
Voorbeeldtuin Breitnerstraat, Vermeerkwartier, Amersfoort
Bonte voortuin met eetbare planten en ‘wadi’ (waterafvoer door infiltratie).

De wadi ligt midden in de voortuin en is met een mengsel van vaste planten ingeplant, die en nat en droog kunnen staan. Van het vroege voorjaar tot de herfst zijn er 
bloeiende planten te zien.  De regenpijp die regenwater van twee daken afvoert, loopt onder de zitplek door en komt aan de rand van de wadi uit.



Verhoogde border van gebroken 
stoeptegels voor kruiden

Twee soorten Kattenstaart zorgen 
voor lange bloeitijd



Regenwateropvang in een wadi en waterdoorlatende verhardingen

De regenpijp van het  gezamenlijke dak 
(40 m²) wordt onder de zit plek door 
geleid en regenwater stroomt door een 
oude gresbuis naar een wadi dat 1600 
liter kan opvangen.

De zit plek voor het huis krijgt een 
halfverharding van Dolomiet split fractie 
08-16 in honingraatplaten. De 
honinggraatplaten zorgen ervoor dat de 
split niet verschuift en niet in de 
ondergrond wegzakt.

Het pad naar de voordeur wordt met 
halfverharding Gralux okergeel, fractie 
0-10 mm gedaan, een halfverharding
van gemalen Dolomiet steen die wel 
hard wordt maar nog waterdoorlatend 
blijft en niet plakt aan de schoenen. 
Voor de voordeur is een 
schoonlooprooster geplaatst. 



Vaste planten en struiken voortuin Breitnerstraat 8

Wadi

24 Alchemilla erythropoda

6 Geranium wlassovianum

7 Geum rivale flames of passion

5 Hemerocallis lilioasphodelus

9 Liriope "moneymaker" / muscari

3 Lythrum salicaria Robert

1 Lythrum virgatum "Dropmore purple"

1 Molinia Heidebraut

2 Persicaria amplexicaulis alba

12 Primula elatior "english snow"

3 Veronica longifolia "Blauriesin

Schaduw border

9 Anemone japonica 'Honorine Jobert'

3 Aster lateriflorus

15 Brunnera macrophylla Jack Frost

5 Helleborus orientalis

9 Hosta "Green foutain"

12 Lavandula angustifolia "Dwarf blue"

2 Lavatera "Barnsley"

12 Luzula nivea

3 Polystichium setiferum aculeatum

12 Pulmonaria lonigolia

24 Viola odorata

Struiken

1 Buddleja dav. "Black Knight"

1 Clematis "Etoile Violette"

1 Philadelphus coronarius

Zonnige border

2 Phlox amplifolia Winnetou

6 Calamintha nepeta nepeta

2 Gaura lindheimeri

2 Echinacea purpurea Rubinstern

3 Aquilegia vulgaris

5 Geranium sanguineum Nanum

verhogde border voor kruiden

2 Rosmarinus officinalis

2 Origanum vulgare

3 Satureja montana

2 Monarda fistulosa menthifolia

2 Salvia officinalis 

3 Thymus x citriodorus

3 Thymus vulgaris

1 Artemisia ludoviciana Silver Queen

1 Artemisia absinthium

Bollen 

10 Allium tuberosum

20 Tulipa tarda

20 Tulipa humilis

10 Allium neapolitanum

50 Anemone nemorosa

50 Anemone blanda 'Blue shades'

30 Hyacinthoides non-scripta

10 Camassia quamash

50 Fritillaria meleagris

50 Galanthus nivalis

10 Ornithogalum nutans

10 Hyacinthoides hispanica

25 Belles Tulipes

50 Scilla siberica mix

Soortenrijke beplanting wordt 
aangevuld met stinzenplanten
→ insecten vriendelijk en mooi van het 
vroege voorjaar tot de herfst



Stoeptegels van het vroegere pad zijn gebroken en voor een verhoogde border voor 
kruiden opgestapeld

Op maat gemaakt hekwerk van Robinia
en Kastanje hout geeft steun aan een 
kiwibes en breekt zicht op de voordeur.


