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SCHOENLAPPERSPLANT

KENMERKEN 
•  Bodembedekker,  30 - 45 cm hoog en breed 
• Winterhard
• Ook te gebruiken langs de borderrand, als onderbeplanting bij bomen en 

heesters, in de rotstuin
• Nectarplant voor bijen en vlinders
• Mooi in combinatie met voorjaarsbloeiers

STANDPLAATS
Halfschaduw, schaduw
Matig vochtige en vochtige grond

PLANTPERIODE
In pot, het hele jaar door, behalve 
wanneer het vriest en in droge periodes.

BODEMBEDEKKER



Copromotor

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door cofinanciering uit Platteland Plus,
bestaande uit middelen van Vlaanderen en provincie Antwerpen.

Partners

HOE MOET IK BODEMBEDEKKERS PLANTEN?
De meeste bodembedekkers worden in pot gekweekt, en kunnen het jaar 
rond geplant worden. Zorg bij het aanplanten steeds voor een goed 
voorbereide grond: bewerk de grond voldoende diep en voeg wat 
potgrond of planthumus toe, samen met wat meststoffen en eventueel wat 
kalk. Per vierkante meter rekent men voor de meeste vaste planten tussen de 
8 en 12 stuks. Voor de heesters volstaan meestal 4 tot 5 stuks per vierkante 
meter. Het gebruik van worteldoek raden we af, omdat dit ervoor zorgt 
dat er geen ondergrondse uitlopers gevormd kunnen worden, of dat de 
overhangende takken geen wortel kunnen vormen. Beter is met wat mulch 
of fijne schors te werken, dit houdt het onkruid ook tegen, maar zorgt ervoor 
dat de planten toch snel kunnen dichtgroeien.

TIP: Voor wie graag wat extra kleur in zijn tuin wil brengen: plant tussen de 
lagere bodembedekkers bloembollen. Narcissen, krokusjes, sneeuwklokjes 
en tulpen geven reeds vroeg in het jaar extra kleur!

ONDERHOUD
Zeer af en toe wat bij snoeien met snoeischaar. 

Het onderhoud hangt af van bodembedekker tot bodembedekker. 
Bodembedekkers vragen, als ze op de juiste plek staan, weinig onderhoud. 
Sommige bodembedekkers kunnen gaan woekeren, ideaal voor als je snel 
resultaat wil, minder ideaal als je niet zo van onderhoud houdt (snoeien). 
Vraag bij twijfel raad aan je kweker. De groei kan afgeremd worden door 
de zone te ommuren met lage stenen of houten hekwerk. 


