Anaphalis triplinervis

Elf vaste planten om de bodem
snel en mooi te bedekken
Consumenten willen een tuin die zo snel dichtgroeit met bodembedekkers dat onkruid nog
maar weinig kans krijgt. Er is een ruime keuze
aan laagblijvende vaste planten die dit kunnen.
Net als voor de andere planten in de tuin geldt:
zet de juiste plant op de juiste plaats, dat wil
zeggen in de zon, halfschaduw of schaduw
en in de juiste grondsoort. De kunst is om
combinaties te vinden die de tuin jaarrond een
aantrekkelijke basis geven.
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We vroegen ontwerper Frank Groeneweg van Vasteplantenkwekerij Griffioen Wassenaar en
Antoon Rijnbeek van de gelijknamige handelskwekerij wat zij vanuit hun invalshoek de mooiste en
geschiktste planten vinden om de klus te klaren. Frank Groeneweg weet als de beste hoe hij mooie
combinaties kan maken van vaste planten die elkaar aanvullen en opvolgen. Antoon Rijnbeek heeft
vooral zicht op wat hoveniers in de praktijk bij hem bestellen. Uit de voorkeuren van beiden is een
interessante top 11 samengesteld; het was té moeilijk kiezen om er een top 10 van te maken.

1. Geranium cantabrigiense
Standplaats:
Winterhardheid:
Hoogte: 		
Bloeitijd: 		
Bodem: 		

zon, halfschaduw
goed
20 – 40 cm
mei, juni, juli
elke goede tuingrond

De Nederlandse naam is ooievaarsbek.
Het is een kruising van Geranium
maccorrhizum met Geranium dalmaticum.
Afhankelijk van de variëteit bloeit deze ooievaarsbek met witte, lila of roze
bloemen. Deze vroegbloeiende, bodembedekkende geranium is op vele locaties toepasbaar,
onder andere langs de randen van plantvakken.
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4. Geranium macrorrhizum ‘Czakor’

Standplaats: 	zon, halfschaduw,
schaduw
Winterhardheid:
goed
Hoogte: 		
20 – 30 cm
Bloeitijd: 		
mei, juni, juli
Bodem: 		
elke goede tuingrond

2. Hemerocallis ‘Stella d’Oro’

3. Vinca major ‘Variegata’

Hemerocallis ‘Stella d’Oro’ is een goudgeel bloeiende, laagblijvende daglelie
met lange smalle bladeren. De geurende
bloemen bloeien – zoals de naam al zegt
– maar één dag, maar de planten bloeien
soms tot aan de eerste nachtvorst door. De
planten laten zich goed combineren met
andere vaste planten.

Een van de bekendste bodembedekkers. De
bonte grote maagdenpalm is een mooie wintergroene bodembedekker, die goed groeit
onder bomen en op andere schaduwrijke plekken. De naam ‘variegata’ verwijst naar de bonte
bladeren. Vanaf februari verschijnen de eerste
blauwe bloemen.

Standplaats:
Winterhardheid:
Hoogte: 		
Bloeitijd: 		
Bodem: 		

zon, halfschaduw
goed
30 – 40 cm
juni – september
elke goede tuingrond

Standplaats:
halfschaduw, schaduw
Winterhardheid:
redelijk tot goed
Hoogte: 		
30 cm
Bloeitijd: 		
februari – juni
Bodem:		elke goede tuingrond of
zanderige grond

Een sterke groenblijvende ooievaarsbek,
die te gebruiken is op moeilijke schaduw
rijke plekken en onder bomen. De donkerroze bloemen hebben een sterke aantrekkingskracht op bijen en vlinders. Door de
sterk geurende bladeren is het een
bijzondere bodembedekker.

6. Tiarella cordifolia

Standplaats:
halfschaduw, schaduw
Winterhardheid:
goed
Hoogte: 		
20 – 30 cm
Bloeitijd: 		
april, mei, juni
Bodem: 		
humusrijk,
		vochthoudend

5. Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’
Standplaats:
Winterhardheid:
Hoogte: 		
Bloeitijd: 		
Bodem: 		

halfschaduw, schaduw
goed
40 cm
april – juni
elke goede tuingrond

De Nederlandse naam voor deze plant is
schuimbloem. Deze half-groenblijvende
plant doet het goed onder bomen of
struiken. De planten bloeien kort met een
zee van witte tot crèmekleurige bloemetjes, die iets weg hebben van schuim. De
Latijnse naam dankt de plant aan de hartvormige voet van de bladeren.

