steenraket

weduwebloem

Sedum (L) acre 'Aureum'

Erysimum 'Bowles'
Mauve'

Knautia macedonica

ZON

muurpeper

Prunella vulgaris

Combinatie
met drie hoogtes

gewone brunel

INHEEMS+
INSECTEN		
VRIENDELIJK
WINTERGROEN
EETBAAR
WATER GEVEN

mei - sept

juni - juli

mei - nov

juli - sept

violet

geel

violet

donkerrood

10/35 cm

5/10 cm

50/80 cm

40/100 cm

Combinatie met drie hoogtes
In deze combinatie met drie hoogtes vormen brunel en muurpeper een
groenblijvende onderlaag. Steenraket is de ideale voorgrond voor de
weduwebloem: hij steelt de show in de lente terwijl de weduwebloem dan
nog maar net aan het schieten is. In de zomer biedt hij extra steun aan
de lange bloemstengels van de weduwebloem. Zo krijg je maandenlang
bloemen op drie hoogtes.
De planten in deze combinatie komen jaar na jaar terug. Ze houden van
een zonnige plek, maar ook van een frisse bodem. Geef daarom in droge
periodes regelmatig water.
Inheems+: plant die in Vlaanderen natuurlijk voorkomt of niet-invasieve
cultuurvariëteiten van deze plant.

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

BLOEI
KLEUR
HOOGTE

(blad/bloem)

Waar plant je deze combinatie?
Bloembakken
De bodembedekkers brunel en muurpeper kan je in een kleine pot zetten. Voorzie voor
steenraket en weduwebloem een aparte, ruime bloembak van minstens 40 cm diep.

Mini geveltuin (max 30cm diep, 120 cm breed en min 130cm vrije doorgang)
Laat de brunel gerust onder de steenraket kruipen, dan heeft hij extra bescherming
tegen de winterkou.
Om drie tegels van 30 op 30 cm te beplanten neem je best twee stuks van elke soort.

Maxi geveltuin (max 60cm diep, gevelbreed en min 150cm vrije doorgang)

Q

Indien je veel plaats hebt: voeg eventueel voor extra voorjaarsbloei ook nog wolfsmelk
(Euphorbia characias 'Black Pearl') en de inheemse kogellook (Allium sphaerocephalon)
toe. Voor bloei tot laat in de herfst kan je ook nog ijzerhard (Verbena bonariensis
'Lolipop') planten.

Boomspiegel
Voorzie 12 planten per vierkante meter voor een onmiddellijk effect in het straatbeeld.
Maak groepjes van minstens drie stuks per soort. Zet de bodembedekkers langs de
randen.

Tuin - voortuin
Voorzie 10 planten per vierkante meter. Maak groepjes van minstens vijf stuks per
soort. Brunel en muurpeper gaan de grond snel bedekken.
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