
EEN DEKENTJE  
VOOR JE TUIN

Waarom een bodembedekker?
   Minder onkruid, en dus minder werk.

  Gedaan met onkruidbestrijders, want die zijn niet 
goed voor je andere planten, de mens en het milieu.

  Goed alternatief voor gazon op plaatsen waar  
het slecht groeit of waar je niet loopt.

  Je hebt bodembedekkers in alle kleuren en geuren, 
met mooie bloemen en sierlijke vruchten of blaadjes.

 

 

 

Je bodembedekker onkruidvrij  
houden

BODEM- 
BEDEKKERS
De juiste plant op de  
juiste plaats.

Nog meer planten vind je in de plantenzoeker van Velt: 
BEWEEGT.VELT.BE/PLANTENZOEKER 
of bij jouw professionele plantenkweker natuurlijk.

WEL

1.  Kies voor strooisel-
lagen van fijn hak-
selhout. Het beperkt 
niet alleen de groei van 
onkruid, het beschermt 
ook tegen uitdroging.

2.  Is hakselhout geen 
optie? Kies dan voor 
biodegradeerbare 
doeken. Op hellingen 
bijvoorbeeld voor- 
komen ze dat de  
bodem wegspoelt.

NIET

Kies liever niet voor 
kunststof anti-wortel-
doeken. Het verhindert 
het dichtgroeien van je 
bodembedekker en is 
slecht voor de bodem.

LEVE DE TUIN. VOLOP GENIETEN 
VAN JOUW STUKJE GROEN
Ben jij één van de 86% Vlaams-Brabanders met  
een tuin? En is dat voor jou ook de plek bij uitstek 
om in te genieten? Of dwarsbomen vervelende 
tuinproblemen weleens dat plezier? Jammer als dat 
zo is, want jouw tuin is kostbaarder dan je denkt. 
Bekijk hem eens vanuit de lucht en zie hoe jouw 
tuin en de tuin van jouw buren en die van  
de buren van jouw buren samen één groot groen 
lint vormen. 

Wist je dat 8 tot 9% van Vlaanderen tuin is? 
Laat ons daar één groot groen paradijs van maken. 
Met kansen voor dieren, planten en het klimaat.  
Om nog meer te genieten. 

Je hoeft er niet eens heel gek voor te doen.  
Alle beetjes helpen. En wij helpen jou. 

HOE? 
Surf naar www.vlaamsbrabant.be/levedetuin
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MEER INFO 
www.vlaamsbrabant.be/levedetuin
levedetuin@vlaamsbrabant.be
www.facebook.com/levedetuin

INTRADURA



 

 Zon  

1 2 3

STEKELNOOTJE  |  ACAENA MICROPHYLLA

Wintergroene bodembedekker,  
onopvallende bloei, gevolgd door  
sierlijke gestekelde vruchtjes.

  n




Hoogte: 10 cm  |  Bloei: juni-augustus 
Standplaats: goed doorlatende bodem

KATTENKRUID  |  NEPETA X FAASSENII ‘SIX HILLS GIANT’

Langbloeiende plant met kenmerkende 
geur en blauwe bloem.

  n


Hoogte: 50 cm  |  Bloei: juni-oktober  

  n  t


Standplaats: goed doorlatende bodem

HOORNBLOEM  |  CERASTIUM TOMENTOSUM

Wintergroene kruipende bodem- 
bedekker met witte bloempjes,  
ideaal voor droge hellingen.


Hoogte: 20 cm  |  Bloei: mei-juli  

  n


Standplaats: een goed doorlatende bodem

BLOEDOOIEVAARSBEK  |  GERANIUM SANGUINEUM

Sterkgroeiende lage tuingeranium  
met roze bloemen en roodbruin  
verkleurend herfstblad.

  n


Hoogte: 20 cm  |  Bloei: juni-september  

  n  t


Standplaats: droge zonnige plekjes

 Halfschaduw
VROUWENMANTEL  |  ALCHEMILLA MOLLIS

Goede en bloemrijke bodembedekker 
met gele bloemen en fluweelachtig 
blad.

  n Hoogte: 40 cm  |  Bloei: mei-september 

 Standplaats: bodems met een normale    n


vochtigheidsgraad  - of  

www.kringlooptuinieren.be

Bodem
bedekkers 

In plaats van naakte grond
Onbegroeide stukken grond, vormen een zaai-
bed voor onkruid. Het met de hand verwijderen 
vergt veel werk. Veel onkruidbestrijders doden 
dan weer het bodemleven. Dat is nadelig voor 
de groei van naburige planten. Een dichtgroei-
ende bodembedekker is de oplossing!

Ter vervanging van gazon 
Een ongebruikt deel van het gazon kunt u 
vervangen door vlakken met bodembedek-
kers. Op schaduwrijke plaatsen, waar gazon 
slecht groeit, bieden schaduwminnende soor-
ten uitkomst.

Een dekentje voor uw tuin
   Geniet van planten met mooie   
bloemen, sierlijke vruchtjes of bladeren

   Zorg voor minder tuinwerk
  Geef onkruid geen kans
  Verminder de hoeveelheid tuinresten.

