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

Inheems+: plant die in Vlaanderen natuurlijk voorkomt of niet-invasieve 
cultuurvariëteiten van deze plant.

W
ilde 

com
binatie

kruiptijm
Thymus pulegioides

gewoon duizendblad
Achillea millefolium 

veldsalie
Salvia pratensis

knoopkruid
Centaurea jacea

  INHEEMS+

 
INSECTEN       

 VRIENDELIJK

  WINTERGROEN

  EETBAAR

  WATER GEVEN

juni - aug juni - okt mei - juli juni - sept   BLOEI

paars - roze wit blauw paars   KLEUR

25/30 cm 15/45 cm 30/60 cm 40/80 cm   
HOOGTE 

         (blad/bloem)

Wilde combinatie
Deze wilde combinatie is samengesteld uit verschillende soorten uit de 
Antwerpse regio. De kruiptijm blijft heel het jaar groen en zorgt voor een 
goede grondbedekking. De andere drie soorten hebben rechtopstaande 
stengels en bloeien in de zomer. In de winter sterven ze af, maar volgend 
jaar komen ze enthousiast weer uit. 

Laat de uitgedroogde bloemen gerust staan en geniet tijdens de winter 
van de decoratieve zaaddozen. Overdrijf niet met compost en water.
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Voor meer info en 
regelgeving 

Deze combinatie (vooral tijm en het duizendblad) breidt zich uit, zet het op plekken 
waar de natuur zijn gang kan gaan. Voorzie 10 planten per vierkante meter.
In het begin kan je eventueel ook nog zaad van de eenjarige korenbloemen of klaprozen 
tussen strooien om het geheel sneller op te vullen.

Als je meer plaats hebt, voeg ook groepen van het elegante, droogteminnende 
vedergras (Stipa capillata) en de inheemse zomerbloeiers wilde marjolein (Origanum 
vulgare), muskuskaasjeskruid (Malva moschata), zwarte toorts (Verbascum nigrum) en 
wilde margriet (Leucanhemum vulgare) toe. Zet de bodembedekkers langs de randen. 
Wil je onmiddellijk een gevuld effect, neem dan 12 planten per vierkante meter. 

Maak groepjes van minstens drie stuks per soort.

Om drie tegels van 30 op 30 cm te beplanten, neem je best twee stuks van elke soort. 
Zet de knoopkruid als hoogste plant centraal in je combinatie. 

Kruiptijm zal voldoende hebben aan een ondiepe pot (minder dan 20 cm). De rest kan je 
best in een diepe pot zetten (veldsalie wortelt in de natuur tot een meter diep).

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


