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Groenparticipatie: 
samen aan de slag



3

Deze fleurige brochure wordt u aangeboden de door gemeente Alphen aan den Rijn, waar groen- 

participatie al leeft sinds 1993. Vanaf dat jaar wordt bewoners de mogelijkheid geboden om een  

rol te spelen bij het inrichten en beheren van een mooie groene leefomgeving. Ruim 2500 vrij- 

willigers zijn actief betrokken bij het groen in hun buurt. Ze weten als geen ander wat er speelt  

in hun woongebied en waaraan behoefte is. Van hun kennis en ervaring maken wij als gemeente  

graag gebruik. 

In 2015 is ruim zes hectare in beheer bij bewoners en worden circa 500 bloembakken verzorgd. Hierbij zijn  
niet de braak liggende terreinen gerekend, die voor stadslandbouw zijn ingericht of daarvoor beschikbaar  
kunnen worden gesteld. 

De gemeente biedt bij initiatieven graag een helpende hand door taken en verantwoordelijkheden te verdelen  
en de benodigde kennis te vergroten. Over dat laatste gaat deze brochure. Er staan inspirerende voorbeelden  
in en er worden ideeën aangereikt voor het verrassend inrichten van de woonomgeving. Deze brochure heeft  
groenparticipatie als invalshoek. Er zullen nog brochures uitkomen over andere participatiethema’s zoals  
buurtpreventie, verkeersthema’s, graffitikunst, educatie en gemeente schoon. 

Samen aan de slag met groen!  
Deze brochure wijst de weg.

Samen aan de slag  
met groen!
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Kortom: bewoners hechten aan mooi ‘groen’ in hun directe woonomgeving. Participatie geeft extra  
betrokkenheid. Specifieke wensen kunnen worden gerealiseerd. Maatwerk dus, dat voelt goed!

Groenparticipatie:
samen aan de slag

2



4

Een goed plan is toekomstbestendig en begint met het  
inventariseren van wensen voor het participatieproject.  
Overdenk vooraf welke functies belangrijk zijn en wat in tijd  
en geld kan worden besteed aan het onderhoud. Is er ook  
voldoende kennis om het project te onderhouden? En dan zijn 
er nog vragen over de inrichting te beantwoorden. Wilt u eet- 
bare gewassen zoals kruiden? Heeft een natuurlijke uitstraling  
de voorkeur? Zijn mooie kleuren in de herfst gewenst, of moet 
juist het voorjaar accent krijgen met fleurig bloeiende bol- 
gewassen? Ook in toepassing zijn er tal van mogelijkheden: 
bloembakken, plantvakken, hanging baskets of andere hang- 
manden. Misschien is een natuurtuin mogelijk of een buurt- 
moestuin.

Aanpak, inspiratie  
      en ondersteuning

Vanuit de gemeente wordt  
ondersteuning geboden door  
gebiedsadviseurs, omgevings- 
vakmensen en de adviseur 
bewonersparticipatie. Neem 
contact op voor informatie en  
advies! In de afgelopen decennia 
is in Alphen aan den Rijn veel  
ervaring opgebouwd met de  
opzet van participatieprojecten  
in de openbare ruimte. Ook met  
de schat aan kennis in de  
greenport, willen we graag ons  
voordeel doen om nieuwe  
uitdagingen aan te gaan. 

A
a
n

p
a
k

In
s
p

ir
a
ti

e

O
n

d
e
rs

te
u

n
in

g

Sinds de gemeente Alphen aan den Rijn in 1993 de mogelijk- 
heid biedt om actief mee te doen met het ontwerpen, inrichten 
en beheren van de leefomgeving, zijn er voor bewoners  
talrijke mogelijkheden ontwikkeld om specifieke wensen te  
realiseren. Groenparticipatie kent diverse vormen van maat- 
werk. Alle mogelijkheden (modules) worden in deze brochure 
voor het voetlicht gebracht. Er worden vernieuwende ideeën 
aangedragen voor kleurrijke combinaties. Wij hopen u te  
inspireren om de seizoenen te beleven!

Mogelijkheden
� Bloembakken
� Hanging baskets (hangmanden/-potten)
� Plantvakken, groot en klein
� Geveltuinen
� Buurtmoestuin
� Pluktuin
� Bloemenweide, bermen
� Braak liggende terreinen

Geboden 
mogelijkheden

Verzamel knipsels van aansprekende projecten en planten,  
maak foto’s van mooie plantencombinaties en ga kijken op  
inspirerende locaties zoals de vrij toegankelijke Sortimentstuin  
‘Harry van de Laar’ in Boskoop. De Greenport regio Boskoop 
is vlakbij en hier is veel kennis en expertise voorhanden.  
Sierteeltkwekers delen hun kennis en ervaring graag.  
Ze organiseren open dagen, rondleidingen en vaartochten. 
Genoeg mogelijkheden om  
dichtbij huis op stap te gaan 
en ideeën op te doen.
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Bloembakken

De gemeente telt 500 bloembakken in  

beheer bij vrijwilligers. Anders dan voor- 

gaande jaren worden geen eenjarige planten  

meer ter beschikking gesteld, maar basis- 

beplantingen van heesters en/of vaste planten.  