Folder gerealiseerd voor de werkgroep afvalsensibilisatie door Jan Godemont (Compost-
Kracht) en Pierre Faché (provincie Vlaams-Brabant) / Inhoudelijke controle: Wim Collet, 
www.natuurlijktuinieren.be / Lay-out: grafi sche cel provincie Vlaams-Brabant / Foto’s: Pro-
vincie Vlaams-Brabant / gedrukt op Cyclus Print. v.u.: Marc Collier, provinciegriffi er, Provincie 
Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.Ondernemingsnummer: 0253-973-219)

Op zoek naar een gepaste plant
In deze folder vindt u voor elke standplaats een beperkte selectie 
van vlot verkrijgbare, mooie planten die goed dichtgroeien zon-
der te woekeren. Een uitgebreide selectie van bodembedekken-
de vaste planten vindt u op www.kringlooptuinieren.be

LEGENDE

a de bloei terugknippen bevordert herbloei  

enkel in maart dode plantendelen afknippen of wegplukken  

   in het voorjaar in vorm knippen wordt goed verdragen

  trekken vlinders en bijen aan.

 wintergroene bodembedekkers

Opgelet met ‘bedekkingen’
Anti-worteldoek of zeer dikke lagen houtsnip-
pers zijn niet steeds een goed idee. Bij veel soor-
ten belemmeren ze het dichtgroeien. 

De truc met het karton
Bepaal waar u bodembedekkers wilt planten
Dek op deze plaats ‘in de herfst gazon of onkruid 
af met overlappende stukken bruin karton
Breng hier bovenop 5 cm Vlaco gekeurde of eigen 
compost aan. 
In het voorjaar is het karton verteerd en kunt u de 
grond gemakkelijk bewerken.

KRINGLOOPTUINTECHNIEKEN

IN DEZELFDE REEKS IS OOK VERSCHENEN: THUISCOMPOSTEREN, HAKSELEN, 
KRINGLOOPWANDEN, BLADEREN, BODEMBEDEKKERS, MULCHMAAIEN 
ONDERHOUDSVRIENDELIJK PLANTEN EN GAZON.

Meer info 
- bij uw compostmeester, milieuambtenaar, afvalintercommunale EcoWerf, Haviland, 
Incovo, Interrand, Interza of Vlaco vzw.
- bij de provincie Vlaams-Brabant: dienst leefmilieu, Pierre Faché of Gunter De Ryck, afval-
beleid@vlaamsbrabant.be - 016-26 72 64 of 38 / Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor 
leefmilieu, jean-pol.olbrechts@vlaamsbrabant.be - 016 26 70 22
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In plaats van naakte grond
Onbegroeide stukken grond, vormen een zaai-
bed voor onkruid. Het met de hand verwijderen 
vergt veel werk. Veel onkruidbestrijders doden 
dan weer het bodemleven. Dat is nadelig voor 
de groei van naburige planten. Een dichtgroei-
ende bodembedekker is de oplossing!

Ter vervanging van gazon 
Een ongebruikt deel van het gazon kunt u 
vervangen door vlakken met bodembedek-
kers. Op schaduwrijke plaatsen, waar gazon 
slecht groeit, bieden schaduwminnende soor-
ten uitkomst.

Een dekentje voor uw tuin
   Geniet van planten met mooie   

bloemen, sierlijke vruchtjes of bladeren
   Zorg voor minder tuinwerk
  Geef onkruid geen kans
  Verminder de hoeveelheid tuinresten.
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Op zoek naar een gepaste plant
In deze folder vindt u voor elke standplaats een beperkte selectie 
van vlot verkrijgbare, mooie planten die goed dichtgroeien zon-
der te woekeren. Een uitgebreide selectie van bodembedekken-
de vaste planten vindt u op www.kringlooptuinieren.be

LEGENDE

 a de bloei terugknippen bevordert herbloei  

enkel in maart dode plantendelen afknippen of wegplukken  

   in het voorjaar in vorm knippen wordt goed verdragen

  trekken vlinders en bijen aan.

 wintergroene bodembedekkers

Opgelet met ‘bedekkingen’
Anti-worteldoek of zeer dikke lagen houtsnip-
pers zijn niet steeds een goed idee. Bij veel soor-
ten belemmeren ze het dichtgroeien. 

De truc met het karton
Bepaal waar u bodembedekkers wilt planten
Dek op deze plaats ‘in de herfst gazon of onkruid 
af met overlappende stukken bruin karton
Breng hier bovenop 5 cm Vlaco gekeurde of eigen 
compost aan. 
In het voorjaar is het karton verteerd en kunt u de 
grond gemakkelijk bewerken.

KRINGLOOPTUINTECHNIEKEN

IN DEZELFDE REEKS IS OOK VERSCHENEN: THUISCOMPOSTEREN, HAKSELEN, 
KRINGLOOPWANDEN, BLADEREN, BODEMBEDEKKERS, MULCHMAAIEN 
ONDERHOUDSVRIENDELIJK PLANTEN EN GAZON.
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GOUDAARDBEI  |  WALDSTEINIA TERNATA

Wintergroene bodembedekker met  
gele bloemen. Doet het goed onder 
struiken.

Hoogte: 15 cm  |  Bloei: april-juli  

   in Standplaats: weinig veeleisend, maar bloeit  
niet in volle schaduw

KLEINE MAAGDENPALM  |  VINCA MINOR

Wintergroene bodembedekker met 
paarse, blauwe of witte bloem. 

Hoogte: 20 cm  |  Bloei: maart-april  


Standplaats: toepasbaar in de schaduw van 

   in bomen en struiken

KAUKASISCHE VERGEET-MIJ-NIETJE  |  BRUNNERA MACROPHYLLA

Bodembedekker met hartvormige  
bladeren en kleine blauwe bloemen  
op hoge stengels.

