieke border voor 
voldoende rust door ook groot-

bladige planten te kiezen en door groepen 
planten te herhalen. In een border met een 
natuurlijk ogende prairiebeplanting speelt 
blad een minder grote rol. 

Beperk het aantal verschillende 
planten, anders wordt het een 

ratjetoe en verliest de border aan kracht.  
Kies voor een grotere border niet meer 
dan 10-12 verschillende planten uit; het 
liefst 5-6 bloeiende planten aangevuld 
met bladplanten en siergrassen. 

Wil je een speelse, luchtige border, 
voeg dan siergrassen toe. Behalve 

luchtig zijn grassen ook elegant en dyna-
misch - ze bewegen op elk zuchtje wind. 
Bovendien geven ze een mooi winterbeeld. 
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6 TIPS VAN DE 
ONTWERPSTER

COMBINEREN MET PLANTEN

Jeanne van Rijs
‘een heel klein tuin-
tje’. ,,Omdat de tuin 
zo klein was, moest elk 
detail kloppen. Er stond al 
een roze bloeiende klimroos 
en omdat je zoveel tinten roze hebt, heb 
ik één roos meegenomen naar de kweker. 
En dat bleek heel praktisch te zijn bij het 
kiezen van de juiste combinatie.’’
De ‘Kwekerij van opvallende vaste 
planten’ ligt in Ven-Zelderheide in 
Noord-Limburg en heeft een sortiment 
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van ruim zevenhonderd in het oog 
springende, niet-alledaagse vaste 
planten. Keuze genoeg dus, maar voor 
klanten betekent dit vaak keuzestress 
want hoe moet je hier in hemelsnaam 
kiezen? Jeanne: ,,Plantenliefhebbers 
voelen zich op de kwekerij van Marcel 
als een kind in een snoepwinkel en 
hebben dan de neiging om te veel 
verschillende soorten planten te 
kopen. Terwijl je je bij het maken van 
een border juist moet beperken omdat 
het anders een ratjetoe wordt.’’ 

Kleur bekennen
Voordat ze met haar klanten planten 
bij elkaar gaat zoeken - dit gebeurt van 
mei tot eind september - is al bekend 
welke kleurencombinatie zij voor 
ogen hebben. Willen ze bijvoorbeeld 
blauw combineren met geel, dan is op 
de kwekerij heel snel duidelijk welke 
planten hen aanspreken. Door de 
gewenste planten bij elkaar te zetten,  
is direct te zien hoe de border gaat 
worden. ,,Natuurlijk moet je je 
constant afvragen hoe de border er 
door het jaar heen uitziet’’, aldus de 
tuinontwerpster. ,,Mensen pikken 
over het algemeen alleen de bloeiende 
planten eruit; het is dan aan ons om 
dat bij te sturen. Maar Marcel kent zijn 
planten en weet precies wanneer elke 

TIP VAN JEANNE 
NATUURLIJK EFFECT

Wil je een border die wat natuurlijk oogt? Zet de planten dan 
niet in groepen maar plant ze door elkaar. Een voordeel is dat 
in een dergelijk plantenmengsel geen gaten kunnen ontstaan 
zoals in een klassiek aangeplante border.

Kweker Marcel de Wagt geeft uitleg over de 
door hem opgekweekte planten.  

Combinatie 1  
Paars, roze en purper
Tuinontwerpster Jeanne van Rijs: ,,Het siergras 
Deschampsia cespitosa ’Goldtau’ maakt deze combinatie 
heel luchtig, terwijl Geranium Dragon Heart hier ontzettend 
veel doet qua kleur. Door de fel violetrode bloemen is dit 
een enorme blikvanger. De donkerpaarse Salvia nemorosa 
’Caradonna’ bloeit gelijktijdig met het siergras; Deschampsia 
cespitosa is namelijk een vroegbloeiende soort die in de 
voorzomer al mooie aren geeft. Zeker met tegenlicht geeft 
deze salvia gecombineerd met dit gras een mooi effect.
Acanthus (op de combinatiefoto niet zichtbaar, red.) hebben 
we gekozen omdat hij zulke stevige aren heeft. Ook na de 
bloei geeft deze plant een krachtig silhouet, waardoor hij een 
stevig ankerpunt in de border vormt. Ook de grootbloemige 
Astrantia major ’Superstar’ (ook niet te zien op de combina-
tiefoto, red.) bloeit gelijk met Salvia nemorosa ’Caradonna’ 
en Deschampsia cespitosa. In dezelfde tijd bloeien er paarse 
sieruien, die we ook in deze border hebben geplant. En 
daarna komen dan nog laatbloeiende phloxen, paarse 
herfstasters en de heerlijk geurende Cimicifuga (de weten-
schappelijke naam van deze plant is tegenwoordig Actaea, 
red.). Het donkere blad van de Heuchera herhaalt zich in het 
blad van Cimicifuga en Penstemon. Hierdoor krijg je een 
verbinding van laag tot hoog.’’

