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“De juiste plant op de juiste plaats”

Openingsuren voor hobbytuiniers

ZELF UITKIEZEN:

maandag - donderdag: gesloten

vrijdag: 8-15u

zaterdag: enkel in maart, april, mei, juni: 8-12u

en vanaf 3e weekend september, oktober en november: 8-12u

AFHALEN KLAARGEZETTE BESTELLING & RETOUR LEEG-
GOED :

maandag-donderdag: 8-12u en 13-17u30

vrijdag: 8-16u30 

zaterdag: enkel in maart, april, mei, juni: 8-12u

en vanaf 3e weekend september, oktober en november: 8-12u

GESLOTEN OP ZATERDAGNAMIDDAG, 
ZON-EN FEESTDAGEN.
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wie we zijn
Jan Spruyt stichtte in 1975 samen 
met zijn vrouw Ann Van der Jeugd 
een kwekerijtje in de grote achtertuin 
van hun huurhuisje. Ze begonnen met 
gekregen planten van vrienden en ken-
nissen.

Vijf jaar later verhuisden ze naar een 
gekochte hoeve op het einde van 
dezelfde straat. Deze verbouwden ze 
tot gezinswoning temidden een groei-
ende vasteplantenkwekerij. De volgen-
de 20 jaar groeide de kwekerij gestaag 
van 1 naar 5,5 hectare. Sindsdien werd 
deze oppervlakte steeds nog efficiënter 
ingericht.

Al onze planten worden gekweekt in 
pot van 9 cm (“p9”). Om het vele werk 

te verrichten, stelt de kwekerij 20 vas-
te werknemers te werk, waaronder 
de zonen van Jan en Ann. Oudste zoon 
Nik bestuurt de kwekerij als zelfstandig 
ondernemer.Zijn twee broers, Bart en 
Jelle, werken ook mee in dienstver-
band. Tijdens de drukste momenten 
wordt ons team aangevuld met sei-
zoenarbeiders, stagiairs en studenten. 

Wekelijks krijgen we hulp van vzw Blij-
dorp en vzw Eindelijk (personen met 
een beperking). Ook Jan (°1950) werkt 
nog deeltijds mee!

Sinds 1999 werden we officieel 

hofleverancier van België, nadat 
we al 12 jaar leverden zonder brevet. 
Na de troonwissel in 2013 kregen we 
opnieuw deze eer. Het is daarom niet 
zomaar dat de 100e plant die Jan ver-
edelde, werd vernoemd naar Hare 
Majesteit Koningin Paola.  

Reeds in 1976 verscheen de eerste cata-
logus met een honderdtal plantensoor-
ten. In 2021 verscheen de 45e papieren 

catalogus met 2.400 cultivars. Op 
de laatste cover prijkte onze Phlox 
QUEEN PAOLA JS® ‘Koningin Paola’ 
PBR. 

Vanaf 2022 bieden we dit immense 
naslagwerk enkel nog digitaal aan, via 
onze website vasteplant.be. Het is in 
deze catalogus dat je de betekenis van 

ons motto vindt: ‘de juiste plant op 
de juiste plaats’.
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onze diensten

HEDENDAAGS ASSORTIMENT

We hebben een groot assortiment 
met ca. 2.400 soorten vaste planten, 
siergrassen, bloembollen en varens. 
Elk jaar passen we ons aanbod wat 
aan.

UITWERKEN BEPLANTINGSPLAN-
NEN

Heb je een border waarvoor wij het 
beplantingsplan kunnen ontwerpen? 
Dat kan!

LEVEREN

We kunnen je bestelling leveren. 
Kleine hoeveelheden verzenden we 
per postpakket. Grotere bestellingen 
per vrachtwagen. Vrijblijvende of-
ferte op aanvraag.