 Hoogte: 25-40 cm  |  Bloei: april-mei  
  n


Standplaats: vochtige bodem  - of 

 Schaduw

LIEVEVROUWEBEDSTRO  |  GALIUM ODORATUM

Schaduwminnende bosplant met  
welriekende kleine bloempjes.  

Hoogte: 20 cm  |  Bloei: mei - juni 


Standplaats: luchtige voedselrijke grond -  

  n


ook op drogere schaduwplekjes - of 

PERZISCHE MUTS  |  TIARELLA CORDIFOLIA

Krachtig groeiende bodembedekker  
met witte bloemaren.  
Het blad verkleurt in de herfst. 

Hoogte: 20 cm  |  Bloei: april-juni  

  n Standplaats: verlangt een humusrijke, vochtige 


grond  donkere,naar bosgrond ruikende grond

GEVLEKTE DOVENETEL  |   LAMIUM MACULATUM ‘BEACON SILVER’

Goed groeiende bodembedekker met 
wintergroen blad en paarse bloemen. 

Hoogte: 20 cm  |  Bloei: mei-juli  


Standplaats: vochtige humusrijke grond  

   in   t - of 

PACHYSANDRA  |  PACHYSANDRA TERMINALIS ‘GREEN CARPET’

Bodembedekker met bescheiden witte 
bloemtuiltjes en glanzend blad.

Hoogte: 10 cm  |  Bloei: maart-mei  

 
Standplaats: normaal vochtige humusrijke  

   in grond - of  - blad kleurt geel in de zon

Tips voor een geslaagd resultaat!
GRONDVOORBEREIDING
Spit de grond om en verkruimel  
hem goed. Verwijder alle onkruid en 
onkruidwortels. Werk per vierkante  
meter 20 liter goedverteerde Vlaco  
gekeurde of eigen compost in.

AANPLANTEN
Dompel de potten even in water.  
Respecteer het aanbevolen aantal planten 
per vierkante meter. Plant ze even diep als 
ze in de pot stonden en druk lichtjes aan.

ONDERHOUD
Verwijder tijdens het dichtgroeien  
regelmatig onkruid en giet bij droogte.  
Voor later onderhoud, volg de aanwijzingen  
in de plantfiches.
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bed voor onkruid. Het met de hand verwijderen 
vergt veel werk. Veel onkruidbestrijders doden 
dan weer het bodemleven. Dat is nadelig voor 
de groei van naburige planten. Een dichtgroei-
ende bodembedekker is de oplossing!

Ter vervanging van gazon 
Een ongebruikt deel van het gazon kunt u 
vervangen door vlakken met bodembedek-
kers. Op schaduwrijke plaatsen, waar gazon 
slecht groeit, bieden schaduwminnende soor-
ten uitkomst.

Een dekentje voor uw tuin
   Geniet van planten met mooie   
bloemen, sierlijke vruchtjes of bladeren

   Zorg voor minder tuinwerk
  Geef onkruid geen kans
  Verminder de hoeveelheid tuinresten.

Folder gerealiseerd voor de werkgroep afvalsensibilisatie door Jan Godemont (Compost-
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Op zoek naar een gepaste plant
In deze folder vindt u voor elke standplaats een beperkte selectie 
van vlot verkrijgbare, mooie planten die goed dichtgroeien zon-
der te woekeren. Een uitgebreide selectie van bodembedekken-
de vaste planten vindt u op www.kringlooptuinieren.be

LEGENDE

a de bloei terugknippen bevordert herbloei  

enkel in maart dode plantendelen afknippen of wegplukken  

   in het voorjaar in vorm knippen wordt goed verdragen

  trekken vlinders en bijen aan.

 wintergroene bodembedekkers

Opgelet met ‘bedekkingen’
Anti-worteldoek of zeer dikke lagen houtsnip-
pers zijn niet steeds een goed idee. Bij veel soor-
ten belemmeren ze het dichtgroeien. 

De truc met het karton
Bepaal waar u bodembedekkers wilt planten
Dek op deze plaats ‘in de herfst gazon of onkruid 
af met overlappende stukken bruin karton
Breng hier bovenop 5 cm Vlaco gekeurde of eigen 
compost aan. 
In het voorjaar is het karton verteerd en kunt u de 
grond gemakkelijk bewerken.

KRINGLOOPTUINTECHNIEKEN

IN DEZELFDE REEKS IS OOK VERSCHENEN: THUISCOMPOSTEREN, HAKSELEN, 
KRINGLOOPWANDEN, BLADEREN, BODEMBEDEKKERS, MULCHMAAIEN 
ONDERHOUDSVRIENDELIJK PLANTEN EN GAZON.

Meer info 
- bij uw compostmeester, milieuambtenaar, afvalintercommunale EcoWerf, Haviland, 
Incovo, Interrand, Interza of Vlaco vzw.
- bij de provincie Vlaams-Brabant: dienst leefmilieu, Pierre Faché of Gunter De Ryck, afval-
beleid@vlaamsbrabant.be - 016-26 72 64 of 38 / Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor 
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vergt veel werk. Veel onkruidbestrijders doden 
dan weer het bodemleven. Dat is nadelig voor 
de groei van naburige planten. Een dichtgroei-
ende bodembedekker is de oplossing!

Ter vervanging van gazon 
Een ongebruikt deel van het gazon kunt u 
vervangen door vlakken met bodembedek-
kers. Op schaduwrijke plaatsen, waar gazon 
slecht groeit, bieden schaduwminnende soor-
ten uitkomst.

