
INFORMATIE 
Verkoopadres 
Planten BioBorder
Kwekerij de Buitenkans
Landgoed Willibrordus 
Bullaan 4 Heiloo 
(tegenover de brandweer)

Ontwerp, aanleg en onderhoud tuin
Tuinarchitect Arjan Boekel, ontwerper BioBorder Melco: 
boekeltuinen.nl

Vereniging Groei en Bloei
Leden kunnen deelnemen aan excursies, lezingen en 
informatiebijeenkomsten over beplanting en onderhoud 
van hun tuin: midden-kennemerland.groei.nl

Vakvereniging Wilde Weelde
Voor ontwerp en onderhoud van een natuurvriendelijke 
tuin kunt u ook terecht bij hoveniers aangesloten bij 
Wilde Weelde: wildeweelde.org

Meer over bioborders
degroenereiger.nl

Meer vogels in uw tuin? 
vogelbescherming.nl/vogelsinmijntuin

Meer bijen en hommels?
nederlandzoemt.nl/doe-mee/

Meer vlinders?
vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders

BIOBORDER MELCO
De planten in deze jaarrond aantrekkelijke border houden 
van de zon en kunnen goed tegen droogte en een 
relatief voedselarme grond. Maar tegelijkertijd zijn ze ook 
bestand tegen veel regen: een klimaatbestendige border 
dus! De planten zijn niet alleen gekozen vanwege hun 
aantrekkelijke bloei. Met deze border helpt u ook de wilde 
bij, vlinders en vogels. Het doe-het-zelfpakket BioBorder 
Melco is in meerdere varianten verkrijgbaar. Voor grote en 
kleine tuinen, zonnige en meer schaduwrijke tuinen en in 
verschillende kleurschakeringen.

De plantenlijst

Struiken
• Hedera helix ‘Arborescens’  Struikklimop
• Sambucus ‘Black Lace’  Rode vlier
• Pyracantha ‘Orange Glow’ Vuurdoorn

Vaste planten zoals 
• Helenium ‘Rubinzwerg’  Zonnekruid
• Echinops ‘Veitchs Blue’  Kogeldistel
• Salvia ‘Caradonna’  Salvia
• Allium ‘Millennium’ Sierui
• Echinacea Pallida Rode Zonnehoed
• Monarda Bradburiana Bergamotplant
• Aster Macrophyllus ‘Twilight’  Aster
• Calamintha Nepeta var. Nepeta Bergsteentijm 

En bolletjes zoals de boerenkrokus, narcis, de prairielelie 
en het trommelstokje.

Melco

De Groene Reiger



Wilt u ook liever een groene tuin dan een 
tegeltuin, maar…

- Ziet u op tegen het onderhoud?
- Ontbreekt het u aan kennis?
-  Vermoedt u dat de kosten van een groene tuin hoger 

zijn dan die van een tegeltuin?

Dan is de BioBorder waarschijnlijk iets voor u: 
De BioBorder is een kant en klaar Doe-het-Zelfpakket 
voor de beplanting:
• Onderhoudsvriendelijk, 
• Aantrekkelijk voor ons en
• Voor bijen, vlinders en vogels 
• Toepasbaar in grote en kleine tuinen
• Verschillende kleurschakeringen
• Varianten voor zon en meer schaduw
• Bestand tegen droogte en veel regen

Deze BioBorder is ontworpen voor de nieuwbouwwijk 
Melco in Heiloo door tuinarchitect Arjan Boekel.

Aantrekkelijk voor bijen, 
vlinders en vogels

Wist u dat: 
•  De struikklimop in oktober en 

november bloeit en stuifmeel 
levert voor bijen en andere 
insecten?

•  De vuurdoorn met haar 
bessen naast voedsel ook 
bescherming biedt aan vogels?

•  Bolletjes als de botanische 
krokus bijen en hommels in het 
vroege voorjaar van stuifmeel 
voorzien?

•  De bergsteentijm een ware 
magneet is voor hommels, 
bijen en vlinders?

•  De herfstaster aantrekkelijk 
is voor de bijvoorbeeld de 
dagpauwoog en de atalanta? 

Veranderend klimaat 
Wist u dat:
•  De wateropname van een 

groene tuin 85% hoger is dan 
die van een tegeltuin? Dan 
begrijpt u waarom terrassen 
bij heftige regenval zo gauw blank komen te staan

•  Het verschil in temperatuur tussen een groene tuin en 
een tegeltuin kan oplopen tot wel 10 graden? 

Onderhoud en kosten
Wist u dat: 
•  Dat de kosten van een tegeltuin vaak hoger zijn dan 

die van een groene tuin? 
•  Dat het onderhoud van een groene tuin met een slim 

beplantingspan niet veel meer werk hoeft te zijn dan 
die van een tegeltuin?

TIPS VOOR ONDERHOUD
Voorjaar
• Dood loof verwijderen; 
• Verdwenen planten aanvullen; 
• Bemesten
• Zo nodig onkruid wieden
 
Zomer
•  Water geven bij langdurige 

droogte; 
• Zo nodig onkruid wieden

Herfst
• Voorjaarsbolletjes planten; 
• Bladeren in de border vegen

Winter, eind herfst 
•  Uitgebloeide en afgestorven 

planten zo mogelijk laten staan 
voor o.a. insecten en vogels;

•  Bedek de aarde in de borders 
met het afgevallen blad en dood 
plantenmateriaal ;

•  Gebruik bij sneeuw geen zout 
maar zand of zaagsel tegen 
gladheid 

Bron: Iris Veltman, irisgardenecology.com

•  De struikklimop in oktober en 


