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Uit de serie “Borderrecepten”    **Speciale Kersteditie** 

Borderrecepten geeft je ideeën en tips om zelf een spannende border in te richten. 

Wij geven de ingrediënten aan en welke hulpmiddelen je nodig hebt waarmee je 

zelf een spetterende plantencombinatie kunt neerzetten. 

 

Dit is de eerste uitgave van 12 “Borderrecepten” spaar ze allemaal. 

 

   Malus vrucht 

 

In deze speciale kersteditie planten die tijdens de kerst maar ook in de rest van de 

winter er nog mooi uitzien en echt sfeer geven, het groene geraamte zal ik maar 

zeggen. 

De planten zijn meestal ook te gebruiken in pot of plantenbak voor je balkon of 

dakterras. 

 

Goed gereedschap is het halve werk, voor deze klus heb je nodig. 

Gereedschappen: 

Compost of Cocopeat om door de bovenlaag te werken. 

Cocopeat plantaarde voor de potten of plantenbakken. 

Organische mest (bv van Ecostyle). 

Spa of Engelse riek. 

Soepele tuinhandschoenen (zonder mag ook). 

Bamboestokjes om de plaats van planten of bollen aan te geven. 

Beplantingsplan op papier of in je hoofd. 

Kleikorrels voor onderin de potten. 
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** Voorgerecht 

Om te beginnen de borderplanten die graag op de voorgrond blijven zij  

vullen de eerste rand van de bloemenborder op. Dit zijn de lagere vaste planten en 

bodembedekkers die een aansluiting vormen op de middelhoge planten die wat meer 

naar achteren staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prunus lusitanica met bes   

 

Ingrediënten: 

Iberis sempervirens “Snowflake” groenblijvend witte bloem in april. 

Geranium cantabriegense “Biokovo” groenblijvend, rode herfstkleur, li.rose bloem in 

juni-juli. 

Pachysandra terminalis groenblijvend, witte bloem in maart, superbodembedekker. 

Erica carnea “December red” , roze rode bloem van december tot april. 

Phuopsis stylosa, fijn groenblijvend kruipertje wat van juni tot oktober roze bloem 

geeft. 

Vinca minor “Getrude Jekyl” groenblijvende bodembed. Witte bloem maart april. 

Helleborus Niger grof blad en grote witte bloemen vanaf december tot maart. 

Liriope muscarii “Moneymaker” groenblijvend grasachtig blad en paarse 

bloempluimen in september oktober. 
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** Klassiek borderrecept 

Dit zijn de planten die de klassieke sfeer oproepen maar toch verbazend goed 

passen in de borders van deze tijd. Ook geschikt voor een boerentuin. 

 

   Sedum telephium “Herbstfreude” 

 

Ingrediënten: 

Phlox “Mies Copijn” hardroze bollen juli augustus 

Alchemilla mollis zeer sterk geel groene fijne bloem van juni tot september  

Sedum telephium “Herbstfreude” roze rode schermen augustus tot november 

Aster ericoides “Pink Spray” grote toeven met fijne lila bloemen september oktober 

Helenium “Moerheim beauty” rijk bloeiend met rode bloemen als kleine zonnebloem 

Pennisetum alopecuroides forse gras met borstelachtige pluimen in de nazomer 

Papaver soorten in rood wit en roze 

Salvia soorten rijkbloeiend in de zomer in vele kleuren 

Chelone obliqua van juli tot september met stevige roze aarvormige bloemen. 
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** Hoofdgerecht 

De basis van de border zorgt voor het echte spectacle de hogere planten die voor 

bloei zorgen van mei tot oktober met de piek in juni als de meeste planten bloeien. 

Ook enkele sierheesters worden toegepast in de border en vormen zo het groene 

geraamte. 

 

   Callicarpa bodinieri “Giraldii” 

 

Ingrediënten: 

Viburnum Tinus groenblijvende heester met een eindeloze bloei van witte schermen. 

Nandina domestica groenblijvend fijn blad witte bloem in de zomer, felrode bessen 

en rood blad in najaar en voorjaar. 

Callicarpa bodinierii “Giraldii” hoge heester prachtig door de felle paarse bessen in 

het najaar. 

Osmanthus burkwoodi groenblijvende heester met heerlijk geurende bloemen. 

Prunus subhirtalis “Autumnallis”  een heester of boom die de gehele winter bloeit van 

oktober tot april met kleine lichtrose bloemen. 

Buxus sempervirens groenblijvend en in allerlei vormen te knippen, ideaal voor het 

groene geraamte of het gebruik van vormentaal met groen. 

Vaste planten die in de winter mooi blijven staan zijn Echinacea purpurea met zijn 

rode bloemen in de zomer en de zwarte zaadbollen in de winter. 

Agastache foeniculum bloeit ook de hele zomer door met paarse aren en staat fier 

rechtop. 

Met een plat scherm bloeit de Sedum “Matrona” deze valt niet om en heeft mooi 

rood-bruin blad of de achillia filipendulina die met zijn gele schermen lang doorbloeit. 