Een dekentje voor uw tuin
   Geniet van planten met mooie   

bloemen, sierlijke vruchtjes of bladeren
   Zorg voor minder tuinwerk
  Geef onkruid geen kans
  Verminder de hoeveelheid tuinresten.

Folder gerealiseerd voor de werkgroep afvalsensibilisatie door Jan Godemont (Compost-
Kracht) en Pierre Faché (provincie Vlaams-Brabant) / Inhoudelijke controle: Wim Collet, 
www.natuurlijktuinieren.be / Lay-out: grafi sche cel provincie Vlaams-Brabant / Foto’s: Pro-
vincie Vlaams-Brabant / gedrukt op Cyclus Print. v.u.: Marc Collier, provinciegriffi er, Provincie 
Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.Ondernemingsnummer: 0253-973-219)

Op zoek naar een gepaste plant
In deze folder vindt u voor elke standplaats een beperkte selectie 
van vlot verkrijgbare, mooie planten die goed dichtgroeien zon-
der te woekeren. Een uitgebreide selectie van bodembedekken-
de vaste planten vindt u op www.kringlooptuinieren.be

LEGENDE

  na de bloei terugknippen bevordert herbloei  

 enkel in maart dode plantendelen afknippen of wegplukken  

 het voorjaar in vorm knippen wordt goed verdragen

  trekken vlinders en bijen aan.

 wintergroene bodembedekkers

Opgelet met ‘bedekkingen’
Anti-worteldoek of zeer dikke lagen houtsnip-
pers zijn niet steeds een goed idee. Bij veel soor-
ten belemmeren ze het dichtgroeien. 

De truc met het karton
Bepaal waar u bodembedekkers wilt planten
Dek op deze plaats ‘in de herfst gazon of onkruid 
af met overlappende stukken bruin karton
Breng hier bovenop 5 cm Vlaco gekeurde of eigen 
compost aan. 
In het voorjaar is het karton verteerd en kunt u de 
grond gemakkelijk bewerken.

KRINGLOOPTUINTECHNIEKEN

IN DEZELFDE REEKS IS OOK VERSCHENEN: THUISCOMPOSTEREN, HAKSELEN, 
KRINGLOOPWANDEN, BLADEREN, BODEMBEDEKKERS, MULCHMAAIEN 
ONDERHOUDSVRIENDELIJK PLANTEN EN GAZON.

Meer info 
- bij uw compostmeester, milieuambtenaar, afvalintercommunale EcoWerf, Haviland, 
Incovo, Interrand, Interza of Vlaco vzw.
- bij de provincie Vlaams-Brabant: dienst leefmilieu, Pierre Faché of Gunter De Ryck, afval-
beleid@vlaamsbrabant.be - 016-26 72 64 of 38 / Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor 
leefmilieu, jean-pol.olbrechts@vlaamsbrabant.be - 016 26 70 22
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Bodem
bedekkers 

In plaats van naakte grond
Onbegroeide stukken grond, vormen een zaai-
bed voor onkruid. Het met de hand verwijderen 
vergt veel werk. Veel onkruidbestrijders doden 
dan weer het bodemleven. Dat is nadelig voor 
de groei van naburige planten. Een dichtgroei-
ende bodembedekker is de oplossing!

Ter vervanging van gazon 
Een ongebruikt deel van het gazon kunt u 
vervangen door vlakken met bodembedek-
kers. Op schaduwrijke plaatsen, waar gazon 
slecht groeit, bieden schaduwminnende soor-
ten uitkomst.

Een dekentje voor uw tuin
   Geniet van planten met mooie   

bloemen, sierlijke vruchtjes of bladeren
   Zorg voor minder tuinwerk
  Geef onkruid geen kans
  Verminder de hoeveelheid tuinresten.

Folder gerealiseerd voor de werkgroep afvalsensibilisatie door Jan Godemont (Compost-
Kracht) en Pierre Faché (provincie Vlaams-Brabant) / Inhoudelijke controle: Wim Collet, 
www.natuurlijktuinieren.be / Lay-out: grafi sche cel provincie Vlaams-Brabant / Foto’s: Pro-
vincie Vlaams-Brabant / gedrukt op Cyclus Print. v.u.: Marc Collier, provinciegriffi er, Provincie 
Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.Ondernemingsnummer: 0253-973-219)

Op zoek naar een gepaste plant
In deze folder vindt u voor elke standplaats een beperkte selectie 
van vlot verkrijgbare, mooie planten die goed dichtgroeien zon-
der te woekeren. Een uitgebreide selectie van bodembedekken-
de vaste planten vindt u op www.kringlooptuinieren.be

LEGENDE

  na de bloei terugknippen bevordert herbloei  

 enkel in maart dode plantendelen afknippen of wegplukken  

   in het voorjaar in vorm knippen wordt goed verdragen

  trekken vlinders en bijen aan.

wintergroene bodembedekkers

Opgelet met ‘bedekkingen’
Anti-worteldoek of zeer dikke lagen houtsnip-
pers zijn niet steeds een goed idee. Bij veel soor-
ten belemmeren ze het dichtgroeien. 

De truc met het karton
Bepaal waar u bodembedekkers wilt planten
Dek op deze plaats ‘in de herfst gazon of onkruid 
af met overlappende stukken bruin karton
Breng hier bovenop 5 cm Vlaco gekeurde of eigen 
compost aan. 
In het voorjaar is het karton verteerd en kunt u de 
grond gemakkelijk bewerken.

