ͻ Vaste planten hebben meestal een uitgesproken ǀoorkeur ǀoor schaduǁ͕ halĨschaduǁ oĨ ǌon͘
'roei͕ bloei en bladkleur kunnen erg ǀerschillen
naargelang ǌe in de ǌon oĨ in de ;halĨͿschaduǁ
staan͘ Wlanten met grote bladeren͕ ook al ǌiũn ǌe
diep ingesneden en ǀerdeeld ǌoals een ǀarenblad͕
ǌiũn meestal schaduǁplanten͘ Wlanten met kleine͕
smalle bladeren ǌiũn meestal ǌonnekloppers͘ 'riũsbladige planten ǌiũn haast alƟũd ǌonlieĬebbers͘
ͻ Vaste planten stellen bepaalde eisen aan de bodem͘ ,oeǁel de meest courante ǀaste planten het
uitstekend doen op humusriũke͕ ǀochthoudende
bodem͕ ǌiũn er ǀoor ieder bodemtǇpe heel mooie
en biũǌondere soorten te ǀinden͘
Om te ǁeten oĨ een bepaalde ǀaste plant eerder
houdt ǀan ǀochƟge oĨ droge omstandigheden en beter
gediũt in ǌǁare oĨ in lichte grond͕ in de ;halĨͿschaduǁ
oĨ ǌon͕ gaat u best op ǌoek in een boek oĨ op internet͘
Op ǁǁǁ͘ǀlaco͘be ǀindt u een aantal links die u biũ die
keuǌe ǌullen helpen͘
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ͻ oor uǁ keuǌe ĂĂn te pĂssen ĂĂn de speciĮeke
omstĂndigheden ǀĂn de plek ǁĂĂr de ǀĂste plĂnten moeten komen - en niet omgekeerd - ǀerkriũgt
u het ďeste resultĂĂt͘

lente 2013

,ŽƵƌĞŬĞŶŝŶŐŵĞƚĚĞƐƚĂŶĚƉůĂĂƚƐ

Wie in zijn tuin één of meer kringlooptechnieken toepast, heeft
een kringlooptuin. Groot of klein, strak of spontaan, bloemenrijk of
grasrijk, elke tuin kan een kringlooptuin zijn. Composteren, snoeiWie in zijn tuin één of meer kringlooptechniehout omtoveren tot vlechtwerk, mulchen... Het zijn allemaal kringken toepast, heeft een kringlooptuin. Groot of
looptechnieken. U voorkomt tuinresten of u hergebruikt ze in de
klein, strak of spontaan, bloemenrijk of grastuin. Op die manier haalt u meer uit de biologische kringloop. Die
rijk, elke tuin kan een kringlooptuin zijn. Comgedachte kunt u ook uitbreiden naar de plantkeuze, de manier van
posteren, snoeihout omtoveren tot vlechtwerk,
aanplanten en het onderhoud. In deze folder focussen we op de
mulchen... Het zijn allemaal kringlooptechniekeuze van vaste planten.
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Vaste planten in het tuincentrum
/n ieder tuincentrum͕ biũ ǀerschillende ǀasteplantenkǁekeriũen en in iedere tuin kunt u ǀaste planten ǀinden͘
Kiest u de ǀaste planten niet alleen op basis ǀan bloei en
bladkleur͕ maar houdt u ook rekening met hun grooƩe
en speciĮeke eisen͕ dan ǌal u er lang pleǌier aan beleǀen͘
/n tegenstelling tot een- en tǁeeũarigen bliũǀen ǀaste
planten ũaren op deǌelfde plaats staan͘ e meeste ǀaste
planten ǌiũn kruidachƟg͕ sommige sterǀen in de ǁinter
boǀengronds af en ǀerrassen u iedere lente opnieuǁ
met frisgroene bladeren en mooie bloemen͘ at ǌe niet
ieder ũaar moeten aangeplant ǁorden͕ maakt hen ǌo geliefd biũ tuinlieĬebbers͘
oǀengronds maken ǀaste planten ieder ũaar een ǀolledige kringloop door ǀan ontluiken͕ groeien͕ bloeien͕
afsterǀen en ǀerteren tot omǌeƩen in nieuǁe humus en
ǀoedingsstoīen͘ ,eel ǁat ǀaste planten bedekken de
bodem het hele ũaar door͘ at creģert een ǀochƟge donkere leefruimte ǀoor bodemdiertũes die ǌich ǁiũden aan
de aĩraak ǀan afgestorǀen blad en ǌo ǀoor humusǀorming en betere ǀoedselopname ǀan de planten ǌorgen͘

,ŽĞŬŝĞƐƚƵǀĂƐƚĞƉůĂŶƚĞŶ͍
oor de enorme ǀariaƟe aan bladǀormen en -kleuren͕
bloeiǁiũǌe͕ -ƟũdsƟp en kleur ǌiũn ǀaste planten ongelooĨliũk populair biũ tuinlieĬebbers͘ ,et reusachƟge aanbod
maakt de keuǌe er natuurliũk niet makkeliũk op͘ h kunt
ǌich biũ aanschaf laten leiden door enkele kringloopspeciĮeke eigenschappen͗
ͻ e hoogte͗ ǀarieert sterk ǀan soort tot soort en
hangt ook af ǀan bodem en standplaats͘ ls alternaƟef ǀoor gaǌon denken ǁe natuurliũk ǀooral aan
ǀriũ lage bodembedekkers͘ eǌe ǌiũn ook geschikt
in combinaƟe met een struik of een hoge solitaire
ǀaste plant͘ ,oge planten geǀen doorgaans meer
tuinresten͘
ͻ ,et blad͗ sommige ǀaste planten ǀerlieǌen hun
blad͕ andere ǌiũn bladhoudend͘ orre bladeren ǀan
ǀaste planten ǀormen een natuurliũke mulchlaag͘
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͚DaƩen͛vormende planten

Plantenlabels heb je in diverse maten en vormen

LĞƚŽƉŐƌŽĞŝŬƌĂĐŚƚĞŶƉůĂŶƚĚŝĐŚƚŚĞŝĚ
h ǁilt natuurliũk dat de nieuǁe planten goed tot hun
recht komen en onderling combineerbaar ǌiũn͘ ,ou
daarom met het ǀolgende rekening͗
ͻ e ǁortel is belangriũker dan het blad͘ Vaste planten hebben biũ aankoop ǀaak amper loof͘ en geǌonde ǁortel met enkele krachƟge groeipunten is
belangriũker dan ǀeel blad͘ >aat u niet ǀerrassen
door de afmeƟngen die de plant kan aannemen͘
'a te rade op internet͕ in een goed boek͕ biũ het
lokale tuincentrum … én check steeds de informaƟe op het plantenlabel͘
ͻ Wlant alƟũd in funcƟe ǀan de beschikbare plaats͘
Wlant geen soorten die na tǁee of drie ũaar ǌo
breed ;en hoogͿ ǁorden dat u ǌe ǀoortdurend
moet inperken met de spade of snoeischaar͘
ͻ Kies ǀoor de gulden middenǁeg͘ ,oe dichter u
aanplant͕ des te sneller de bodem is dichtgegroeid͕
ǁaardoor u minder moet ǁieden͘ Maar u ǌal dan
ǁel iets ǀlugger moeten scheuren en ǀerplanten͘
Wlant daarom niet te dicht͘

Lange ondergrondse uitlopers

Snel de bodem bedekkend,
nauwelijks onkruid, visueel interessant

