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Themalijst Plant Combinations 
FLORALL 

Thema 1: Zonnige & droge standplaats 
 
Een combinatie van planten die tolerant zijn voor droogteperiodes en het best tot hun 
recht komen in volle zon. Enkele planten contrasteren mooi op vlak van 
bladstructuur, zoals de zeer fijne, lichtgroene bladeren van Genista lydia met de 
normale, donkergroene bladeren van Osmanthus burkwooddii. Het gekleurde blad 
van Sedum sieboldii is daarbij een toegevoegde waarde. Deze combinatie bloeit 
voornamelijk in het voorjaar en bestaat uit een vierklank van wit, geel, roze en blauw. 
 
Volgende planten passen mooi in deze combinatie*: 
Bomen Onderbeplanting 
Gleditisia triacanthos 
 
Heesters 
Osmanthus burkwooddii 
Genista lydia 
Nandina domestica 'Firepower' 
Rosmarinus officinalis 'Prostratus' 

Sedum sieboldii 
Lithodora diffusa 'Heavenly Blue' 
Thymus citriodorus 
Cerastium tomentosum ‘Yo yo’ 
Briza media 
Bouteloua gracilis 
Allium christophii 
Tulipa 'Hearts of delight' 

* 
Een selectie van deze planten wordt getoond op de beursvloer 

 
 
 

Thema 2: Zure & halfschaduw standplaats 
 
Deze combinatie met heideplanten heeft grotendeels een wintergroen karakter. Het 
grijze blad van Rhododendron yakushimanum contrasteert mooi met het 
donkergroene blad van Kalmia latifolia en de geel-bruine tinten van Polystichum 
aculeatum, Ligularia dentata en Molinia caerulea. De hoofdkleur tijdens de bloei is 
roze, met verschillende tinten van Rhododendron yakushimanum en Kalmia latifolia, 
aangevuld met andere kleuraccenten zoals de gele bloei van Ligularia dentata. 
 
Volgende planten passen mooi in deze combinatie*: 
Bomen Onderbeplanting 
Acer platanoides 'Emerald Queen' 
Heesters 
Rhododendron yakushimanum 'Koichiro 
wada' 
Kalmia latifolia 
Zenobia pulvurelanta 'Blue Sky' 
Exochorda macrantha 'The Bride' 

Polystichum aculeatum 
Ligularia dentata 'Britt-marie Crawford' 
Aster ageratoides 'Asran' 
Tiarella 'Sugar & spice' 
Molina caerulea 'Edith Dudszus' 
Anemone blanda ‘Blue shades’ 
Convallaria majalis 

* 
Een selectie van deze planten wordt getoond op de beursvloer 
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Thema 3: Frisse & schaduw standplaats 
 
Het vroege voorjaar van deze combinatie wordt gekenmerkt door de gele bloei van 
Corylopsis pauciflora met daarrond een combinatie van bladstructuren. In de zomer 
zorgen verschillende planten met diverse bloeistructuren voor een roze hoofdtint. De 
mix van bladstructuren geeft blijvend een boeiende dynamiek aan de combinatie. 
 
Volgende planten passen mooi in deze combinatie*: 
Bomen Onderbeplanting 
Carpinus betulus 'Lucas' 
 
Heesters 
Corylopsis pauciflora 
Buxus microphylla 'Faulkner' 
Stachyrus praecox 'Celina' 
Prunus laurocerasus 'Etna' 

Hosta sieboldiana 
Geranium nodosum 
Epimedium rubrum 
Astilbe chinensis 'Pumila' 
Hakonechloa macra 
Luzula nivea 
Arisarum proboscideum 
Arum maculatum 

* 
Een selectie van deze planten wordt getoond op de beursvloer 

 
 
 
 
 

Thema 4: Kalkrijke & natte standplaats 
 
Een opeenvolgende bloeiperiode kenmerkt deze combinatie en zorgt voor 
gevarieerde accenten tijdens het groeiseizoen. Ook de verschillende bladkeuren 
creëren een vaste dynamiek. Het geel uitlopend blad van Sorbaria sorbifolia ‘Sem’ en 
het grijze uitzicht van de bladeren van Pulmonaria geven een mooi accent aan de 
vele groentinten. 
 
Volgende planten passen mooi in deze combinatie*: 
Bomen Onderbeplanting 
Nyssa sylvatica 
 
Heesters 
Sorbaria sorbifolia 'Sem' 
Sarcocco confusa 
Abelia grandiflora 'Sparkling silver' 
Euonymus fortunei 'Vegetus' 

Pulmonaria angustifolia 'Blaues Meer' 
Eupatorium maculatum 'Atropurpureum' 
Asarum splendens 
Veronicastrum virgincum 'Lavendeltrum' 
Seslaria heufleriana 
Luzula sylvatica 
Tulipa 'Chansonette' 
Tulipa clusiana 'Cynthia' 

* 
Een selectie van deze planten wordt getoond op de beursvloer 
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Thema 5: Boeiende bladstructuur en kleur 
 
Deze combinatie wordt grotendeels bepaald door de rode tint van Psychocarpus 
opulifolias ‘Diabolo’, die terugkomt bij de toppen van het gras Imperata cylindrica. Het 
grijze blad van Brunnera macrophylla en de verschillende groentinten zorgen voor 
een tegenaccent. In het voorjaar en de vroege zomer zorgen diverse bloemen, 
samen met de bladkleuren, voor een zeer intense en boeiende zesklank. 
 