De beplanting kan op eigen initiatief worden  

verrijkt met extra kleur door het planten  

van bloembollen of het gebruik van eenjarige  

zomerbloemen. We geven hierover graag  

advies. Ook voor een goede vochtvoorziening  

en een bemestingsadvies kunt u bij ons  

terecht (zie Colofon, achterin).

De rolverdeling is als volgt
� De gemeente geeft bloembakken in  
     bruikleen
� De gemeente zorgt eenmalig voor  
     grond en vaste planten/heesters
� Verzorging geschiedt door bewoners
� De gemeente biedt activiteiten aan om  
     kennis op te doen (excursies, lezingen,  
     open dagen)
� Op aanvraag kunnen wijkacties worden  
     geregeld in samenwerking met  
     de gemeente.

Ideeën voor de inrichting van bloembakken

Met een basisbeplanting van sterke vaste planten en kleine heesters kunnen duurzame combinaties worden gemaakt. 
Voor extra kleur en seizoenbeleving is het leuk om te mixen met bolgewassen en eenjarige zomerbloemen.  
Ook keukenkruiden komen in aanmerking.Sommige zijn niet alleen lekker en gezond, maar ook bijzonder decoratief.   

Vaste planten

Aster x frikartii 
‘Mönch’

Astrantia major  
‘Buckland’

Sedum sieboldii Liriope muscari  
‘Big Blue’

Pennisetum  
alopecuroïdes ‘Red Head’

Anemone
‘Honorine Jobert’

Echinacea purpurea

Erysimum  
‘Bowles Mauve’

Gaillardia Gaura lindheimeri Pulsatilla vulgaris Rudbeckia hirta  
‘Marmelade’

Geranium ‘Rozanne’ Dicentra spectabilis 
‘Valentine’

Heuchera ‘Caramel’ 

Sterke vaste planten, niet te hoog en met een lange 
bloeitijd, hebben de voorkeur. Zonnehoed (Echinacea)  
bijvoorbeeld, met kleurrijke bloemen die vlinders,  
bijen, zweefvliegen en hommels trekken. Ook met  
prachtkaars (Gaura lindheimeri) zijn goede ervaringen  
opgedaan. Bloeit met witte of roze bloemaren,  
80 à 100 cm hoog. Van de vele tuingeraniums (ooievaarsbek)  
is de half wintergroene Geranium macrorrhizum een  
aanrader, bodembedekkend en met roze, witte of lila  
bloemen. Bijzonder lang bloeit Geranium ‘Rozanne’,  
een nieuwkomer met mooie blauwe bloemen van juni  
tot in oktober. Bladplanten zijn ook decoratief. Veel keus 
biedt het sortiment Heuchera of purperklokje, ideaal  
als bodembedekker. Nieuwe typen klokjesbloem  
(Campanula) bloeien rijk en lang.

Al in april bloeit gebroken hartje (Dicentra spectabilis),  
elegant en niet te hoog (60 à 80 cm). Sterft in de zomer 
af, zodat een combinatie met bijvoorbeeld Geranium  
praktisch is. Wildemanskruid (Pulsatilla) bloeit nog  
vroeger, vanaf maart. Na de bloei hebben de vrucht- 
pluizen sierwaarde, 20 à 30 cm hoog.

In ruime bloembakken kunnen ook wat hogere soorten  
worden gebruikt. De lang bloeiende herfstanemoon  
bijvoorbeeld, zoals de witte ‘Honorine Jobert’ en  
Zeeuws knoopje (Astrantia), wit, roze of donkerrood.  
Aster x frikartii ‘Mönch’ kun je nauwelijks een herfstaster 
noemen: deze kruising bloeit van juni tot in oktober!  
In een zachte winter weet muurbloem Erysimum  
‘Bowles Mauve’ van geen ophouden en blijft bloem- 
knoppen maken. Ook vetkruid (Sedum) mag niet  
onvermeld blijven, sterke bijen- en vlinderplanten!  
Minder bekend maar mooi, laat (herfst-) bloeiend,  
half groenblijvend en goed winterhard is Japanse margriet 
(Nipponanthemum nipponicum), 80 à 100 cm hoog.