Voor zon tot lichte schaduw 

DE COMBINATIES  

IN DIT ARTIKEL ZIJN 

ALLEMAAL GESCHIKT VOOR 

GOED DOORLATENDE GROND 

DIE OOK ENIGSZINS VOCHT 

VASTHOUDT. TUINIER JE OP 

ZANDGROND OF KLEIGROND, 

VERBETER DEZE DAN VOORAF 

DOOR ER EEN LADING 

COMPOST DOORHEEN TE 

WERKEN.

plant bloeit. Oók checkt hij of de  
gekozen planten wel bij de groei-
omstandigheden van de nieuwe 
standplaats passen; of ze inderdaad 
geschikt zijn voor zon, schaduw,  
lichte of juist zware grond.’’
,,Soms voegen we grootbladige 
planten toe om rust te brengen en de 
combinatie af te maken, vaak ook sier-
grassen. Grassen toevoegen is vaak 
heel verrassend. Laatst had ik een klant 
die niks met siergrassen had. We 
hadden de uitgezochte planten bij 
elkaar gezet en ik zei  ‘ik wil je graag 
laten zien wat siergras hier aan toe-
voegt’. En hij was óm: de combinatie 
werd veel luchtiger en speelser.’’ 
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 Geranium Dragon Heart  
(ooievaarsbek) 
Een vrij nieuwe cultivar met grote violet-
rode bloemen aan rankende stelen.  
✤ hoogte: 40 cm  ✤  bloeitijd: juni-oktober   
✤  standplaats: zon-halfschaduw

 Heuchera ’Binoche’  
(purperklokje) 
Boven het bedje van zwartpurperen blad 
bloeien ijle aren met witroze bloempjes.   
✤   hoogte: 40 cm  ✤  bloeitijd: juni-juli   
✤  standplaats: zon-halfschaduw

 Penstemon digitalis ’Mystica’ 
Het intens donkerrode blad contras-
teert mooi met de witte bloemen. 
Auberginekleurige zaaddoosjes, goed 
winterhard.  ✤  hoogte: 80 cm   ✤  bloeitijd: juni-
augstus  ✤  standplaats: zon

 Salvia nemorosa ’Caradonna’
Mooie strak opgaande bloeiwijze met 
opvallende combinatie van blauwviolette 
bloempjes met donkere stelen en kelk.   
✤  hoogte: 80 cm  ✤  bloeitijd: juni-september    
✤   standplaats: zon

 Aster ’Treffpunkt’ (herfstaster) 
Goede, meeldauwvrije aster met stevige 
stelen met mooie blauwviolette bloemen.  
✤  hoogte: 80 cm  ✤  bloeitijd: september-oktober   
✤  standplaats: zon

 Astrantia major ’Superstar’ 
(Zeeuws knoopje) 
Nieuwe cultivar die rijk bloeit met grote, 
witte bloemen. Houdt van humeuze,  
voedzame grond. ✤  hoogte: 80 cm  ✤  bloeitijd:  
juli-september  ✤  standplaats: halfschaduw

 Acanthus hungaricus 
Majestueuze plant met fraai ingesneden 
blad; heeft tijd nodig om tot volle wasdom 
te komen.  ✤  hoogte: 100 cm  ✤  bloeitijd: juni-juli   
✤  standplaats: zon

 Actea simplex ’Pink Spike’ 
(zilverkaars) 
Vroeger bekend onder de naam 
Cimicifuga. Deze late bloeier combineert 
diep donker blad met lange, geurende 
witte bloeiaren met een roze zweem. Voor 
humeuze, vochthoudende grond.  ✤  hoogte: 
150 cm  ✤  bloeitijd: september-oktober  ✤  standplaats: 
halfschaduw