Volgende planten passen mooi in deze combinatie*: 
Bomen Onderbeplanting 
Liquidambar styraciflua 'Pendula' 
 
Heesters 
Psychocarpus opulifolius 'Diabolo' 
Cryptomeria japonica 'Vilmoriniana' 
Photinia 'Little red robin' 
Perovskia 'Little Spire' 

Brunnera macrophylla 
Thalictrum aquilegifoleum 
Rodgersia pinnata 'Superba' 
Foeniculum vulgare 'Giant Bronze' 
Imperata cylindrica 'Red baron' 
Hakonechloa macra 'Beni Kaze' 
Narcissus 'Centannées' 
Fritellaria uva vulpis 

* 
Een selectie van deze planten wordt getoond op de beursvloer 

 

 
 

Thema 6: Lange bloei en mooie bloemstructuur 
 
De bloeilengte en combinatie van verschillende bloeistructuren bepalen de beleving 
van deze combinatie. De heesters, zoals Leycesteria formosa, zorgen voor een roze 
kleur, aangevuld met witte, blauwe en oranje accenten van de onderbeplanting. De 
verschillende bloemstructuren creëren een dynamisch geheel waar lang van te 
genieten is. 
 
Volgende planten passen mooi in deze combinatie*: 
Bomen Onderbeplanting 
Laburnum watereri 'Vossii' 
 
Heesters 
Rosa 'Heavenly Pink' 
Leycesteria formosa 'Purple rain' 
Buddelja argus 'Velvet' 
Hibiscus syriacus 'Azurri' 

Geum coccineum 'Borisii' 
Achillea ptarmica 'The pearl' 
Crocosmia 'Lucifer' 
Erodium variabile 'Album' 
Liriope muscari 
Pennisetum orientale 'Small Tails' 
Allium senescens 'Lisa Blue' 
Allium christophii 

* 
Een selectie van deze planten wordt getoond op de beursvloer 
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Thema 7: Voor de kleine(re) tuin 
 
Het gebruik van kleine planten of dwergvariëteiten maakt deze combinatie 
interessant voor kleine borders. De dwerg-Buddleja Free petite ‘Blue Haven’ zorgt 
voor de voornaamste bloeistructuur. Aanvullend creëert een groenblijvende 
dwergstruik een vast en rustgevend element. De onderbeplanting geeft de border 
bijkomende roze-paarse bloei-elementen en bladstructuren. 
 
Volgende planten passen mooi in deze combinatie*: 
Bomen Onderbeplanting 
Gingko biloba 'Mariken' 
 
Heesters 
Ilex crenata 'Convexa' 
Buddleja Free petite 'Blue Heaven' 
Picea abies 'Nidiformis' 
Spiraea japonica 'Little Princess' 

Geranium 'Bob's blunder' 
Erigeron karvinskianus 
Viola labradorica 
Iberis sempervirens 'Pink eye' 
Luzula pilosa 'Igel' 
Ophiopogon jap. 'Minor' 
Crocus ancyrensis 'Golden Bunch' 
Fritellaria uva vulpis 

* 
Een selectie van deze planten wordt getoond op de beursvloer 

 

 

Thema 8: Extra aantrekkelijk voor bijen 
 
Deze combinatie creëert bloei in zowel voorjaar als najaar. Tijdens deze periodes is 
er meestal nood aan een bijkomend voedselaanbod voor bijen. Heesters als Choisya 
ternata kunnen, naast hun voorjaarsbloei, een tweede bloei in het najaar genereren . 
Ook de onderbeplanting, zoals de herbloeiende Bergenia ‘Herbstblüte’, voldoet aan 
dit criterium.  
 
Volgende planten passen mooi in deze combinatie*: 
Bomen Onderbeplanting 
Prunus serrulata 'Shirofugen' 
 
Heesters 
Choisy ternata 'Aztec pearl'' 
Weigelia 'Rosea' 
Jasminum officinale 
Rosa 'Jean Stephanne' 

Salvia nemorosa 'Mainacht' 
Bergenia 'Herbstblute' 
Hemerocallis 'Happy returns' 
Nepeta racemosa 'Odeur Citron' 
Delphinium 'Astolat' 
Helenium autumnale 'Sombrero'   
Iris 'Buur Julien' 

* 
Een selectie van deze planten wordt getoond op de beursvloer 

 