De meeste vaste planten sterven in de winter boven- 
gronds af en komen in het voorjaar weer met nieuw blad 
tevoorschijn. Ze vragen weinig onderhoud, alleen  
voldoende water en voeding.
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Kruiden

Heesters

Magnolia kobus Abelia biflora

Callicarpa bodinieri 
‘Profusion’

Buddleja x weyeriana 
‘White Ball’

Berberis Symphoricarpos

Nipponanthemum 
nipponicum

Viburnum tinus 
‘Gwenllian’

Sorbaria sorbifolia 
‘Sem’

Bloembollen

Tulipa ‘Humoresque’ Anemone blanda Colchicum autumnale

Narcis ‘Tête-à-Tête’ Tulipa ‘Prinses Irene’ Iris reticulata

Muscari armeniacum Allium ‘Ambassador’ Tulipa acuminata

Tulipa clusiana chrysantha 
‘Tubergen’s Gem’

Tulipa viridiflora 
‘Spring Queen’

Voor bloembakken zijn voornamelijk lage heesters 
geschikt. Soorten met decoratief blad zoals zuurbes 
(Berberis thunbergii) zijn aantrekkelijk, ‘Rose Glow’  
bijvoorbeeld. Het lichtrode blad is gespikkeld en de 
struik wordt niet hoger dan 150 cm. Bladhoudende 
heesters zoals Euonymus fortunei ‘Emerald ’n Gold’  
hebben het hele jaar sierwaarde. Deze lage kardinaals-
muts heeft geel gerand blad, is sterk en verdraagt 
snoei. Vlinderstruik (Buddleja) mag in geen beplanting 
ontbreken. Vooral lage vormen zijn geschikt voor  
bakken. De prachtige bloempluimen trekken veel  
gevleugelde insecten. Wit, lila, roze en dieppaars,  
er is veel keus aan kleuren. Eind maart kan vlinderstruik 
flink worden gesnoeid. Een lage vorm van sneeuwbal is 
Viburnum tinus, met mooie cultivars zoals ‘Gwenllian’ 
en ‘Eve Price’. Ze zijn wintergroen en bloeien rijk, wit of 
lichtroze. In een koude winter kunnen ze terugvriezen, 
maar na flink snoeien lopen ze weer uit. Callicarpa is 
een mooie struik door zijn opvallend paarse bessen.  
De kleur trekt vogels niet aan, zodat ze lang voor 
sierwaarde zorgen. 

Bij bollen denk je al gauw aan  
voorjaarsbloeiers zoals de bekende 
drie: tulpen, narcissen en hyacinten.  
Er zijn echter ook zomerbloeiende  
bollen, sieruien (Allium) bijvoor- 
beeld. Er is een groot sortiment,  
van lage soorten (Allium roseum) 
tot hogere selecties/kruisingen,  
waarvan Allium ‘Ambassador’ een 
van de toppers is. Bij sieruien sterft  
het blad af tijdens de bloei, zodat 
het aanbeveling verdient ze te  
combineren met bodembedekkende 
vaste planten. En dan zijn er nog  
de herfstbloeiers, herfsttijloos en 
herfstkrokus Colchicum autumnale. 

Van de voorjaarsbollen zijn tulpen 
met mooi getekend blad een  
aanrader (‘Humoresque’,  
Fosteriana tulp) of de elegante  
Tulipa acuminata, een soort die  
thuis hoort in Turkije. Het sortiment 
tulpen is omvangrijk en ook bij  
narcissen is veel keus. De lage 
‘Tête-à-Tête’ en de wat hogere  
‘February Gold’ bloeien vroeg en  
jaren achtereen met gele trompetjes. 
De geur van hyacinten hoort ook  
bij het voorjaar. Meerbloemige  
(Hyacinthus orientalis) en Multi- 
flora-hyacinten hebben vele,  
kleine bloemtrossen. Dat maakt  
ze minder gevoelig voor wind  
en regen. Van de groep ‘Bijzondere 
bolgewassen’ geven blauwe druifjes 
(Muscari) en anemonen (Anemone 
blanda) veel effect.
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Kruiden

Cherry tomaat Munt  
en citroenverbena

Oost-Indische kers Origanum

Rozemarijn

Eenjarigen

Amaranthus cruentus 
‘Oeschberg’

struikbegonia  
en Bacopa

Calendula

Dahlia (uit zaad) Diascia Begonia  
‘Dragon Wing’

Grootbloemige begonia, 
type ‘Dragon Wing’

Sanvitalia  
procumbens

Oostenrijkse  
hanggeranium

Zinnia Elegans 
‘Queen Red Lime’

Veel zomerbloeiende eenjarige  
planten worden opgekweekt uit  
zaad zoals goudsbloem (Calendula)  
en zonnebloem (Helianthus).  
Ze bloeien al na enkele weken en  
gaan daar dikwijls lang mee door.  
Onder gunstige omstandigheden 
zaaien ze zich uit. Op een zonnige  
plek is Sanvitalia procumbens een 
rijk bloeiende bodembedekker,  
elegant over de rand hangend met  
de kruipende stengels. Prachtig  
rode opstaande pluimen maakt  
Amaranthus cruentus ‘Oeschberg’, 
maar kattenstaartamarant kan ook  
hangende staarten hebben, groen  
of rood. Bacopa (Sutera) is over- 
blijvend, maar niet winterhard.  
De kleinbloemige vorm is sterk en 
heeft witte, roze of lichtblauwe  
bloemen. Knip te lange stengels  
flink terug! Verdraagt evenals  
struikbegonia (Begonia semper- 
florens) schaduw. Lage Dahlia’s  
en knolbegonia’s bloeien tot diep  
in de herfst. De knollen mogen  
tijdens vorstvrije overwintering 
niet uitdrogen. Nieuw en een  
absoluut succesnummer is de  
Begonia (‘Dragon Wing’). Deze lijkt  
qua uiterlijk op de kleine struik- of  
zaaibegonia maar wordt 60 cm hoog  
en bloeit door tot de eerste zware 
nachtvorst.

