GROEN OP ALLE VERDIEPINGEN

AANPLANTEN EN ONDERHOUDEN
1.
2.
3.

4.
5.

Bewerk de grond al in de winter. Krab de bodem los en verrijk met compost rond februari
Ontwerp een groencompositie die divers, samenhangend en het hele jaar
rond aantrekkelijk is
Denk na over de schikking van de planten volgens hun volwassen afmetingen. Laat voldoende tussenruimte zodat ze goed kunnen groeien en plaats
de grootste planten achteraan
Plant aan en geef water
Leg een mulchlaag om de bodem vochtig te houden

INSPIRATIE NODIG?

Sierui

Lenteroos

Pluimgipskruid

Kies bij de aankoop van je planten
voor groen dat zonder pesticiden
werd gekweekt en voldoende
ingeburgerd is. In tuincentra in
en rond Brussel vind je zeker wat
je zoekt.

Help de natuur een handje met geurende, kleurrijke
planten. Mettertijd hebben insecten en bloemen
een wederzijds aanpassingsvermogen ontwikkeld:
insecten pikken de door de bloem uitgestuurde UVsignalen op om de precieze locatie van de nectar
te vinden en ook hun zeer gevoelige reukzin helpt
hen daarbij.
Een handigheid die je kan helpen om je keuze te
maken in het tuincentrum, is om even te kijken
wat er rondom de planten gebeurt. Zie je bijen of
andere insecten op de bloemen, dan weet je dat
de plant in kwestie een geliefde voedselbron voor
bestuivende beestjes is.

Schoenlappersplant
Koninginnekruid

NATUURLIJKE BLOEMPERKEN
De combinatie van planten van verschillende kleuren en vormen zorgt voor
zeer decoratieve bloemperken. Ze zijn niet alleen een streling voor het oog
maar kunnen ook een waar toevluchtsoord voor de fauna in de stad worden.
Een bloemperk kan ingepast worden in de tuin, langs de oprit of aan de voordeur en zal geliefd zijn bij een grote verscheidenheid aan kleine dieren, op voorwaarde dat de planten zorgvuldig uitgekozen zijn. Geef de vele bestuivers die
in Brussel leven een warm welkom! Bied hen een waaier van mooie, voedselrijke bloemen aan.

EERST EVEN NADENKEN

Een aangepaste bodem
Als je wil dat de planten goed kunnen groeien en bloeien, moet je zorgen voor
een goede bodemkwaliteit. De beste oplossing is om de bodem vóór het aanplanten wat los te harken en te verrijken met compost. Voor een goed resultaat
moeten de vereisten van de uitgekozen planten passen bij de eigenschappen van de bodem. Win de nodige informatie in over de structuur, textuur en
samenstelling van de bodem zodat je de juiste planten kan kiezen. Om de
bodem zo vochtig mogelijk te houden, leg je best een mulchlaag van dode
bladeren, houtsnippers of zelfs onbewerkt karton.

Een aantrekkelijk bloemperk in alle seizoenen
Ook al bloeien de meeste bloemen uitbundig tijdens de lente en de zomer, toch
kunnen bepaalde planten ook in de herfst of de winter een weelderige bloei
kennen. Haal hier je voordeel uit en spreid de bloeiperiode van je bloemperk
over het hele jaar. Als je bovendien kiest voor inheemse, bijvriendelijke planten,
verschaf je de bestuivers over een lange periode de voedingsmiddelen die ze
nodig hebben.

Een harmonieus geheel

Een project van
met de steun van

Ooievaarsbek

Als je een samenhangend bloemperk wil dat mooi tot zijn recht komt, werk
dan volgens een thema dat past bij de plaatselijke omgeving. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor een bloemperk met schaduwen, met witte bloemen, met
bijzondere bladeren, enz. Onthoud dat je bloemperk voortdurend verandert en
met de tijd mee zal evolueren. Zelfs op één jaar tijd zal het er telkens anders
uitzien, vandaar het belang om je aanpak steeds weer aan te passen en het
ritme van de natuur te volgen.

(I)

PLANTEN KIEZEN
Elke soort heeft specifieke noden en daarom is een aangepaste locatie zo belangrijk. Voor een goed resultaat moet je je planten zorgvuldig uitkiezen: wat vereisen ze en wat verwacht jij? Er zijn tal van mogelijkheden, maar ga liefst voor inheemse, bijvriendelijke soorten
om de kleine, wilde fauna te ondersteunen. Plaats planten bij elkaar die samen goed gedijen en een mooi bloemperk kunnen vormen.
Enkele ideetjes:
NAAM
Sierui (I)
Allium obliquum, sphaerocephalon,
giganteum
Zilverschildzaad
Lobularia maritima

KLEUR

BEWATERING

Weining

Halfschaduw

Matig

Schaduw

Veel

HOOGTE

Bolgewas

60 – 100 cm

Maart tot
september

Decoratief

Eenjarig

40 cm

Juni tot oktober

Groenblijvend, bijvriendelijk, past zich
goed aan

Vast

70 cm

Mai à juin

Bijvriendelijk

Vast

120 cm

Juli

Snelle groeier, robuust

Vast

50 cm

Maart tot april

Groenblijvend, robuust, weinig zorg nodig

Rode zonnehoed
Echinacea purpurea

Vast

100 cm

Juli tot
september

Bij- en vogelvriendelijk, robuust

Koninginnekruid (I)
Eupatorium cannabinum

Vast

18 cm

Juli tot
september

Bijvriendelijk, robuust

Pluimgipskruid
Gypsophila paniculata

Vast

90 cm

Juni tot
september

Bijvriendelijk, weinig zorg nodig, lichte en
wolkachtige struik

Bolderik (I)
Agrostemma githago

Eenjarig

100 cm

Mei tot
augustus

Snelle groeier, landelijke stijl

Vast

60 - 30 cm

December tot
april

Groenblijvend, robuust

Heesterganzerik (I)
Potentila fruticosa

Vaste
heester

40 cm

Mei tot oktober

Bloeit lang, robuust

Hysop (I)
Hyssopus officinalis

Vast

60 cm

Juli tot
september

Groenblijvend, bijvriendelijk

Beemdkroon (I)
Knautia arvensis

Vast

60 cm

Juli tot
september

Semi-groenblijvend, bijvriendelijk, robuust,
geurend

Muhlenbergia capillaris
Muhlenbergia capillaris

Vast

100 cm

Juni tot oktober

Snelgroeiend gras, groenblijvend, robuust

Adderwortel (I)
Persicaria bistorta

Vast

80 cm

Juni tot juli

Semi-groenblijvend, robuust

Lenteroos, kerstroos (I)
Helleborus orientalis, niger

BLOEI

Zon

TYPE

Wilde akelei (I)
Aquilegia vulgaris
Ooievaarsbek (I)
Geranium endressii, phaeum,
pratens, sanguineu, etc
Schoenlappersplant
Bergenia cordifolia

STANDPLAATS

Inheems

KENMERKEN