INFORMEREN EN ADVISEREN

Wij delen graag onze kennis met 
onze klanten. Heb je een specifieke 
plantvraag? Stuur ons een e-mail!
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PLANTEN KWEKEN

Wij kweken en verzorgen een 2.400-tal 
verschillende soorten tuinplanten. Daarvoor 
gaan we zaaien, opplanten, rooien, scheuren, 
oppotten, gieten, wieden, bestellingen klaar-
zetten, vrachtwagens laden en nog zoveel 
meer.
De meeste planten kweken we in onze eigen 
kwekerij.
We ontwikkelden al meer dan 100 eigen 
selecties via Spruyt Select. 
Soortechtheid, onkruidvrij en kwaliteit staan 
bij ons op de eerste plaats.
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VAN KWEKER NAAR KLANT

Als hobbytuinier is het interessant om 
rechtstreeks bij de kweker aan te kopen.
Zo ondersteun je de lokale economie, de 
korte keten en bovendien is het beter voor je 
eigen portemonnée!
Doordat onze planten op natuurlijke wijze 
zijn opgekweekt in de buitenlucht en zonder 
de groei te forceren, zijn ze meteen klaar 
voor de tuin.
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onze moedervelden
1. Ons proces begint met het opkweken van 

onze moederplanten. Deze worden tus-
sen juni en september apart gezet om zo 
snel mogelijk ons uitgebreid assortiment 
veilig te stellen.

2. Begin april planten we al deze moeder-
planten uit op onze vollegrondsvelden 
rondom de kwekerij. Op een 7tal werkda-
gen worden al onze 40.000 moederplan-
ten geplant.

3. Een groot deel van onze moederplanten 
heeft ongeveer 7 maand nodig om uit 
te groeien tot grote, dikke vollegronds-
planten die wij dan kunnen verwerken 
tot jonge plantjes voor verdere opkweek 
tijdens de zomer. Onze schaduwplanten 
laten we 18 maand groeien omdat ze 
minder snel vermeerderen. Het overige 
gedeelte rooien we wanneer dit het best is 
voor een specifieke soort.

4. Het rooien doen we zo efficiënt mogelijk, 
met behulp van een rooimachine. Deze 
beschikt over een groot breed mes dat 
onder de planten snijdt. Daarna belanden 
de volgroeide planten op een bewegende 
band die de meeste overtollige grond. 

Ze worden opgeraapt en in kisten gesto-
ken. Nadien worden ze op paletten koel 
bewaard vooraleer ze verwerkt worden.

5. In onze werkloods verwerken we onze 
gerooide moederplanten. Dit door mid-
del van verschillende teeltwijzes. Gro-
tendeels vermeerderen we via scheuren, 
wortelstekken en afscheuren. Tussen 
september en juni verwerken we onze 35 
verschillende teeltwijzes. Onze grovere 
soorten worden rechtstreeks opgepot 
voor onze verkoop. De fijnere scheuten 
worden eerst in kleine kweektrays gesto-
ken waar ze verder kunnen groeien tot 
goed gewortelde plugplantjes.

6. In de zomermaanden juli en augustus 
worden alle plugs opgepot door ons team 
en gemotiveerde jobstudenten. Een to-
taal van 1.200.000 pluggen worden via de 
inpotlijn opgepot. Er kunnen gemiddeld 
30.000 planten worden opgepot en uitge-
zet per dag.

7. Als dit hele kweekproces is afgerond, 
staat onze kwekerij helemaal vol om onze 
klanten een zo uitgebreid mogelijk assor-
timent aan te bieden.
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Als familiebedrijf blijven we kiezen voor een eerder fami-
liale werksfeer. We blijven investeren in ons bedrijf, diver-
se en competente medewerkers en IT.

We blijven werken aan onze maatschappelijke verant-
woordelijkheid rond duurzaamheid. Onze ecologische 
voetafdruk vinden we belangrijk en we spelen in op kli-
matologische uitdagingen.

We willen marktleider zijn in het aanbieden van een 
breed assortiment vaste planten die te kiezen zijn via een 
vlot toegankelijke website met digitale catalogus. Onze 
klanten putten immers een grote meerwaarde uit de juiste 
plant op de juiste plaats! 
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onze visie
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onze missieonze missie

Onze planten zijn groeikrachtig, onkruidvrij, soortecht en 
hebben de hoogste tuinwaarde. We leveren ze aan zowel 
groenprofessionals, hobbytuiniers als steden & gemeen-
ten. We innoveren in het vaste-plantenassortiment door 
onze eigen selecties te introduceren via onze dochterven-
nootschap Spruyt Select CommV.

We gaan voor de hoogste klanttevredenheid door duide-
lijke, correcte en volledige informatie aan te bieden. We 
voorzien oplossingen en advies op maat, zelfs voor de 
moeilijkste tuinen. Ons motto herinnert ons daar dage-
lijks aan: 

‘De juiste plant op de juiste plaats.’  

