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Lage zomerbloeiende vaste planten voor de zon
Artemisia schmidtiana ‘Nana’ Alsem, Bijvoet onopvallend juni/juli nee zachtgrijs nee 10 Z 7
Campanula carpatica ‘Blaue Clips’ (‘Blue Clips’) Klokjesbloem blauw juni/aug nee groen nee 20 Z/H 7
Dianthus deltoides ‘Flashing Light’ (‘Leuchtfunk’) Anjer scharlakenrood juni/sept nee groen ja 20 Z 8
Geranium cinereum ‘Ballerina’ Ooievaarsbek lilaroze met purper hart juni/sept nee groen ja 15 Z/H 12
Geranium renardii Ooievaarsbek wit met blauwe aders juni/juli nee groen ja 25 Z/H 7
Helianthemum ‘Cerise Queen’ Zonneroosje dubbelrood mei/sept nee groen ja 20 Z 7
Oenothera macrocarpa (Oenothera missouriensis) Teunisbloem zwavelgeel juni/sept nee groen nee 20 Z 7
Silene maritima Lijmkruid wit juni/aug nee groen ja 20 Z 9
Thymus praecox ‘Coccineus’ Tijm helder paarsroze juni/juli nee groen ja 5 Z 9
Middelhoge zomerbloeiende vaste planten voor de zon
Achillea millefolium ‘Paprika’ Duizendblad roodgeel hart juni/sept ja groen nee 60 Z 7
Astrantia major Zeeuws knoopje zilverroze juni/juli ja groen nee 60 Z/H 7
Buphthalmum salicifolium Koeienoog goudgeel juni/sept ja groen nee 50 Z/H 7
Campanula lactiflora ‘Prichard’s Variety’ Klokjesbloem amethystviolet juni/aug ja groen nee 60 Z/H 5
Centranthus ruber ‘Coccineus’ Spoorbloem of Valeriaan donkerrood juni/aug ja groen nee 60 Z 7
Coreopsis verticillata ‘Moonbeam’ Meisjesogen citroengeel juni/okt nee groen nee 60 Z 7
Hemerocallis ‘Catherine Woodbury’ Daglelie lichtroze juni/aug nee groen nee 60 Z/H 5
Origanum laevigatum ‘Herrenhausen’ Oregano rozerood aug/sept ja groen nee 40 Z/H 7
Papaver orientale ‘Brilliant’ Klaproos rood met zwart juni/sept nee groen nee 50 Z 7
Salvia nemorosa ‘Schneehugel’ (‘Snowhill’) Salie zuiverwit juni/aug nee groen nee 40 Z 9
Tradescantia ‘Rubra’ Eendagsbloem purperrood mei/sept nee groen nee 50 Z/H 5
Veronica spicata ‘Rotfuchs’ Ereprijs rood juni/aug nee groen nee 35 Z/H 9
Hogere zomerbloeiende vaste planten voor de zon
Acanthus mollis Stekelige berenklauw witroze juni/sept ja groen ja 80 Z 5
Agastache ‘Blue Fortune’ Dropplant of Anijsplant blauwpaars juli/sept ja groen nee 70 Z/H 5
Alcea rosea ‘Charters Rot’ Stokroos rood juli/sept nee groen nee 170 Z 5
Delphinium ‘Black Knight’ Ridderspoor violet zwart hart juni/sept ja groen nee 180 Z 5
Digitalis purpurea ‘Alba’ Vingerhoedskruid wit juni/juli ja groen ja 100 Z/H 7
Eryngium planum blauwe of kruisdistel blauw juni/aug nee groen nee 120 Z 7
Eupatorium maculatum ‘Atropurpureum’ Leverkruid paarsroze juli/sept ja groen nee 200 Z/H 5
Gypsophila paniculata ‘Bristol Fairy’ Gipskruid of Sluierkruid dubbelwit juni/aug ja grijsgroen nee 100 Z 3
Helenium ‘Moerheim Beauty’ Zonnekruid bruinrood juni/sept ja groen nee 90 Z 7
Heliopsis helianthoides ‘Summer Sun’ Zonneoog goudgeel juli/sept ja groen nee 120 Z 5
Kniphofia ‘Alcazar’ Vuurpijl granaatrood juli/sept ja grijs nee 100 Z 5
Lavatera ‘Rosea’ Struikmalva rozerood juli/okt nee groen nee 150 Z/H 2
Liatris spicata Lampenpoetser purperroze juli/sept ja groen nee 80 Z/H 9
Ligularia przewalskii Kruiskruid geel juli/sept nee groen nee 100 Z/H 3
Lupinus ‘The Governor’ (‘Kastellan’) Lupine marineblauw juni/juli ja groen nee 100 Z 5
Monarda ‘Croftway Pink’ Bergamotplant helderroze juli/aug ja groen nee 100 Z/H 7
Paeonia ‘Karl Rosenfield’ Pioen karmijnrood juni/juli ja groen nee 80 H/Z 5
Phlomis russeliana Brandkruid geel juli/sept nee groen ja 150 Z 7
Phlox ‘White Admiral’ Vlambloem wit juli/aug ja groen ja 90 Z 9
Rodgersia aesculifolia wit juni/juli ja groen nee 150 H  5
Verbena bonariensis IJzerhard donkerpaars juli/sept ja groen ja 150 Z 7

