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Meer info over ‘Vaste planten’:

 Composteren en Kringlooptuinieren 
 o u els i s m  l co 

 t ppen n r een ecologische tuin elt  
 huis in eigen tuin ndeli ke ilde tuinreeks

 i  u  lok le kringloopkracht

C
e resten n ste pl nten i n uitstekend compost-

m teri l  o el de groene l deren en stengels die u 
in de omer egneemt ls de gestor en delen die u 
in de her st o  in de lente er i dert  komen n p s  

i  het ereiden n compost stre en e er n r om 
och ge  oedselri ke groene  m teri len  te isse-

len en te ermengen met droger  structuurri k ruin  
m teri l  i  ste pl nten i n d t respec e eli k de 

chte l deren en de ste ige loemstengels

m te eten o  een ep lde ste pl nt eerder 
houdt n och ge o  droge omst ndigheden en 

eter gedi t in re o  in lichte grond  in de h l
sch du  o  on  g t u est op oek in een oek o  
op internet  p l co e indt u een nt l links 
die u i  die keu e ullen helpen

Het verkleinen van groen en bruin materiaal 
vergemakkelijkt het composteringsproces.

Wie in zijn tuin één of meer kringlooptechnie- 
ken toepast, heeft een kringlooptuin.  Groot of 
klein, strak of spontaan, bloemenrijk of gras-
rijk; elke tuin kan een kringlooptuin zijn.  Com-
posteren, snoeihout omtoveren tot vlechtwerk, 
mulchen... zijn enkele kringlooptechnieken. U 
voorkomt uw tuinresten of u hergebruikt ze in  
de tuin. Die gedachte kunt u ook uitbreiden 
naar de plantkeuze, de manier van aanplanten 
en het onderhoud van uw tuin.
Bovengronds maken vaste planten immers ie-
der jaar een volledige cyclus door van ontlui-
ken, groeien, bloeien, afsterven en verteren tot 
omzetten in nieuwe humus en voedingsstoffen.  
Vaste planten zijn dus echte kringloopplanten.
Wie vaste planten toepast, haalt meer uit de 
biologische kringloop.
In deze folder focussen we op aanplant en on-
derhoud van vaste planten.

Andere folders verschenen in deze reeks:
• Hoe kiest u vaste planten voor de kringlooptuin?
• Thuiscomposteren in compostbakken
• Thuiscomposteren in het compostvat
• Mulch in de kringlooptuin
• Bodembedekkers
• Gazon
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Hoe verzorgt u vaste
planten in de kringlooptuin?
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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, 
snoeihout omtoveren tot vlechtwerk, mulchen... zijn enkele kring-
looptechnieken. U voorkomt uw tuinresten of u hergebruikt ze in 
de tuin. Die gedachte kunt u ook uitbreiden naar de plantkeuze, 
de manier van aanplanten en het onderhoud van uw tuin. Boven-
gronds maken vaste planten immers ieder jaar een volledige cyclus 
door van ontluiken, groeien, bloeien, afsterven en verteren tot om-
zetten in nieuwe humus en voedingsstoffen. Vaste planten zijn dus 
echte kringloopplanten. Wie vaste planten toepast, haalt meer uit 
de biologische kringloop. In deze folder focussen we op aanplant 
en onderhoud van vaste planten.

Andere folders verschenen in deze reeks:
• Hoe kiest u vaste planten voor de kringlooptuin?
• Mulch in de kringlooptuin
• Bodembedekkers
• Thuiscomposteren in het compostvat
• Compost brengt leven in de kringlooptuin
...

Meer info over vaste planten?  
Download of bestel de Vlaco-brochure  

‘Plant zeker ... én vast!’
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C
e resten n ste pl nten i n uitstekend compost-

m teri l  o el de groene l deren en stengels die u 
in de omer egneemt ls de gestor en delen die u 
in de her st o  in de lente er i dert  komen n p s  

i  het maken n compost stre en e er n r om 
och ge  oedselri ke groene  m teri len  te isse-

len en te ermengen met droger  structuurri k ruin  
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m te eten o  een ep lde ste pl nt eerder 
houdt n och ge o  droge omst ndigheden en 

eter gedi t in re o  in lichte grond  in de h l
sch du  o  on  g t u est op oek in een oek o  
op internet  p l co e indt u een nt l links 
die u i  die keu e ullen helpen

Wie in zijn tuin één of meer kringlooptechnie- 
ken toepast, heeft een kringlooptuin.  Groot of 
klein, strak of spontaan, bloemenrijk of gras-
rijk; elke tuin kan een kringlooptuin zijn.  Com-
posteren, snoeihout omtoveren tot vlechtwerk, 
mulchen... zijn enkele kringlooptechnieken. U 
voorkomt uw tuinresten of u hergebruikt ze in  
de tuin. Die gedachte kunt u ook uitbreiden 
naar de plantkeuze, de manier van aanplanten 
en het onderhoud van uw tuin.
Bovengronds maken vaste planten immers ie-
der jaar een volledige cyclus door van ontlui-
ken, groeien, bloeien, afsterven en verteren tot 
omzetten in nieuwe humus en voedingsstoffen.  
Vaste planten zijn dus echte kringloopplanten.
Wie vaste planten toepast, haalt meer uit de 
biologische kringloop.
In deze folder focussen we op aanplant en on-
derhoud van vaste planten.