We kweken planten voor mooie, duurzame tuinen.
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Een fijne atmosfeer, een gezellige uitstap met vrienden of fa-
milie, een plaats waar twee keer per jaar tuinvrienden elkaar 
in een natuurlijke omgeving ontmoeten.

De Tuindagen in het Park van Beervelde zijn met haar 
240 deelnemers en meer dan 20.000 bezoekers per editie 
een begrip geworden op Europees niveau voor liefhebbers 
van tuinbeurzen. Drie dagen lang, half mei en half oktober, 
is het park een schatkamer voor de meest veeleisende plan-
tenliefhebber. Tevens biedt dit evenement aan zijn bezoekers, 
een ruime keuze op gebied van decoratie en antiek voor de 
tuin en zijn omgeving, ambachten, kinderanimatie, work-
shops en culinaire streekproducten, die voor een harmoni-
euze totaalbeleving zorgen. 

Twee keer per jaar nemen wij deel aan dit evenement. Onze 
standplaats is altijd nummer 126. 

Je kan je bestelling tot een week op voorhand plaatsen via 
onze webshop en afhalen tijdens de tuindagen in Beervelde 
(min. 24 verschillende planten). Deze service is gratis. Je kan 
ook gewoon langskomen en je planten ter plaatse kiezen. Op 
de beurs brengen wij vooral planten mee die op dat moment 
bloeien of mooi zijn.
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Tickets bestellen via 
de website: 

 Park van Beervelde

tuindagen
Beervelde
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Ons assortiment wordt elk jaar in september vernieuwd. 
Het nieuwe verkoopseizoen begint! Onze kwekerij is dan 
op zijn mooist, de meeste planten zijn beschikbaar. Ook 
presenteren wij nieuwigheden. Er is gelegenheid om iets te 
drinken. 

Daarom organiseren we elk nieuw seizoen een opendeur-
weekend. Het heeft steeds plaats tijdens het 3e weekend 
van september.

Meer info op onze website (scan QR-code hieronder) 

of info@vasteplant.be.

opendeur

Nieuws

vasteplant.be
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Online catalogus

Op onze website vind je onze catalogus met foto’s. Je kan 
filteren op bloeiperiode, kleur, hoogte, grondsoort, licht 
en vele andere criteria.  
Je kan ook de beschikbaarheid van de planten zien (aan 
de hand van eenvoudige kleurcode) en je bestelling onli-
ne doorgeven of een offerte aanvragen.

QR naar de nieuwigheden 

Elk jaar verschijnen nieuwe planten in ons assortiment. 
Via de QR-code vind je de laatste nieuwigheden.

Nieuwe filters in de catalogus

• AGM - Award of Garden Merit 
        (prijs van verdienste voor de tuin;                                                  
 uitgereikt door RHS, UK) 

• ISU Award (Internationale Stauden-Union 
 (nieuwigheden, elke 2 jaar)

• JS®- onze eigen creaties

Artikel van de maand

Elke maand schrijft Jakoba een artikel met nuttige 
planteninformatie. Het staat boordevol weetjes, zoals de 
etymologie en de geschiedenis. We beschrijven cultivars 
en geven meer info over de verzorging, tips en andere 
weetjes. Meer hierover via de QR-code.

vasteplant.be

Deze Awards hebben 
elk hun eigen icoontje 

in de catalogus.
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Wil je jouw border(s) door ons laten ontwerpen? Ook dan 
vind je in ons de perfecte partner. 

Met onze jarenlange ervaring weten we perfect welke planten 
mooi samen gaan, maar ook welke soorten in welke situaties 
beter wel of niet gebruikt worden. 

Uitwerking van beplantingsplannen gaat altijd samen met de 
bestelling van ons plantmateriaal.

Elk project is bij ons maatwerk. Op deze manier krijgt elke 
klant de best mogelijke beplanting én vinden wij voor elk 
project een nieuwe creatieve uitdaging die duurzaam en 
langlevend is.

We vragen voor een correcte, vrijblijvende offerte altijd een 
duidelijk plan op schaal van de borders, enkele foto’s en de 
ingevulde prijsaanvraag.

Iets voor jou?  
We geven met plezier meer uitleg bij onze werkwijze: 

info@vasteplant.be 

Prijzen 

De prijs voor een uitgewerkt project hangt o.a. af van de op-
pervlakte, gebruik van bloembollen en wensen. Daarom ma-
ken we deze persoonlijk op. Je kan altijd onze richtprijzen 
opvragen via info@vasteplant.be. 
Alle prijzen inclusief btw.

