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Meer halen uit de biologische kringloop

Hoe kiest u vaste planten 
voor de kringlooptuin?
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Wie in zijn tuin één of meer kringlooptechnieken toepast, heeft 
een kringlooptuin. Groot of klein, strak of spontaan, bloemenri-
jk of grasrijk, elke tuin kan een kringlooptuin zijn. Composteren, 
snoeihout omtoveren tot vlechtwerk, mulchen... Het zijn allemaal 
kringlooptechnieken. U voorkomt tuinresten of u hergebruikt ze in 
de tuin. Op die manier haalt u meer uit de biologische kringloop. 
Die gedachte kunt u ook uitbreiden naar de plantkeuze, de manier 
van aanplanten en het onderhoud. In deze folder focussen we op 
de keuze van vaste planten.

Andere folders verschenen in deze reeks:
• Hoe verzorgt u vaste planten in de kringlooptuin?
• Thuiscomposteren in compostbakken
• Thuiscomposteren in het compostvat
• Mulch in de kringlooptuin
• Bodembedekkers
...

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

‘Plant zeker ... én vast’. 

co

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

 oor u  keu e n te p ssen n de speci eke 
omst ndigheden n de plek r de ste pl n-
ten moeten komen - en niet omgekeerd - erkri gt 
u het este result t  

 Vaste planten hebben meestal een uitgespro-
ken oorkeur oor schadu  hal schadu  o  on  

roei  bloei en bladkleur kunnen erg erschillen 
naargelang e in de on o  in de hal schadu  
staan  lanten met grote bladeren  ook al i n e 
diep ingesneden en erdeeld oals een arenblad  
i n meestal schadu planten  lanten met kleine  

smalle bladeren i n meestal onnekloppers  ri s-
bladige planten i n haast al d onlie ebbers  

 Vaste planten stellen bepaalde eisen aan de bo-
dem  oe el de meest courante aste planten het 
uitstekend doen op humusri ke  ochthoudende 
bodem  i n er oor ieder bodemt pe heel mooie 
en bi ondere soorten te inden  

Om te eten o  een bepaalde aste plant eerder 
houdt an och ge o  droge omstandigheden en beter 
gedi t in are o  in lichte grond  in de hal schadu  
o  on  gaat u best op oek in een boek o  op internet  
Op laco be indt u een aantal links die u bi  die 
keu e ullen helpen

Schaduwrijk, drassig, rotsig, zandig, …; 
er bestaat een plant voor elk milieu
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Andere folders verschenen in deze reeks:

• Hoe verzorgt u vaste planten in de kringlooptuin?
• Thuiscomposteren in compostbakken
• Thuiscomposteren in het compostvat
• Mulch in de kringlooptuin
• Bodembedekkers
• Gazon

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... Het zijn allemaal kringlooptechnie- 
ken. U voorkomt tuinresten of u hergebruikt ze 
in de tuin. Op die manier haalt u meer uit de 
biologische kringloop.
Die gedachte kunt u ook uitbreiden naar de 
plantkeuze, de manier van aanplanten en het 
onderhoud.

In deze folder focussen we op de keuze van  
vaste planten.
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oor de enorme aria e aan blad ormen en -kleuren  
bloei i e  - ds p en kleur i n aste planten ongeloo -
li k populair bi  tuinlie ebbers  et reusach ge aanbod 
maakt de keu e er natuurli k niet makkeli k op    kunt 
ich bi  aanschaf laten leiden door enkele kringloopspe-

ci eke eigenschappen
 e hoogte  arieert sterk an soort tot soort en 

hangt ook af an bodem en standplaats  ls alter-
na ef oor ga on denken e natuurli k ooral aan 
ri  lage bodembedekkers  e e i n ook geschikt 

in combina e met een struik of een hoge solitaire 
aste plant  oge planten ge en doorgaans meer 

tuinresten
 et blad  sommige aste planten erlie en hun 

blad  andere i n bladhoudend  orre bladeren an 
aste planten ormen een natuurli ke mulchlaag  

 roei  er i n planten die de bodem geleideli k be-
dekken met behulp an lange  bo engronds krui-
pende stengels; andere groeien uit tot forse plan-
ten of tot ma en  ommige koloniseren de bodem 
ondergronds met hun ortels  

L
  

 ilt natuurli k dat de nieu e planten goed tot hun 
recht komen en onderling combineerbaar i n  ou 
daarom met het olgende rekening

 e ortel is belangri ker dan het blad  Vaste plan-
ten hebben bi  aankoop aak amper loof  en ge-
onde ortel met enkele krach ge groeipunten is 

belangri ker dan eel blad  aat u niet errassen 
door de afme ngen die de plant kan aannemen  

a te rade op internet  in een goed boek  bi  het 
lokale tuincentrum … én check steeds de informa-

e op het plantenlabel
 lant al d in func e an de beschikbare plaats  

lant geen soorten die na t ee of drie aar o 
breed en hoog  orden dat u e oortdurend 
moet inperken met de spade of snoeischaar  

 Kies oor de gulden midden eg  oe dichter u 
aanplant  des te sneller de bodem is dichtgegroeid  

aardoor u minder moet ieden  Maar u al dan 
el iets lugger moeten scheuren en erplanten  
lant daarom niet te dicht

n ieder tuincentrum  bi  erschillende asteplanten-
k ekeri en en in iedere tuin kunt u aste planten inden  
Kiest u de aste planten niet alleen op basis an bloei en 
bladkleur  maar houdt u ook rekening met hun groo e 
en speci eke eisen  dan al u er lang ple ier aan bele en  

n tegenstelling tot een- en t ee arigen bli en aste 
planten aren op de elfde plaats staan  e meeste aste 
planten i n kruidach g  sommige ster en in de inter 
bo engronds af en errassen u iedere lente opnieu  
met frisgroene bladeren en mooie bloemen  at e niet 
ieder aar moeten aangeplant orden  maakt hen o ge-
liefd bi  tuinlie ebbers  

o engronds maken aste planten ieder aar een ol-
ledige kringloop door an ontluiken  groeien  bloeien  
afster en en erteren tot om e en in nieu e humus en 
oedingssto en  eel at aste planten bedekken de 

bodem het hele aar door  at cre ert een och ge don-
kere leefruimte oor bodemdiert es die ich i den aan 
de a raak an afgestor en blad en o oor humus or-
ming en betere oedselopname an de planten orgen

Snel de bodem bedekkend, 
nauwelijks onkruid, visueel interessant

Plantenlabels heb je in diverse maten en vormen

Vaste planten in het tuincentrum

Lange, bovengronds kruipende stengels

a en vormend

Lange ondergrondse uitlopers
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