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

Zom
erse 

com
binatie

bergsteentijm
Calamintha nepeta 

'Blue Cloud'

siersalie
Salvia nemorosa  

'Caradonna'

pijpenstrootje
Molinia caerulea 

'Heidebraut'

ijzerhard 
Verbena bonariensis

  INHEEMS

 
INSECTEN       

 VRIENDELIJK

  WINTERGROEN

  EETBAAR

  WATER GEVEN

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

blauw violet gele aren paars   KLEUR

40/50 cm 20/50 cm 40/120 cm 40/100 cm   
HOOGTE 

         (blad/bloem)

Zomerse combinatie
Deze zomerse combinatie in pastelkleuren valt op door zijn hoogte en 

volheid. Met deze lekker geurende planten trek je volop vlinders en bijen 

aan. Het zijn zonnekloppers en kunnen behalve het pijpenstrootje tegen 

wat droogte. Geniet tijdens de winter van de uitgedroogde zaaddozen, 

een goede voedingsbron voor vogels. 

Terugknippen doe je best pas in de vroege lente.
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Inhoud tuin - voortuin

Inhoud boomspiegel

Inhoud maxi geveltuin

Inhoud mini geveltuin

inhoud bloembakkenZet de planten in aparte, grote bloembakken van minimum 30 cm diep. Gebruik voor 

het pijpenstrootje zure potgrond, de anderen hebben liever kalkrijke potgrond.

Deze combinatie neemt te veel plek in voor een mini-geveltuin.

Reken op minstens 40 cm diepte voor deze combinatie. Meet de vrije doorgang op je 

stoep. Je moet minstens 1,5 m vrijhouden. Elke plant uit deze combinatie heeft net 

iets meer dan een stoeptegel van 30 op 30 cm nodig om te kunnen groeien. Plant het 

pijpenstrootje in een zigzagvorm op 80 cm van elkaar. Zet de andere soorten er in 

groepjes tussen.

Voeg als je de plaats hebt ook de inheemse bieslook (Allium schoenoprasum) toe, 

zodat je ook bloei hebt in de lente. Werk met groepen, plant ze eventueel in brede 

stroken naast elkaar. Een mooie blikvanger is het hoge pijpenstrootje. Zet het centraal 

in je combinatie.

Voorzie 9 planten per vierkante meter. Groepjes van minstens vijf stuks per soort 

geven het mooiste resultaat. 

Plant in de herfst krokusbollen zodat je al vroeg in de lente bloemen hebt.

Waar plant je deze combinatie?

Q

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

Maxi geveltuin (max 60cm diep, 4 meter breed en min 150cm vrije doorgang)

Boomspiegel

Tuin - voortuin

Bloembakken