Andere folders verschenen in deze reeks:
• Hoe kiest u vaste planten voor de kringlooptuin?
• Thuiscomposteren in compostbakken
• Thuiscomposteren in het compostvat
• Mulch in de kringlooptuin
• Bodembedekkers
• Gazon
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C
e resten n ste pl nten i n uitstekend compost-

m teri l  o el de groene l deren en stengels die u 
in de omer egneemt ls de gestor en delen die u 
in de her st o  in de lente er i dert  komen n p s  

i  het ereiden n compost stre en e er n r om 
och ge  oedselri ke groene  m teri len  te isse-

len en te ermengen met droger  structuurri k ruin  
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op internet  p l co e indt u een nt l links 
die u i  die keu e ullen helpen

Wie in zijn tuin één of meer kringlooptechnie- 
ken toepast, heeft een kringlooptuin.  Groot of 
klein, strak of spontaan, bloemenrijk of gras-
rijk; elke tuin kan een kringlooptuin zijn.  Com-
posteren, snoeihout omtoveren tot vlechtwerk, 
mulchen... zijn enkele kringlooptechnieken. U 
voorkomt uw tuinresten of u hergebruikt ze in  
de tuin. Die gedachte kunt u ook uitbreiden 
naar de plantkeuze, de manier van aanplanten 
en het onderhoud van uw tuin.
Bovengronds maken vaste planten immers ie-
der jaar een volledige cyclus door van ontlui-
ken, groeien, bloeien, afsterven en verteren tot 
omzetten in nieuwe humus en voedingsstoffen.  
Vaste planten zijn dus echte kringloopplanten.
Wie vaste planten toepast, haalt meer uit de 
biologische kringloop.
In deze folder focussen we op aanplant en on-
derhoud van vaste planten.

Andere folders verschenen in deze reeks:
• Hoe kiest u vaste planten voor de kringlooptuin?
• Thuiscomposteren in compostbakken
• Thuiscomposteren in het compostvat
• Mulch in de kringlooptuin
• Bodembedekkers
• Gazon
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Vergemakkelijk het composteringsproces: verklein groen en 
bruin materiaal met grasmaaier of hakselaar.



Bereid de bodem voor en 
ebr i  om o
ste pl nten li en ren op de el de plek  e oor-

ereiding n de odem erdient d rom de nodige 
nd cht  M k de grond een sp de diep los  er i der 

ortelonkruiden en ge ruik compost  erk per ier-
k nte meter  tot  liter compost in  liter per m  is 
een l g n  cm compost o er een opper l kte n 

 m  Compost er etert de structuur n de odem  
s muleert het odemle en en houdt ls een spons het 
ocht st  oedingssto en komen geleideli k ri  en de 

pl nten sl n m kkeli ker n

W nneer en oe n n en

npl nten doet u est n septem er tot pril  l nt 
niet i  orst o  op l te n e grond  

t de pot es oor het pl nten gedurende en mi-
nuten ater opnemen  s de grond erg droog  ul de 
plantput es dan eerst een t eetal keer met ater   
Voor de meeste planten geldt dat de plantdiepte 

est geli k is aan de e an de pot  o  een cen me-

ter dieper  ek de o enkant an de kluit a  met een 
cen meter grond o  compost ter escherming tegen 
uitdrogen  ruk de grond rondom goed aan met de 
hand en gee  in het egin minstens  keer per dag 
oldoende ater

Onkruid vermijden en verwijderen

edere tuingrond e at een oorraad onkruid aden  
anneer u de aanplant en de odem erstoort  egin-

nen e te kiemen en neemt het onkruid spontaan de 
ri e ruimte in tussen u  nieu e planten

Met enkele een oudige maatregelen kunt u dit oor-
komen  

 Ver i der i  het oor ereiden an de odem s s-
tema sch de onkruid ortels  eker i  hardnekkige 

ortel onkruiden oals k eekgras  haag inde en 
e en lad  

 cho el i  droog eer de prille onkruidplant es en 
laat e ter plaatse drogen en erteren  m kieming 
an onkruid aad te oorkomen  rengt u er olgens 

een odem edekking aan an houtsnippers  her st-
laderen  compost o  een dun laag e ga onmaaisel  

 aarmate de aste planten erder uitgroeien  elem-
meren hun bladeren de onkruidgroei en moet u nog 
slechts een paar keer per aar op onkruid controleren  

w uin  een woonk mer w r 
oe en overbodi  i

Ruim de bladeren en andere plantenresten die op de 
bodem an u  border belanden  niet meteen  op  
maar laat e liggen als een mulchlaag  eem in de 
omer eens een ki k e onder die laag en u ult mer-

ken dat de bodem er och g bli  kruimelig ordt 
en ol le en it  o endien remt de e mulchlaag in 
het oor aar de ont ikkeling an onkruid  s inters  
beschermt e de planten ortels  tegen orst  i ige 

ind en striemende regen  n anneer de mulch 
olledig erteerd is  gee  de e oedsel terug aan de 

plant  e kringloop is rond
e grootste sier aarde hebben on e aste planten 

uiteraard in het oor aar en de omer  un droge 
stengels en ruchten hebben echter ook in her st o  

inter hun nut b  als erbli plaats oor insecten  
oedsel oor ogels  spelen an het onlicht in de 

dau druppels 

Een dosis compost kan wonderen doen

Bij het planten de grond stevig aandrukken Mulchen om onkruid te vermijden De winter- en herfst’sfeer’ van vaste planten
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Iedere tuingrond bevat een voorraad onkruidzaden 
en kleine wortelresten. Wanneer u de aanplant en de 
bodem verstoort, begin nen deze te kiemen en uit te 
lopen, en neemt het onkruid spontaan de vrije ruimte 
in tussen uw nieuwe planten. Met enkele eenvoudige 
maatregelen kunt u dit voorkomen.

•   Verwijder bij het voorbereiden van de bodem sys-
tematisch de onkruidwortels, zeker bij hardnekkige 
‘wortel’onkruiden zoals kweekgras, haagwinde, ge-
hoornde klaverzuring en zevenblad.


