
1



Borderplannen                                                             Copyright

                 © Uitgever Modeste Herwig Garden Pictures BV heeft het 
kopieerrecht van de tekst en de foto's in dit Borderplannen e-boek.

. Kopiëren voor eigen gebruik, zoals het maken van kopieën voor 
tablet, smartphone, etc. is uitdrukkelijk toegestaan.
Kopiëren en doorgeven aan derden is verboden en dit geldt 
uiteraard ook voor het apart verspreiden van tekst en foto's. Het 
Europese Hof van Justitie verbiedt in zijn arrest van 10 april 2014 
dit kopiëren of illegaal downloaden uit "ongeoorloofde bron". 
Ongewenste gevolgen van de verspreiding zijn voor rekening en     

        risico van de verspreider.
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Borderplannen                                             Voorwoord, inleiding

Voorwoord
Met het Engelse woord 'border' wordt 
oorspronkelijk een randbeplanting langs de grens
van de tuin aangegeven. Inmiddels zijn er vele 
verschijningsvormen ontstaan en zijn er 
eindeloos veel mogelijkheden voor de invulling 
van een border of perk in de tuin. De border is 
uitgegroeid tot een belangrijk tuinonderdeel, 
altijd levendig en steeds veranderend. 

Voor dit e-boek heb ik een afwisselende collectie 
van 20 borders bij elkaar gebracht, als inspiratie 
voor je eigen tuin. Je ziet klassieke beplantingen 
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Mijn eigen border in juni
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maar ook eigentijdse varianten. De foto's zijn een
momentopname, de beplanting is dan vaak op 
z'n mooist. Natuurlijk zijn er perioden met 
minder kleur, maar een goed opgebouwde border
zal door het samenspel van vorm en kleur ook 
voor en na de bloei boeiend zijn.

Bij elke border vind je een plattegrond die een 
representatief deel van de border laat zien. 
Afhankelijk van de mogelijkheden in je eigen tuin
kan de plattegrond uitgebreid worden, vaak 
eenvoudig door de planten te herhalen.

In het inleidende gedeelte vind je meer 
informatie over het ontwerpen van een border. 
We kijken naar de vorm van de border, 
kleurgebruik en de manier van planten. Aan het 
eind is een praktisch gedeelte opgenomen over 
aanleg en onderhoud. 

Vaardigheden op het gebied van tuinieren zijn 
onmisbaar bij de aanleg van een border, toch 
spelen ervaring en creativiteit een heel 
belangrijke rol. Daarom kun je nooit genoeg 
experimenteren. Een border is nooit af en dat 
maakt tuinieren nu juist zo boeiend. Ik hoop dat 
dit e-boek met beplantingsplannen een praktisch 
én inspirerend boek is bij de aanleg van een 
nieuwe border en de renovatie van een 
bestaande border.
                              Modeste Herwig
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Inleiding
De vorm van de border

Een border kan vele vormen hebben. Worden de 
planten gevangen in strakke of in golvende 
lijnen? Gaat het om een verhoogd bed, een 
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Border in de voortuin
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smalle strook of is de border misschien wel in de 
voortuin gesitueerd? 

Klassieke border

Een klassieke border is een vrij smalle, 
rechthoekige strook beplanting, aan de 
achterzijde afgesloten door een muur of een 
strak geknipte haag en aan de voorzijde 
grenzend aan een siergazon. De beplanting is 
opgebouwd van laag naar hoog, zodat alle 
planten goed te zien zijn. 

