
XXX EDEN EDEN  XXX

3

4

1

2

BORDERCOMBINATIES

Ferdinandushof
stevige planten die lang bloeien

Zeeuws Vlaanderen is het meest zuidelijke deel van de Nederlandse provincie Zeeland. 
Dichtbij de grens met België vonden de eigenaren van de Ferdinandushof een ideale plek 

voor hun bedrijf. Zandgrond en een mild zeeklimaat dankzij de nabijheid van de Westerschelde. 
Zelfs mediterrane planten, een passie van Wilko Karmelk, overleven hier de winter.

“Ik ben een plantenfanaat”, zegt hij ter verklaring. “Dat  
vormt een goede combinatie met de kunstzinnige  
achtergrond van mijn vrouw, Helen Lewis. Samen komen we 
tot mooie borderontwerpen. We houden allebei van ‘stoere’, 
sterke planten die stevig op hun benen staan en lang bloeien. 
De grote dubbele border op onze kwekerij is een goed 
voorbeeld van onze ontwerpen.” Deze border heeft voor 
bezoekers een voorbeeldfunctie, maar voor Wilko en Helen 
heeft hij ook een experimenteel aspect. “Omdat een border 
steeds in beweging is, kan dat prachtige toevalstreffers 
opleveren, ook in combinaties. Daar kunnen we erg van 
genieten. Een border is elk jaar een verrassing!”

Eigen selecties
“Van enkele geslachten zijn wij bijzonder gecharmeerd 
zoals Helleborus, Astrantia, Geranium en Persicaria. Wij 
hebben enkele mooie eigen selecties, zoals Astrantia ‘Ruby 
Star’® met grote stervormige bloemen en donkere stengels. 
Bloeit van half mei tot in november. Ook ‘Superstar’® 
bloeit lang, met echt witte, grote bloemen. Ik ben steeds 
op zoek naar nieuwigheden en ben voortdurend attent op 
goede toevalstreffers. Een mooie vondst was bijvoorbeeld 
een laagblijvende Lavatera, die hebben we ‘Barnsley Baby’ 
genoemd. Wordt niet hoger dan 120 cm en bloeit de hele 
zomer.

Dubbele border in zomertooi
Welkom voor een wandeling! De dubbele border is half juli 
in zomertooi. Links bij het hekje bloeit Persicaria amplexicaulis 
‘Firetail’, met wat verderop langs het pad Anthemis ‘Susanne 
Mitchell’. Aan de rechterkant combineren de roze bloemen 
van prikneus (Lychnis coronaria) met  Persicaria microcephala 
‘Red Dragon’. De witte toets van Phlox paniculata ‘David’ 
maakt de mooie combinatie van donkerbladige Sedum 

‘Karfunkelstein’ met de donkerpaarse Monarda ‘Saxon 
Purple’ losser. De elegante hoge Veronicastrum virginicum 
‘Fascination’ past precies in dit spel van kleuren. Verderop 
bloeit nog een groep Phlox paniculata ‘David’. De magentarode 
kleur is van Monarda ‘Mahogany’. Langs het pad Anthemis 
‘Susanne Mitchell’ en de luchtige Gaura lindheimeri ‘Whirling 
Butterflies’. 

Beschut door een haag
De wind is in Zeeuws Vlaanderen een factor om rekening 
mee te houden. Daarom is aan de kant van de heersende 
windrichting een haag van groene beuk  geplant. Deze geeft 
luwte en zorgt tevens voor een rustige achtergrond. In de 
border komt op de voorgrond Persicaria amplexicaulis ‘Dikke 
Floskes’ in bloei, met er naast Alchemilla mollis. Een mooie 
verticale blikvanger is Verbascum chaxii ‘Album’, een toorts 
die een goed vormcontrast geeft met Hemerocallis ‘White 
Temptation’ en Anthemis tinctoria ‘Lemon Ice’. De bloeiende 
‘wolk’ is het siergras Deschampsia caespitosa ‘Schotland’.

