Vaste planten in de kringlooptuin
Vaste planten moeten niet ieder jaar aangeplant worden en maken jaarlijks een hele kringloop van groeien,
bloeien en afsterven door. Vaste planten zijn geliefd bij tuinliefhebbers.
Maar vaste planten hebben zo hun specifieke eisen …

Hou bij aanbod en keuze rekening met:
Groei:
Sommige vaste planten breiden uit via lange kruipende stengels, andere via
‘matten’ of met ondergrondse uitlopers.

Omgeving:
Kies in functie van de specifieke omstandigheden van de finale standplaats - en niet omgekeerd.
Hoogte:
Lage bodembedekkers zijn een mooi
gazonalternatief.

Lichtinval:
Meestal een uitgesproken voorkeur
voor schaduw, halfschaduw of zon.
Groei, bloei en bladkleur kunnen
erg verschillen naargelang de standplaats.

Blad:
Bladhoudende planten bedekken de
bodem en remmen onkruidgroei,
bladverliezende planten geven daarbij ook een natuurlijke mulchlaag.

Bodem:
Voor ieder bodemtype zijn er mooie
soorten.
Wortel:
Een gezonde, krachtige wortel is bij
aankoop belangrijker dan veel blad.
Ruimte:
Hoe dichter u plant, des te sneller de
bodem dichtgroeit; hoe meer open
u plant, des te minder onderhoudsresten. Kies de gulden middenweg!

Hou bij aanplant en onderhoud rekening met:
Compost gebruiken:
Maak de grond diep los, verwijder
wortelonkruiden, gebruik 20 l/m²
compost. Compost verbetert bodemstructuur, stimuleert bodemleven,
houdt het bodemvocht beter vast, en
levert de voedingsstoffen pas wanneer de plant ze écht nodig heeft.

Onkruid:
Vaste planten belemmeren na enkele jaren met hun bladeren de onkruidgroei. Schoffel in tussentijd de
onkruidplantjes weg.

Juiste plantmoment:
Van september tot april. Zorg dat de
wortelkluit voldoende nat is. Plant
niet te diep. Druk de grond aan met
de hand. Geef in het begin 1 keer per
dag voldoende water.
Onderhoud:
Ruim de bladeren en andere plantenresten niet (meteen) op. Droge stengels en vruchten hebben, ook in herfst
of winter, hun nut (vogelvoedsel, insectenschuilplaats, gewoon mooi …)

Composteren:
De zachte bladeren en de stevige
bloemstengels zijn resp. ‘groen’ en
‘bruin’ materiaal voor uw compost.
En met rijpe compost kunt u opnieuw
aan de slag. Zo is de kringloop rond.

Welke vaste plant kiest u als kringlooptuinier?

Surf naar www.vlaco.be voor folders en brochures.
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