
 
 
Tips voor de aanleg en onderhoud van een plantvak 
 

 

U heeft een plantvak of border aangelegd met vaste planten en eventueel heesters en opgaande 

struiken. Hieronder geven wij u enkele tips voor de aanplant en het onderhoud van deze plantvakken. 

 

Voordat u aan de slag gaat… 

 

- Bekijk eerst hoeveel planten van elk soort per vak u nodig heeft. Gemiddeld houden wij voor 

vaste planten 7 stuks per m2 aan. Er zijn uitzonderingen zoals Geranium ‘Rozanne’ of 

Persicaria amplexicaulis. Deze groeien erg in de breedte waardoor 2 stuks per m2 ook 

voldoende zijn. (Meer informatie per soort vindt u op internet, bijv. in de planten-encyclopedie 

van de Tuinen van Appeltern.) 

- Bekijk hoeveel budget beschikbaar is voor de aanschaf van beplanting. Soms is een budget 

niet toereikend. Dan zou u ook de keuze kunnen maken niet alle planten in het eerste jaar aan 

te schaffen maar vanaf het tweede jaar/groeiseizoen de planten te delen (we noemen dat 

scheuren) en de nog kale plekken daarmee weer aan te vullen. 

 

Aanleg beplanting 

 

Indeling plantvak  

- Bepaal eerst in het vak de locatie van alle planten. Dat kun je doen door de planten in hun pot 

eerst los boven op de zwarte grond te plaatsen en waar nodig te schuiven. Houd hierbij deze 

volgorde aan: 

o de solitaire/vrijstaande (vaak grotere planten), 

o de planten in de kern/midden van het vak, 

o de soorten voor de rand.  

- Zorg ervoor dat de vaste planten zoveel mogelijk in een driehoeksverband geplaatst worden. 

Dit zorgt voor een goed sluitende beplanting, met name langs de rand is dit belangrijk. 

Voorkom grotere gaten tussen de beplanting. 

Zie hieronder een voorbeeld. 

 
 

- Houd tussen de buitenste rij beplanting en de rand van het plantvak circa 20-25cm afstand aan 

bij het planten. Dit is de ruimte die de planten nodig hebben om uit te groeien. Bij breed 

uitgroeiende soorten zoals bijv. Geranium ‘Rozanne’ of Nepeta kunt u beter 30-35cm 

aanhouden, anders groeien ze gauw over de rand van het vak heen. 

 

Aanplant 

- Zorg ervoor dat de aarde in de potjes van het plantgoed goed vochtig is. 

- Maak kleine plantgaten waar u de plantjes wilt planten. Maak deze ook vochtig en zet de plant 

er in. 

- Vul aarde rondom de plant aan en druk alles goed aan. De grond mag niet te los blijven. 
 



Toevoegen bloembollen 
- Voor het aanzicht van een plantvak is het een aanwinst om naast de vaste planten en heesters 

ook bloembollen toe te voegen. Deze zorgen voor veel bloei in het vroege voorjaar, tot in mei. 
- Een mooie verdeling van bloeitijden is bijvoorbeeld een samenstelling van sneeuwklokjes, 

narcissen, tulpen en sieruien. (bloeitijd zoals deze volgorde) 
- Plant de bloembollen tussen de vaste planten in het najaar. 
- Advies: gebruik van de sieruien de Allium ‘Purple Sensation’. Deze geeft een mooie kleur en 

hoogte aan de border. 
 

Onderhoud beplanting 

 

Vaste planten: 

- Vaste planten zijn meestal bladverliezende planten. De planten trekken in het najaar hun 

energie uit de stengels en bladeren terug en laten de overige delen afsterven. 

- Verwijder de afgestorven delen in het najaar of winter. Knip ze vlak boven de grond af. Bij 

sommige soorten kun je ze ook makkelijk eraf trekken of de oude stengels afbreken. 

- Voor de natuur én voor het beeld is het beter om de afgestorven delen en het blad pas vlak 

voor het voorjaar te verwijderen, bijv. in februari.  

Soorten als Sedum, en diverse siergrassen geven juist in de winter een fraai beeld aan de 

border! Laat ze daarom nog even staan. 

- De vaste planten zullen met de jaren breder worden. Daarom moet eens in de paar jaar de 

plant uitgedund of verkleind worden (wij noemen dat scheuren). Afhankelijk van de groeiwijze 

van de plant kun je langs de randen stukken afsteken met een schep of spade of de planten 

uitgraven en uit elkaar trekken. Daarna zet je een deel van de gescheurde plant weer terug in 

de grond. De verwijderde delen (met wortel) zijn in principe nieuwe stekjes om elders te 

planten of weg te geven.  

 

Heesters  

- Heesters zijn houtige gewassen. Zij dienen daarom regelmatig geknipt te worden, anders 

worden ze steeds groter en worden ze kaal aan de onderkant. 

- Denk hierbij bijv. aan lavendel (Lavandula). Deze moet elk jaar 2 keer teruggeknipt worden, 

met name eind maart/begin april, tot aan de onderste jonge scheuten, en na de bloei in 

september. Deze tweede snoei houdt de plant in vorm. 

 

Opgaande struiken 

- Soms staan er ook opgaande struiken in een plantvak. Deze hoeven niet altijd jaarlijks 

gesnoeid te worden. De snoei bepaalt de groeirichting of de vorm van de struik. Zo kunt u door 

gerichte snoei bijvoorbeeld een struik smal houden aan bepaalde zijden en juist omhoog laten 

groeien. 

- Er zijn wel struiken die elk jaar geknipt moeten worden, zoals bijv. de vlinderstruik (Buddleja). 

Het eenjarige lot knipt u af en de struik loopt dan gedurende het jaar weer uit en maakt 

bloemen aan. Deze snoei lijkt rigoureus maar het houdt de struik in vorm en zorgt voor bloei 

 

Bemesting 

- Na enige tijd kunt u na behoefte de beplanting bemesten. Dit is echter niet gauw nodig als bij 

de aanleg goede voedzame grond wordt toegepast. 

 

 

 


