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Ze dreigen soms een beetje in de vergetelheid te Ze dreigen soms een beetje in de vergetelheid te 
raken, toch weten deze ouderwetse smaakmakers raken, toch weten deze ouderwetse smaakmakers 
telkens weer hun plek op te eisen in de border. En telkens weer hun plek op te eisen in de border. En 
dat heeft alles te maken met hun sterke karakter dat heeft alles te maken met hun sterke karakter 

en mooie bloeivorm.en mooie bloeivorm.
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MET DANK AAN DE 
PLANTENPROFS
Deze selectie traditionele vaste 
planten is gemaakt door De 
Bloeimeesters, een groep tuin- en 
landschapsarchitecten met een 
grote kennis van planten. Het maakt 
ze niet uit hoe groot of klein een tuin 
is: in hun ogen verdient iedereen 
een groene leefomgeving om het 
hele jaar van te genieten. Van 
kweker, tuinarchitect en ontwerper 
tot hovenier, beplantings- en 
boomdeskundige, De Bloeimeesters 
hebben alles in huis. Meebewegen 
met de natuur is hun uitgangspunt. 
‘We zorgen voor een afwisselende, 
rijke, levende beplanting. Zo kunnen 
we samen met de natuur leven. Met 
respect voor de natuur, met kennis 
over de natuur, in contact met de 
natuur.’ • debloeimeesters.nl
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Begonia grandis
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TUIN-TUIN-
BEBEGGONIAONIA
OOK BEKEND ALS begonia grandis
BLOEIT van juli tot november 

SOORT vaste plant 
BLOEMKLEUR wit tot roze
STANDPLAATS schaduw

DDeze uitbundige bloeier mag dan 

een slow starter zijn, als hij in het 

late voorjaar eenmaal wakker 

wordt, is hij niet meer te houden en zorgt 

ie tot in november voor leven in de border. 

Maar we doen begonia grandis tekort door 

hem alleen te prijzen vanwege de tere roze 

en witte bloemen, ook de bladeren mogen 

er zijn. Die piepen in mei voorzichtig boven 

de grond uit. Terwijl ze opgroeien, nemen ze 

alle kleuren aan, soms licht- soms donker-

groen, hier en daar koperachtig brons, vaak 

met een opvallend rood tot paarse achter-

zijde. Dit geeft de van oorsprong Japanse 

plant een exotisch uiterlijk en maakt hem 

een ideale stamgast in de jungletuin. Bego-

nia grandis groeit het liefst in losse luchtige 

bosgrond, maar stelt niet veel eisen aan 

de bodem. Gewone tuinaarde is eigenlijk 

al prima. Schaduw is zijn happy place, dus 

met een plek in een donker stuk van de 

tuin, bijvoorbeeld onder een boom of struik, 

doe je hem het grootste plezier. En alsof zijn 

uiterlijk nog niet smakelijk genoeg is, zijn de 

lieflijke bloemen van deze begonia ook nog 

eens eetbaar.

z’n exotische uiterlijk z’n exotische uiterlijk 
maakt  hem een ideale stamgastmaakt  hem een ideale stamgast

in de jungletuinin de jungletuin
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ook als droogboeket is dezeook als droogboeket is deze
allemansvriend een blijvertjeallemansvriend een blijvertje

