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Hoe maak ik mijn eigen duurzame border 
met Lodewijk Hoekstra  

 

Voor veel mensen is tuinieren een hele uitdaging, je 
moet namelijk op veel dingen letten en zogenaamd 
‘verstand’ hebben van alles wat groeit en bloeit. Het 
maken van borders met vaste planten vindt men 

daarom ook vaak spannend en niet iets wat ze dagelijks doen.  
 
Gelukkig kun je met een paar simpele stappen toch al een heel eind komen en tegelijkertijd een 
meerwaarde bieden voor insecten, vogels en vlinders én zorgen dat jouw tuin beter bestand is tegen 
het veranderende klimaat. Hierbij geef ik je graag een paar tips en deel ik inzichten hoe te komen 
tot een duurzame border in jouw tuin.  
 

Bodemsoorten 

Bodemsoorten zijn bepalend voor hoe planten groeien. Er zijn een aantal grondsoorten waar je reke-
ning mee moet houden als je gaat beplanten. Zo doen rododendrons het vaak slecht op zware klei, 
maar wel juist beter op meer zanderige bodems. Het is goed om hier bij de beplantingskeuze reke-
ning mee te houden en proberen te snappen wat een bepaalde grond voor gevolgen heeft. Zo is klei 
in de basis voedzaam, maar als bodem zeer compact en vaak erg nat in de winter, terwijl zanderige 
grond juist snel droger is en lastig voedingstoffen vast kan houden. Voor beide gronden geldt dat het 
toevoegen van organische stoffen en bodemleven helpt om te komen tot een betere structuur en 
dus ook standplaats voor beplanting in het algemeen.  
 

Bemesting en composteren 

Het verbeteren van de bodem voordat je gaat planten, maar ook tijdens de groeiseizoenen is erg ver-
standig. Hierbij moet je zoveel mogelijk inzetten op natuurlijke processen, dus geen kunstmest en 
potgronden uit verre gebieden, maar het liefst zelfgemaakte compost of de wat betere kwaliteit 
grond die je bijvoorbeeld bij het tuincentrum koopt.  

Zelf compost maken is in principe erg eenvoudig. Zo kun je in de hoek van je tuin een hoopje maken 
met klein snoeiafval, oud blad en keukenresten zoals schillen e.d. Het zal dan vanzelf gaan verteren 
als je de hoop één of twee keer per jaar omschept. Je kan deze voedzame grond tussen de beplanting 
strooien en of zorgen voor een mulchlaag met organisch materiaal zoals boomsnippers of blad van 
bomen. Je bootst zo in feite het bos na waardoor je een levende bodem krijgt en door de strooisel 
laag heb je ook minder last van verdamping van vocht uit de bodem, planten zijn sterker en worden 
minder snel ziek en je hebt minder last van ziekten en plagen.  
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Schaduw of zon? 

Hier moet je wel rekening mee houden en zeker in de gevallen dat het gaat om volle zon of juist volle 
schaduw. Er zijn echt soorten die het goed doen op bv schaduwrijke plekken zoals Hosta’s bijvoor-
beeld, maar een lavendel wil je daar nou juist niet planten.  
 

Natuurlijk, klassiek of modern? 

Het is net wat jouw smaak is. Hou je van weelderig en natuurlijk of juist wat moderner. Het leuke van 
vaste planten is de veelheid aan soorten planten en dus keuze, maar dat maakt het soms ook lastig. 
Wat helpt is inspiratie opdoen bv Pinterest of b.v. via de site groei en bloei. Leden helpen elkaar vaak 
ook dus lid worden kan ook helpen om de juiste kennis op te doen via het groene netwerk.   
 

Kleur en textuur 

Beplanting bloeit maar een paar weken, belangrijker is hoe de plant het hele seizoen door groeit en 
hoe de textuur van de plant is. Grote ronde bladeren of juist heel fijn en opgaand als soort. Leuk om 
hiermee te spelen en over na te denken. Kleuren kunnen klassiek zijn zoals blauw, wit, paars of juist 
lekker bont met oranje, rood en geel bv. Grijsbladigen kun je bijvoorbeeld goed met roodbladigen 
combineren, maar dat is dan vaak een stuk moderner qua stijl.  
 

Ontwerp  

Vaste planten doen het goed met haag als achtergrond en je kan ook solitaire heesters in de borders 
zetten om structuur en diversiteit te krijgen. Extraatjes zijn misschien wel een vogelhuis, een water-
schaal of een losse boomstam als levend element die zorgen voor schimmels, bacteriën, kleine beest-
jes en zodoende een begin van een ecologische kringloop. De plantafstand van vaste planten is vaak 
20-30 onderling dus je hebt aan 5-10 vaste planten per m2 genoeg. Verder kun je spelen met hoogtes 
en de grootte van de groepen om een goede opbouw in de border te krijgen. Klinkt ingewikkeld alle-
maal maar een klein schetsje is vaak al genoeg om te komen tot een mooi border concept. Het gaat 
er vooral om dat je er van tevoren over nadenkt. En als iets niet goed groeit of toch niet mooi is pas 
je dat het seizoen erna gewoon weer aan, geen probleem!  
 

Onderhoud 

Het onderhoud van een duurzame border valt gelukkig heel erg mee. Je moet de borders wel door-
wieden in het voorjaar en begin zomer, want anders nemen andere planten die daar niet thuishoren 
de boel over. Vervolgens niet te veel water geven, alleen als het erg droog is en als planten nog geen 
wortels hebben het eerste jaar ook wat extra geven. Het voorjaar is ook een goed moment om com-
post aan te brengen, plekken op te vullen waar planten zijn weggevallen en bijvoorbeeld planten te 
scheuren.   
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Planten geschikt voor een zonnige plek 
Sedum Herbstfreude  
Lampenpoetser  
Zonnehoed 
Geranium Rosanne  
Gaura  
Panicum  
Nepeta  
Margriet  
Achillea  
 

Planten voor een schaduwrijke border  
Carex 
Tongvaren 
Elfenbloem  
Duizendknoop  
Maagdenpalm  
Anemoon 
Leliegras  
Helleborus  
 

Hagen en solitaire heesters 
Krent 
Taxus, beuk of bijvoorbeeld meidoorn als haag 
Toverhazelaar  
Vlinderstruik  
 

Toebehoren  
Vogelhuisje op paal  
Waterschaal  
Boomstam  
 

 

https://lodewijksgroenegeluk.nl/ 


