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Verborgen 
trampoline 

Steeds vaker zie je bij jonge gezinnen een trampoline in de voortuin staan. Meestal 
geen fraai gezicht… Dat het ook anders kan, is te zien bij deze woning waar de 

trampoline verborgen ligt achter een zee van bloemen en siergrassen. 
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Begin juli zorgen onder meer vrouwenmantel en kranssalie voor kleur in de border. 
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 T  
egelijk met de achtertuin bij 
deze woning in Brandevoort 
(zie het artikel op de vorige 
pagina’s) werd de voortuin 

aangelegd. De eigenaren waren zó 
enthousiast over de bloemenborder 
bij de trampoline dat ze een jaar 
later hun tweede oprit alweer lieten 
weghalen om ruimte te maken  
voor nóg meer bloemen. Vooral 
in augustus-september is de tuin 
een en al kleur! De meerstammige 
Koelreuteria paniculata (gele zeep-
boom) zorgt er voor extra sfeer.  
Deze luchtige boom past goed in 
het vrolijke kleurenpalet. In het voor-
jaar lopen de takken bronskleurig 
uit waarna de bladeren naar groen 
verkleuren. In augustus - vooral in 
een warme zomer -  verschijnen de 
luchtige, gele bloeipluimen, gevolgd 
door oranjebruine blaasvruchten  
die tot in december aan de takken 
blijven hangen. Ook de geel met 
oranje herfstkleur van deze boom is 
prachtig. Zoals je op de foto kunt 
zien, verkleuren de bladeren al in  
september. Ze laten ook als een van 
de eerste bomen hun blad vallen, 
maar dat mag de (herfst)pret niet 
drukken. Opdrachtgeefster Marielle 
Unterberg is blij met het eindresul-
taat: “Onze wandeling gaat van 
de achtertuin door in de voor-
tuin, waar we ook nog een plekje 
hebben om lekker te zitten en te 
genieten van de avondzon.”

Planten in deze voortuin
•  Alchemilla mollis (vrouwenmantel)
•  Artemisia lactiflora ‘Elfenbein’ 

(witte bijvoet)
•  Aster ‘Treffpunkt’ (aster)
•  Crocosmia ‘Emily McKenzie’ 

(montbretia)
•  Liriope muscari ‘Big Blue’ (leliegras)
•  Nepeta x faassenii ‘Walker’s Low’ 

(grijs kattenkruid)
•  Pennisetum alopecuroides var. 

viridescens (lampenpoetsergras)
•  Rudbeckia fulgida var. deamii 

(rudbeckia)
•  Salvia verticillata ‘Purple Rain’ 

(kranssalie)
•  Veronicastrum virginicum ‘Album’ 

(Virginische ereprijs)

Begin september 
overheersen de warme 

bloeitinten, ook het 
lampenpoetsergras 

bloeit dan. 

Crocosmia ‘Emily McKenzie’