KRINGLOOPTUINTECHNIEKEN

IN DEZELFDE REEKS IS OOK VERSCHENEN: THUISCOMPOSTEREN, HAKSELEN, 
KRINGLOOPWANDEN, BLADEREN, BODEMBEDEKKERS, MULCHMAAIEN 
ONDERHOUDSVRIENDELIJK PLANTEN EN GAZON.

Meer info 
- bij uw compostmeester, milieuambtenaar, afvalintercommunale EcoWerf, Haviland, 
Incovo, Interrand, Interza of Vlaco vzw.
- bij de provincie Vlaams-Brabant: dienst leefmilieu, Pierre Faché of Gunter De Ryck, afval-
beleid@vlaamsbrabant.be - 016-26 72 64 of 38 / Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor 
leefmilieu, jean-pol.olbrechts@vlaamsbrabant.be - 016 26 70 22
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Bodem
bedekkers 

In plaats van naakte grond
Onbegroeide stukken grond, vormen een zaai-
bed voor onkruid. Het met de hand verwijderen 
vergt veel werk. Veel onkruidbestrijders doden 
dan weer het bodemleven. Dat is nadelig voor 
de groei van naburige planten. Een dichtgroei-
ende bodembedekker is de oplossing!

Ter vervanging van gazon 
Een ongebruikt deel van het gazon kunt u 
vervangen door vlakken met bodembedek-
kers. Op schaduwrijke plaatsen, waar gazon 
slecht groeit, bieden schaduwminnende soor-
ten uitkomst.

Een dekentje voor uw tuin
   Geniet van planten met mooie   

bloemen, sierlijke vruchtjes of bladeren
   Zorg voor minder tuinwerk
  Geef onkruid geen kans
  Verminder de hoeveelheid tuinresten.

Folder gerealiseerd voor de werkgroep afvalsensibilisatie door Jan Godemont (Compost-
Kracht) en Pierre Faché (provincie Vlaams-Brabant) / Inhoudelijke controle: Wim Collet, 
www.natuurlijktuinieren.be / Lay-out: grafi sche cel provincie Vlaams-Brabant / Foto’s: Pro-
vincie Vlaams-Brabant / gedrukt op Cyclus Print. v.u.: Marc Collier, provinciegriffi er, Provincie 
Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.Ondernemingsnummer: 0253-973-219)

Op zoek naar een gepaste plant
In deze folder vindt u voor elke standplaats een beperkte selectie 
van vlot verkrijgbare, mooie planten die goed dichtgroeien zon-
der te woekeren. Een uitgebreide selectie van bodembedekken-
de vaste planten vindt u op www.kringlooptuinieren.be

LEGENDE

  na de bloei terugknippen bevordert herbloei  

 enkel in maart dode plantendelen afknippen of wegplukken  

 het voorjaar in vorm knippen wordt goed verdragen

  trekken vlinders en bijen aan.

 wintergroene bodembedekkers

Opgelet met ‘bedekkingen’
Anti-worteldoek of zeer dikke lagen houtsnip-
pers zijn niet steeds een goed idee. Bij veel soor-
ten belemmeren ze het dichtgroeien. 

De truc met het karton
Bepaal waar u bodembedekkers wilt planten
Dek op deze plaats ‘in de herfst gazon of onkruid 
af met overlappende stukken bruin karton
Breng hier bovenop 5 cm Vlaco gekeurde of eigen 
compost aan. 
In het voorjaar is het karton verteerd en kunt u de 
grond gemakkelijk bewerken.

KRINGLOOPTUINTECHNIEKEN

IN DEZELFDE REEKS IS OOK VERSCHENEN: THUISCOMPOSTEREN, HAKSELEN, 
KRINGLOOPWANDEN, BLADEREN, BODEMBEDEKKERS, MULCHMAAIEN 
ONDERHOUDSVRIENDELIJK PLANTEN EN GAZON.

Meer info 
- bij uw compostmeester, milieuambtenaar, afvalintercommunale EcoWerf, Haviland, 
Incovo, Interrand, Interza of Vlaco vzw.
- bij de provincie Vlaams-Brabant: dienst leefmilieu, Pierre Faché of Gunter De Ryck, afval-
beleid@vlaamsbrabant.be - 016-26 72 64 of 38 / Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor 
leefmilieu, jean-pol.olbrechts@vlaamsbrabant.be - 016 26 70 22
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Bodem
bedekkers 

In plaats van naakte grond
Onbegroeide stukken grond, vormen een zaai-
bed voor onkruid. Het met de hand verwijderen 
vergt veel werk. Veel onkruidbestrijders doden 
dan weer het bodemleven. Dat is nadelig voor 
de groei van naburige planten. Een dichtgroei-
ende bodembedekker is de oplossing!

Ter vervanging van gazon 
Een ongebruikt deel van het gazon kunt u 
vervangen door vlakken met bodembedek-
kers. Op schaduwrijke plaatsen, waar gazon 
slecht groeit, bieden schaduwminnende soor-
ten uitkomst.

Een dekentje voor uw tuin
   Geniet van planten met mooie   

bloemen, sierlijke vruchtjes of bladeren
   Zorg voor minder tuinwerk
  Geef onkruid geen kans
  Verminder de hoeveelheid tuinresten.