Meestal liggen klassieke borders langs de randen 
van de tuin en is er in het midden een gazon. Als 
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Een klassieke border
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Border in rood en violet
Zolang ik tuinier ben ik gefascineerd door het 
wonderlijke verschijnsel kleur. In mijn eigen 
border experimenteer ik graag met 
kleurencombinaties. Eerst was de border 
helemaal lichtgeel en violet, maar nu heb ik 
gekozen voor de opvallende kleuren rood en 
violet. Wil je een forse border die echt opvalt, of 
extra aandacht voor een onopvallend tuinhoekje, 
dan is dit een fantastische kleurencombinatie. 
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De border in het eerste jaar, de donkerrode aartjes zijn van de 
duizendknoop
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Kleur van april tot oktober. Mijn border is van 
april tot in oktober vol met kleur. Paarse, roze en 
witte tulpen zorgen in het vroege voorjaar voor 
kleur, gevolgd door paarse sieruien. In het najaar
zijn er nog extra bloemen van de blauwe 
monnikskap Aconitum carmichaelii, rode dahlia’s 
en paarse Vernonia crinita ‘Mammuth’. Door 
vaste planten na de bloei terug te knippen 
stimuleer je herbloei. Bekijk hier het filmpje over 
terugknippen van planten in deze border. 

Grote groepen van de donkerrode duizendknoop 
vormen de basis. Deze sterke vaste plant begint 
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De border twee jaar later, de kleine witte bloemen zijn van 
Gaura
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in juli te bloeien en blijft kleur geven tot ver in 
het najaar. Door de duizendknoop te herhalen 
ontstaat er ritme in de beplanting. Er omheen 
heb ik planten met (paars)violette bloemen 
gegroepeerd. Voor een pittig accent zorgen de 
zuiver rode bloemen van Crocosmia en de 
prachtlobelia. Juist door weinig van deze kleur te 
gebruiken valt zij extra op. 

Op de achtergrond staan nog enkele aanvullende 
planten (niet op de plattegrond). De hoge 
klokjesbloem Campanula lactiflora ‘Loddon Anna’,
met heel licht roze bloemen, zorgt ervoor dat het
geheel niet te donker wordt. Langs de rand het 
donkere blad van het purperklokje, Heuchera 
micrantha ‘Palace Purple’. Je frist de 
kleurencombinatie op met wat wit van Gaura 
lindheimeri ‘Whirling Butterflies’.

Tip. Voeg voor kleur in het voorjaar de sierui 
Allium aflatunense ‘Purple Sensation’ toe, 
ongeveer 7 bollen per vierkante meter. Een mix 
van tulpenbollen is ook fantastisch, ik gebruik de 
volgende tulpen: Tulipa ‘Recreado’ (paars), 
Tulipa ‘Shirley’ (paars met wit), Tulipa ‘Atilla’ 
(roze), Tulipa ‘Queen of Night’ (heel donker 
paars) en Tulipa ‘White Triumphator’ (wit). Voor 
zo’n tulpenmengsel in de border zijn 10-15 bollen
per vierkante meter voldoende, meer kan 
natuurlijk altijd. 
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Plant de bloembollen in het najaar, tegelijk met 
de vaste planten.

Plattegrond van de border, afmeting 2 x 3 meter. 
De volgende planten staan in de plattegrond:
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1. Duizendknoop, 
Persicaria amplexicaulis 'Speciosa'

2. Klokjesbloem, 
Campanula 'Pritchard's Variety'

Ontwerp: Modeste Herwig
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3. Ridderspoor, 
Delphinium 'Blue Nile'

4. IJzerhard, 
Verbena bonariensis

5. Rode zonnehoed, 
Echinacea purpurea 'Magnus'

6. Dropplant, 
Agastache 'Black Adder'

7. Crocosmia 'Lucifer' 8. Prachtlobelia, 
Lobelia fulgens 'Queen Victoria'
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Meer informatie. Alle genoemde planten zijn 
gelinkt, zo kun je er meer info over vinden.

1. Duizendknoop, Persicaria amplexicaulis   ‘Speciosa’
2. Klokjesbloem, Campanula lactiflora   ‘Prichard’s Variety’ 
3. Ridderspoor, Delphinium ‘Blue Nile’

4. IJzerhard, Verbena bonariensis

5. Rode zonnehoed, Echinacea purpurea   ‘Magnus’ 

6. Dropplant, Agastache ‘Black Adder’

7. Crocosmia   ‘Lucifer’

8. Prachtlobelia, Lobelia fulgens ‘Queen Victoria’

9. Andoorn, Stachys monieri   'Hummelo'

10. Alsem, Artemisia ludoviciana ‘Valerie Finnis’ 
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9. Andoorn, 
Stachys monieri 'Hummelo'