Onze ontwerpservice

12

concepten

PDF 
prijsaan-

vraag 
downloaden 



13

verkoop
“De juiste plant op de juiste plaats”

Dankzij ons uitgebreide assortiment heb je een ruime keuze aan 
vaste planten voor de aanleg van jouw tuin of plantenborder.

Via onze webshop: vasteplant.be kan je te allen tijde planten 
bestellen.

Gebruik de filters in de online catalogus zodat je zeker de juiste 
plantenkeuze maakt. 

Nadat je jouw keuze hebt gemaakt, krijg je bij het afwerken van jouw 
bestelling verschillende opties.

1. Afhaling: We zetten de planten voor je klaar (gratis dienst 
vanaf 24 pl.). Je ontvangt een mail wanneer je bestelling klaar-
staat. Betaling ter plaatse bij afhaling.

2. Levering: We leveren je planten aan huis. (vanaf 24 pl.)
Kleine bestellingen worden geleverd via postpakket. Grotere 
bestellingen (vanaf 200 stuks) worden thuis gebracht via 
vrachtwagen. Betaling op voorhand.

3. Afhaling buiten de openingsuren: Je betaalt op voorhand en haalt 
af wanneer het je uitkomt (24 uur, 7 dagen per week). Alle info 
hierover krijg je via mail.

4. Zelf planten uitkiezen: Je kan plantenlabels op voorhand laten 
printen. Per label staat de locatie van de plant in onze kwekerij. 
Aan de hand van een duidelijke plattegrond en stevige plantenkar 
kan aan de slag. 

5. Vrij shoppen: Je kan ook vrij rondlopen en uitkiezen. Dan 
noteer je zelf de naam & prijscode op blanco labels welke 
planten je hebt uitgekozen (zie foto’s p.14).

13
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In onze kwekerij is elke plant voorzien van een etiket met 
info en een QR-code gelinkt aan onze webshop. Na het 
scannen van de code kom je op de plantenfiche met alle 
info over dit artikel en zijn foto.

Let op: zelf uitkiezen in de kwekerij kan enkel tijdens de 
openingsuren voor hobbytuiniers. Meer info op p.1.

Betaling in onze burelen is mogelijk via:

vrij shoppen

Tip: Bestel eens een waardebon voor vas-
te planten. Een origineel cadeau om aan 
iedere plantenliefhebber te schenken. Je 
kan de bon online bestellen of aankopen 
in onze burelen. Deze bon is onbeperkt 
geldig, ook betaalbaar met Ecocheques.
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Als groenbedrijf doen we alles om de natuur een handje te 
helpen.

We werken niet alleen bij het kweken zo milieuvriendelijk 
mogelijk, maar in alle aspecten van onze onderneming.

Daardoor verdienden we een MPS-label met A-score.  
We zetten alles op alles om dit label te behouden  
en te verbeteren. 
Hieronder zie je enkele maatregelen die we toepassen  
om onze ecologische voetafdruk zo laag mogelijk te houden:  

15

1. Minimaal gebruik van bestrijdingsmiddelen 
• We gebruiken soms organische afstrooimiddelen bij plugs 

en p9-potten om onkruid- en mosgroei tegen te gaan.
• Op onze moederplantvelden zetten we een wiedmachine 

in en gaan onze mensen schoffelen om onkruid 
te verwijderen.

• Door onze ervaring en know-how kunnen we plaatselijk 
spuiten tegen onkruid, mos en schimmels. Dit gebeurt 
alleen als laatste redmiddel wanneer het absoluut nodig is, 
of bij grotere infectie.

2. Reduceren van watergebruik in onze kwekerij
• Alle kweekbedden liggen aflopend zodat het water naar 

goten loopt. Via ondergrondse reservoirs en silo’s komt het 
zo opnieuw beschikbaar voor de planten.

• Iedere druppel water wordt opgevangen, gefilterd en her-
gebruikt. Onze silo’s hebben een capaciteit van 2.5 miljoen 
liter.           

milieubewust
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3. Reduceren van energieverbruik
• Zonnepanelen voor onze burelen.
• Onze dubbelwandige serres zorgen ervoor dat we slechts mi-

nimaal moeten verwarmen tijdens de koude wintermaanden. 
Kweken in seizoenstemperaturen levert sterkere planten op.