Typisch voor het Kaukasisch vergeet-me-nietje is het behaarde blad en de veelal blauwe bloemen
in het vroege voorjaar. Ze gedijen het beste in redelijk vochtige grond. Brunnera’s staan bekend om
de verschillende soorten met prachtig getekende bladeren. ‘Jack Frost’ valt op door het fraaie zilvergrijs getekende blad, waardoor de plant het hele groeiseizoen aantrekkelijk is. Het is echt een plant
voor de halfschaduw tot schaduw.
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9. Alchemilla mollis

Standplaats:
zon, halfschaduw, schaduw
Winterhardheid:
redelijk tot goed
Hoogte:		
30 – 40 cm
Bloeitijd: 		
mei, juni, juli
Bodem: 		
elke goede tuingrond of
		zanderige grond

7. Phlox subulata

Standplaats: zon
Winterhardheid: goed
Hoogte: 10 – 15 cm
Bloeitijd: april, mei, juni
Bodem: goede tuingrond, niet te nat
Phlox subulata, ook wel kruipende vlambloem of kruipphlox genoemd, vormt vanaf
april/mei een mooi dicht bloemendek. Er
zijn verschillende variëteiten met lichtroze,
lilaroze of helder roze-rode
bloemen. Ook heel mooi in een rotstuin.
De bladeren zijn langwerpig.
De bloemen trekken veel vlinders aan.

8. Pachyphragma macrophyllum

Standplaats:
halfschaduw, schaduw
Winterhardheid:
goed
Hoogte:		
20 – 40 cm
Bloeitijd: 		
maart, april, mei
Bodem: 		elke goede tuingrond,
vochthoudend

Deze vrouwenmantel is bij veel tuinbezitters
favoriet. Het is een gemakkelijk dichtgroeiende
plant met gele bloemen die in veel borders toepasbaar is. Kenmerkend zijn de bijna behaarde
bladeren die bijna rond en gekarteld zijn. Na
een regenbui blijven de druppels als parels op
het blad liggen. Een dankbare plant die niet
snel uit de tuin zal verdwijnen.

Dit is eens iets anders dan Pachysandra terminalis. Deze schaduwplant kan op dezelfde
grondsoort groeien, maar heeft spierwitte bloemen die lijken op witte pinksterbloemen in het
vroege voorjaar. Deze snelgroeiende kruisbloemige komt uit de Kaukasus. Het grote ronde
groene blad ontspruit al vroeg in het voorjaar
en onderdrukt dan opkomend onkruid.

11.

Anaphalis triplinervis
Standplaats:
zon
Winterhardheid:
goed
Hoogte: 		
30 – 40 cm
Bloeitijd: 		juli, augustus,
		september
Bodem: 		vrij schrale droge
tuingrond

10.

Waldsteinia ternata
Standplaats:
zon, halfschaduw, schaduw
Winterhardheid:
goed
Hoogte: 		
10 – 20 cm
Bloeitijd:		
april, mei, juni
Bodem: 		
elke goede tuingrond
Waldsteinia ternata, ook wel goudaardbei genoemd, is een erg sterke plant met felgele
bloemen die grote oppervlakten snel kan laten dichtgroeien. Deze zeer winterharde,
zodevormende bodembedekker doet het goed in de halfschaduw of schaduw. Kan
incidenteel belopen worden. Is samen met Vinca de meest gebruikte bodembedekker.

Deze Siberische edelweiss kan best wat droogte hebben en bloeit vanaf juli met mooie witte
wolken. Het is een niet-veeleisende vaste plant,
die het ook goed doet als bodembedekker. De
plant heeft langwerpige groengrijze bladeren,
die aan de onderzijde wollig behaard zijn. De
plant zorgt voor een mooi grijs accent in de
tuin. De plant kan goed tegen zeewind.
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