10. Alsem, 
Artemisia 'Valerie Finnis'

14

http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/alsem-edelruit.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/andoorn.html
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http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/prachtlobelia-hadspen-purple.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/montbretia-lucifer.html
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http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/ridderspoor-berghimmel.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/klokjesbloem.705.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/klokjesbloem.705.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/duizendknoop-speciosa.html
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Nog meer planten uit deze border:
Monnikskap, Aconitum carmichaelii

Struisriet, Calamagrostis x acutiflora ‘  Karl Foerster’

Klokjesbloem, Campanula lactiflora ‘Loddon Anna’

Lindheimers prachtkaars, Gaura lindheimeri   'Whirling 
Butterflies'

Purperklokje, Heuchera micrantha   ‘Palace Purple’

Vlasleeuwenbek, Linaria purpurea

Kattenkruid, Nepeta   (Faassenii-groep)     ‘Six Hills Giant’

Salie, Salvia nemorosa ‘  Caradonna’

IJzerkruid, Vernonia crinita ‘Mammuth’
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Weer een jaar later is er meer rood in de border omdat de 
Crocosmia zich flink heeft uitgebreid
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http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/salie-caradonna.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/salie-caradonna.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/kattenkruid-six-hills-giant.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/kattenkruid-six-hills-giant.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/kattenkruid-six-hills-giant.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/purperklokje-palace-purple.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/purperklokje-palace-purple.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/lindheimers-prachtkaars.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/lindheimers-prachtkaars.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/lindheimers-prachtkaars.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/struisriet.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/struisriet.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/monnikskap-arendsii.html
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Homebase Garden
Border in warme terratinten. De ‘Homebase 
Teenage Cancer Trust Garden’ is tijdens de 
Chelsea Flower Show 2012 een van de gouden 
medaille winnaars. Opvallend is het geraffineerde
kleurenpalet waarin de warme bruinoranje 
terratinten de boventoon voeren. Die tinten 
komen niet alleen terug in de bloemen maar ook 
in de cederhouten constructie en de stammen 
van de meerstammige sierkers Prunus maackii 
‘Amber Beauty’. 
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Bruin, roestbruin en diverse tinten groen vormen de basis van 
het kleurenschema
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Nieuw borderontwerp. In de tuin zoals die 
tijdens de Chelsea Flower Show te zien was, 
stonden planten die de winters in ons land niet 
overleven. Het nieuwe beplantingsplan dat ik 
voor dit boek gemaakt heb is voor een border 
met een vrijwel identieke sfeer en vergelijkbaar 
kleurenpalet, maar nu afgestemd op ons klimaat.
De sierkers, met zijn opvallende bruinrode stam, 
is net als in de Chelsea Flower Show tuin 
beeldbepalend voor deze border. Het gaat om 
een meerstammige exemplaar: de boom komt 
met meerdere stammen uit de grond. Zo ontstaat
een karaktervolle boom met de uitstraling van 
een natuurlijk gevormde struik.
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Een rechthoekige spiegelvijver ligt centraal in het ontwerp
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Ik ben uitgegaan van een border met zon en/of 
half schaduw (drie tot vijf uur zon in de zomer) 
op normale tuingrond. De beplanting is van alle 
kanten mooi om te zien. De voorkant, de twee 
zijkanten en de achterzijde kunnen grenzen aan 
de bestrating, aan het gazon of aan de vijver. 
Aan de achterzijde kan eventueel een lage haag 
worden geplant. Strooi, net als in de Chelseatuin,
een laag grof split tussen de planten.

Plattegrond van de border, afmetingen 3 x 4 
meter. 
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Ontwerp: Modeste Herwig, op basis 
van het ontwerp door Joe Swift. 
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1. Wolfsmelk, 
Euphorbia 'Redwing'

2. Zuurbes, 
Berberis thunbergii 'Admiration'

3. Toorts, 
Verbascum 'Helen Johnson'

4. Venkel, 
Foeniculum vulgare 'Purpureum'

5. Vrouwenmantel, 
Alchemilla mollis

6. Lindheimers prachtkaars, 
Gaura 'Whirling Butterflies'
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7. Beemdkroon, 
Knautia macedonica

8. Wolfsmelk, 
Euphorbia griffithii 'Fireglow'

9. Tellima, 
Tellima grandiflora

10. Sierkers, 
Prunus maackii 'Amber Beauty'

11. Schoenlappersplant, 
Bergenia 'Baby Doll'

12. Dwergrodo, 
Rhododendron  'Schneekrone'
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Meer informatie. Bijna alle planten zijn gelinkt, 
zo kun je er meer info over vinden.