Keukenkruiden bloeien vaak rijk en geuren daarbij  
heerlijk: rozemarijn (Rosmarinus officinalis), marjolein  
(Origanum laevigatum, O. majorana), tijm (Thymus) e.a.  
De bloei van wilde marjolein (Origanum vulgare) is  
minder spectaculair. In gerechten zijn een paar blaadjes  
van een kruid al voldoende, dus valt er altijd wat  
te plukken. Muntsoorten (Mentha) zijn bij uitstek geschikt 
voor potten, zodat de wortelgroei wordt ingeperkt.  
Blaadjes zijn lekker als ‘thee’. Dat geldt ook voor blad  
van citroenverbena of verveine (Aloysia triphylla),  
een niet winterhard heester. Een spectaculaire manier  
om een groot sortiment kruiden te laten groeien is  
de kruidenwand, te zien op de Sortimentstuin ‘Harry van  
de Laar’ in Boskoop.  

Gele snijbiet

Venkel
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In voorkomende gevallen stelt de gemeente ‘hanging baskets’ (hangpotten)  
ter beschikking aan wijken of winkelstraten, waarbij de initiatiefnemer  
de verzorging voor zijn rekening neemt. 

Belangrijk bij het inrichten en onderhouden van hanging baskets  
zijn de volgende punten:
� de soort pot of mand
� de keuze van het sortiment
� het groeimedium (de grond)
� de bemesting.

Plantvakken, groot en klein

Wees alert als uw wijk bijvoorbeeld 
gerenoveerd gaat worden, want dat 
biedt nieuwe kansen om betrokken 
te worden bij de inrichting.  
Let vooral ook op spreiding van de 
sierwaarde van de te ontwerpen 
combinaties. Ga daarom op ver- 
schillende tijdstippen in het jaar  
op pad om voorbeeldprojecten te  
bekijken en laat u inspireren.  
Achterin de brochure wordt een 
aantal mogelijk inspirerende locaties 
vermeld.

Hanging baskets

Planten moeten steeds over voldoende vocht kunnen beschikken,  
zonder dat dagelijks water geven nodig is. Hiertoe zijn hangpotten  
ontwikkeld met een waterreservoir. Afhankelijk van het weer is tweemaal 
per week bijvullen voldoende. Aan de potgrond wordt een ‘bodem- 
verbeteraar’ toegevoegd, die vocht vasthoudt. Voeding is van belang. 
Planten kunnen niet zonder en bloeien kost veel energie. Vooral eenjarige 
zomerbloemen blijven dan ook het langst doorbloeien als ze voldoende 
mest krijgen. Praktisch zijn lang werkende meststoffen. Die kunnen door 
de potgrond worden gemengd of in kegelvorm worden toegevoegd. Ze 
bevatten de belangrijkste voedingselementen stikstof (N), fosfaat (P) en 
kali (K) plus spoorelementen.

Er zijn vele plantcombinaties mogelijk, waarvan deze brochure een aantal 
voorbeelden laat zien. Kies sterke soorten zoals Oost-Indische kers,  
Bacopa, begonia’s en Sanvitalia. Surfinia’s (petunia’s) kunnen onder  
vochtige weersomstandigheden en weinig zon snel achteruit gaan.  
Bladplanten zoals penningkruid (Lysimachia nummularia), met groen  
of geel blad, is verrassend in combinaties.  

Sanvitalia

Begonia met Lysimachia 
nummularia ‘Aurea’ 

Diascia met Surfinia

Lobelia met Million Bell’s

Voor zover groenvoorzieningen niet 
behoren tot de hoofdstructuur  
kunnen ze in bruikleen worden  
gegeven aan bewoners. 
 
De drie belangrijkste 
voorwaarden zijn:
      er moet sprake zijn van een  
openbaar karakter (de buurt moet  
er van kunnen meegenieten), 
      de locatie dient veilig te zijn  
(dus niet langs een doorgaande  
verkeersweg), 
      er mogen geen chemische  
hulpmiddelen worden gebruikt.

Om er achter te komen of een  
beoogd stuk grond beschikbaar is 
voor participatie, kan dit het beste 
worden gecheckt bij de gebieds- 
adviseur.

