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Aanleg van de border in de volle grond, de
verhoogde border en het gebruik van losse
bloembakken
Inleiding
Als de tuin is ontsloten door een goed pad of padensysteem, kan er naar alle kanten
getuinierd worden. De borders of groentebedden moeten we nu aanleggen. De
lengte van deze borders is niet van belang, de breedte echter wel.
Elke tuinier za,l zelf moeren bepalen, of hij kiest voor verhogen of niet verhogen
van de borders; de noodzaak of behoefte daaraan is a{hankelijÈ van de persoonli]ke
fysieke mogelijkheden.

verhoogde bloembedden maken het mogelijk op een goede hoogte te tuinieren.
Bovendien worden er minder eisen gesteld a"n hèt ge.eedschap, dJt bij het tuinieren wordt gebruikr. Met een degelijk handschopfe, een drietand en een draadrregertje komt u a1 een heel eind bij het onderhouà ua., een verhoogde tuin. Kleine

tuintjes zrjn op deze manier gemakkelijk aan te passen. Bij grote"tuinen kan

een

oplossing gevonden worden in een kleine aangepasie hoek.

De border in de volle grond
aanleg van een border in de volle grond, beplant mer vasre planten en heesters

Dr

of met groentegewassen, stelt alleen aan de breedie speciale eisen.
Een éénzijdig bereikbare border zou men niet breder moeren maken dan 1oo cm,
Het hanteren van het tuingereedschap vanuit staande of zittende poside blijft dan
binnen de grenzen van het gemakkelijk tuinieren.

Bij bereikbaarheid van rwee kanren kan de border max. 200 cm breed worden. Als

u een rolstoel gebruikt is het aan te bevelen een rand van 4 à 5 cm hoogte om de
border te plaatsen zodat niet onverwachrs een wiel tijdens het tuinieren in"de grond
kan zakken.
Het zaaien van de zaden op een groentebed moet

in de dwarsrichting gebeuren,
zodat u recht vooruit, of zijdelings kunt schoffelen met een t..k- enloid"rwbeweging. De ruimte russen de rijen zou tenminste 5 cm breder moeten zijn dan de
breedte van de schoffel.
Voor borders in de volle grond kunt u in principe kiezen uir het gebruikelijke vaste
plantenassortiment. De voorkeur gaat echter uii naar planten, dià niet opgebonden
hoeven te worden. Kies dus planten mer een steuige sie.rgel of laag blijveide planten.
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De verhoogde border
De r''erhoogde border geeft het gcmak om zonder bukken of vanuit zitterrde positic
met klcin eenvoudig handtuingcrccdschap te tuinicren.
Dc border verhogen kan met behulp van:
- houtcn biels

-

gresbicls
bakstenen

bctonringen (put-, fundcringsringen)
betonplatcn
perkoenpaaltjcs.

Biels moeten wel op hun kant geplaatst wordcn anders gaat er re vccl aan nutrigc
werkbreedte verlorcn I
Gresbiels, waarschijnlijk bij
onbekcnd, r,ordcn gebakkcn uit klei cn zijn
roodbruin van kleur. De biels'elen
zijn hol van binncn. De marcn zijn 3o bij 15 cm bij
een lengte van 120,90,60 en 3O crn. Ook dc lengte van de
border gccÍt
gcen problemcn, maar de breedtc is weer van groor belang.'erhoogde
Bij éénzijdigc bcreikbaarheid mag de breedte van een verhoogd bcd max.60 cm zijn. Dczc 6Ocm is na
mclijk het gemicldeldc reik'ermo€icn van de arm, zori,el voor- als z.ijwaarts. Bij bereikbaarheid van rwee kantcn kan de bak 120 cm breed rvordcn.
Met een goede armfunctic kunt u met de r.ingcrtoppen va.ruit de rolstoel tor ongc
vcer 40 cm bovcn de grond komcn.

De makkelijkste werkhoogte voor iemand die zittend tuiniert ligt dan ook op 50

à

60 cm.

Voor iemand die staande wil werken, nict bij de grond kan komen en bij het tuinieren steun wil hebben van de bak, ligt de gemiddelde juiste hoogte op 90 cm.
Dit is uiteraard ook afhankelijk van de lengte van de persoon in kwestie.

rekreatieve en stedebouwkundige voorzieningen
tuinieren : aanleg verhoogde border
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border verhogen

met behulp van:

- biels
- gresbiels
- baks tenen
- betonringen
- betonplaten
- perkoenpaaltjes
- etc.
plaats Èiels op z'n
kant, anders gaat
te veel- aan werkdieptê verloren
verharde bestrating
om de

bak heen
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De opbouw van de verhoogdc bakken kan op diverse manieren uitgevoerd worden.
De mogelilkheden zullen afhankelijk ziin van dc materialen die u gaat gebruiken.
o. -.Ërt ó.nu'orrdig. is ecn rechtopgetrokken bak waar de rolstoelgebruiker zijdelings naast -o"t ,itt..t werken en waar de staande tuinier zijn vocten cigenlijk niet

kwijt kan. Dit werkt

zeer vermoeiend.