1. Wolfsmelk, Euphorbia   ‘Redwing’
2. Zuurbes, Berberis thunbergii   ‘Admiration’ 
3. Toorts, Verbascum   ‘Helen Johnson’
4. Venkel, Foeniculum vulgare   ‘Purpureum’
5. Vrouwenmantel, Alchemilla mollis
6. Lindheimers prachtkaars, Gaura lindheimeri   ‘Whirling 
Butterflies’
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13. Nagelkruid, 
Geum 'Flames of Passion' 

14. Struikveronica, 
Hebe pinguifolia 'Pagei'

15. Baardiris, 
Iris 'Kent Pride' of 'Orange'

16. Stekelnootje, 
Acaena 'Kupferteppich'
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http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/lindheimers-prachtkaars.html
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http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/toorts-helen-johnson.html
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http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/zuurbes-atropurpurea.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/zuurbes-atropurpurea.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/wolfsmelk.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/wolfsmelk.html
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7. Beemdkroon, Knautia macedonica
8. Wolfsmelk, Euphorbia griffithii   ‘Fireglow’
9. Tellima, Tellima grandiflora
10. Sierkers, Prunus maackii   ‘Amber Beauty’
11. Schoenlappersplant, Bergenia ‘Baby Doll’
12. Dwergrodo, Rhododendron   (Yakushimanum-groep) 
‘Schneekrone’
13. Nagelkruid, Geum ‘Flames of Passion’ (foto) of ‘Mrs 
Bradshaw’
14. Struikveronica, Hebe pinguifolia   ‘Pagei’
15. Baardiris, Iris (Germanica-groep) ‘Kent Pride’ (foto) of  
‘Orange’ 
16 Stekelnootje, Acaena microphylla   ‘Kupferteppich’

Bloembollen in deze border. In de beplanting 
kunnen ook heel goed bloembollen verwerkt 
worden. Dit zijn enkele voorbeelden:

-Bulgaarse sierui, Nectaroscordum siculum, bloeit mei-juni, 
hoogte tot 90 cm, 10 stuks                

-Prairielelie, Camassia leichtlinii 'Alba', bloeit mei-juni, 
hoogte tot 100 cm, 5 stuks
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Bulgaarse sierui, 
Nectaroscordum siculum

Prairielelie, Camassia leichtlinii 
'Alba'
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http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/stekelnootje-kupferteppich.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/stekelnootje-kupferteppich.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/baardiris.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/struikveronica-pagei.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/struikveronica-pagei.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/nagelkruid.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/nagelkruid.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/rododendron-schneekrone.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/rododendron-schneekrone.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/rododendron-schneekrone.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/schoenlappersplant.1059.html
https://bomen.nl/product/prunus-maackii-amber-beauty-meerstammig-400-450cm-hoogte?pid=1445
https://bomen.nl/product/prunus-maackii-amber-beauty-meerstammig-400-450cm-hoogte?pid=1445
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/tellima.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/wolfsmelk.1058.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/wolfsmelk.1058.html
http://www.garden-and-flowers.nl/pflanze-einzelansicht-nl/items/beemdkroon.html
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Sierui, Allium 'Silverspring', 
bloeit juni-juli, hoogte tot 90 
cm, 10 stuks

De bloembollen kunnen in het najaar tussen de 
vaste planten geplant worden. 

Lees hier meer over bloembollen planten.
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Via een 
watergoot 
stroomt het 
water van een 
verhoogd bassin 
in de 
spiegelvijver

Sierui, Allium 'Silverspring'
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http://www.garden-and-flowers.nl/bloembollen.html
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