Een goede voorbereiding bestaat  
uit het vooraf bedenken van de  
gewenste functies en het maken van 
een inschatting van de beschikbare
tijd voor het beheer. Wilt u een 
inrichting met eetbare planten,  
vruchtdragende struiken, gemakkelijk  
te verzorgen bodembedekkers,  
decoratief blad of herfstkleuren? 
Informeer naar de opties, die in  
ruime mate voorhanden zijn.  
Van het in de Greenport gekweekte 
sortiment wordt nog geen 10%  
toegepast. Hier is dus nog wel wat 
meer variatie te bedenken.  
Een mooie uitdaging!

1.

2.

3.
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Ideeën voor de inrichting van plantvakken

Vaste planten

Echinacea purpurea Brunnera macrophylla Ligularia dentata 
‘Othello’

Persicaria  
amplexicaulis

Fuchsia magellanica Phlomis fruticosa Salvia farinacea ‘Midi’ Verbena bonariensis

Cimicifuga simplex 
‘Pink Spike’

Miscanthus sinesis 
‘Red Chief’

Miscanthus sinensis 
‘Little Zebra’

Pennisetum  
alopecuroides

Panicum virgatum 
‘Prairy Sky’

Grassen

Cortaderia selloana 

Sterke planten die jaren achtereen plezier geven, zijn onmisbaar in plantvakken. Belangrijk is dat ze goed 
winterhard zijn, wat schaduw verdagen en met hun blad de bodem goed bedekken. Een paar voorbeelden.  
Duizendknoop (Persicaria amplexicaulis), met slanke rode of roze (‘Roseum’) bloemaren. Graslelie of vingergras  
(Liriope muscari), die bloeit vanaf juli met blauwe of lila aren. Bij ooievaarsbek is veel keus in bloemkleuren en  
enkele bloeien bijzonder lang zoals de karmijnrode Geranium sanguineum. Herfstanemoon (Anemone japonica)  
zorgt in de nazomer voor een feestelijke afsluiting. De bloemen zijn wit, roze of rood. Er zijn hoge en lagere  
cultivars.

Tuinfuchsia (Fuchsia magellanica) is eigenlijk een heestertje, maar in ons klimaat sterft de plant ’s winters  
bovengronds af zoals een vaste plant. Laat in het voorjaar komen nieuwe scheuten weer boven de grond.  
Bloeit rijk en lang in de nazomer. Verrassend zoete geuren komen van de zilverkaars (Cimicifuga) en deze plant  
is een pareltje in het arrangement.

Late bloeiers zijn ook de siergrassen, een belangrijke groep voor plantvakken. De meest bekende en al lang  
geliefd, is pampasgras (Cortaderia selloana). Groeit uit tot een grote pol met veel blad en spectaculaire room- 
witte pluimen in nazomer en herfst. Een roze vorm is ‘Rendatleri’, ‘Pumila’ blijft de helft lager (120 à 150 cm).  
Ook lampenpoetsergras (Pennisetum alopecuroides) heeft veel sierwaarde. Eén van de mooiste is ‘Hameln’,  
niet veel hoger dan 50 cm en bloeit al in de zomer. 

Siergrassen en tuingeraniums (ooievaarsbek, Geranium) gaan goed samen. Knip siergrassen na de winter  
af om het nieuwe blad ruimte te geven. 

Hakonechloa macra 
(Japans siergras) 15



Heesters

Argyrocytisus  
battandieri

Amelanchier lamarckii Buddleja ‘Pink Delight’ Caryopteris x clandonensis 
‘Heavenly Blue’

Cornus kousa Cersis siliquastrum 
‘Bodnant’

Hydrangea paniculata ‘Sweet Summer’ 

Berberis thunbergii 
‘Green Carpet’

Decaisnea fargesii

Tetrapanax papyrifer

Sinocalycalycanthus raulstonii ‘Hartlage Wine’

Voor variatie in plantvakken zijn heesters onmisbaar. Ze zorgen voor hoogte, zodat lagere planten goed tot  
hun recht komen. Heesters hebben sierwaarde vanwege hun vorm, bladeren, bloemen of vruchten (bessen). 

Een opvallende vorm heeft de augurkenstruik (Decaisnea fargesii) door de spaarzame vertakking.  
De eetbare vruchten hebben een opmerkelijke vorm en kleur, blauwpaars. Meer heesters bij elkaar geven  
een rijkere vruchtdracht. De klokvormige bloemen vallen minder op tussen het vrij grote blad.  
Spectaculair zijn de meter grote bladeren van de rijstpapierplant (Tetrapanax papyrifer). 

