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

Bodem
bedekkende 

com
binatie

lavendel
Lavandula angustifolia 'Hidcote'

klokjesbloem
Campanula portenschlagiana

kogellook
Allium sphaerocephalon

  INHEEMS

 
INSECTEN       

 VRIENDELIJK

  WINTERGROEN

  EETBAAR

  WATER GEVEN

juni - aug juni - aug juli - aug   BLOEI

blauw-paars blauw-paars diep wijnrood   KLEUR

15/15 cm 20/40 cm 20/80 cm   
HOOGTE 

         (blad/bloem)

Bodembedekkende combinatie
Deze bodembedekkende combinatie neemt wat ruimte in op de grond. De 

combinatie is geschikt voor een brede stoep of de border van je tuin. 

De planten voelen zich het best thuis in droge en arme, maar kalkrijke 

grond. Ze mogen af en toe gerust eens droog staan.

Voorzie twee snoeibeurten per jaar om van de lavendel een volle struik 

te maken. Knip de bloemstengels af na de bloei om een tweede bloei te 

bevorderen. Snoei net na de winter vervolgens de éénjarige scheuten van 

het vorige jaar terug tot bijna (!) op het oude hout. Voor de rest vraagt 

deze combinatie weinig aandacht. 
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Gebruik waterdoorlatende, kalkrijke potgrond.  Maak onderaan de pot een gat om te 

voorkomen dat de planten gaan rotten bij nat weer. Lavendel plant je in een bloembak 

van minstens 30 cm diep.

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. 

Zet de klokjesbloemen langs de randen, plant de kogellook eronder. Voorzie 7 

lavendelplanten om een vierkante meter op te vullen.

De klokjesbloem is een enthousiaste bodembedekker, zet hem enkel op plekken waar 

hij zijn gang kan gaan.

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