Wuivende toevalstreffer
Sommige combinaties ontstaan bij toeval als planten uitzaaien 
of zich met wortelstokken uitbreiden. Deze combinatie is een 
mooi voorbeeld. Karthuizer anjer (Dianthus carthusianorum), 
in Nederland een beschermde inheemse anjersoort, zaait 
zich alleen uit onder geschikte omstandigheden. Minder 
kieskeurig is de kortlevende vaste plant Linaria purpurea, 
met witte, roze of lila bloempjes. Op de voorgrond de rode 
aren van Persicaria amplexicaulis. Hordeum jubatum is een 
elegant grasje, in het Nederlands toepasselijk kwispelgerst 
genoemd. Op de achtergrond de gele bloemen van Anthemis 
tinctoria.

Vorm- en kleurcontrast
Op de voorgrond bloeit Tanacetum corymbosum ‘Festtafel’ 
met margrietachtige bloemen en blad dat lijkt op 
boerenwormkruid, een selectie van Ernst Pagels. In het 
midden een zaailing van engelwortel (Angelica archangelica), 
een tweejarige nutsplant die in bloei veel bijen trekt. Vooral 
de bordeauxrode soort (Angelica gigas) staat bij tuiniers in 
hoog aanzien, een ‘kortlevende vaste plant’ en drachtplant. 
Veronicastrum virginicum is met zijn prachtige blauwe 
bloemaren een echte blikvanger. Deze hoog groeiende 
ereprijs is een sterke border - en bijenplant.

    Foto’s
1  Toegang tot de dubbele border
2  Beschut door een haag, die ook een rustige achtergrond
    vormt (foto Ferdinandushof )
3  Wuivernde toevalstreffer met Karthuizer anjer
4  Vorm- en kleurcontrast, Tanacetum corymbosum ‘Festtafel’ 
   op de voorgrond

Tekst en foto’s : Julia Voskuil
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Elegante combinatie 
Alchemilla mollis is een dankbare vaste plant, die met veel vaste 
planten combineert. Kan na de bloei worden teruggeknipt, 
zodat zich nieuw blad vormt en uitzaaien wordt beperkt. 
De vertakte groei en lavendelkleurige bloempluimen van 
Mentha longifolia ‘Buddleia’ passen er goed bij. De vrolijk 
rode bloeiwijzen zijn van Knautia macedonica. Persicaria 
filiformis ‘Painter’s Palette’ is een duizendknoop die het 
vooral van zijn mooi gevlekte blad moet hebben. De 
rozerode bloemaren hebben een draadvormige structuur en 
verschijnen in de nazomer.

Volop zomer 
Als ook de dahlia’s in bloei komen is het half juli en volop 
zomer. In de linker border zijn van voren naar achteren te 
zien: Verbena bonariensis met op de voorgrond Dahlia ‘Roxy’ 
en Anthemis ‘Susanne Mitchell’. Daarna Dahlia ‘Twynings 
After Eight’ (witte bloemen, bijna zwart blad) met als buur 
de eenjarige Nicotiana mutabilis, witte bloemen die lichtroze 
verbloeien. Verderop Persicaria filiforme (oranjerood) en 
Kalimeris ‘Madiva’ (blauw). Een blikvanger in de linker 
border is pluimhortensia, Hydrangea paniculata ‘Limelight’.
In de rechter border bloeien vanaf vooraan Dahlia ‘Downham 