Folder gerealiseerd voor de werkgroep afvalsensibilisatie door Jan Godemont (Compost-
Kracht) en Pierre Faché (provincie Vlaams-Brabant) / Inhoudelijke controle: Wim Collet, 
www.natuurlijktuinieren.be / Lay-out: grafi sche cel provincie Vlaams-Brabant / Foto’s: Pro-
vincie Vlaams-Brabant / gedrukt op Cyclus Print. v.u.: Marc Collier, provinciegriffi er, Provincie 
Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.Ondernemingsnummer: 0253-973-219)

Op zoek naar een gepaste plant
In deze folder vindt u voor elke standplaats een beperkte selectie 
van vlot verkrijgbare, mooie planten die goed dichtgroeien zon-
der te woekeren. Een uitgebreide selectie van bodembedekken-
de vaste planten vindt u op www.kringlooptuinieren.be

LEGENDE

  na de bloei terugknippen bevordert herbloei  

 enkel in maart dode plantendelen afknippen of wegplukken  

   in het voorjaar in vorm knippen wordt goed verdragen

  trekken vlinders en bijen aan.

wintergroene bodembedekkers

Opgelet met ‘bedekkingen’
Anti-worteldoek of zeer dikke lagen houtsnip-
pers zijn niet steeds een goed idee. Bij veel soor-
ten belemmeren ze het dichtgroeien. 

De truc met het karton
Bepaal waar u bodembedekkers wilt planten
Dek op deze plaats ‘in de herfst gazon of onkruid 
af met overlappende stukken bruin karton
Breng hier bovenop 5 cm Vlaco gekeurde of eigen 
compost aan. 
In het voorjaar is het karton verteerd en kunt u de 
grond gemakkelijk bewerken.

KRINGLOOPTUINTECHNIEKEN

IN DEZELFDE REEKS IS OOK VERSCHENEN: THUISCOMPOSTEREN, HAKSELEN, 
KRINGLOOPWANDEN, BLADEREN, BODEMBEDEKKERS, MULCHMAAIEN 
ONDERHOUDSVRIENDELIJK PLANTEN EN GAZON.

Meer info 
- bij uw compostmeester, milieuambtenaar, afvalintercommunale EcoWerf, Haviland, 
Incovo, Interrand, Interza of Vlaco vzw.
- bij de provincie Vlaams-Brabant: dienst leefmilieu, Pierre Faché of Gunter De Ryck, afval-
beleid@vlaamsbrabant.be - 016-26 72 64 of 38 / Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor 
leefmilieu, jean-pol.olbrechts@vlaamsbrabant.be - 016 26 70 22
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Bodem
bedekkers 

In plaats van naakte grond
Onbegroeide stukken grond, vormen een zaai-
bed voor onkruid. Het met de hand verwijderen 
vergt veel werk. Veel onkruidbestrijders doden 
dan weer het bodemleven. Dat is nadelig voor 
de groei van naburige planten. Een dichtgroei-
ende bodembedekker is de oplossing!

Ter vervanging van gazon 
Een ongebruikt deel van het gazon kunt u 
vervangen door vlakken met bodembedek-
kers. Op schaduwrijke plaatsen, waar gazon 
slecht groeit, bieden schaduwminnende soor-
ten uitkomst.

Een dekentje voor uw tuin
   Geniet van planten met mooie   

bloemen, sierlijke vruchtjes of bladeren
   Zorg voor minder tuinwerk
  Geef onkruid geen kans
  Verminder de hoeveelheid tuinresten.

Folder gerealiseerd voor de werkgroep afvalsensibilisatie door Jan Godemont (Compost-
Kracht) en Pierre Faché (provincie Vlaams-Brabant) / Inhoudelijke controle: Wim Collet, 
www.natuurlijktuinieren.be / Lay-out: grafi sche cel provincie Vlaams-Brabant / Foto’s: Pro-
vincie Vlaams-Brabant / gedrukt op Cyclus Print. v.u.: Marc Collier, provinciegriffi er, Provincie 
Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.Ondernemingsnummer: 0253-973-219)

Op zoek naar een gepaste plant
In deze folder vindt u voor elke standplaats een beperkte selectie 
van vlot verkrijgbare, mooie planten die goed dichtgroeien zon-
der te woekeren. Een uitgebreide selectie van bodembedekken-
de vaste planten vindt u op www.kringlooptuinieren.be

LEGENDE

  na de bloei terugknippen bevordert herbloei  

 enkel in maart dode plantendelen afknippen of wegplukken  

   in het voorjaar in vorm knippen wordt goed verdragen

rekken vlinders en bijen aan.

 wintergroene bodembedekkers

Opgelet met ‘bedekkingen’
Anti-worteldoek of zeer dikke lagen houtsnip-
pers zijn niet steeds een goed idee. Bij veel soor-
ten belemmeren ze het dichtgroeien. 

De truc met het karton
Bepaal waar u bodembedekkers wilt planten
Dek op deze plaats ‘in de herfst gazon of onkruid 
af met overlappende stukken bruin karton
Breng hier bovenop 5 cm Vlaco gekeurde of eigen 
compost aan. 
In het voorjaar is het karton verteerd en kunt u de 
grond gemakkelijk bewerken.

KRINGLOOPTUINTECHNIEKEN

IN DEZELFDE REEKS IS OOK VERSCHENEN: THUISCOMPOSTEREN, HAKSELEN, 
KRINGLOOPWANDEN, BLADEREN, BODEMBEDEKKERS, MULCHMAAIEN 
ONDERHOUDSVRIENDELIJK PLANTEN EN GAZON.

