GROEN OP ALLE VERDIEPINGEN

AANPLANTEN EN ONDERHOUDEN
Maak je grond op basis van een mengsel van 2/3 potgrond en 1/3 compost.
Voor planten die niet graag te veel water verdragen, kan je 10% zand toevoegen. En je bent vertrokken!
1. Let erop dat er gaten onderaan de bak zitten zodat het water kan weglopen
2. Plaats de bak op de gewenste plaats uit de (hevige) wind
3. Leg eventueel geotextiel op de bodem, giet kleikogels en vervolgens wat
grond in de bak
4. Plaats je planten in de bak en vul aan met grond
5. Geef een flinke portie water
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Variatie aan vormen en kleuren

Geotextiel
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Goede drainage, goede wortelgroei,
licht en compact

Moeilijk te vinden

Viooltje

Goudsbloem

Blauwkussen

met de steun van

Er bestaan heel wat mogelijkheden om je balkon of vensterbank te bebloemen:
potten, bakken, schalen, kruiken, wijnkisten, ... Laat je keuze afhangen van
hoeveel plaats je hebt en welke planten je wil (hoe meer ruimte in je bak,
hoe beter de planten zich ontwikkelen), maar hou ook rekening met de
eigenschappen van elk materiaal.

Bloemen het hele jaar door
Let erop dat je de bloeiperiodes over alle seizoenen spreidt. Dat is niet alleen
mooier om te zien, je biedt zo ook meer voedsel aan bestuivende insecten
aan. Zo kan je bijvoorbeeld gaan voor bloembollen in de lente, bloeiende
vaste planten in de zomer en de herfst, enkele eenjarige bloemen voor een
opvallend effect en waarom geen kruiden om het nuttige aan het aangename
te koppelen?

De juiste plant op de juiste plaats

Munt

Een project van

EERST EVEN NADENKEN

Bakken in tal van vormen

Bederfelijk

Kunststof

Oost-Indische kers

Mooi of nuttig? Beide kan ook! Bloembakken zijn in eerste instantie een lust
voor het oog. Maar ze worden ook een plezier voor insecten als je kiest voor
bijvriendelijke planten. Plant dus eens geen pelargoniums (in de omgangstaal
“geraniums” genoemd) die de fauna niets aan voedsel - geen stuifmeel,
geen nectar, geen zaden - opleveren, maar wel bloembollen, vaste planten,
kruiden of groenten waar bestuivende insecten graag op afkomen. Zo helpen
bloembakken niet alleen de natuur een handje, maar maken ze je leefomgeving
ook kleurrijker en ronduit beter.

Waterdoorlatend
(‘s zomers vaker water geven)

Niet milieuvriendelijk, slechte
wortelgroei en gevoelig voor warmte

Om te weten of je voldoende water geeft en de grond
vochtig genoeg is, steek er even je vinger in:
1. Droge, stoffige vinger: de planten hebben water nodig!
2. Licht vochtige vinger: perfect! Goed gedaan!
3. Natte vinger: de planten hebben te veel water gekregen,
de wortels zouden kunnen gaan rotten. Geef wat minder
vaak water!

BLOEMBAKKEN VOL KLEUR EN SMAAK

Leg tijdens warme periodes een mulchlaag
rond je planten om het vocht op te
houden: stukjes karton, dode bladeren,
houtsnippers, etc. Snij voor een betere bloei
de uitgebloeide bloemen weg en leg in het
voor- of najaar wat compost op de grond of
verwerk die in het mengsel.

Hou zeker rekening met de standplaats van je planten. Plaats enkel planten in
de zon die goed tegen warmte en rechtstreekse blootstelling kunnen. Kruiden
zoals tijm en lavendel kunnen dit goed aan. In halfschaduw of schaduw
gedijen hondsdraf en munt heel goed want die houden van een frisse bodem
met weinig zonneschijn.

(I)

PLANTEN KIEZEN
Planten moeten voldoende plaats hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Je moet je bloembakken ook een goede plaats geven: uit
de wind en met de passende hoeveelheid zonneschijn. Verzorg je planten: geef ze regelmatig water maar niet te veel, wat extra compost
of natuurlijke meststof kan altijd welkom zijn als de plant dat nodig heeft. Enkele ideetjes:
NAAM
Blauwkussen
Aubrieta

TYPE

HOOGTE STANDPLAATS

BLOEI

KLEUR

BEWATERING

Inheems
Zon

Weining

Halfschaduw

Matig

Schaduw

Veel

KENMERKEN

Vast

< 15 cm

April tot juni

Vormt een mooi tapijt, zeer weinig zorg nodig, bloeit
uitbundig

Bernagie
Borago officinalis

Tweejarig

50 - 60 cm

Maart tot
november

Moestuinplant, specerij, bijvriendelijk

Oost-Indische kers
Tropaeolum majus

Tweejarig

15 - 40 cm

Mei tot oktober

Kruid, specerij

Vast

15 - 60 cm

Juni tot juli

Kruid, specerij, robuust

Eenjarig

30 - 40 cm

Juni tot
november

Bloeit uitbundig

Bosaardbei (I)
Fragaria vesca

Vast

15 - 45 cm

Mei tot
september

Eetbaar, fruitstruik

Jonquille
Narcissus jonquilla

Vast

15 - 60 cm

Februari tot
mei

Giftig bij inname, vroege bloeier voor insecten, bloeit
weelderig

Lavendel
Lavandula

Vast

30 - 50 cm

April tot
september

Zeer bijvriendelijk, eetbaar kruid

Hondsdraf (I)
Glechoma hederacea

Vast

15 - 30 cm

Maart tot juni

Eetbaar, kruipplant met geurende bloemen

Munt (I)
Mentha

Vast

30 - 50 cm

Juni tot
oktober

Eetbaar kruid

Tweejarig

15 - 45 cm

April tot juni

Bloeit uitbundig

Afrikaantje
Tagetes patula

Eenjarig

10 - 15 cm

Mei tot oktober

Bloeit uitbundig

Goudsbloem
Calendula officinalis

Eenjarig

30 - 40 cm

April tot
oktober

Kruid, specerij

Tijm
Thymus

Vast

5 - 20 cm

Maart tot
augustus

Bijvriendelijk, stoot heel wat insecten af, eetbaar kruid

Maarts viooltje (I)
Viola odorata

Vast

5 - 30 cm

Oktober tot juli

Robuust, specerij, kruid

Bieslook (I)
Allium schoenoprasum
Cosmea
Cosmos bipinnatus

Vergeet-mij-nietje (I)
Myosotis