Uitbundige bloei
Op voorgrond groeit het elegante grasje Stipa tenuifolia 
‘Ponytails’, met langs het pad uitbundig bloeiende 
Anthemis ‘Susanne Mitchell’ en de witte bloempjes van 
Geranium oxonianum ‘Katherine Adele’. Rodgersia ‘Chocolate 
Wings’ is met zijn fraaie blad en mooie bloeiwijzen een 
geweldige blikvanger. Het stoere karakter contrasteert met 
de elegantie van vingerhoedskruid (Digitalis purpurea) in 
gemengde kleuren. Geheel links bloeit jasmijn (Philadelphus 
‘Conquete’), daar achter Persicaria polymorpha. Deze 
manshoge duizendknoop met witte pluimen valt niet om, 
heeft geen woekerneigingen en houdt lang sierwaarde. In 
de achtergrond het verkoelende blauw van Nepeta ‘Walkers 
Low’ met een paar purperen Papaver somniferum, eenjarig. 
Het geelgroene blad op de achtergrond is van Robinia 
pseudoacacia ‘Frisia’.

Sterke soorten
Een zonnige combinatie van sterke soorten zoals Persicaria 
amplexicaulis en Anthemis tinctoria is ideaal voor wat grotere 
borders. In royale groepen komen ze het beste tot hun recht. 
Als Hordeum jubatum en Verbena bonariensis zich uitzaaien, 
zorgen ze voor een mooie ijle toets.

Royal’ (paars-violet), Phlox paniculata ‘David’ (wit), Persicaria 
amplexicaulis ‘Firetail’, Dahlia ‘Classic Giselle’ (roze, 
donkerrood blad), Aster ‘Vasterival’ (lilablauw) en Eupatorium 
maculatum ‘Atropurpureum’. Verder langs het pad Gaura 
lindheimeri ‘Whirling Butterflies’, Persicaria microcephala ‘Red 
Dragon’ (rood blad), Helianthus ‘Lemon Queen’ (geel) en 
Miscanthus sinensis ‘Variegatus’, bont siergras. In de verte 
langs het pad nog de oranje Chrysanthemum ‘Le Dernier 
Soleil’ en Kalimeris ‘Madiva’ (blauw). 

Kleurspektakel 
Een recente aanwinst is Salvia ‘Amistad’, niet betrouwbaar 
winterhard maar goed in pot te overwinteren. Groeit 
struikachtig uit en de bloei weet van geen ophouden. Het 
zwaardvormige blad is van Gladiolus papilio ‘Ruby’, een 
lage kleinbloemige gladiool die kan verwinteren. En de 
purperrode bloemen? Die zijn van Monarda ‘Purple Prince’, 
een eigen selectie.   o

    Foto’s
1  Uitbundige bloei met o.a. Rodgersia (foto Ferdinandushof ) 
2  Sterke soorten, een combinatie voor zon
3  Elegante combinatie met Alchemilla
4  Kleurspektakel met Salvia ‘Amistad’
5  Volop zomer, de dubbele border half juli (foto Ferdinandushof )
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Dina Deferme
romantische creaties

Uitbundige tuinen vol kleur en geur, gevat in 
een strak groen kader, dat is de signatuur van 
Dina Deferme. Haar ontwerpen zijn dromen 
met een romantische inslag. Ze weet haar 
kennis van ‘de juiste plant op de juiste plek’ te 
combineren met veel gevoel voor harmonie en 
ritme.

Een sprekend voorbeeld van haar ontwerpstijl is het vier 
hectare grote domein bij het huis waar ze woont en werkt, 
vlakbij Hasselt (Belgisch Limburg). “De tuin is open voor 
bezoekers, in 2014 voor het twintigste jaar! Dat vier ik door 
tot en met augustus elke zondag een bezoeker in het zonnetje 
te zetten en te verrassen met een boek, borderplan of collectie 
planten.” Mede door haar tuinboeken, tv-optredens en open 
tuindagen geniet Dina bekendheid tot ver buiten België 
en komen bezoekers van heinde en ver om haar creaties te 
bewonderen.
De zes afgebeelde bordercombinaties liggen verspreid in 
de tuin van Dina Deferme. De plantencombinaties zijn 
afgestemd op de verschillende groeiomstandigheden ter 
plekke.