Meer info 
- bij uw compostmeester, milieuambtenaar, afvalintercommunale EcoWerf, Haviland, 
Incovo, Interrand, Interza of Vlaco vzw.
- bij de provincie Vlaams-Brabant: dienst leefmilieu, Pierre Faché of Gunter De Ryck, afval-
beleid@vlaamsbrabant.be - 016-26 72 64 of 38 / Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor 
leefmilieu, jean-pol.olbrechts@vlaamsbrabant.be - 016 26 70 22
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LEGENDE www.kringlooptuinieren.be

Bodem
bedekkers 

In plaats van naakte grond
Onbegroeide stukken grond, vormen een zaai-
bed voor onkruid. Het met de hand verwijderen 
vergt veel werk. Veel onkruidbestrijders doden 
dan weer het bodemleven. Dat is nadelig voor 
de groei van naburige planten. Een dichtgroei-
ende bodembedekker is de oplossing!

Ter vervanging van gazon 
Een ongebruikt deel van het gazon kunt u 
vervangen door vlakken met bodembedek-
kers. Op schaduwrijke plaatsen, waar gazon 
slecht groeit, bieden schaduwminnende soor-
ten uitkomst.

Een dekentje voor uw tuin
   Geniet van planten met mooie   
bloemen, sierlijke vruchtjes of bladeren

   Zorg voor minder tuinwerk
  Geef onkruid geen kans
  Verminder de hoeveelheid tuinresten.

Folder gerealiseerd voor de werkgroep afvalsensibilisatie door Jan Godemont (Compost-
Kracht) en Pierre Faché (provincie Vlaams-Brabant) / Inhoudelijke controle: Wim Collet, 
www.natuurlijktuinieren.be / Lay-out: grafi sche cel provincie Vlaams-Brabant / Foto’s: Pro-
vincie Vlaams-Brabant / gedrukt op Cyclus Print. v.u.: Marc Collier, provinciegriffi er, Provincie 
Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.Ondernemingsnummer: 0253-973-219)

Op zoek naar een gepaste plant
In deze folder vindt u voor elke standplaats een beperkte selectie 
van vlot verkrijgbare, mooie planten die goed dichtgroeien zon-
der te woekeren. Een uitgebreide selectie van bodembedekken-
de vaste planten vindt u op www.kringlooptuinieren.be

LEGENDE

  na de bloei terugknippen bevordert herbloei  

 enkel in maart dode plantendelen afknippen of wegplukken  

   in het voorjaar in vorm knippen wordt goed verdragen

  trekken vlinders en bijen aan.

 wintergroene bodembedekkers

Opgelet met ‘bedekkingen’
Anti-worteldoek of zeer dikke lagen houtsnip-
pers zijn niet steeds een goed idee. Bij veel soor-
ten belemmeren ze het dichtgroeien. 

De truc met het karton
Bepaal waar u bodembedekkers wilt planten
Dek op deze plaats ‘in de herfst gazon of onkruid 
af met overlappende stukken bruin karton
Breng hier bovenop 5 cm Vlaco gekeurde of eigen 
compost aan. 
In het voorjaar is het karton verteerd en kunt u de 
grond gemakkelijk bewerken.

KRINGLOOPTUINTECHNIEKEN

IN DEZELFDE REEKS IS OOK VERSCHENEN: THUISCOMPOSTEREN, HAKSELEN, 
KRINGLOOPWANDEN, BLADEREN, BODEMBEDEKKERS, MULCHMAAIEN 
ONDERHOUDSVRIENDELIJK PLANTEN EN GAZON.

Meer info 
- bij uw compostmeester, milieuambtenaar, afvalintercommunale EcoWerf, Haviland, 
Incovo, Interrand, Interza of Vlaco vzw.
- bij de provincie Vlaams-Brabant: dienst leefmilieu, Pierre Faché of Gunter De Ryck, afval-
beleid@vlaamsbrabant.be - 016-26 72 64 of 38 / Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor 
leefmilieu, jean-pol.olbrechts@vlaamsbrabant.be - 016 26 70 22
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na de bloei terugknippen bevordert herbloei  

www.kringlooptuinieren.be

Bodem
bedekkers 

In plaats van naakte grond
Onbegroeide stukken grond, vormen een zaai-
bed voor onkruid. Het met de hand verwijderen 
vergt veel werk. Veel onkruidbestrijders doden 
dan weer het bodemleven. Dat is nadelig voor 
de groei van naburige planten. Een dichtgroei-
ende bodembedekker is de oplossing!

Ter vervanging van gazon 
Een ongebruikt deel van het gazon kunt u 
vervangen door vlakken met bodembedek-
kers. Op schaduwrijke plaatsen, waar gazon 
slecht groeit, bieden schaduwminnende soor-
ten uitkomst.

Een dekentje voor uw tuin
   Geniet van planten met mooie   
bloemen, sierlijke vruchtjes of bladeren

   Zorg voor minder tuinwerk
  Geef onkruid geen kans
  Verminder de hoeveelheid tuinresten.