jedereen
Deze oplossing heeft dus duidelijk beperkingen en zal dan ook niet voor
plint
een
tqrugvallende
opbouw
even ideaal zijn. veel beter is dan ook a1s er bij dc
gemaakt wordt, een zgn. ,,voethol".
óe terug.rallende plit.ri kunt u naar wens op 1 oi 2 bielshoogten maken. De tuinier,
die staarrdc -erkt, heeft nu plaats voor ziin voercn en kan rechtop staand, werken.
Dc rolstoelgebruiker heeft hierbij het voordeel dat hij iets aan diepte n'int voor ziin
uoatr,a.,na.t en er daardoor cen icts bcterc werkhoek ontstaat'

rekreatieve en stedebouwkundige voorzieningen
tuinieren : verhoogde borders van biels met
terusvallende p1i
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werken

voor rols toê1gebruikers onderhoogte min, 30 cn

Een andere mogelijkhcid is om volledig onder de plantenbak re kunnen komen met

stocl of rolstoel waarbij u rccht vooruit kunt tuinieren. Een idcale werkhouding
maar wel met cen zeer grote bcpcrking van de mogelijkheden van hct tuinieren. De
grond-diepte zal dan immers meestal niet meer zijn dan zo'n 1,5 à 25 cm en lang niet
alle planten kunnen hierin gocd gedijen. Bewatering en ontwarcring stellen hoge
eisen in deze losse bakken. De afstand van de grond tot de onderkanr van de kunststof- of asbestcement(eternit)bak moct minimaal 68 cm zijn, wil de ro.lstoel er onder kunnen. De totale hoogte, dus onderhoogte en kwcckbak, mag max. 90 cm
zijn. (Bij voorkcur echter niet mccr dan 80 cm!). De vrije diepte ondcr de bak áal
minimarl 50 cm mUeten zijn.

rekreatieve en stedebouwkundige voorzieningen
tuinieren : schakelbare asbest-cement bakken op
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bij tweczijdige bereikbaarheid 120 cn
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de bak bij voorkeur
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onderhoogte min.
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85 cn.
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Bij de opbouw van de borders en de
een zo speels

aanleg van de paden moet geprobeerd worden

mogelijk geheel te krijgen.

verhoogde borders, van gelijke lengte en breedte, zullen een erg strak beeld geven.
wissel lengte en breedte van de borders af en brcng aan het eind van de verhóogde
borders eventueel zitplaatsen aan. Deze zijn bovendien erg handig o- de ge.eedschappen tijdens het tuinieren op te leggen. Het voorkomt herhaaláelilk bukken of
heen en weer rijden.
Bij het vullen van de verhoogde bakken met grond zal er eersr op de bodem, een
laag geklopte rode baksteen of puin aangebracht moeren worden om een goede
drainage te krijgen.
rekreatieve en stedebouwkundige voorzieningen
tuinieren : asbest-cement plantenbakken op een
n onderbouw van biels
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breed te

bij tweezijdige bereikbaarheid 120 cm

-----]

onderhoogte min.

68

cm

totale hoogte nax.

85

cm

vrije diepte onder
de bak bij voorkeur
min.50 cm
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De grond in de bak zal een zeer gemakkelijk te bewerken grondsoort moeten zijn.
Een mengsel van gocde tuingrond, potgrond en bladaarde in een verhouding r.an
3 :2:1, aangevuld met oude stalmest zal, vrijwel altijd, goed voldoen. Voor planten, die speciale eisen stellen zoals rotsplanten en heide-achtigen zal een aanpassing
noodzakelijk zijn.
Voor de heide-achtigen kan daartoe de potgrond vervangen worden door speciale
heidegrond. Rotsplanten kunnen betcr groeien als de potgrond vervangen wordt
door champost (VAM).
De meeste planten kunncn in vcrhoogde bakkcn gedijen. Dc diepte r.an de bak is,
zoals we al zeiden, van invloed op de keuzc van het assortiment in de bak. Een blijvende beplanting zal in ieder geval 30 cm grond nodig hebben om te kunnen
groeien. Een jaarlijks wisselende beplanting kan met minder volstaan. Bij cen diepte van minder dan 15 à 20 cm is de grond snel droog cn moet er dus veel naar gekeken worden.
Ook moet er rekening mee gehouden worden, dat hoe hoger het bed is, des te beperkter de kcuze van dc aanplant wordt, zowcl vanuit praktisch als esthetisch oogpunt. Het heeft natuurlijk gccn zin om zonncbloemen die 150 cm hoog worden op
cen bed van 60 cm hoogte te plaatsen. Laagblijvendc planten en ges/assen van zo'n
5 tot 40 cm hoogtc z.ijn dan ook het meest geschikt.
Al met al is er een duidelijke relatie tusscn werkhoogte en planthoogte. Hoogwordcnde planten en gc\\-assen kunnen beter op een \\rat lagcr bcd gcteeld worden van
30 of '+0 cm hoogte.
Bi.j het verbouwen van groenten