Bordercreaties
Over haar bordercombinaties zegt ze: “Ik houd van volle 
borders, die elke drie weken van kleur wisselen, van het 
vroege voorjaar tot laat in de herfst. Lievelingsplanten heb ik 
eigenlijk niet, ik houd het meest van combinaties. Natuurlijk 
ogende borders met een mix aan vaste planten, grassen, 
rozen en heesters, met wat bollen en zaden van slaapbol 
(Papaver somniferum) er tussen gestrooid. Van slaapbol zijn 
zowel de bloemen als de zaaddozen decoratief. De kleuren 
moeten  harmoniëren, dat spreekt vanzelf.” Het klinkt als 
een eenvoudig recept, maar niets is zo moeilijk als het maken 
borders, harmonieus en spannend in vorm en kleur. Het 
vraagt veel plantenkennis en ervaring. 

Het toegangspad naar het huis
Een smalle border omzoomt het gazon en begeleidt het pad. 
De beplanting is sober maar elegant en laat zien dat ook op 
het noorden rijke bloei mogelijk is, alleen soms wat later.
Berberis ‘Rose Glow’ geeft een mooi accent in pastelkleurige 
of paars getinte borders, zoals hier met Astilbe (‘wit-roze’, 
eigen kruising) en Geranium palustre.

De geel-blauwe border, 
uitbundigheid in volle zon
Het laatst aangelegde deel is gesitueerd op een helling, met 
een ijzeren prieel als centrum. Vanaf het laag gelegen pad en 
het hoog gesitueerde prieel is goed zicht op de grote zonnige 
border. 
De grote bloeiwijzen van sierui Allium christophii hebben 
ook na de bloei veel sierwaarde. De zaadhoofden geven 
pit aan deze voorzomercombinatie met Hosta ‘Gold Edger’, 
Salvia nemorosa ‘Caradonna’ en het fijne frisgroene blad 
van bergvenkel (Meum athamanticum). Het gras is een 
rijkbloeiende siervorm van ruwe smele, Deschampsia cespitosa 
‘Goldschleier’

De geel-blauwe border, 
een beetje schaduw
Siergrassen passen goed in een vaste plantenborder. Ze 
zorgen voor contrast en levendigheid. Schizachyrium en 
Sporobolis  gebruik ik graag, ze zijn elegant en hebben lang 
sierwaarde. Hosta ‘Gold Edger’ bloeit uitbundig, terwijl de 
bloemaren van Salvia nemorosa ‘Caradonna’ ook uitgebloeid 
nog even mogen blijven staan tot dat de schaar er in gaat. 
Hemerocallis ‘Nugget’ en Nepeta ‘Upright Form’ kunnen wat 
schaduw hebben.

    Foto’s
1  Het toegangspad naar het huis
2  De geel-blauwe border in volle zon
3  De geel-blauwe border met wat schaduw
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Lichte schaduw
Schaduw is vooral geschikt voor planten die het van hun blad 
moeten hebben, zoals Brunnera ‘Jack Frost’. Bloemplanten 
verdragen ook wel wat schaduw, mits ze voldoende licht 
krijgen. Hier gedijen Campanula lactiflora ‘White Pouffe’, 
Hemerocallis ‘Pink Damask’ en Astilbe japonica ‘Deutschland’. 
Druipwater van bomen en hoge heesters verdragen 
kruidachtige planten over het algemeen slecht. 