 Phlox paniculata ’Herbst-
walzer’
Deze gezonde phlox bloeit als laatste van 
allemaal, met warmroze bloemen met een 
donker oog. Voor vochthoudende grond.  
✤  hoogte: 120 cm  ✤  bloeitijd: september-oktober   
✤  standplaats: zon-halfschaduw

 Allium aflatunense ’Purple 
Sensation’ (sierui)
De grote bollen met ontelbare violetpaarse 
bloempjes op hoge, stevige stengels vor-
men een echte sensatie, ook na de bloei. 
Komt redelijk goed terug en kan zich zelfs 
uitzaaien.  ✤  hoogte: 90 cm  ✤  bloeitijd: mei-juni   
✤  standplaats: zon-halfschaduw

PLANTEN IN DEZE COMBINATIE

Voor zon tot lichte schaduw 
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Combinatie 2  
Oranje, geel en bruin 
Jeanne van Rijs: ,,Dit zijn echt mijn lievelingskleuren, alsof de zon altijd schijnt. Hier 
word ik blij van. Verder heb je dan die stoere vormen van Heleniums en Kniphofia; 
dit is geen getut, maar een border die staat. De siergrassen brengen naast het 
stoere ook het luchtige, ze geven beweging. Kniphofia is een moeilijke plant, maar 
als hij het doet dan is hij spectaculair. Hij heeft een enorme bos grasachtig blad; 
dat maakt dat hij in een gewone border eigenlijk niet goed tot zijn recht komt. Bij 
een plant als Kniphofia is ook de omgeving belangrijk; hij hoort thuis in een meer 
natuurlijke border waarbij de planten door elkaar worden geplant, zoals hier.

De Helenium refereert aan planten met margrietachtige bloemen. Vertederend omdat 
ze het aspect van een kinderlijke bloem in zich hebben. Als ze uitgebloeid zijn, blijft 
er nog een stevig silhouet over omdat het hart van de bloem mooi blijft. Het siergras 
Melica ciliata bloeit al vroeg, met dikke volle aren die zilverachtig van kleur zijn. Verder 
is hier nog Molinia caerulea ’Edith Dudszus’ (op de foto niet te zien, red.) gebruikt. De 
donkere kleur van de bloeipluimen daarvan komt terug in het hart van de Helenium.’’

Voor zon of halfschaduw

PLANTEN IN DEZE 
COMBINATIE

 Helenium ’Rauchtopas’ (zonne-
kruid) 
Een bijzondere cultivar met grote tweekleurige 
bloemen op stevige stengels.  ✤  hoogte: 120 cm  
✤  bloeitijd: juli-augustus  ✤  standplaats: zon

 Molinia caerulea ’Edith Dudszus’ 
Stevige stelen met donkere slanke bloeiwijzen 
die iets overhangen. Gele herfstkleur, mooi 
winterbeeld.  ✤  hoogte: 90 cm  ✤  bloeitijd: augustus-
september  ✤  standplaats: zon-halfschaduw

 Kniphofia ’Rich Echos’ (vuurpijl) 
Deze afwijkende vuurpijl met bolronde bloem-
tros is een opvallende verschijning in de 
najaarsborder.  ✤  hoogte: 120 cm  ✤  bloeitijd: september-
november  ✤  standplaats: zon 

 Melica ciliata (wimperparelgras)
Vroegbloeiend gras met blauwgroen blad met 
dikke, volle aren.  ✤  hoogte: 60 cm  ✤  bloeitijd: mei-juni   
✤  standplaats: zon-halfschaduw
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Combinatie 3  
Blauw, paars en wit
Jeanne van Rijs: ,,Deze koele combinatie 
oogt rustig en bestaat vooral uit blauw 
en blauwpaars met hier en daar wit. Het 
frisgroene blad van Nepeta kubanica en 
Heuchera villosa maakt de combinatie ook 
heel fris. Wat ik zelf heel mooi vind, is dat 
het purper van de donkerbladige Heuchera 
terugkomt in de Acanthus en in de stengels 
van Salvia nemorosa ’Caradonna’, maar ook 
in de Nepeta en in het hart van de phloxen. 
Zoiets verzin je niet zomaar vanachter je 
bureau, maar als je de planten uitzoekt op 
de kwekerij is het direct zichtbaar. Om de 
combinatie luchtiger te maken is nog een 
toefje Molina caerulea ’Moorhexe’ toege-
voegd. Dit siergras heeft donkere slanke 
bloeiaren en mooie, opgaande stengels.’’ 