Bij bloemheesters is veel keus, maar de meest geliefde is toch wel de vlinderstruik (Buddleja).  
De kleurrijke, geurende pluimen trekken vlinders en andere nectar zoekende insecten, waardoor ze extra  
waardevol zijn. De lage, goed vertakkende vormen zijn zeer bruikbaar en bloeien de hele zomer. 
Snoeien na de winter houdt de struik vitaal. Vroeg in de zomer bloeit Afrikaanse brem of Marokkaanse  
boombrem (Argyrocytisus battandieri), matig winterhard en lichtgrijs blad. De gele bloemen geuren  
naar ananas. Bijzonder!

Wat later in de zomer bloeit pluimhortensia (Hydrangea paniculata). Als in maart - april flink wordt terug- 
gesnoeid blijft de struik laag, maar zijn de pluimen groot. Ook Abelia grandiflora bloeit laat, met roze of lila  
klokvormige bloempjes. Half wintergroen, houdt van zon. Zelfs hartje winter zijn er struiken met bloemen, 
Edgeworthia chrysantha bijvoorbeeld. Ze geuren heerlijk en vallen goed op in de wintermaanden. De groei  
is bescheiden, 150 cm hoog en breed. 

Van de besheesters is klap- of sneeuwbes (Symphoricarpos) een topper. Nieuwe cultivars dragen rijk en  
hebben een compacte vorm. De vruchten zijn, wit, roze of purper en blijven lang zitten nadat het blad is  
afgevallen. Een bezoek aan de Harry van de Laartuin in de herfst tonen nog veel meer najaarspareltjes.

16 17
Abelia grandiflora Edgeworthia 

chrysantha
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Abies nordmanniana

Quercus ilexPlatanus x acerifolia 
‘Alphens Globe’ 

Eenjarigen

Cosmos (cosmea) Zaaimengsel eenjarig

Bomen

Malus ‘Evereste’ Morus alba  
‘Platanifolia’ (dakmoerbei)

Liquidambar  
styraciflua ‘Gum Ball’

Ginkgo biloba

Sequoiadendron 
giganteum

In grotere plantvakken zijn niet te grote bomen  
aantrekkelijk, die in sommige gevallen door bewoners  
kunnen worden gekozen en onderhouden. Vooral zuil-
vormen zijn in het stedelijk gebied goed toepasbaar. 
Japanse notenboom (Ginkgo biloba) is een voorbeeld, 
evenals amberboom (Liquidambar styraciflua ‘Gum Ball’). 
Beide zijn bladverliezend en hebben een prachtige 
herfstkleur. Sierappels zijn aantrekkelijk vanwege hun 
bloemen en vruchten. Sterk en mooi is bijvoorbeeld 
Malus ‘Evereste’, met witte bloemen en oranjerode  
appeltjes die tot in de winter blijven hangen. Het blad 
valt laat af en verkleurt mooi.

Bolbomen hebben een ronde kroon, die is geënt op een 
hoge onderstam. Wordt door snoei compact gehouden. 
Voorbeelden zijn bolplataan (Platanus), bolesdoorn 
(Acer), bolcatalpa (Catalpa) en bolacacia (Robinia).  
Zowel voor onderstam als ent worden speciale selecties 
gebruikt. Jaarlijkse snoei is nodig, maar relatief  
eenvoudig. Ook dakbomen zijn aantrekkelijk. De buig-
zame takken, geënt op een hoge onderstam, worden 
met behulp van een frame horizontaal geleid. De dak-
moerbei (Morus alba ‘platanifolia’) geeft veel schaduw; 
een sierpeer (Morus alba ‘Platanifolia’) met mooi grijs 
blad is transparanter.

Verzoeken van bewoners voor kerstbomen in de wijk 
worden slechts incidenteel en op basis van lokale  
afwegingen ingewilligd door de gebiedsadviseur.  
Het is effectiever om naaldbomen in de wijk te planten 
die jaarlijks kunnen worden versierd.

In combinaties met vaste planten kunnen eenjarige planten 
voor een fleurige noot zorgen. Sommige zijn minder een-
jarig dan je zou denken. Vergeet-mij-nietje (Myosotis) kan 
zich bijvoorbeeld uitzaaien en zachte winters overleven, 
evenals muurbloem (Erysimum) en (Diascia). De bloei is 
dan extra vroeg, vanaf april. Zinnia (klein- of grootbloemig) 
en Oost-Indische kers (Tropaeolum) zijn eenjarig, wat  
betekent dat ze na de bloei afsterven. Van Oost-Indische 
kers kunnen zaden worden geoogst voor volgend voorjaar. 
Van deze plant is alles eetbaar, lekker pittig in een salade. 

