
Is deze combinatie  
iets voor jou?  
Kijk achteraan voor  
alle praktische info.  

  INHEEMS

n.v.t.  
INSECTEN       

 VRIENDELIJK

  WINTERGROEN

  EETBAAR

  WATER GEVEN

jan - mrt apr - mei apr - mei n.v.t.   BLOEI

bordeaux geel donkerblauw n.v.t.   KLEUR

40/50 cm 10/30 cm 15/30 cm 40 cm   
HOOGTE 

         (blad/bloem)

Voorjaars- 
com

binatie

kerstroos
Helleborus orientalis 

'Red Lady'

gulden sleutelbloem
Primula veris

wilde hyacint
Hyacinthoides non-

scripta

tongvaren
Asplenium scolopendrium

Voorjaarscombinatie
In deze voorjaarscombinatie ligt de nadruk op bloemen in het vroege 

voorjaar, de rest van het jaar nemen grote, sierlijke bladeren de hoofdrol 

op zich. 

Deze bosplanten houden van een humusrijke, goed waterdoorlatende, 

frisse grond, geef regelmatig water. 

De combinatie bevat giftige planten, houd hier rekening mee in de buurt 

van kleine kinderen.
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EcoHuis  
Antwerpen

Turnhoutsebaan 39, 
2140 Borgerhout
Tel. 03 217 08 11
ecohuis@stad.antwerpen.be www.plantwerpen.be

Voor meer info en 
regelgeving 

Voorzie 12 planten per vierkante meter. Maak groepjes van minstens vijf stuks per 

soort. Deze planten verspreiden zich op termijn, maar in het begin zal je de gaten met 

eenjarigen moeten opvullen.

Voorzie 15 planten per vierkante meter voor een onmiddellijk effect in het straatbeeld. 

Maak groepjes van minstens drie stuks per soort. Voeg voor meer bodembedekking 

kruipend zenegroen (Ajuga reptans), voor zomerbloei perzikbladklokje (Campanula 

persicifolia) en voor najaarsbloei eventueel nog herfstanemoon (Anemone x hybrida 

'Honoire Jobert') toe.

Per drie tegels van 30 cm op 30 cm heb je 2 stuks van elke soort nodig. Tongvaren zaait 

zich behoorlijk goed uit in een stenige omgeving maar kan gemakkelijk verwijderd 

worden waar hij niet gewild is. Ook de primula’s zaaien zich enthousiast uit. Best 

handig, want zo heb je meteen zelfgekweekte voorjaarsplanten om je bloembakken te 

pimpen.

Dit is een mooie combinatie om bijvoorbeeld met een klimhortensia of bosrank te 

combineren. Zet de sleutelbloem vooraan en de wilde hyacint tussen de hoge planten. 

Knip de bladeren van de hyacint terug eens ze aan het uitdrogen zijn na de bloei. Zet 

kerstroos niet te dicht bij de tongvaren want die laatste kan breed worden. 

Je kan met deze soorten een pottentuin maken in de half-schaduw. Zorg wel 

regelmatig voor een dikke laag humus om de planten fit te houden.

Waar plant je deze combinatie?

Q

Mini geveltuin (max 30cm diep, 120 cm breed en min 130cm vrije doorgang)

Maxi geveltuin (max 60cm diep, gevelbreed en min 150cm vrije doorgang)

Boomspiegel

Tuin - voortuin

Bloembakken


