Antoon Rijnbeek

Top 10 onderhoudsvriendelijke
vaste planten…
… die in jouw project toegepast moeten worden
Een onderhoudsvriendelijke tuin is en blijft actueel, maar over een onderhoudsvriendelijke border hoor je weinig mensen praten. Welke planten vragen
weinig onderhoud en zijn de moeite waard om in je tuin te zetten? Antoon Rijnbeek van Handelskwekerij Rijnbeek helpt je op weg met deze top 10
onderhoudsvriendelijke vaste planten.
Auteur: Michael den Beer - Foto's: Harrie de Vries - harriedevries.nl

We staan eerst even kort stil bij het begrip
‘onderhoudsvriendelijke plant’.
Volgens Rijnbeek is dit een plant die maar één
keer per jaar gesnoeid hoeft te worden, niet
woekert of omvalt en tegen droogte kan.
‘Dat laatste hangt natuurlijk ook van de grondsoort af; planten gedragen zich anders op
kleigrond dan op zandgrond.’ De volgende
planten zijn niet alleen onderhoudsvriendelijk,
maar hebben ook een rijke bloei, groeien snel
dicht, zijn sterk en niet al honderdduizend keer
toegepast.
Hier komen ze, in willekeurige volgorde:
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Rudbeckia nitida ‘Herbstsonne’

10 Rudbeckia nitida ‘Herbstsonne’
Standplaats: zon - halfschaduw
Kleur: geel
Hoogte: 1,5 - 2 meter
Bloeiperiode: juli - augustus - september
In de eerste editie van de Hovenier stonden
we al langdurig stil bij Rudbeckia, een plant
die de geelvrees van veel mensen zou moeten
doen vergeten. ‘Herbstsonne’ is hierbij een heel
mooie keus. De grote bloemhoofden bloeien
twee tot drie maanden en zien er wat anders
uit dan je van Rudbeckia gewend bent. De
bloembladeren zijn groter dan bij de gangbare
Rudbeckia en hangen iets naar beneden. Knip
de plant pas in maart af, want het winter
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silhouet van deze onderhoudsvriendelijke plant
is prachtig. Tip: zet deze plant in groepen in een
border voor de schutting; dit geeft structuur
aan je border en camoufleert de erfgrens.

meter hoog. De aren zijn tot diep in de winter
prachtig om te zien; deze kleuren van wit naar
lichtbruin. De plant kan in een lagere border
solitair worden toegepast. Hij komt het meest
tot zijn recht als hij in groepjes van vijf staat. Als
je de plant na de vorstperiode afknipt, komt hij
in het voorjaar terug.

Aster-soorten. Hierdoor is hij zeer geschikt
voor kleine tuinen. De plant komt het best tot
zijn recht in groepen van minimaal zeven. Na
de blauwe bloemenzee rond oktober blijft de
plant mooi tot het einde van de winter. Deze
Aster groeit bijna overal en kan goed tegen
droogte. Doordat de plant erg dicht groeit,
maakt onkruid geen kans.

Amsonia ‘Ernst Pagels’
9 Amsonia ‘Ernst Pagels’
Standplaats: zon - halfschaduw
Kleur: lilablauw
Hoogte: 60 - 100 centimeter
Bloeiperiode: mei - juni
Deze Amsonia heeft mooie smalle bladeren
(bijna wilgachtig), die een prachtige lichtgele
herfstkleur krijgen. Het is een sterke plant die
graag in de zon of halfschaduw staat en goed
tegen droogte kan. Rond mei - juni krijgt de
plant lilablauwe bloemtrossen. Hommels en
bijen zijn er gek op! Na de bloei komen er
decoratieve zaden tevoorschijn, die er tot in het
najaar mooi uitzien.

Miscanthus sinensis ‘Yakushima Dwarf’
8 Miscanthus sinensis ‘Yakushima Dwarf’
Standplaats: zon - halfschaduw
Kleur: bruine aar
Hoogte: 80 - 100 centimeter
Bloeiperiode: augustus - september - oktober
Miscanthus sinensis ‘Yakushima Dwarf’ blijft relatief laag in vergelijking met andere Miscanthussoorten. In de herfst is de plant ongeveer 1

Echinops bannaticus ‘Blue Globe’
Echinops bannaticus ‘Blue Globe’
7 Echinops bannaticus ‘Blue Globe’
Standplaats: zon
Kleur: donkerblauw
Hoogte: 120 - 150 centimeter
Bloeiperiode: juli - augustus - september
Deze opvallende verschijning bloeit aan het
einde van de zomer met grote bolvormige donkerblauwe bloemen. Het grijsgroene blad zorgt
voor contrast in de border en maakt samen met
de bloeivorm deze plant uniek. Bijen, hommels
en vlinders komen graag op de bloemen af.

