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 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 ieder jaar een volledige cyclus door van ontluiken, groeien, bloeien, afsterven en verteren tot
omzetten in nieuwe humus en voedingsstoffen.
Vaste planten zijn dus echte kringloopplanten.
In deze folder focussen we op aanplant en onderhoud van vaste planten.

Het verkleinen van groen en bruin materiaal
vergemakkelijkt het composteringsproces.

Composteer
De resten van vaste planten zijn uitstekend compostmateriaal. Zowel de groene bladeren en stengels die u
in de zomer wegneemt als de afgestorven delen die u
in de herfst of in de lente verwijdert, komen van pas.
Bij het bereiden van compost streven we er naar om
vochtige, voedselrijke ‘groene’ materialen af te wisselen en te vermengen met droger, structuurrijk ‘bruin’
materiaal. Bij vaste planten zijn dat respectievelijk de
zachte bladeren en de stevige bloemstengels.
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.

Verschenen in deze reeks:
• Hoe kiest u vaste planten voor 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

v.u.: Vlaco vzw, Luc Vanacker, voorzitter
Kan. De Deckerstraat 37, 2800 MECHELEN
tel 015 451 370 - fax 015 218 335 - www.vlaco.be

Vlaamse Compostorganisatie vzw

Hoe verzorgt u vaste
planten in de kringlooptuin?
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ter dieper. Dek de bovenkant van de kluit af met een
centimeter grond of compost ter bescherming tegen
uitdrogen. Druk de grond rondom goed aan met de
hand en geef in het begin minstens 1 keer per dag
voldoende water.
Een dosis compost kan wonderen doen

Onkruid vermijden en verwijderen

Bereid de bodem voor en
gebruik compost

Iedere tuingrond bevat een voorraad onkruidzaden.
Wanneer u de aanplant en de bodem verstoort, beginnen ze te kiemen en neemt het onkruid spontaan de
vrije ruimte in tussen uw nieuwe planten.
Met enkele eenvoudige maatregelen kunt u dit voorkomen.

Vaste planten blijven jaren op dezelfde plek. De voorbereiding van de bodem verdient daarom de nodige
aandacht. Maak de grond een spade diep los, verwijder
wortelonkruiden en gebruik compost. Werk per vierkante meter 4 tot 20 liter compost in (20 liter per m² is
een laag van 2 cm compost over een oppervlakte van
1 m²). Compost verbetert de structuur van de bodem,
stimuleert het bodemleven en houdt als een spons het
vocht vast. Voedingsstoffen komen geleidelijk vrij en de
planten slaan makkelijker aan.

Wanneer en hoe aanplanten?
Aanplanten doet u best van september tot april. Plant
niet bij vorst of op al te natte grond.
Laat de potjes voor het planten gedurende tien minuten water opnemen. Is de grond erg droog, vul de
plantputjes dan eerst een tweetal keer met water.
Voor de meeste planten geldt dat de plantdiepte
best gelijk is aan deze van de pot, of een centimeBij het planten de grond stevig aandrukken

• Verwijder bij het voorbereiden van de bodem systematisch de onkruidwortels, zeker bij hardnekkige
‘wortel’onkruiden zoals kweekgras, haagwinde en
zevenblad.
• Schoffel bij droog weer de prille onkruidplantjes en
laat ze ter plaatse drogen en verteren. Om kieming
van onkruidzaad te voorkomen, brengt u vervolgens
een bodembedekking aan van houtsnippers, herfstbladeren, compost of een dun laagje gazonmaaisel.
• Naarmate de vaste planten verder uitgroeien, belemmeren hun bladeren de onkruidgroei en moet u nog
slechts een paar keer per jaar op onkruid controleren.

Mulchen om onkruid te vermijden

Uw tuin: een woonkamer waar
poetsen overbodig is!
Ruim de bladeren en andere plantenresten die op de
bodem van uw border belanden, niet (meteen) op,
maar laat ze liggen als een mulchlaag. Neem in de
zomer eens een kijkje onder die laag en u zult merken dat de bodem er vochtig blijft, kruimelig wordt
en vol leven zit. Bovendien remt deze mulchlaag in
het voorjaar de ontwikkeling van onkruid. ‘s Winters
beschermt ze de planten(wortels) tegen vorst, ijzige
wind en striemende regen. En wanneer de mulch
volledig verteerd is, geeft deze voedsel terug aan de
plant. De kringloop is rond.
De grootste sierwaarde hebben onze vaste planten
uiteraard in het voorjaar en de zomer. Hun droge
stengels en vruchten hebben echter ook in herfst of
winter hun nut (bv. als verblijfplaats voor insecten,
voedsel voor vogels, spelen van het zonlicht in de
dauwdruppels …).
De winter- en herfst’sfeer’ van vaste planten