Folder gerealiseerd voor de werkgroep afvalsensibilisatie door Jan Godemont (Compost-
Kracht) en Pierre Faché (provincie Vlaams-Brabant) / Inhoudelijke controle: Wim Collet, 
www.natuurlijktuinieren.be / Lay-out: grafi sche cel provincie Vlaams-Brabant / Foto’s: Pro-
vincie Vlaams-Brabant / gedrukt op Cyclus Print. v.u.: Marc Collier, provinciegriffi er, Provincie 
Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.Ondernemingsnummer: 0253-973-219)

Op zoek naar een gepaste plant
In deze folder vindt u voor elke standplaats een beperkte selectie 
van vlot verkrijgbare, mooie planten die goed dichtgroeien zon-
der te woekeren. Een uitgebreide selectie van bodembedekken-
de vaste planten vindt u op www.kringlooptuinieren.be

LEGENDE

  na de bloei terugknippen bevordert herbloei  

 enkel in maart dode plantendelen afknippen of wegplukken  

   in het voorjaar in vorm knippen wordt goed verdragen

  trekken vlinders en bijen aan.

 wintergroene bodembedekkers

Opgelet met ‘bedekkingen’
Anti-worteldoek of zeer dikke lagen houtsnip-
pers zijn niet steeds een goed idee. Bij veel soor-
ten belemmeren ze het dichtgroeien. 

De truc met het karton
Bepaal waar u bodembedekkers wilt planten
Dek op deze plaats ‘in de herfst gazon of onkruid 
af met overlappende stukken bruin karton
Breng hier bovenop 5 cm Vlaco gekeurde of eigen 
compost aan. 
In het voorjaar is het karton verteerd en kunt u de 
grond gemakkelijk bewerken.

KRINGLOOPTUINTECHNIEKEN

IN DEZELFDE REEKS IS OOK VERSCHENEN: THUISCOMPOSTEREN, HAKSELEN, 
KRINGLOOPWANDEN, BLADEREN, BODEMBEDEKKERS, MULCHMAAIEN 
ONDERHOUDSVRIENDELIJK PLANTEN EN GAZON.

Meer info 
- bij uw compostmeester, milieuambtenaar, afvalintercommunale EcoWerf, Haviland, 
Incovo, Interrand, Interza of Vlaco vzw.
- bij de provincie Vlaams-Brabant: dienst leefmilieu, Pierre Faché of Gunter De Ryck, afval-
beleid@vlaamsbrabant.be - 016-26 72 64 of 38 / Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor 
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enkel in maart dode plantendelen afknippen of wegplukken 

www.kringlooptuinieren.be

Bodem
bedekkers 

In plaats van naakte grond
Onbegroeide stukken grond, vormen een zaai-
bed voor onkruid. Het met de hand verwijderen 
vergt veel werk. Veel onkruidbestrijders doden 
dan weer het bodemleven. Dat is nadelig voor 
de groei van naburige planten. Een dichtgroei-
ende bodembedekker is de oplossing!

Ter vervanging van gazon 
Een ongebruikt deel van het gazon kunt u 
vervangen door vlakken met bodembedek-
kers. Op schaduwrijke plaatsen, waar gazon 
slecht groeit, bieden schaduwminnende soor-
ten uitkomst.

Een dekentje voor uw tuin
   Geniet van planten met mooie   
bloemen, sierlijke vruchtjes of bladeren

   Zorg voor minder tuinwerk
  Geef onkruid geen kans
  Verminder de hoeveelheid tuinresten.

Folder gerealiseerd voor de werkgroep afvalsensibilisatie door Jan Godemont (Compost-
Kracht) en Pierre Faché (provincie Vlaams-Brabant) / Inhoudelijke controle: Wim Collet, 
www.natuurlijktuinieren.be / Lay-out: grafi sche cel provincie Vlaams-Brabant / Foto’s: Pro-
vincie Vlaams-Brabant / gedrukt op Cyclus Print. v.u.: Marc Collier, provinciegriffi er, Provincie 
Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.Ondernemingsnummer: 0253-973-219)

Op zoek naar een gepaste plant
In deze folder vindt u voor elke standplaats een beperkte selectie 
van vlot verkrijgbare, mooie planten die goed dichtgroeien zon-
der te woekeren. Een uitgebreide selectie van bodembedekken-
de vaste planten vindt u op www.kringlooptuinieren.be

LEGENDE

  na de bloei terugknippen bevordert herbloei  

 enkel in maart dode plantendelen afknippen of wegplukken  

   in het voorjaar in vorm knippen wordt goed verdragen

  trekken vlinders en bijen aan.

 wintergroene bodembedekkers

Opgelet met ‘bedekkingen’
Anti-worteldoek of zeer dikke lagen houtsnip-
pers zijn niet steeds een goed idee. Bij veel soor-
ten belemmeren ze het dichtgroeien. 

De truc met het karton
Bepaal waar u bodembedekkers wilt planten
Dek op deze plaats ‘in de herfst gazon of onkruid 
af met overlappende stukken bruin karton
Breng hier bovenop 5 cm Vlaco gekeurde of eigen 
compost aan. 
In het voorjaar is het karton verteerd en kunt u de 
grond gemakkelijk bewerken.

KRINGLOOPTUINTECHNIEKEN

IN DEZELFDE REEKS IS OOK VERSCHENEN: THUISCOMPOSTEREN, HAKSELEN, 
KRINGLOOPWANDEN, BLADEREN, BODEMBEDEKKERS, MULCHMAAIEN 
ONDERHOUDSVRIENDELIJK PLANTEN EN GAZON.

Meer info 
- bij uw compostmeester, milieuambtenaar, afvalintercommunale EcoWerf, Haviland, 
Incovo, Interrand, Interza of Vlaco vzw.
- bij de provincie Vlaams-Brabant: dienst leefmilieu, Pierre Faché of Gunter De Ryck, afval-
beleid@vlaamsbrabant.be - 016-26 72 64 of 38 / Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor 
leefmilieu, jean-pol.olbrechts@vlaamsbrabant.be - 016 26 70 22
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