SIBERISCHE SIBERISCHE 
EDEDEELWEISSLWEISS
OOK BEKEND ALS Anaphalis margaritacea 

BLOEIT van juni tot oktober
SOORT vaste plant 
BLOEMKLEUR wit
STANDPLAATS zon

JJe mag de Siberische edelweiss best een 

allemansvriend noemen. Niet alleen om-

dat je wel van hem moét houden, maar 

ook omdat hij met zijn smalle grijze blad en wit-

te kransjes, die in juli verschijnen, alle andere 

planten in de border een upgrade geeft. Neem 

bijvoorbeeld planten in pasteltinten, zoals de 

Aster ‘Mönch’, die een frissere aanblik krijgen 

naast de Siberische edelweiss. Felle kleuren, 

zoals het geel van Rudbeckia of het oranjerood 

van de Crocosmia ‘Emberglow’, kunnen er ook 

prima bij in de buurt staan, want die worden 

juist ‘geblust’ door het grijs met wit. Zet er een 

plant met groot blad zoals Phlomis russeliana 

bij en de zomerborder wordt een langbloei-

feest. Niet dat de Siberische edelweiss nu zo 

lang bloeit, want in werkelijkheid drogen de 

bloemen in en blijven daardoor nog weken-

lang mooi. Nog een pluspunt dus: ook als 

droogboeket is ie een blijvertje. De Siberische 

edelweiss komt het best uit de verf voorin de 

border, anders raakt hij met z’n geringe hoogte 

van 40-50 cm overschaduwd door de hogere 

planten. Zet hem ook niet in te grote groepen 

bij elkaar. Door hier en daar een losse plant of 

kleine groepjes te planten, ontstaat een mooi 

ritme in de border. Zo vangt hij bovendien de 

meeste zon, iets waar hij dol op is. Een beetje 

droogte kan de Siberische edelweiss prima 

aan, te natte grond iets minder. 
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de hangende klokjesde hangende klokjes
lijken te tingeltangelenlijken te tingeltangelen

in de windin de wind

BBEELLEN-LLEN-
PLANTPLANT
OOK BEKEND ALS fuchsia magellanica
BLOEIT van juni tot november 

SOORT vaste plant 
BLOEMKLEUR rood, roze of wit
STANDPLAATS schaduw

ZZuster Klivia zong het al in Ja zuster, 

nee zuster: ‘Het is een makke-

lijke plant, hij eet als ’t ware uit de 

hand’. En zo is het, want de fuchsia heeft 

niet veel noten op z’n zang. In gewone 

tuinaarde gedijt hij prima, al houdt hij op 

z’n tijd ook wel van een beetje bladcom-

post. Van oorsprong komt hij uit het warme 

Zuid-Amerika, maar een strenge Neder-

landse winter kan ie best aan, al kunnen 

de takken dan behoorlijk invriezen. Maar 

zodra het voorjaar aanbreekt, herstelt hij 

zich snel en toont hij z’n veerkracht met 

een overvloed aan hangende klokjes, die 

lijken te tingeltangelen in de wind. Met 

de fuchsia haal je van het vroege voor-

jaar, soms al in mei, tot aan de winter een 

vrolijke bloeier in de tuin die je nooit meer 

in de steek laat. De winterharde tuinfuch-

sia kent heel wat variëteiten, met grote of 

kleine bloemen, van wit tot rood en alles 

daartussenin. In milde klimaten worden het 

zelfs boomachtige struiken, zodat je onder 

duizenden bloemetjes door kunt lopen. 

En probeer dan maar eens je ogen af te 

houden van die wonderbaarlijk gevormde 

bloemblaadjes waar een vrolijk violet, rood 

of wit rokje onder vandaan piept.
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GGUULDEN-LDEN-
ROEDEROEDE
OOK BEKEND ALS Solidago drummondii 
BLOEIT van augustus tot ver in oktober
SOORT vaste plant 
BLOEMKLEUR goudgeel
STANDPLAATS volle zon of lichte 
schaduw

WWie een guldenroede plant, 

weet zich verzekerd van een 

zoemende nazomer: de nectar 

in de gele aren heeft een grote aantrek-

kingskracht op bijen, vlinders en hommels. 

Maar ook op tuinliefhebbers, al is de plant 

een tijd uit de gratie geweest. Dat lag niet 

alleen aan zijn verwilderende karakter, maar 

ook aan de kleur geel, die weliswaar de 

meest voorkomende bloemkleur is in de 

natuur, maar lange tijd uit de borders werd 

verbannen. Allemaal vergeven en vergeten 

– met de komst van de niet-woekerende 

soorten zoals de Solidago drummondii is de 

guldenroede weer een welkome gast, die 

met z’n oplichtende goudgele bloempluim-

pjes de zon in de border brengt. De plant 

komt oorspronkelijk uit het Ozark gebergte 

in Noord-Amerika en staat daar op en langs 

bergkliffen in de volle zon. Hij is dan ook een 

echte zonaanbidder die veel droogte kan 

verdragen. Dat maakt hem meteen heel ge-

schikt voor groendaken. Over de grond waar 

hij in staat, doet hij niet moeilijk. Kleiig, zand, 

stenig, arme of een gemiddelde tuingrond: 

hij vindt alles best, al wordt hij het gelukkigst 

van wat doorlatende grond. 

met z’n goudgelemet z’n goudgele
pluimen is ie het zonnetjepluimen is ie het zonnetje

 in de tuin in de tuin
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