Voor zon of 
halfschaduw
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Oxalis tuinontwerpen
St. Janslaan 2C
5836 AZ Sambeek (Noord-Brabant)
tel. (0031) (0)6-15 36 27 04
www.oxalis-tuinontwerpen.nl

Kwekerij van opvallende vaste planten
Kleefseweg 13A
6599 AA Ven-Zelderheide (Limburg)
tel. (0031) 06 - 53 88 21 66
www.opvallendeplanten.nl

 Nepeta kubanica 
Is dit mooie violetblauwe kattenkruid 
uitgebloeid, dan kleuren de zaaddozen 
violetrood. Voor wat vochtige grond.   
✤  hoogte: 80 cm  ✤  bloeitijd: juni-augustus   
✤  standplaats: zon-halfschaduw

 Phlox paniculata ’Icecream’ 
Nieuwe cultivar met witte bloemen met 
subtiel rozerood hartje. Voor voedzame, 
vochtvasthoudende grond.   
✤  hoogte: 75 cm  ✤  bloeitijd: juni-augustus   
✤  standplaats: zon of halfschaduw

 Salvia nemorosa ’Caradonna’
Mooie strak opgaande bloeiwijze met 
opvallende combinatie van blauw- 
violette bloempjes met donkere stelen 
en kelk.  ✤  hoogte: 80 cm  ✤  bloeitijd: juni- 
september  ✤  standplaats: zon

 Acanthus ’White Lips’
Deze lage Acanthus bloeit al als jonge 
plant en heeft een mooie tekening op de 
bloem. Voor kalkhoudende grond.   
✤  hoogte: 50 cm  ✤  bloeitijd: juli-september    
✤  standplaats: zon

 Heuchera ’Binoche’  
(purperklokje) 
Boven het bedje van zwartpurperen 
blad bloeien ijle aren met witroze 
bloempjes.  ✤  hoogte 40 cm  ✤  bloeitijd: juni-juli  
✤  standplaats: zon-halfschaduw

 Heuchera villosa
Tot 20 cm groot, frisgroen blad met in 
de herfst aantrekkelijke luchtige groen-
witte bloempluimen.   
✤  hoogte: 90 cm  ✤  bloeitijd: september-oktober   
✤  standplaats: zon-halfschaduw

 Hosta ’Blue Angel’ 
Een mooie grijsblauwe hosta met breed 
hartvormig blad.  ✤  hoogte: 40 cm   
✤  bloeitijd: mei  ✤  standplaats: zon-halfschaduw

 Molinia caerulea ’Moorhexe’ 
(pijpenstrootje) 
Dit stijve, rechtopgaande siergras heeft 
enige tijd nodig om uit te groeien. Gele 
herfstkleur, mooi wintersilhouet.   
✤  hoogte: 80 cm  ✤  bloeitijd: juli-september   
✤  standplaats: zon

PLANTEN IN DEZE COMBINATIE

TIP VAN 
JEANNE 

VOORJAARSBLOEIENDE BOLLEN

Voorjaarsbloeiende bollen zijn heel effec-
tief in een kleine border omdat ze na de 
bloei afsterven en dan geen ruimte meer 
innemen. Om de beperkte ruimte optimaal 
te benutten, plant Jeanne ze daarom aan 
onder en tussen laatbloeiende planten. 
Geschikt voor een zonnige border zijn 
onder meer vroegbloeiende narcisjes, 
tulpen en sieruien. Op een plek met meer 
schaduw kun je sneeuwklokjes, Scilla’s, 
boshyacinten en narcissen, die schaduw 
verdragen (’Thalia’ bijvoorbeeld) planten. 

Sterhyacintjes (Scilla) verdragen wat meer 
schaduw en zijn geschikt voor verwildering.

Ook sneeuwklokjes zullen het op een plek met 
wat meer schaduw best naar hun zin hebben.


