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Vaste planten laten u genieten van uw tuin. In tegenstelling
tot één- of tweejarigen blijven vaste planten jaren op
dezelfde plaats staan.
Ze zijn de kringloopplanten bij uitstek. Ieder jaar opnieuw
maken de meeste vaste planten bovengronds een volledige
kringloop door van ontluiken, groeien, bloeien, afsterven
en verteren tot omzetten in nieuwe humus en voedingsstoffen.
Wanneer u bij aanschaf uw eigen smaak
combineert met de eisen van de plant zoals
standplaats, groeikracht en plantdichtheid
bekomt u een onderhoudsarme beplanting
die u jaren laat genieten.

Standplaats
Kies in functie van:
het bodemtype
zand of lemig zand, lichte tot gewone zand‐
leemgrond, leem‐ en kleigrond, en dan kan
de plant nog een voorkeur hebben voor kalk
of zure grond

de vochtigheid
zandgrond laat sneller water door, in zware
leemgrond blijft water langer hangen

de groeikracht
planten groeien niet alleen de hoogte in,
maar ook in de breedte. Dat is informatie
die u meestal niet op het plantenetiket
terugvindt.
Schaf daarom een goed plantenboek aan: een
dat per plantsoort (en variëteit) minstens de
volgende info verschaft:
 hoogte en breedte van een volwassen
plant
 kleur van de bloei en de bloeiperiode
 optimale standplaats (zon, schaduw,
ochtend- of avondzon)

de standplaats

 optimale bodemtype

schaduw, halfschaduw, zon

 kalkminnend, zuurminnend
 informatie over de vermeerdering van de
plant (bovengronds, ondergronds, al dan
niet spontaan, woekeraar, ...)
 éénjarig, tweejarig, meerjarig
(vaste planten)
 overwintering

Bodembedekkers houden de tuin onkruidvrij.
Houd wel rekening met de standplaats:
sommige soorten verkiezen een drogere
grond en verdragen veel zon, andere staan
liever wat vochtiger en verkiezen wat
beschutting.
Zorg bij het aanplanten steeds voor een
goed voorbereide grond: bewerk de grond
voldoende diep en voeg wat potgrond of
planthumus toe, samen met wat compost
en eventueel wat kalk. Per vierkante meter
rekent men voor de meeste vaste planten
tussen de 8 en 12 stuks. Voor de heesters
volstaan meestal 4 tot 5 stuks per vierkante
meter.

Houd wel rekening met de groeikracht:
sommige bodembedekkers kunnen flink
woekeren waardoor ze een bedreiging
worden voor andere planten of struiken.
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