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voor de volle zon
Acaena microphylla ‘Kupferteppich’ Stekelnoot groenwit juni-aug roodbruin ja 10 Z/H 9

Alchemilla mollis Vrouwenmantel groengeel mei-sept groen nee 40 Z/H 5

Anaphalis triplinervis Siberische Edelweis wit juni-sept grijs viltig breder nee 30 Z 7

Aubrieta ‘Hamburger Stadtpark’ Randjesbloem mauve mei groen ja 10 Z 9

Campanula portenschlagiana Klokjesbloem paarsblauw juni-aug groen ja 15 Z/H 7

Erodium reichardii ‘Album’ Reigersbek wit mei-sept groen ja 5 Z 8

Fragaria vesca Sieraardbei wit mei-okt groen nee 10 Z/H 7

Geranium cantabrigiense ‘Biokovo’ Ooievaarsbek bleekroze juni-juli groen ja 20 Z/H 9

Geranium macrorrhizum ‘Spessart’ Ooievaarsbek lichtroze mei-juli groen ja 30 Z/H 5

Helianthemum ‘The Bride’ Zonneroosje wit met geel mei-sept grijs  ja 20 Z 7

Heuchera micrantha ‘Palace Purple’ Purperklokje donkerrood mei-juli paars ja 50 Z/H 9

Lavandula angustifolia ‘Munstead’ Lavendel paarsblauw juni-aug grijs viltig breder ja 50 Z 7

Lysimachia nummularia Wederik geel  mei-juli donkergroen ja 5 Z/H 7

Persicaria affinis ‘Darjeeling Red’ Duizendknoop rozerood juni-okt bleekgroen nee 20 Z/H 7

Salvia nemorosa ‘Ostfriesland’ Salie paarsblauw juni-aug groen nee 50 Z 9

Teucrium chamaedrys Gamander roze  juni-sept groen ja 30 Z/H 9

voor schaduwrijke plaatsen
Ajuga reptans ‘Atropurpurea’ Zenegroen blauw mei-juni bronsviolet ja 15 Z/H/S 9

Asarum europaeum Mansoor, Hazelwortel purperrood april-mei glimmend donkergroen ja 10 H/S 12

Brunnera macrophylla Kaukasisch Vergeet-mij-nietje blauw april-mei groen hartvormig nee 40 H/S 5

Epimedium youngianum ‘Niveum’ Elfenbloem zuiverwit april-mei groen nee 25 H/S 9

Lamium maculatum ‘White Nancy’ Siernetel wit april-juli witgrijs groen ja 20 Z/H/S 9

Liriope muscari ‘Ingwersen’ Zomer blauwdruifje purper  aug-sept groen ja 25 H/S 9

Omphalodes verna Amerikaans Vergeet-mij-nietje hemelsblauw - wit oog april-mei groen ja 15 H/S 9

Ophiopogon japonicus ‘Minor’ Slangebaard lilawit aug-sept groen ja 25 H/S 9

Pachysandra terminalis ‘Green Carpet’ Schaduwkruid wit maart-mei donkergroen ja 10 H/S 9

Tiarella wherryi Schuimbloem crèmewit mei-aug groen ja 30 H/S 9

Vinca minor Maagdenpalm helderblauw maart-april groen ja 20 Z/H/S 7

Waldsteinia ternata Goudaardbei geel april-mei groen ja 15 Z/H/S 7

voor op hellingen
Cotoneaster dammeri Dwergmispel roomwit mei donkergroen ja 15 Z/H 7

Hedera hibernica Ierse klimop nee geen donkergroen ja 15 Z/H/S 7

Lonicera nitida ‘Maigrun’ Kamperfoelie roomwit mei-juni groen ja 90 Z/H/S 6

Stephanandra incisa ‘Crispa’ Kransspirea roomwit mei-juni groen nee 60 Z/H 7

Symphoricarpos chenaultii ‘Hancock’ Sneeuwbes witroze mei-juni groen nee 60 Z/H 6
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Ben je het beu om steeds onkruid te wieden? 
Moet je teveel gras maaien? Of heb je een 
moeilijk plekje in je tuin (in de schaduw van  
bomen en struiken, de noordkant van een 
muur…)? Bodembedekkende planten passen 
perfect in het plaatje van de ‘onderhoudsvrien-
delijke tuin’! 

 Soorten en vormen
•	Wintergroene bodembedekkers zijn natuurlij-

ke onkruidbestrijders. Ze vormen een dicht bla-
derdek waar na enige tijd bijna geen licht meer 
doorheen komt zodat onkruid geen kans meer 
maakt.

•	Bladverliezende bodembedekkers hebben 
dan weer het voordeel dat ze vaak uitbundiger 
bloeien. 

 Hoe kies ik een bodembedekker?
•	 Kies	 de	 bodembedekker	 volgens	 de	 stand-

plaats: zon of schaduw, droge of vochtige 
grond...

•	Kies de bodembedekker naargelang de ge-
wenste hoogte. De meeste bodembedekkers 
zijn heel laag (tot 25 cm of lager), sommige gaan 
iets hoger (tot 50 cm en meer). 

•	Op hellingen kunnen bodembedekkers de ero-
sie vermijden. Hiervoor  zijn de sterkere soorten 
zoals klimop, dwergmispel of lonicera erg ge-
schikt.

•	Wees voorzichtig met het combineren van ver-
schillende soorten in één plantvak. De mooiste 
resultaten krijg je door grote vlakken van één 
soort te planten (minimum 4 m2 per soort).

• Gebruik een bodembedekker ook als onderbe-
planting voor bomen en opgaande struiken. In 
moderne, onderhoudsvriendelijke tuinen dienen 
bodembedekkers als beplanting van grote es-
thetische vakken.

 Hoe plant ik een bodembedekker?
•	Voor het planten de grond goed onkruidvrij ma-

ken, daarna diep omspitten en bodemverbete-
raar (Vivimus) inmengen. 

•	De planten gelijkmatig over de oppervlakte ver-
delen en even diep inplanten als de potdiepte.

•	Afhankelijk van de soort worden er 5 à 9 planten 
per m² voorzien. 

• Plant voldoende dicht om onkruid geen kans te 
geven.

•	Het gebruik van antiworteldoek is af te raden, 
uitgezonderd bij Lonicera en Cotoneaster. 

 Verzorging
•	Het is belangrijk om het perceel goed onkruid-

vrij te houden tot de bodembedekkers dichtge-
groeid zijn. 

•	 In het voorjaar kan je de grond verrijken door 
organische meststof te strooien. Liefst wanneer 
regen voorspelt wordt of zelf beregenen.

•	Sommige soorten verlangen één maal per jaar 
snoei om ze niet te groot te laten worden of om 
ze te verjongen.

 Tip
Plant bloembollen tussen de bodembedekkers. Dit 
geeft een verrassend effect in het voorjaar.
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