www.belleplant.beAalterbaan 234b, 9990 Maldegem, T 050 712 221, www.belleplant.be



Vaste planten zijn de hoofdingrediënten van 
een geslaagde border. Ze zorgen van lente tot 
herfst met hun bladeren en bloemen voor een 
schitterend kleurenpallet. In het najaar sterven 
de meeste soorten bovengronds af, maar de 
wortels houden een winterslaap tot een nieu-
we cyclus begint.  

 Soorten en vormen
•  Vaste planten groeien in verschillende hoogtes, 

van bodembedekkende plantjes tot forse groei-
ers van meer dan 150 cm hoog.

• Er zijn lente-, zomer- en herfstbloeiers. Als je 
combineert heb je altijd bloei.

• Vaste planten zijn meestal rijke bloeiers. Ook het 
blad kan echter een meerwaarde zijn.

 Hoe kies ik een vaste plant?
• Bepaal eerst de oppervlakte van je vaste plan-

tenborder.

• Voorzie 5 à 10 planten per m².

•  Vaste planten komen best tot hun recht in groe-
pen. Plant ze daarom minimaal per 5 of meer.

• Kies de planten naar groeihoogte: laag vooraan 
en trapsgewijs hoger.

• Zorg voor een altijd bloeiende border, kies dus 
lente-, zomer- en herfstbloeiers.

• Stem de kleuren van gelijkbloeiende planten op 
elkaar af. Contrasterende kleuren of kleuren die 
mooi in elkaar overvloeien zijn belangrijk. Extra 
diepte geef je door witte bloemen achteraan te 
planten en warme tinten vooraan.

• Een vaste plantenborder komt vaak mooier uit 
met een haag of muur als achtergrond.

• Zorg voor structuur in je border met enkele ho-
gere heesters of boompjes.

• Bloembollen tussen de vaste planten geven ex-
tra bloei op het moment dat de vaste planten 
niet bloeien.

 Hoe plant ik een vaste plant?
• Vaste planten in pot kan je het hele jaar door 

planten (behalve bij vriesweer).

• Zorg dat de bodem onkruidvrij is en meng 
steeds met bodemverbeteraar (Vivimus univer-
seel). Deze zorgt ervoor dat de planten luchtig 
kunnen wortelen en niet te nat staan.

• Verdeel alle plantjes mooi op het perceel vol-
gens je borderplan. Eens alles op zijn plaats 
staat, kan je de plantjes definitief planten.

• Geef na het planten voldoende water en hou het 
eerste seizoen de border voldoende vochtig.

 Verzorgen
• Behalve het onkruidvrij houden van het perceel 

vraagt de border niet zo veel onderhoud. Uit-
gebloeide bloemstengels mogen verwijderd 
worden.

• Na de winter mag de border opgekuist worden. 
Alle bovengrondse plantrestanten mogen ver-
wijderd worden (behalve die van de groenblij-
vende soorten).

• Een jaarlijkse voeding met organische meststof 
verrijkt je border.
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 Tip
Zorg voor bloei in alle seizoenen. Gebruik ook 
onze andere vaste plantenfolders voor de zon om 
een perfecte combinatie te maken. 

Geranium renardii Thymus praecox ‘Coccineus’ Coreopsis verticillata ‘Moonbeam’ Eryngium planum Lavantera ‘Rosea’ Verbena bonariensis