in verhoogde borders moct op ccn goede volgorde
in het kweken r.an de gcwasscn wordcn gelet om een zo groot mogelijke opbrcngst
op de beschikbare ruimte te behalen. Verhoogde bakken zullen vanzelfsprekend
sneller uitdrogen. Een laag van 5 cm turfstrooisel kan helpen om de grond bij
droog wcer vochtig te houden. Een andere mogelijkheid is permanente watergeefslangen in iedcrc border (zie hoofdstuk Gereedschap. Het watergeven).

Asbestcementbak op onderbout, r'an biels.

25

Losse bloembakken

Met losse bakken en porren kunnen bloemen cn planten op het terras of langs de
verharde paden rondom her huis aangebracht worden en kunnen gedeclten van muren en schuttingen versierd worden.

Potten aan keramiek.
F

Iedere plck buiten kan worden gebruikt om bakken met planten neer te zetten o{
op te hangen. Bij dc keuze r.an dc planten zult u rekcning moercn houdcn mct dc
omstandigheden waarin de planten zich moeten handhaven, zoals: r-ccl of wcinig
zon, beschut, cxtra droge plek etc.

Het type en materiaal van de bloembak dat u kiest wordt door ieder indir.idueel
bepaald. Er zlln bakken van plastic, asbesrcemcnt (etcrnit), houtcn tonnen, rode
stenen bloempottcn met.of zonder ophangoog, rieten manden, doorgezaagde plastrc pijpen en ga zo maar door; elk matcriaal hceft zijn eigen hoedanigheden.
ook hier is de dicpte van de bak van belang. Vcel bakkcn hebben cen diepte van
zo'n 12 cm. Dit is eigenlijk tc weinig. De planten hebben geen ruimtc om uir te
groeien en bovendicn droogt de grond snel uit. Het is beter bakken te kiezen die
tussrln ls l5 en 20 cm dicp zijn.
Bii de losse bloembakken is de hoogtc van belang. Dus ook hier gcldt weer dar een
wcrkhoogte van 50 à 60 cm ideaal is. Er,cntueel kunnen dc bakken op een standaarcl, op stenen, boomstammetjes of bctonblokken geplaatst
-ordc'r. Bij deze
laatste oplossing mocr u wel goed op de stcvigheid van de constructie letten, om
omvallcn r.an de bak te \.oorkomen.
Ecn prima, zeer goedkope oplossing is het gebruik van oude autobanclen in diverse
formaten. De buitenkanr kunr u wir se hil.l.rcn of juist een lcuk kleurtje gevcn.
Aan een pergola kunt u mct behulp r-an kcttingcn lossc bloembakken ophangen.
E'entueel gebruikt u een katroL mer een contragcwicht om dc bakken tijdens-het
tuiniercn op cle juiste n'crkhoogte tc ha'gen en daarna wccr op tc hijsen. De vrije
kniehoogte ondcr de bakken krn op .lez. manicr voor hct zitteÀd ruincren wel héél

individucel l.orclen aangcpasr.

ook is er nc-,g dc mogclijkheid

deze hangendc Lrakken in plaats v.n mct aardc te
vuilen met lichtsev-icht m:rteriaal, zoals dat bij daktuinen cn balkonbeplanting
wordt gcbruikt.
Idc:Lle.o''r,standighedcn voor planrcn in bakkcn kunt u kunstmatig aanlrrengen.
Door het juistc tvpc grond te gebruikcn, reselmatis kunstmest ,. g.u.n .r., op'iij.l
voldoendc, maar ook niet tc veel,

Eternie t bakleen

-"t.. t. g.r;.r-r.

Hoge houten bakken.

In principe kan er van alles.in een bloembak grocien. Beharve één- en tweejarig
perkgoed en vaste planten behoren ook diverse to.,..r hcesters en coniferen tot
de
mogelijkheden en zelfs een klein groentetuintje.
Behalve een goede bewatering op zíjn tijd is ook een goede ontwatcring van
overtollig giet- en rcgenwarcr van groot belang.
til/ortels die lange tijd
in het *rt.. ,t""n, zullen wegrotten cn dc grond zal verzuren. Let er daarom_op dat onderin alle losse bakken drainagcgaten zitren waar
overtollig water uit kan wegvloeien! Leg bovendien onder in d-.'bak ce., laag potscherven of kleikorrels om r.erstopping uàn de gaten door aardc tegcn re gaan.
Er zijn tal van boeken verkrijgbaar die meer informatie gevcn ï".. Ë., optimalc
gebruik van Iosse blocmbakkcn. In d. iir".rtuurlii:t ziin cr ccn pràr opgcnomcn.
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