
Zes beplantingsplannen die werken op 
een schaduwrijke plek!



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

Bodem
bedekkende 

com
binatie

  INHEEMS

 
INSECTEN       

 VRIENDELIJK

  WINTERGROEN

  EETBAAR

  WATER GEVEN

aug - sept mei - juni mei - juni   BLOEI

paars geel wit   KLEUR

20/30 cm 20/25 cm 15/15 cm   
HOOGTE  

         (blad/bloem)

Bodembedekkende combinatie
Deze combinatie bestaat uit bodembedekkers die onkruid succesvol 
onderdrukken. Ze blijven laag maar geven vanaf mei veel bloemen. In de 
winter blijven ze groen. Je kan ze ook onder bomen planten. 

Het zijn erg sterke planten die van een frisse grond houden. Geef bij 
droog weer regelmatig water. Knip in de lente leliegras gerust terug, het 
zal snel weer fris blad maken.

gele dovenetel
Lamiastrum galeobdolon

leliegras
Liriope muscari

bosaardbei
Fragaria vesca
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Is dez co ie  
iets voor jou?  
Ki teraan voor 

  INHEEMS

 
INSECTEN       

 VRIENDELIJK

  WINTERGROEN

  EETBAAR

  WATER GEVEN

apr - juli apr - mei n.v.t. juni - okt   BLOEI

roze blauw n.v.t. wit - roze   KLEUR

10/20 cm 25/40 cm 50 cm 50/90 cm   
HOOGTE  

         (blad/bloem)

Bloem
rijke 

com
binatie

gevlekte dovenetel
Lamium maculatum 

'Roseum'

Kaukasisch vergeet-
mij-nietje

Brunnera macrophylla

stijve naaldvaren
Polystichum aculeatum

prachtkaars
Gaura lindheimeri

Bloemrijke combinatie
Deze combinatie verwent je met veel bloemen maar ook met decoratief 
blad. De doventel en de naaldvaren blijven het hele jaar door groen, de 
andere twee komen na een winterrust in de lente weer tevoorschijn. 

Voorzie zoals in een bos voedzame bodem met een laagje compost. Geef 
bij droog weer regelmatig water. 
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Is deze combinatie  
iets voor jou?  
Kijk achteraan voor  
alle praktische info.  

Bodem
bedekkende 

com
binatie

  INHEEMS

 
INSECTEN       

 VRIENDELIJK

  WINTERGROEN

  EETBAAR

  WATER GEVEN

aug - sept mei - juni mei - juni   BLOEI

paars geel wit   KLEUR

20/30 cm 20/25 cm 15/15 cm   
HOOGTE  

         (blad/bloem)

Bodembedekkende combinatie
Deze combinatie bestaat uit bodembedekkers die onkruid succesvol 
onderdrukken. Ze blijven laag maar geven vanaf mei veel bloemen. In de 
winter blijven ze groen. Je kan ze ook onder bomen planten. 

Het zijn erg sterke planten die van een frisse grond houden. Geef bij 
droog weer regelmatig water. Knip in de lente leliegras gerust terug, het 
zal snel weer fris blad maken.

gele dovenetel
Lamiastrum galeobdolon

leliegras
Liriope muscari

bosaardbei
Fragaria vesca
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Is dez co ie  
iets voor jou?  
Ki teraan voor 

  INHEEMS

 
INSECTEN       

 VRIENDELIJK

  WINTERGROEN

  EETBAAR

  WATER GEVEN

apr - juli apr - mei n.v.t. juni - okt   BLOEI

roze blauw n.v.t. wit - roze   KLEUR

10/20 cm 25/40 cm 50 cm 50/90 cm   
HOOGTE  

         (blad/bloem)

Bloem
rijke 

com
binatie

gevlekte dovenetel
Lamium maculatum 

'Roseum'

Kaukasisch vergeet-
mij-nietje

Brunnera macrophylla

stijve naaldvaren
Polystichum aculeatum

prachtkaars
Gaura lindheimeri

Bloemrijke combinatie
Deze combinatie verwent je met veel bloemen maar ook met decoratief 
blad. De doventel en de naaldvaren blijven het hele jaar door groen, de 
andere twee komen na een winterrust in de lente weer tevoorschijn. 

Voorzie zoals in een bos voedzame bodem met een laagje compost. Geef 
bij droog weer regelmatig water. 
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Is deze combinatie  
iets voor jou?  
Kijk achteraan voor  
alle praktische info.  

Sterke 
com

binatie

  INHEEMS

 
INSECTEN       

 VRIENDELIJK

  WINTERGROEN

  EETBAAR

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

Sterke 
com

binatie

  INHEEMS

 
INSECTEN       

 VRIENDELIJK

  WINTERGROEN

  EETBAAR

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

  INHEEMS

 
INSECTEN       

 VRIENDELIJK

  WINTERGROEN

  EETBAAR

  WATER GEVEN

aug - okt mei - juni mei - juli apr - mei   BLOEI

wit wit (licht roze)        aubergine violet   KLEUR

40/120 cm 15/25 cm 30/50 cm 15/20 cm   
HOOGTE  

         (blad/bloem)

4-seizoenen 
com

binatie

herfstanemoon
Anemone x hybrida 

'Honoire Jobert'

schuimbloem
Tiarella wherryi

donkere ooievaarsbek
Geranium phaeum

kleine maagdenpalm
Vinca minor

4-seizoenen combinatie
Met deze 4-seizoenen combinatie zal je tuintje het hele jaar door 
schitteren. Deze sterke planten zorgen voor bloemen vanaf Pasen tot aan 
de herfstvakantie. In de winter zorgen de schuimbloem en maagdenpalm 
voor groen. De andere twee komen na een winterslaap in de lente weer 
tevoorschijn. 

