Overzicht goede vaste planten voor openbaar groen:
Handhaaf een hoge plantdichtheid bij vaste planten 8-15 stuks per m2! Meestal geleverd in P9 of 2 tot
4-liter pot.
Bladverliezende vaste planten kunnen worden gebruikt als ze maar vroeg genoeg in het voorjaar terug
bovenkomen! De tijd dat ze weg zijn mag er ook geen onkruid groeien! Hosta's bijvoorbeeld zitten te lang
onder de grond en kunnen in het voorjaar overwoekerd worden.
We kunnen enkel gebruik maken van vaste planten die niet om de twee à drie jaar verjongd moeten
worden! Hierdoor wordt het assortiment plots veel nauwer!
De verzorging van de bladverliezende vaste planten is vrij makkelijk. Rij er vroeg in het voorjaar met de
grasmachine (hoogste stand, 10 cm) over! Klaar is kees. De groenblijvers vragen helemaal geen onderhoud
buiten hier en daar wat fatsoeneren.

Pachysandra terminalis: Dé groen blijvende bodembedekker met ondergrondse uitlopers voor
halfschaduw en schaduwrijke plaatsen. Hier behoudt hij zijn intens groene kleur! Een topper die
voor grote oppervlakten gebruikt kan worden.
Vinca minor en major + variëteiten: maagdenpalm is een veelvuldig gebruikte bodembedekker
in privé tuinen. Voor gebruik in openbaar groen is het toch niet de beste naar groei en
onkruikonderdrukking toe.
Aegopodium podagraria 'Variegata': Gebruik enkel deze gepanacheerde vorm! De gewone
groene soort is een woekerend en een niet te verwijderen onkruid! Gebruik A. p. >Variegata= om
omvangrijke, donkere hoeken op te lichten.
Alchemilla mollis: Vrouwenmantel is bekend. Deze compact groeiende plant met waaiervormige,
decoratieve bladeren is een zeer sterke borderplant die de bodem netjes afsluit. Hij wordt niet door
de konijnen gevreten!
Geranium cantabrigiense 'Biokovo' + 'Cambridge'
Geranium macrorrhyzum en variëteiten: Een forse, aromatische bodembedekkende soort met
ondergrondse uitlopers. Geranium doet het zelfs in arme grond zeer goed.
Waldsteinia ternata
Waldsteina geoides: Goed, beter, best! Schitterend voor half schaduw en schaduw. Zelfs in de zon
trekt hij zijn plan! Van april tot juni is hij dan nog gekleed met gele, schotelvormige bloempjes.
Fragaria chiloensis: Zeer mooie, glanzende, groene, bladhoudende, sterk uitbreidende
bodembedekker.

Fragaria 'Pink Panda': zie voorgaande maar bladverliezend.
Fragaria vesca: een bladverliezend bosaardbeitje.
Lysimachia punctata: Deze puntwedereik met in kransen staande , eironde tot langwerpige
bladeren bloeit met gele bloempjes in de oksels van de bladeren. Een ouderwetse maar
oerdegelijke plant. Met behulp van ondergrondse wortelstokken zet hij zich verder.
Symphytum grandiflorum: een sterk voortzettende bodembedekker met een sterk >natuurlijk=
karakter. Gebruik hem enkel dan ook op zulke plaatsen.
Tiarella cordifolia: een half wintergroene bodembedekker voor schaduwrijke, frisse plaatsen.
Wel een plant waard de taxuskever verzot op is.
Bergenia cordifolia: waarom kan onze schoenlappersplant geen dienst doen als
onkruidonderdrukker? Deze solide, groen blijvende vaste plant met zijn grote, platte, groene,
glanzende bladeren heeft er het perfecte figuur voor. Sterk en weinig selectief wat betreft
standplaats.
Glechoma hederacea
Heucherella tiarelloides: kruising tussen Tiarella en Heuchera. Allebei staan ze als goede
bodembedekkers beschreven. De kruising van de twee moet dus eveneens de moeite lonen.
Heuchera micrantha 'Palace Purple': deze prachtige, expressieve, betrouwbare vaste plant met
de decoratieve, donkerpaarse bladeren stelt zelden teleur. Plant hem in niet al te grote groepen.
Lamiastrum galeobdolon 'Florentinum': een dovenetel met sterk woekerend karakter en wit
gepanacheerde bladeren. Ideaal voor het bedekken van ruimere oppervlakten onder bomen.
Lamium maculatum 'Shell Pink' + 'Roseum' + 'Beacon Silver': als voorgaande maar telkens
met andere blad- en of bloemkleur.
Tellima grandiflora: Een bladhoudende bodembedekker die zich goed thuis voelt op
beschaduwde plaatsen. De rozetvormende bladeren zijn groen. In het voorjaar verschijnen er
trossen van kleine, groene, ietwat rood getinte bladeren.
Tellima grandiflora 'Rubra': als voorgaande maar roodachtig van blad.
Helianthus atrorubens: nostalgie is wat deze onvermoeibare, echte 'zonne'-plant uitstraalt. Zijn
berucht woekerend karakter maakt dat hij ook goed kan gebruikt worden voor het vullen van geen
te grote oppervlakten. Als gele blikvanger tussen een bodembedekker is Helianthus zeker ook niet
mis!
Hemerocallis in diverse variëteiten: een solide, betrouwbare vaste plant met lancetvormige,
lange, groene, opgerichte bladeren. Daglelies worden op dezelfde standplaats alleen maar mooier.
De vele trompetvormige bloemen verschijnen van juli tot september. Konijnen lusten geen
Hemerocallis. Schitterend voor het opvullen van kleinere ruimten.
Rudbeckia fulgida 'Goldsturm': weer een geel lichtpunt, deze zonnehoed. Ze zijn weinig
kieskeurig wat betreft grond, wel zon! Een keiharde soort die zich vlug en snel veder zet. Er zijn
weinig vaste planten die zo lang bloeien.

Sedum spectabile 'Briljant': overbekend vetkruid met grijze, dikke, leerachtige bladeren en
vooral de prachtige, vlakke schermen van donker lilaroze bloemen. Bijen en vlinders zijn er verzot
op. Voor kleinere plekken schitterend. Mooi wintersilhouet dat stevig blijft. Een dak van sneeuw
brengt hem niet aan het wankelen. Dicht genoeg planten. (zie foto bovenaan deze pagina)
Sedum 'Herbstfreude': deze hemelsleutel heeft dezelfde kenmerken als voorgaande enkel met
purperrode bloemen.
Sedum 'Matrona': als voorgaande maar met vlezigroze kleur. Uitgeroepen tot millenniumplant.
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