• Het verkeer in onze kwekerij verloopt via elektrotrekkers, zon-
der uitlaatgassen en geluidsoverlast.

4. Sorteren en recycleren van alle afval
• We ontwikkelden een mini-containerpark waar we alles sorte-

ren. Met dit afvalbeleid hebben we onze hoeveelheid restafval 
in de laatste jaren met maar liefst 75 % doen dalen.

• Een erkend afvalverwerkingsbedrijf haalt alles op. 
• Meer info op p.17-18

5. Duurzame en onderhoudsarme beplantingen 
in verschillende zones op onze kwekerij

• De showborders in onze kwekerij zijn zo onderhoudsarm                
mogelijk aangeplant. We gieten onze borders nooit, zelfs niet 
bij extreme droogte. Ze zijn zodanig samengesteld dat ze bijen, 
vlinders en natuurlijke vijanden van parasieten aantrekken.

• We zetten in op de veredeling van vaste planten die ziekte- en 
droogteresistent zijn. Zo kan je beplanten op een milieuvrien-
delijke manier, zonder dat extra bestrijdingsmiddelen of water 
nodig zijn.

Lees meer over 
Milieubewust
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onze afvalstroom
De verkoop van onze planten 
naar binnen- en buitenland zorgt 
letterlijk voor een groenere wereld. 
Om deze leefomgeving ook groen 
en gezond te houden dienen we 
als bedrijf na te denken over ons 
afvalbeleid.

We zetten ons in om zo weinig 
mogelijk afval te produceren en 
om materialen te hergebruiken. 
Herstellingen gebeuren dan ook 
vaak met resten van hout, ijzer of 
folie. Weggooien doen we zo weinig 
mogelijk.

• Wist je dat de REST-fractie die 
we met z’n allen produceren 
volledig wordt verbrand?

• Wist je dat vele plastiek-fracties 
intussen bij het PMD mogen 
worden gevoegd?

• Wist je dat papier verschillende 
keren 100% recyclebaar is?

• Wist je dat onze plastic kisten 
makkelijk 25 jaar meegaan?

• Wist je dat onze plastic kweek-
potjes mits enige moeite makke-
lijk 3 tot 4 keer kunnen worden 
hergebruikt?

Wat toch overblijft aan afval wordt 
optimaal gesorteerd door elke 
werkplek van aparte afvalbakken 
te voorzien voor de verschillende 
afvalfracties. Deze worden verza-
meld in ons eigen mini-container-
parkje waar ze dan op een correcte 
manier worden opgehaald en ver-
werkt door een erkend afvalver-
werkingsbedrijf. Met dit afvalbeleid 
hebben we onze hoeveelheid rest-
afval in de laatste jaren met maar 
liefst 75 % doen dalen.

Om ons doel extra kracht bij te zet-
ten vragen we jullie hulp als klant 
om plastic kisten, onze trays en 
onze kweekpotjes terug te brengen 
op ordelijke wijze bij een volgend 
bezoek zodat wij ze kunnen herge-
bruiken Een win-win-situatie die 
zorgt voor minder afval.
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Lege toners van onze printers worden ingezameld door een gespe-
cialiseerd bedrijf die ze opnieuw opvult en op de markt aanbiedt 
voor een volgend levensproces. Een deel van hun opbrengst gaat 
tevens naar goede doelen. 

Op de werkvloer proberen we wegwerpplastiek zoveel mogelijk te 
vermijden. De invoer van metalen drinkflessen voor alle werkne-
mers, heeft een enorm verschil gemaakt in de hoeveelheid plastie-
ken drankflesjes bij ons afval.

Ons doel op langere termijn is om mee te bouwen aan een cir-
culaire economie, waarin afval niet of nauwelijks nog bestaat. 
Mochten overheid, alle bedrijven en alle consumenten elkaar 
meer inspireren en uitdagen dan worden er op korte termijn heel 
veel producten ontwikkeld die 100 % recycleerbaar, afbreekbaar of 
liever nog herbruikbaar zijn, zodat ieder onderdeel herbruikbaar 
wordt als nieuwe grondstof. 

Wij hopen jullie zowel als groenprofessional of als hobbytuinier 
hiermee te inspireren. Want…. ! 

Elke kleine actie is een grote stap naar een andere mentaliteit 

en een groenere wereld.
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Algemeen  
Spruyt Select is de commanditaire vennootschap van Jan Spruyt die zich 
toespitst op de ontwikkeling van nieuwe plantenselecties. 