Aster dumosus “Anton Kippenberg” vormt lage bossen en zit in september oktober 

vol met blauw paarse bloemen, in de winter vormen ze mooie bolletjes.  

Een topper is ook de Cimicifuga racemosa “Atropurpura” die heel mooi geveerd blad 
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heeft van een dieprode kleur en pas in oktober bloeit met een lange aar die bedekt is 

met witte kleine bloemen. 

Enkele vroegbloeiers zijn Euphorbia amygdaloides “Purrpurea” in het najaar al mooi 

door de donkerrode bladrozetten en groengele bloem in het voorjaar. 

Dicentra spectabile “Alba” witte bellen van april tot juni veel langer dan de roze 

bloeiende Dicentra spectabile. 

Digitalis purpurea 2-jarige plant die in april mei zeer lange bloemen maakt waar 

hommels gek op zijn. 

Plant vaste planten bij voorkeur in grote groepen van 7 stuks of meer, afgestorven 

vaste planten pas in het voorjaar afknippen dat is beter voor de plant en mooier door 

de oude bloemen met rijp of sneeuw. 

 

 
   Helleborus Atrorubens 

 

** Speciale tip 

Gebruik voor een extra kleureffect wat vroegbloeiende bolgewassen tussen de vaste 

planten om periodes op te vullen als de vaste planten niet op hun mooist zijn. 

Om direct met de kerst kleur te hebben kan je ook kiezen voor voorgestrokken 

bloembollen in pot als ze dan uitgebloeid zijn poot ze dan in de tuin en ze komen het 

volgende voorjaar weer opnieuw op.  

Ingrediënten: 

Galanthus nivalis in februari zijn zee en van de eerste met witte kleine klokjes 

Scilla sibirica maart april kleurt de bodem blauw met scilla 

Leucojum aestivum eind april begin mei witte klokken met een groene stip 

Camassia cusickii in mei vormt Camassia een lange aar met blauwe stervormige 

bloemen. 

Eranthis hyemalis de eerste in februari met felgele kleine bloemen die lijken op 

boterbloemen. 

Tulipa tarda verwilderings tulp laag, de bloem is felgeel met een rood hart. 

Muscarii armeniacum felblauwe puntjes boven frisgroen blad in maart. 
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** Klapstuk 

De toppers in de border die als laatste bloeien zijn: Serratula saeonei die tot de kerst 

bedekt is met kleine paarse bloemen en wel wat weg heeft van een herfstaster. 

 

Geef ook Helleborus Niger “  “een plekje dicht bij huis want deze stevige plant gaat 

pas in december bloeien. Als het gaat vriezen gaat deze plant helemaal slap hangen, 

maar wees niet ongerust.  

De plant maakt in het blad zelf antivries aan waardoor het blad en de bloemen slap 

gaan hangen, als het weer boven nul komt gaan alle bladeren weer fier overeind 

staan. 

In Januari en februari bloeien er nog veel meer Helleborus soorten, denk aan de 

mooie rode Helleborus “Atrorubens”  of Helleborus “Red Lady Strain met bijna zwarte 

bloemen. 

 

     Helleborus Atrorubens 
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7 tips voor een geslaagde kerstborder: 

Tip 1 

Zorg als basis voor een exelente bodem met een toefje organische mest en een 

dressing van dampende verse compost. 

Tip 2 

Gebruik de beste planten van het seizoen maar neem ook planten die lang meegaan. 

De Helleborus met zijn statige blad en dikke toeven witte of roze bloemen, de Erica 

“December Red” (of andere soorten) met zijn warme tint en bloei tot ver in het 

voorjaar en de Gaultheria procumbens met zijn felle rode bessen. 

Tip 3 

Voeg voor de hoogtewerking een sprankelende Toverhazelaar (Hamamellis mollis) 

toe en een groepje Skimmia formanii     voor de rust en de fijne rode knoppen. 

Tip 4 

Op het laatste moment kan je nog wat bloembollen toevoegen zoals Eranthis 

hyemallis, Galanthus nivalis en Puchkinia libanotica voor extra spectacle in het 

vroege voorjaar. 

Tip 5 

Denk ook aan onze gevederde vrienden door het plaatsen van een voederplank of 

het aanbieden van speciaal geselecteerd vogelzaad en vetbollen. 

Tip 6 

Maak de kerstsfeer compleet met fijne strengen lichtjes die ook in de donkere uren 

de border laten stralen.  

Heb je de ruimte plaats dan 3 middelgrote sparren bij elkaar en hang daar de lichtjes 

in. 

Tip 7 

De kerstborder blijft ook na de feestdagen nog lang mooi en het recept is natuurlijk 

ook te gebruiken op het balkon of in sierlijke potten.  

Geef ook in de winter af en toe wat water (behalve als het vriest) en zorg dat er gaten 

in de potten zitten anders verzuipen de planten of vriest de pot kapot door het 

bevroren water in de pot. 