    Foto’s
1  Lichte schaduw is voor veel vaste planten geschikt
2  Diepe schaduw, met naaldvaren en groepen bloem- en 
    bladplanten
3  Zonnige vijverrand met mooie combinaties 

Diepe schaduw
Onder hoge bomen bij de beek is tamelijk diepe schaduw. 
Op de achtergrond sierbraam (Rubus odoratus), Hydrangea en 
lijsterbesspirea (Sorbaria sorbifolia).
Waar voldoende licht komt is een combinatie gemaakt 
met bladplanten zoals Rodgersia aesculifolia, naaldvaren 
(Polistichum) en een rand van Brunnera ‘Jack Frost’. De 
zachtroze pluimen van Astilbe (eigen kruising) lichten op 
in de schaduw. Verder zijn gebruikt Astilbe ‘Visions in Red’, 
bladaccenten van pijpenstrootje (Molinia ‘Transparant’) en 
lampenpoetsergras (Pennesetum ‘Black Beauty’, nog niet 
bloei) en Geranium oxonianum ‘Rosenlicht’. Aan de rand waar 
het meeste licht komt staat Rosa ‘Cushion’, op stam.

Zonnige vijverrand
Bij de natuurlijke vijver ligt een fleurige borderrand met 
combinaties in rood en blauw, v.l.n.r. Thalictrum finetii), 
(Astilbe ‘Visions in Red’), Rosa ‘Pink Grootendorst’, Astilbe 
‘Rheinland’), Campanula lactiflora ‘Loddon Anna’, Geranium 
‘Rosanne’ en Phlox paniculata ‘Red Feelings’, een opmerkelijke 
vlambloem, zowel voor tuinbeplanting als voor de snij. 
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In Ritthem, een dorp bij Vlissingen in de 
Nederlandse provincie Zeeland, ligt de  
1.3 hectare grote liefhebberstuin van Willeke 
en Ruud Verschuur. Hier gingen ze in 1998 
wonen om hun liefde voor planten en tuinieren 
de ruimte te geven. Ze namen hun intrek in de 
Zeeuwse boerderij en begonnen stukje bij beetje 
de kale akker om te toveren tot een liefhebberstuin 
met een grote diversiteit aan planten. In 2006 
kreeg het laatste deel zijn vorm.

Een tuin maken uit het niets lijkt eenvoudiger dan het is. Om 
de wind te breken op dit vlakke, door water omgeven eiland 
(Walcheren), werd eerst een windsingel geplant. Circa 1200 
heesters en bomen gingen in een 10 meter brede strook aan 
de westzijde de grond in. Aan de noord- en oostzijde was 
beschutting door bestaande bomen langs de weg. Willeke: 
“Er was geen sprankje schaduw en daarom hebben we langs 
de windsingel ook veel sierbomen en -heesters geplant. De 
eerste aanleg liep over de volledige breedte (60 m) en was 25 
m diep. Stapsgewijs is de tuin daarna verder ontwikkeld en 
in 2006 zijn de laatste 4000 m² ingericht. Hier liggen de grote 
border en het tweede deel van de prairietuin, aan een ruim 
grasveld .”

‘Prairietuin’
“Favoriete planten heb ik niet, maar wel een favoriet tuindeel. 
Dat noem ik mijn ‘prairietuin’. In 2004 bestond dit nog niet 
als tuinconcept, het was de sfeer die mij op die naam bracht. 
Een zonovergoten plek, die we geschikt maakten voor een 
droogteminnende vegetatie. In september van dat jaar 
begonnen we met de inrichting. We besloten eilandborders 
aan te leggen met stevige, stekelige en grijsbladige planten 
en grassen. Zo ontstonden combinaties van planten die het 
goed doen onder droge en warme groeiomstandigheden in 
volle zon.” 

    Foto’s
1  Aparte planten zoals Morina longifolia, souvenir van een 
    tuinenreis
2  Kleurrijke prairieborder in volle zon, waarin planten zich 
    rijkelijk hebben uitgezaaid
3  Prairieborder, met fleurige hoogzomercombinaties 

Bordercombinaties – hoogzomer
(half juli)
De eilandborders van de ‘prairietuin’ zijn grotendeels 
op kleur beplant, ook in het in 2006 toegevoegde tweede 
deel. Planten die zich uitzaaien versterken het natuurlijke 
effect. De paden zijn verhard met schelpen, van oudsher 
toegepast in kustgebieden. 