De 4-seizoenen combinatie houdt van een frisse bodem. Geef bij droog 
weer regelmatig water.
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Is deze combinatie  
iets voor jou?  
Kijk achteraan voor  
alle praktische info.  

Volle 
com

binatie

  INHEEMS

 
INSECTEN       

 VRIENDELIJK

  WINTERGROEN

  EETBAAR

  WATER GEVEN

apr - mei apr - mei juli - sept   BLOEI

geel - groen wit donkerrood   KLEUR

25/50 cm 20/30 cm 70/100 cm   
HOOGTE  

         (blad/bloem)

Volle combinatie
Deze volle combinatie is een uitstekende keuze voor wie van de kleur 
donkerrood houdt. Ze komt immers subtiel terug in stengels, bladeren en 
bloemen. 

Het zijn sterke planten die van een frisse grond houden. Geef bij 
droog weer regelmatig water. Zeer onderhoudsvriendelijk: knip de 
amandelwolfsmelk en de duizendknoop na de winter gewoon terug, de 
rest komt van zelf. Amandelwolfsmelk geeft irriterend melksap af bij het 
snoeien, draag daarom handschoenen.

schoenlappersplant
Bergenia 'Bressingham White'

amandelwolfsmelk
Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'

duizendknoop
Persicaria ampl. 'Blackfield'  
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Is deze combinatie  
iets voor jou?  
Kijk achteraan voor  
alle praktische info.  

  INHEEMS

n.v.t .  
INSECTEN       

 VRIENDELIJK

  WINTERGROEN

  EETBAAR

  WATER GEVEN

jan - mrt apr - mei apr - mei n.v.t.   BLOEI

bordeaux geel donkerblauw n.v.t.   KLEUR

40/50 cm 10/30 cm 15/30 cm 40 cm   
HOOGTE  

         (blad/bloem)

Voorjaars- 
com

binatie

kerstroos
Helleborus orientalis 

'Red Lady'

gulden sleutelbloem
Primula veris

wilde hyacint
Hyacinthoides non-

scripta

tongvaren
Asplenium scolopendrium

Voorjaarscombinatie
In deze voorjaarscombinatie ligt de nadruk op bloemen in het vroege 
voorjaar, de rest van het jaar nemen grote, sierlijke bladeren de hoofdrol 
op zich. 

Deze bosplanten houden van een humusrijke, goed waterdoorlatende, 
frisse grond, geef regelmatig water. 

De combinatie bevat giftige planten, houd hier rekening mee in de buurt 
van kleine kinderen.
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Is deze combinatie  
iets voor jou?  
Kijk achteraan voor  
alle praktische info.  

Volle 
com

binatie

  INHEEMS

 
INSECTEN       

 VRIENDELIJK

  WINTERGROEN

  EETBAAR

  WATER GEVEN

apr - mei apr - mei juli - sept   BLOEI

geel - groen wit donkerrood   KLEUR

25/50 cm 20/30 cm 70/100 cm   
HOOGTE  

         (blad/bloem)

Volle combinatie
Deze volle combinatie is een uitstekende keuze voor wie van de kleur 
donkerrood houdt. Ze komt immers subtiel terug in stengels, bladeren en 
bloemen. 

Het zijn sterke planten die van een frisse grond houden. Geef bij 
droog weer regelmatig water. Zeer onderhoudsvriendelijk: knip de 
amandelwolfsmelk en de duizendknoop na de winter gewoon terug, de 
rest komt van zelf. Amandelwolfsmelk geeft irriterend melksap af bij het 
snoeien, draag daarom handschoenen.

schoenlappersplant
Bergenia 'Bressingham White'

amandelwolfsmelk
Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'

duizendknoop
Persicaria ampl. 'Blackfield'  
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Is deze combinatie  
iets voor jou?  
Kijk achteraan voor  
alle praktische info.  

  INHEEMS

n.v.t .  
INSECTEN       

 VRIENDELIJK

  WINTERGROEN

  EETBAAR

  WATER GEVEN

jan - mrt apr - mei apr - mei n.v.t.   BLOEI

bordeaux geel donkerblauw n.v.t.   KLEUR

40/50 cm 10/30 cm 15/30 cm 40 cm   
HOOGTE  

         (blad/bloem)

Voorjaars- 
com

binatie

kerstroos
Helleborus orientalis 

'Red Lady'

gulden sleutelbloem
Primula veris

wilde hyacint
Hyacinthoides non-

scripta

tongvaren
Asplenium scolopendrium

Voorjaarscombinatie
In deze voorjaarscombinatie ligt de nadruk op bloemen in het vroege 
voorjaar, de rest van het jaar nemen grote, sierlijke bladeren de hoofdrol 
op zich. 

Deze bosplanten houden van een humusrijke, goed waterdoorlatende, 
frisse grond, geef regelmatig water. 

De combinatie bevat giftige planten, houd hier rekening mee in de buurt 
van kleine kinderen.
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