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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. 

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. 

Verschenen in deze reeks:

• Hoe verzorgt u vaste planten in de kringlooptuin?
• Mulch in de kringlooptuin

Meer info over ‘Vaste planten’:

• Composteren en Kringlooptuinieren 
 (Ivo Pauwels i.s.m. Vlaco vzw)
• Stappen naar een ecologische tuin (Velt)
 Thuis in eigen tuin (Landelijke Gilde-tuinreeks)
• bij uw lokale compostmeester

Hou rekening met de standplaats

• Door uw keuze aan te passen aan de specifieke 
omstandigheden van de plek waar de vaste plan-
ten moeten komen - en niet omgekeerd - verkrijgt 
u het beste resultaat. 

• Vaste planten hebben meestal een uitgespro-
ken voorkeur voor schaduw, halfschaduw of zon. 
Groei, bloei en bladkleur kunnen erg verschillen 
naargelang ze in de zon of in de (half)schaduw 
staan. Planten met grote bladeren, ook al zijn ze 
diep ingesneden en verdeeld zoals een varenblad, 
zijn meestal schaduwplanten. Planten met kleine, 
smalle bladeren zijn meestal zonnekloppers. Grijs-
bladige planten zijn haast altijd zonliefhebbers. 

• Vaste planten stellen bepaalde eisen aan de bo-
dem. Hoewel de meest courante vaste planten het 
uitstekend doen op humusrijke, vochthoudende 
bodem, zijn er voor ieder bodemtype heel mooie 
en bijzondere soorten te vinden. 

Om te weten of een bepaalde vaste plant eerder 
houdt van vochtige of droge omstandigheden en beter 
gedijt in zware of in lichte grond, in de (half)schaduw 
of zon, gaat u best op zoek in een boek of op internet. 
Op www.vlaco.be vindt u een aantal links die u bij die 
keuze zullen helpen.

Schaduwrijk, drassig, rotsig, zandig, …; 
er bestaat een plant voor elk milieu
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Vaste planten zijn kringloopplanten Hoe kiest u vaste planten?

Door de enorme variatie aan bladvormen en -kleuren, 
bloeiwijze, -tijdstip en kleur zijn vaste planten ongeloof-
lijk populair bij tuinliefhebbers. Het reusachtige aanbod 
maakt de keuze er natuurlijk niet makkelijk op.  U kunt 
zich bij aanschaf laten leiden door enkele kringloopspe-
cifieke eigenschappen:
• De hoogte: varieert sterk van soort tot soort en 

hangt ook af van bodem en standplaats. Als alter-
natief voor gazon denken we natuurlijk vooral aan 
vrij lage bodembedekkers. Deze zijn ook geschikt 
in combinatie met een struik of een hoge solitaire 
vaste plant. Hoge planten geven doorgaans meer 
tuinresten.

• Het blad: sommige vaste planten verliezen hun 
blad, andere zijn bladhoudend. Dorre bladeren van 
vaste planten vormen een natuurlijke mulchlaag. 

• Groei: er zijn planten die de bodem geleidelijk be-
dekken met behulp van lange, bovengronds krui-
pende stengels; andere groeien uit tot forse plan-
ten of tot ‘matten’. Sommige koloniseren de bodem 
ondergronds met hun wortels. 

Let op groeikracht en plantdichtheid
  
U wilt natuurlijk dat de nieuwe planten goed tot hun 
recht komen en onderling combineerbaar zijn. Hou 
daarom met het volgende rekening:
• De wortel is belangrijker dan het blad. Vaste plan-

ten hebben bij aankoop vaak amper loof. Een ge-
zonde wortel met enkele krachtige groeipunten is 
belangrijker dan veel blad. Laat u niet verrassen 
door de afmetingen die de plant kan aannemen. 
Ga te rade op internet, in een goed boek, bij het 
lokale tuincentrum … én check steeds de informa-
tie op het plantenlabel.

• Plant altijd in functie van de beschikbare plaats. 
Plant geen soorten die na twee of drie jaar zo 
breed (en hoog) worden dat u ze voortdurend 
moet inperken met de spade of snoeischaar. 

• Kies voor de gulden middenweg. Hoe dichter u 
aanplant, des te sneller de bodem is dichtgegroeid, 
waardoor u minder moet wieden. Maar u zal dan 
wel iets vlugger moeten scheuren en verplanten. 
Plant daarom niet te dicht.

In ieder tuincentrum, bij verschillende vasteplanten-
kwekerijen en in iedere tuin kunt u vaste planten vinden. 
Kiest u de vaste planten niet alleen op basis van bloei en 
bladkleur, maar houdt u ook rekening met hun grootte 
en specifieke eisen, dan zal u er lang plezier aan beleven. 

In tegenstelling tot een- en tweejarigen blijven vaste 
planten jaren op dezelfde plaats staan. De meeste vaste 
planten zijn kruidachtig, sommige sterven in de winter 
bovengronds af en verrassen u iedere lente opnieuw 
met frisgroene bladeren en mooie bloemen. Dat ze niet 
ieder jaar moeten aangeplant worden, maakt hen zo ge-
liefd bij tuinliefhebbers. 
Bovengronds maken vaste planten ieder jaar een vol-
ledige kringloop door van ontluiken, groeien, bloeien, 
afsterven en verteren tot omzetten in nieuwe humus en 
voedingsstoffen. Heel wat vaste planten bedekken de 
bodem het hele jaar door. Dat creëert een vochtige don-
kere leefruimte voor bodemdiertjes die zich wijden aan 
de afbraak van afgestorven blad en zo voor humusvor-
ming en betere voedselopname van de planten zorgen.
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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

‘Matten’vormend

Lange ondergrondse uitlopers