Aparte planten
Willeke speurt voortdurend naar onbekende planten. Deze 
Morina longifolia bloeide in 2013 voor het eerst in haar 
tuin. Het is een decoratieve vaste plant met stekelig blad 
die thuis hoort in Nepal. Wordt circa 80 cm hoog en heeft 
een beschutte, zonnige plek nodig. Bloeit vanaf juni tot in 
augustus. Geschikt als snijbloem. 

Kleurrijke prairieborder
Vooraan een combinatie van wollig vingerhoedskruid 
(Digitalis lanata, tweejarig) met het fijne groen van venkel 
(Foeniculum vulgare). Rechts de grijsbladige kerrieplant 
(Helichrysum italicum), die het niet warm en zonnig genoeg 
kan hebben om te kunnen overwinteren. Terugsnoeien na 
de bloei of in het voorjaar, zeer aromatisch keukenkruid. 
De zachtbruine waas is bloeiend siergras, Stipa tenuissima 
‘Ponytails’. De gele bloeiwijzen zijn van Euphorbia 
schillingii, met op de achtergrond Veronicastrum virginicum 
‘Lavendelturm’. De heester met grijs blad geheel links is Salix 
exigua. Sommige vaste planten moeten half juli nog in bloei 
komen, zoals Helenium en Miscanthus sinensis. Ze zorgen met 
hun groene blad voor rust in deze eilandborder.

Prairieborder
In deze fleurige combinatie staat op de voorgrond een 
zaailing van Geranium pratense, met rechts Geranium ‘Blue 
Sunrise’ en enkele zaailingen van Digitalis lanata. Het 
grasachtige blad is Hemerocallis. De elegante bloeiwijzen zijn 
van Achnatherum brachytrichum (syn. Stipa calamagrostis), een 
mooi siergras. Links achter de gele bloeiwijzen van Sedum 
kamtschaticum. Achter het groen van Silphium perfoliatum 
(nog niet in bloei) zijn de lila bloeiwijzen zichtbaar van 
Veronicastrum virginicum ‘Lavendelturm’. De heesters in de 
achtergrond zijn Betula nigra (links) en Salix exigua (rechts).

Rammekenshof
bordercombinaties in grote liefhebberstuin
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Repeterende kleuren
De Rammekenshof is vele borders rijk. Hier bepalen 
repeterende kleuren geel het beeld. Op de voorgrond 
het siergras Hakonechloa macra ‘Allgold’. Daar achter 
Solidago ‘Strahlenkrone’ en Helianthus ‘Lemon Queen’ 
(rechts), nog niet in bloei. De lichtgele klaverachtige bloemen 
zijn van Trifolium ochroleucum. De gele pluimvormige 
accenten zijn van de geelbladige struikkamperfolie Lonicera 
nitida ‘Baggesen’s Gold’. In de achtergrond het geelbonte 
blad van olijfwilg, Elaeagnus ebbingei ‘Gilt Edge’.

Bronzen border
Subtiele kleurcombinaties kenmerken de bronzen border. 
Erigeron karvinskianus ‘Profusion’ bloeit uitbundig onder 
Acer pseudoplatanus ‘Brilliantissimum’ op stam, een 
esdoorn die uitloopt met prachtig roze blad. Als accent is 
de roodbladige vorm van Coryline australis gebruikt, een 
kuipplant die vorstvrij moet overwinteren. Links  Physocarpus 
opulifolius ‘Diabolo’, blaasspirea met zeer donker blad. 
De bloemschermen zijn witroze in mei, waarna zich rode 
vruchten vormen in de nazomer. In de rand ervoor hebben 
zich diverse kruidachtige planten uitgezaaid. De strak 
geschoren haag in de achtergrond is haagbeuk, Carpinus 
betulus.  o

    Foto’s
1  Repeterende kleuren geven een mooi effect
2  Bronzen border, uitgezaaide Erigeron  karvinskianus als 
    basis voor herhaling van kleuren 