Bij het veredelen wil Spruyt Select zich onderscheiden door te selecteren 
op nieuwe rassen die natuurlijkheid en sierlijkheid uitstralen. 

We ontwikkelen ziektevrije, sterke selecties voor tuin- en 
landschapsontwerp.

Binnen het grote assortiment van de kwekerij, kan je de selecties 

van Spruyt Select herkennen aan het kwaliteitslabel JS® vóór of in 
de rasnaam. 

Speciale nieuwigheden 
In september komen er steeds enkele nieuwigheden op de markt.  

In deze brochure bespreken we de 3 nieuwe JS®-selecties van 2022.

Tradescantia  ‘JS Brainstorm’ PBR

is een revelatie binnen het assortiment. Een 
donker blad, massaal aanwezige donkere 
bloemknoppen vanaf mei, opvallend paarse 
kleurtinten in zowel knop, bloem als blad. 
De gemiddelde hoogte is 40 cm. 
De plant prefereert een voedzame onder-
grond en volle zon, maar stelt over het alge-
meen weinig eisen aan zijn standplaats. De 
plant kan zowel tijdelijk erg droog als heel 
nat staan. Woekert niet.

Phlox QUEEN PAOLA JS 

® ‘Koningin Paola’ PBR 

Spruyt Select
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Speciale nieuwigheden

Euphorbia corollata ‘JS Chique’ PBR

is de ideale plant voor prairietuinen.

De bloeiwijze vormt een witte, weelde-
rige wolk die prachtig contrasteert met 
bijvoorbeeld Echinacea of Veronicas-
trum. Bovendien is dit een goede snij-
bloem (opgelet voor melksap). 
De plant bereikt een hoogte van 60 cm 
en komt in volle zon op een normale 
grond het best tot zijn recht.

Sesleria heufleriana ‘JS Sowieso’ PBR 
(BLUE PORCUPINE)

is een prachtige, homogene selectie die 
we vegetatief vermeerderen. De plant 
wordt 50 cm. 
Het wintergroene blad heeft een 
blauw- groene kleur en de plant maakt 
fijne aren. Sesleria ‘JS Sowieso’ PBR is 
aangepast aan het veranderende kli-
maat:  uiterst droogteresistent en bo-
vendien in volle zon én halfschaduw 
te gebruiken.

Lees meer over 
Spruyt Select
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In 2022 werden de RHS Trials voor Persicaria afgerond.

RHS (The Royal Horticultural Society) is een toonaangevende 
vereniging in het Verenigd Koninkrijk. Hun testen worden in 
de plantenwereld met veel interesse gevolgd. Zij reiken jaarlijks 
een Award of Garden Merit (prijs van verdienste voor de tuin, 
‘AGM’) uit aan nieuwe selecties met een grote meerwaarde bin-
nen het plantenassortiment. 
In 2022 kregen 3 van onze Persicaria’s dit prestigieuze award.

Spruyt Select in de prijzen

Persicaria ampl. ‘JS Delgado Macho’ 
PBR 

is een lage selectie van 70 cm die 
prachtige rode aren heeft. RHS 
geeft als positieve punten mee dat 
de bloeistengels zeer stevig zijn en 
de planten een massa aan bloemen 
produceren. Ze beschrijven een die-
pe kleur, met bloemknoppen die al 
kleuren voor het openen, waardoor 
er een mooie diepte ontstaat.

Echinacea PRETTY PARASOLS 
‘JS Engeltje’ PBR 

Spruyt Select
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Persicaria ampl. ‘JS Misty Morning’ 
PBR

wordt gelauwerd omwille van de 
perfect gekozen naam, die refe-
reert naar de mooie, witte-bleekro-
ze bloeiaren. De lange aren spre-
ken tot de verbeelding. Deze plant 
bereikt een gemiddelde  hoogte 
van 100 cm. 

Persicaria ampl. (‘JS pesovi’ PBR) 
JS®SEVEN OAKS VILLAGE 

krijgt ook een AGM dankzij de hel-
dergroene bladeren en de zeer lange 
aren die mooi blijven eens ze zijn 
uitgebloeid. De aren zijn zeer gracieus 
en dit geldt als extra meerwaarde voor 
de volledige plant. De plant bereikt 
een gemiddelde hoogte van 110 cm.

