Tips voor het
samenstellen van
een border
Heb
je
uitgebreidere
vragen
over
beplantingen voor je tuin, adviseren we je
contact op te nemen met een goede
beplantingshovenier. Soms is dit net een
stap te ver of wil je misschien gewoon
graag zelf aan de slag. Door de
toenemende drukte op onze kwekerij lukt
het ons niet
om voor iedereen
beplantingen te maken. Dit document helpt
je een handje hoe je zelf een mooie border
kunt samenstellen.

Uitgangspunten
DOORBLOEIEND
Kies planten met verschillende bloeitijden
gedurende het jaar zodat je tuin het hele jaar
interessant is.

INSECTVRIENDELIJK
Kies planten die aantrekkelijk zijn voor insecten
als bijen en vlinders en draag bij aan
biodiversiteit.

VERSCHIL IN HOOGTES
Door te variëren met hoogtes krijg je een
aantrekkelijk beeld.

SAMENSTELLEN
Uitgangspunten voor
de indeling:

2m

Per vierkante meter kies
je 5 tot 7 planten

Een border bouw je op vanuit hoogte. In principe werk je van laag naar
hoog zodat je een interessant geheel krijgt. Op onze kwekerij staan de
planten ook op hoogte gesorteerd.

Voorbeeld 1 - 5 planten per soort - voor een wat rustigere border

= een plantensoort

80 tot
100 + cm

Deel de border in de
diepte op in stroken
waarbinnen je
verschillende hoogtes
aanplant

50 tot
80 cm

Zet niet alles te keurig
op een rijtje, maar laat
het een beetje
verspringen

tot
50 cm

4m

SAMENSTELLEN
Uitgangspunten voor
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Per vierkante meter kies
je 5 tot 7 planten

Een border bouw je op vanuit hoogte. In principe werk je van laag naar
hoog zodat je een interessant geheel krijgt. Op onze kwekerij staan de
planten ook op hoogte gesorteerd.

Voorbeeld 2 - 3 planten per soort - voor meer variatie

= een plantensoort

80 tot
100 + cm

Deel de border in de
diepte op in stroken
waarbinnen je
verschillende hoogtes
aanplant

50 tot
80 cm

Zet niet alles te keurig
op een rijtje, maar laat
het een beetje
verspringen

tot
50 cm

4m

GRAAG TOT ZIENS
OP DE KWEKERIJ
Sortering
Ons assortiment staat op hoogte gesorteerd. Aan
het begin van elk bed staat tot welke hoogte de
planten groeien. De schaduwplanten, rozen en
heesters hebben een eigen plek. Idealiter kies je
voor een nieuwe border dus per bed een paar
soorten uit waarbij je let op verschillende
bloeitijden.
Planten verzamelen
Op de kwekerij zijn bamboe plantenstekers
aanwezig, zodat je de namen van de planten die je
verzamelt kunt opschrijven. Dat verzamelen kun je
doen in kistjes en doosjes die klaarstaan. Deze
ontvangen wij van groenteboeren en biologische
winkels uit de omgeving – op deze manier worden
ze hergebruikt en hoeven wij geen extra
verpakkingsmateriaal te gebruiken.

Insectenplanten herken je bij ons aan dit bordje