Het uitzaaien van een mengsel van eenjarige zaaibloemen 
in april geeft ook een fantastisch effect. Bloemenmengsels 
zijn kant en klaar te koop, bijvoorbeeld op kleur (Tuin- 
boeket, Van Hemert Seeds). Zelf een mengsel samenstellen 
kan natuurlijk ook. 
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Bloembollen

Allium ursinum Bloembollen mix

Crocus 
tommasinianus

Eremurus mix

Narcis ‘February Gold’ Tulipa ‘Atilla’

Tulipa tarda

Met bloembollen kun je alle kanten op. Een mengeling 
van tulpen en lagere soorten zoals blauw druifje zorgen 
voor een waar lentefeest! Voorjaarsbloeiende bol- 
gewassen laten zich goed combineren met vaste planten 
omdat die pas na de bloei uitgroeien. Tulpen, narcissen 
en andere bolgewassen trekken zich na de bloei terug in 
de grond. Een flinke groep rijk bloeiende narcissen zoals 
‘February Gold’ zorgt voor een spectaculair effect. Als ze 
rustig kunnen afsterven, zorgen ze jaar in, jaar uit voor 
kleur. Ook Anemone blanda (wit, blauw, roze) komt elk 
jaar terug en kan zich zelfs flink vermeerderen. Daslook 
Allium ursinum (curs) is beschermd als wilde plant in de 
natuur, maar droge bollen zijn te koop. Groeit goed in 
schaduw en bloeit rijk. Geurt naar ui, het blad is eetbaar. 

Van de bolgewassen die in de zomer bloeien is naald 
van Cleopatra (Eremurus) een fraai voorbeeld.  
De geel bloeiende Eremurus wordt circa 150 cm hoog.  
Hybriden worden hoger en hebben diverse pasteltinten. 
De vlezige wortels hebben de vorm van een inktvis en 
moeten al in september worden geplant. Het groeipunt 
in het midden is kwetsbaar. De plant is enigszins  
gevoelig voor vorst, een dek van bladeren beschermt 
tegen de kou. 

Klein fruit

Vaccinium macrocarpon 
‘Early Black’ (cranberry)

Augurkenboom

Rosa rubiginosa Vaccinium  
corymbosum

Rubus phoenicolasius

Behalve bramen en frambozen worden steeds vaker 
Cranberry’s geplant. Deze Amerikaanse veenbes houdt 
van vochtige grond en is erg gezond. Botanische rozen 
maken attractieve bottels, die zich lenen om jam van 
te maken. Rozen kunnen een struikvorm hebben,  
maar leirozen hebben lange takken die aangebonden 
moeten worden. Dat geldt ook voor Japanse wijnbes  
(Rubus phoenicolasius), die zelfs in schaduw vrucht 
draagt. Snoei afgedragen takken weg en bind de nieuwe 
scheuten aan. Een bijzonder aantrekkelijke kleine struik 
is de blauwe bes (Vaccinium corymbosum). Wordt  
gemiddeld 150 cm hoog en heeft een mooie herfstkleur. 
Groeit goed op humusrijke veengrond. De vruchten zijn 
mooi en gezond. Een groep van verschillende vrucht- 
rassen geeft een lange en rijke oogst. 
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Pyracantha  

‘Orange Glow’

Campsis radicans 

Alcea ficifolia

Voorjaars melange

Als weinig ruimte voor groen beschikbaar is, kan een geveltuin uitkomst  
bieden. Enkele stoeptegels eruit, goede tuinaarde er in en planten maar. 
Klimplanten vragen weinig ruimte op de grond en zijn ideaal om  
een gevel te laten begroeien. Slappe takken van een leiroos zoals de  
zachtroze ‘New Dawn’ laten zich goed aanbinden. Ook klimheesters met 
hechtorganen zoals trompetklimmer (Campsis radicans) zijn vaak gebaat  
bij extra steun en aanbinden. Bloeit spectaculair in de nazomer, geel of 
oranje. Groenblijvende vuurdoorn (Pyracantha), met gele of oranje bessen, 
kan worden geleid en plat gesnoeid. Vogels zullen er graag in nestelen  
of overnachten.

Ook stevige bloemplanten zoals zonnebloem (eenjarig) of stokroos  
(tweejarig) zijn mooie gevelplanten. Eenjarige klimmers zoals Lathryrus  
en Suzanne-met-de-mooie-ogen (Thunbergia alata), geel, wit of oranje,  
zijn geschikt. 

Alle planten in het stedelijk gebied dragen bij aan een gezond klimaat.  
Ze vangen stofdeeltjes op en tegen een gevel hebben ze een isolerende 
werking. 

Geveltuinen

Buurtmoestuin

Eetbaar groen is gezond en zelf groente en fruit kweken is leuk en  
leerzaam. Samen een buurtmoestuin onderhouden zorgt voor sociale  
contacten. Steeds vaker krijgt de gemeente verzoeken van bewoners om  
openbaar groen te benutten voor een buurtmoestuin. Inmiddels zijn er  
tientallen projecten in de wijken. Check de beschikbaarheid van een  
beoogd stuk grond en bezoek eventueel projecten voor een goede  
aanpak. 
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Bloemenweide, bermen

Alphen aan den rijn ligt in het Groene Hart, met plassen en duinen om de hoek. 
In de directe omgeving is veel steen en asfalt, want een wijk is deel van het  
stedelijk gebied. Daarom is het aantrekkelijk om de rijke natuur in al z’n  
diversiteit te laten groeien en bloeien dichtbij huis en onderweg. Daarvan kunnen  
we dagelijks genieten. 