De plant is een vondst van onze ge-
waardeerde klant Danny Thys. De 
naam is een verwijzing naar het dorp 
Zeveneken (Lochristi).

22



23

• Zorg dat de kluiten kletsnat zijn 
voor aanplant. Dit doe je bv. door 
ze in een emmer water te dompe-
len.

• Zet de planten liever een centi-

meter dieper, dan dat er nog een 
deel van de kluit zichtbaar is.

• Druk de planten nog even goed 
aan zodat kluit en omringende 
bodem goed aansluiten. Dit geldt 
ook bij gebruik van onze prairie-
planter (zie p.25-26).

• Staan de planten volop in bloei? 
Je kan de bloeistengels afknip-

pen zodat de plant zijn energie 
meteen naar de wortels laat gaan.

• Wil je de bodem afdekken? 
Neem dan een inert materiaal 
zoals lava. Geen schors of wortel-
doek: daar houden vaste planten 
en siergrassen niet van. Zet 1 à 2 
planten meer per m² en je hebt 

geen afdekmaterialen meer no-
dig. 

• Zijn de planten nog niet lang 
geplant, dan bescherm je ze best 
bij extreem weer (lange droogte 
= gieten; sterke vorst = afdek-
ken).

• Wees matig met het water geven 
van planten, één keer per week 
is genoeg. Tijdens de hitte, het is 
beter om 2 tot 3 keer per week ro-
yaal water te geven dan elke dag 
een klein beetje. Elke dag water 
geven maakt je planten lui. 

Kan je niet meteen planten?
• Dat is geen probleem. Bewaar de 

planten nog even buiten, beschut 
tegen de felste zon, wind of vorst. 
Jouw planten zijn hiervoor sterk 
genoeg: ze staan op onze kwekerij 
ook buiten in de pot. Je hoeft ze 
alleen tijdig water te geven.

plantentips
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Onderhoud
• Bladverliezende soorten snoei je na de winter (februari-maart) 

meestal volledig terug. Bladhoudende soorten hebben vaak geen snoei-
werk nodig. Specifieke info op de online catalogus via vasteplant.be.

• Andere vragen over het onderhoud? Mail ons gerust!



Waarom geen schors of worteldoek bij vaste planten?
Bloeiende vaste planten en siergrassen doen het niet goed in 
schors.
Schors verteert, waardoor de bodem verzuurt. De meeste bloei-
ende vaste planten en siergrassen verdragen dit niet, maar geven 
de voorkeur aan een neutrale tot kalkrijke bodem.
Bovendien vormt het een koude laag en creëert schors het ideale 
klimaat voor schimmels.
Schors kan je wel gebruiken tussen bomen, struiken en hagen.
Ook bij sommige ‘‘macho-planten’’ kan het geen kwaad. Wor-
teldoek is absoluut af te raden, omdat de planten niet de ruimte 
krijgen om uit te groeien. De kwaliteit van de grond onder de 
worteldoek vermindert. De planten verstikken en je zal nooit een 
mooi toegegroeide beplanting krijgen.
Wil je de bodem afdekken? Je kan dan best een inert materiaal 
gebruiken zoals grind of lava. In onze brochure vind je meer info 
over lava en onze prairieplanter op p.25-26.
Het afdekken van de grond is echter geen noodzaak. Hou er dan 
wel rekening mee dat je de maximale plantdichtheid gebruikt 
wanneer je het onderhou (wieden,…) wil beperken.
De goede plantdichtheid per soort vind je in de online catalogus 
terug.
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Bart Spruyt ontwikkelde in 2014 onze prairieplanter.

Gebruik je een afdeklaag van lava? Dan kan je met onze 
planter meteen door de lava in de ondergrond aanplan-
ten, zonder aarde en lava te vermengen.

Snel, eenvoudig en vooral netjes afgewerkt. 

Voordelen lava:

1. Zorgt voor veel minder onkruiden en maakt onder-
houd dus makkelijker (schoffelen gaat erg vlot in lava 
2/12).

2. Zorgt voor een isolerende laag in de winter. 

3. Voorkomt verdichting van de bodem bij het betreden 
van de border en bij hevige buien.

4. Geeft mineralen af aan de bodem, maar is geen or-
ganische mulching. Dit inert materiaal verteert niet 
zoals bv. schors.

Huren ?

€ 25/2 weken

€ 195 waarborg

Enkel in combinatie met een bestelling van planten.

prairieplanter
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bekijk

instructievideo




