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TIPS BIJ PLANTENBAKKEN MAKEN 

 Smal: maximum 2 armlengtes breed zodat je van beide lange zijden tot het centrum kunt 
geraken. 

 Diep: min. 30 cm, liefst meer: dan droogt de aarde minder snel uit. 
 Hoog: dan hoef je niet te bukken om erin te werken. 
 Op poten: rolstoelen kunnen eronder. Voorzie hiervoor een stevige bodem die eventueel schuin 

daalt naar het midden (v-vorm). De zijrand mag dus ook niet te hoog zijn om er gemakkelijk in te 
kunnen werken. 

 
 

TIPS PLANTEN EN ZAAIEN IN POTTEN 

 Voorzie voldoende volume: zo droogt de grond minder snel uit.  
 Voorzie een drainage-gat onderaan of in de zijkant 3 cm boven bodem: het overtollige water kan 

weg.  
 Kunststofpotten verdampen minder water, gebruik liever stenen potten. 
 Een omgekeerde petfles met openklapbare bovenkant (de bodem dus eigenlijk) en gaatjes in de 

dop kan als waterreservoir in de aarde worden gestoken. Je kan vlot opvolgen of er nog genoeg 
water in zit. 

 Je kan potten ‘pimpen’ met verf. Naambordjes met bordverf en krijtstift zijn ook handig!  

 

 

 

 

 



MINIBIOTOPEN IN BAKKEN 

1. De moerasbak (vijverfolie aanbrengen – bak onderaan verstevigen indien nodig) 

Substraat  Zand 

Planten Laag: moeras of zomp: vergeet-me-nietje, 
kruipend zenegroen, penningkruid, kleine 
valeriaan, tormentil, echte koekoeksbloem, 
beekpunge, diverse bodemmossen. 

Hoog: gele lis, moeraswederik, moerasandoorn, 
grote kattenstaart, grote egelskop. 

Watervoorziening Ruim regenwater geven uit waterton in de buurt. 

Verzorging Periodiek te veel aan plantengroei en droge 
plantendelen verwijderen. 

  

2. De mediterrane kruidenbak 

Substraat Potgrond of luchtige teelaarde (eventueel 
mengen met grof zand en/of dolomiet) en oude 
stenen tegels of baksteen op de oppervlakte. 

Planten Oregano, bergsteentijm, bonenkruid, lavendel, 
hyssop, tijmsoorten, rozemarijn, salie (eventueel 
keukenlaurier op 1 stam). 

Watervoorziening /  

Verzorging Periodiek te veel aan plantengroei en droge 
plantendelen verwijderen. 

In het voorjaar tijm scheuren en dieper planten. 
Lavendel, hyssop en salie snoeien. 

 

1. Het stenig biotoop 

Substraat Oude bakstenen met zand, eventueel gemengd 
met dolomiet of traskalk. 

Planten Inheemse soorten: 

Sedum acre (muurpeper), sedum album, 
zonneroosje, echte gamander, kogelbloem, 
knolspirea, pijlbrem, wilde tijm, zeegroene zegge, 
veldsalie, slangenkruid, grasklokje,… 

Watervoorziening / 

Verzorging Te veel aan planten verwijderen. 

 



2. De schaduwbak 

Substraat Teelaarde of potgrond 

Bedekken met mulch van bladeren en takjes of 
hakselhout. 

Planten Varens (mannetjes of wijfjesvaren), daslook of 
boshyacint. 

Bosviooltje, heksenkruid, mannetjesereprijs, 
grote muur, gele dovenetel, bosbingelkruid. 

Aalbes (‘Jonkheer van Tets’), op 1 tak snoeien. 
 

Watervoorziening Omgekeerde waterfles (2 gaatjes in de stop) of 
druppelzak in periodes van langere afwezigheid.  

Verzorging Na de winter droge plantendelen afsnijden. 

Aalbes: grondscheuten verwijderen, aanbinden 
aan (bamboe)stok van 1.5 m. 

Zijtakken kort snoeien. 

 

Planten als munt, citroenmelisse, daslook en roomse kervel doen het beter in de halfschaduw. Zet ze bij 
voorkeur daar waar minder zon komt en zet enkel zonnekloppers zoals rozemarijn, tijm en organo in 
volle zon. 

 

 


