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INSECTEN       

 VRIENDELIJK

  WINTERGROEN
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  WATER GEVEN

apr - mei mei - juli mei - juli   BLOEI

zwavelgeel paars bruinrode bloemaren   KLEUR

20/25 cm 60/80 cm 25/40 cm   
HOOGTE 

         (blad/bloem)

Sterke combinatie
Deze sterke combinatie kan je heel goed toepassen in de halfschaduw 

of onder bomen. Je krijgt zo een prima bodembedekking die van kleur 

verandert met de seizoenen. 

Deze planten zijn sterk maar houden van een frisse bodem. Geef bij droog 

weer regelmatig water. Voorzie zoals in een bos een voedzame bodem 

met een laagje compost of bladeren (bv. de bladeren van smeerwortel 

zijn rijk aan mineralen en je kan ze gerust eens terugknippen om ermee te 

mulchen). Voor de rest zeer gebruiksvriendelijk en onkruidwerend.

gewone smeerwortel
Symphytum officinale

elfenbloem
Epimedium versicolor (x)                

'Sulphureum'

grote veldbies
Luzula sylvatica
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Voor meer info en 
regelgeving 

Het zijn geen typische bloembaksoorten, maar je zou er in de halfschaduw in diepe 

potten mee kunnen experimenteren. Zet de soorten wel in aparte bakken zodat ze niet 

in competitie treden met elkaar.

Zet de smeerwortel als hoogste plant centraal in je combinatie. Per drie tegels van 30 

cm op 30 cm heb je 1 smeerwortel en 3 stuks van de andere twee soorten nodig.

Een mooie aanvulling voor meer lentebloei: amandelwolfsmelk (Euphorbia 

amygdaloides 'Purpurea').

Elfenbloem en veldbies zijn uitermate geschikt om er grote vlakken mee te beplanten 

als monobeplanting. Zet smeerwortel langs de grenslijn of hier en daar tussen de 

veldbies. Zo krijg je geen naakte grond in de winter wanneer de bovengrondse 

delen van smeerwortel afsterven. Graag nog meer kleur? Plant in de herfst bollen 

van wilde narcis (Narcissus pseudonarcissus) of zaai in het voorjaar zaden van de 

indrukwekkende damastbloem (Hesperis matronalis, tweejarig) erbij.

Als deze combinatie zich goed voelt, zal het zich enthousiast uitbreiden. Zet het op 

plekken waar de natuur zijn gang kan gaan. Je zal er nooit meer moeten wieden. Je 

krijgt minder zaailingen als je de bloemstengsels van smeerwortel na de bloei snel 

wegknipt. Bovendien krijg je zo een tweede bloei.

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