Aster macrophyllus ‘Twilight’

6 Aster macrophyllus ‘Twilight’
Standplaats: halfschaduw
Kleur: blauw
Hoogte: 50 - 100 centimeter
Bloeiperiode: september - oktober - november
Aster ‘Twilight’ is een iets minder bekende Aster
en blijft vrij laag in vergelijking met andere

5 Panicum virgatum ‘Northwind’
Standplaats: zon - halfschaduw
Kleur: groen
Hoogte: 1,5 meter
Bloeiperiode: juli - augustus - september oktober
Panicum is een makkelijk en rechtopgaand
siergras, dat zeer onderhoudsvriendelijk is. Hij
valt niet om en kan goed tegen droogte. Rond
de zomer komen er aren tevoorschijn, die tot
eind oktober (vaak zelfs langer) een juweeltje
in de tuin zijn! De plant is erg sterk en bijna tot
het einde van de winter groenblijvend. Panicum
‘Northwind’ is solitair toe te passen, maar ook in
groepen. Door de rechtopgaande groeivorm is
de plant uitermate geschikt voor een moderne
en strakke tuin.

De plant komt
het best tot zijn
recht in groepen
van minimaal
zeven
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de winter ook zichtbaar omdat de plant wintergroen is. In april krijgt de plant lichtgele bloemen. Deze komen tevoorschijn als de meeste
planten nog moeten bloeien. Knip na de bloei
de uitgebloeide scheuten weg bij de grond. De
plant hoeft verder niet afgeknipt of gesnoeid te
worden. Hij is zeer geschikt als bodembedekker.

met lichtblauwe / witte bloemen. De bloemen
lijken op madeliefjes en vormen een grote en
eindeloze bloemenzee tot bijna halverwege de
winter. Kalimeris groeit snel dicht en is daardoor
zeer onderhoudsvriendelijk, eigenlijk onderhoudsvrij. Onkruid maakt bij deze plant echt
geen kans. De plant is dan ook zeer geschikt om
toe te passen op grote oppervlakken waarnaar
je weinig omkijken wilt hebben.

Veronicastrum virginicum ‘Diana’

4 Veronicastrum virginicum ‘Diana’
Standplaats: zon - halfschaduw
Kleur: wit
Hoogte: 120 - 150 centimeter
Bloeiperiode: juli - augustus
Veronicastrum virginicum ‘Diana’ is een opvallende, onderhoudsarme plant met een bijzondere
bloeiwijze. De plant wordt vrij hoog en krijgt
in de zomer een smalle witte bloem. De bloem
is een trekpleister voor bijen en vlinders. Het is
een plant die structuur geeft aan de border en
goed tot zijn recht komt in groepen. Je kunt de
plant in mei toppen (de Chelsea chop). Hierdoor
wordt de plant minder groot en gaat hij vertakken.

Euphorbia amygdaloides robbiae

3 Euphorbia amygdaloides robbiae
Standplaats: halfschaduw
Kleur: lichtgeel
Hoogte: 40 - 50 centimeter
Bloeiperiode: april - mei - juni
Euphorbia robbiae is een laagblijvende soort
met een vrij vroege lichtgele bloei. De plant
groeit prima in de halfschaduw en vraagt bijna
geen verzorging. Door de compacte groeiwijze
is het een stevige plant. De vetachtige bladeren
maken Euphorbia uniek; de bladstructuur is in

Kalimeris incisa ‘Madiva’
Helenium ‘Rubinzwerg’
2 Kalimeris incisa ‘Madiva’
Standplaats: zon - halfschaduw
Kleur: lichtblauw / wit
Hoogte: 70 - 80 centimeter
Bloeiperiode: juli t/m november
Kalimeris ‘Madiva’ bloeit vanaf juli tot november

De plant is dan
ook zeer geschikt
om toe te passen
op grote oppervlakken waarnaar
je weinig omkijken wilt hebben

1 Helenium ‘Rubinzwerg’
Standplaats: halfschaduw
Kleur: rood
Hoogte: 100 centimeter
Bloeiperiode: juli - augustus - september
Deze robijnrode Helenium is een van de mooiste
in zijn soort. De kleur is prachtig en maakt de
plant echt uniek. De plant bloeit lang en is goed
te combineren met siergrassen, Persicaria en
Vernonia. Ook deze plant kan in mei getopt
worden. Hierdoor ontstaat een bossige en lagere bloei. Door de plant in grotere groepen toe
te passen, groeit de border snel dicht en heb je
weinig onderhoud.
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