De mogelijkheid wordt geboden om samen met buurtgenoten een berm,  
gemeentelijk plantsoen of braak liggend terrein te adopteren en in te zaaien.  
Laat je inspireren door de website van land van Wijk en Wouden,  
www.landvanwijkenwouden.nl

Bloemen om je heen zover het oog reikt! Dat geeft een  
geweldig lente- of zomergevoel. Het is zomaar mogelijk  
om in de straat of op een nabij gelegen braak terrein een 
pluktuin te beginnen. Voor het voorjaar zijn er allerlei 
bloembollen en daarna kunnen zomerbloemen worden  
gezaaid. Ook tal van vaste planten zijn geschikt om van  
te plukken en een fraaie boeket te maken. 

Pluktuin

Ammi majus Paeonia lactiflora

Echinacea purpurea Tulipa  
‘Temple of Beauty’

Stipa (engelenhaar) 
met dahlia’s

Zaaibloemen



Sinds de crisis van 2008 liggen in de gemeente Alphen aan den Rijn diverse  
terreinen braak en zijn op enkele lege locaties initiatiefnemers actief. Afhankelijk  
van de prognose van de beschikbaarheid kunnen terrein om niet en onder  
bepaalde voorwaarden in bruikleen worden gegeven. Ondermeer onderstaande  
voorwaarden worden gehanteerd.

� 1-3 jaar
 � Bloemenweide, pluktuin
 � Beweiden met vee
 � Informele speelruimte
� 5-10 jaar
 � Stadslandbouw op basis  
      van biologische landbouw  
      (permacultuur)
 � Als 3-5 jaar
 � Klein fruit

 Informeer naar de mogelijkheden bij de gebiedsadviseur. 

Braak liggende terreinen

� Algemeen maatschappelijk belang
� Openbaar toegankelijk qua deelname
� Geen commerciële activiteiten
� Geen gebruik van chemische middelen
� De specifieke voorwaarden worden beschreven in een overeenkomst  
     tussen gemeente en initiatiefnemer

� Sortimentstuin ‘Harry van de Laar’
     Rijneveld 153-A
     2771 XV Boskoop
     www.sortimentstuin.nl
     Gratis excursies op aanvraag 
� www.tuinpadrijneveld.nl
� Bomenroute Boskoop
� www.inboskoop.nl
     Bomenroutes door Boskoop
� Natuurtuin ‘de Veenmol’
     www.natuurtuindeveenmol.nl
� Piet Oudolf inspiratietuin,  
     achter Rijneveld 115, Boskoop
     (Oudolf is een internationaal bekende tuinontwerper) 
� greenportboskoop.nl
� www.operatiesteenbreek.nl 
     Van verstening naar vergroening
� www.landvanwijkenwouden.nl
     Land van Wijk en Wouden

Inspirerende locaties 
en voorbeeldtuinen

Er-Vaar de kleurrijke  
Greenport

� 3-5 jaar
 � Bloemenweide, pluktuin
 � snijheesters
 � Trapveld
 � Stadsmoestuin
 � Beweiden met vee
� > 10 jaar
 � Als 5-10 jaar
 � schoolwerktuinen
 � Permacultuur met  
      meerlagen bos

Praktische
boeken
� Forte Groen
     www.forteuitgevers.nl
� EENJARIGEN & CO
     Julia Voskuil
     ISBN 978 94 6250 015 0
     e 19,95
� LEVE DE HERFSTTUIN
     Cor van Gelderen
     ISBN 978 94 6250 095 2
     e 19,95
� BOLLEN MIxEN & MATCHEN
     Hanneke van Dijk
     ISBN 978 94 6250 027 3
� Uitgeverij Jan van Arkel
     www.janvanarkel.nl
     Permacultuur in je moestuin
     Goede bewerking uitg. Timber Press
     ISBN 978 90 6224 535 2
     e 29,95
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Voor vragen m.b.t. nieuwe participatie-  

initiatieven en -plannen: neem contact op  

met de gebiedadviseur in uw wijk. 

Voor vragen over de uitvoering van  

participatieprojecten kunt u terecht bij de  

omgevingsvakman in uw wijk.

Telefoonnummer Gemeente: 14 0172  

of kijk op de gemeentelijke website  

onder Wijken en Kernen.

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

T. 14 0172

E. info@alphenaandenrijn.nl

Colofon
Uitgave
November 2015

Oplage
1000 stuks

Beeld
Iris Bakker
Julia Voskuil
Peter Westgeest
Steef van den Hoorn

Tekst
Julia Voskuil

Vormgeving en DTP
Creatieve Geesten 

Opdracht
Gemeente Alphen aan den Rijn
Afdeling Wijken en Kernen


