
Plantinstructie 
vaste planten 

 
Het optimaal kunnen genieten van uw vaste planten begint al bij de aanplant. Het is 
belangrijk dat u de vaste planten op de juiste manier en op de beste plaats in de grond zet. 
Met behulp van deze aanplantinstructie willen wij u hier graag bij helpen. In dit document 
vindt u informatie over: 

 

 De groeiplaats en de toepassing van DCM Vivimus 
 Hoe kunt u het beste uw vaste planten aanplanten? 
 Nazorg van uw nieuwe vaste planten 

 

De groeiplaats en de toepassing van DCM Vivimus 
Vaste planten stellen in min of meerdere mate voorwaarden aan hun groeiplaats. Denk 
hierbij aan de lichtsituatie, de voedselrijkdom van de bodem, de waterbeschikbaarheid, 
maar ook bijvoorbeeld de windinvloed, de zuurgraad en de drainage van de bodem kunnen 
een hele belangrijke rol spelen. Verzeker uzelf ervan dat de gewenste plantplek aan de 
groeivoorwaarden van de gekozen soort voldoet. Indien noodzakelijk kunt u de groeiplaats 
verbeteren door bijvoorbeeld (een deel van) de grond te vervangen of een druppelsysteem 
aan te leggen. Als u twijfelt, kunt u ervoor kiezen om een bodemmonster te laten 
onderzoeken of een hovenier bij u uit de buurt te benaderen om de situatie te beoordelen. 
Wij kunnen u eventueel een geschikte hovenier adviseren. 

 

Wij raden sterk aan bij het aanplanten van uw nieuwe vaste planten gebruik te maken van 
DCM Vivimus. DCM Vivimus is een universele organische bodemverbeteraar voor de 
aanplant in de volle grond. Het product bestaat uit hoogwaardige natuurlijke grondstoffen. 
Met de toepassing van DCM Vivimus ontstaat een humusrijke, luchtige grond met een groot 
waterhoudend vermogen. Deze eigenschappen stimuleren de inworteling van nieuwe 
beplanting. Bovendien bevat DCM Vivimus bodemschimmels waarmee de meeste planten 
samenleven. In ruil voor suikers staan de schimmels essentiële mineralen af aan de wortels 
van de planten. Deze vorm van samenleven wordt mycorrhiza genoemd. Daarnaast wordt 
met de toepassing van DCM Vivimus het bodemleven gestimuleerd. Het bodemleven is niet 
alleen belangrijk voor het omzetten van organische stoffen in voedingsstoffen die door de 
wortels kunnen worden opgenomen, maar ook voor de verbetering van de bodemstructuur.  



DCM Vivimus is leverbaar in 2 varianten: DCM Vivimus Universeel en DCM Vivimus voor 
zuurminnende planten (ten behoeve van soorten die water en voedingsstoffen het beste 
kunnen opnemen in een zure bodem). U kunt ervoor kiezen voor deze zuurminnende 
soorten de zure variant van de DCM Vivimus toe te passen. Als u echter niet zo veel 
zuurminnende soorten heeft uitgekozen, kunt u DCM Vivimus Universeel combineren met 
Culvita turfstrooisel. let op! Voor soorten die een voorkeur voor een neutrale tot zure 
bodem hebben, kunt u prima de universele variant gebruiken. Weet u niet precies welke 
variant u het beste kunt gebruiken? Bij de aanschaf van uw vaste planten kunt u zich door 
onze medewerkers laten adviseren. 

 

Hoe kunt u het beste uw vaste planten aanplanten? 
 Zet de planten eerst uit (de planten blijven hierbij nog in de potten) en beoordeel of 

de verdeling zo naar wens is. 
 Het aantal planten dat u per vierkante meter nodig heeft, verschilt van soort tot 

soort. Op onze website kunt u per soort het aantal planten per vierkante meter 
vinden. Als u twijfelt, kunt u altijd één van onze medewerkers benaderen voor 
advies. 

Als u tevreden bent over de verdeling van de planten kunt u de planten 1 voor 1 in de 
grond gaan zetten. 

 Maak een gat dat iets groter is dan het kluitje van de plant. 
 Vermeng de DCM Vivimus met de grond uit het plantgat in de verhouding 1:1 tot 

1:2 (afhankelijk van de bodemkwaliteit). Voor vaste planten is de hoeveelheid DCM 
Vivimus per plant ongeveer 1 tot 2 volle handen. 

 Haal de plant voorzichtig uit de pot. Soms is het lastig de potten van de kluiten te 
halen. Trek in dat geval niet aan de planten. Hierbij kunnen de wortels teveel 
beschadigen. U kunt het beste de pot op de zijkant leggen en het potje met beleid 
indrukken. Op deze manier komt de pot los van de kluit. 

 Zet de plant in het plantgat en vul de rest van het plantgat op met het mengsel DCM 
Vivimus/grond uit het plantgat. 

 Druk de grond met de handen stevig aan, zodat de kluit goed contact maakt met de 
grond. 

 Geef tot slot veel water, zodat de overtollige lucht uit de grond verdwijnt en de kluit 
goed contact maakt met de grond. 

 

Nazorg van uw nieuwe vaste planten 
Nadat u uw vaste planten volgens de bovenstaande instructies heeft geplant, is het van 
groot belang dat in de eerste 2 jaar na aanplant de plant extra zorg en aandacht krijgt. 
Gedurende het hele groeiseizoen en voor groenblijvende soorten zelfs in zachte, droge 



winters moeten de planten voldoende water krijgen. Zorg ervoor dat de bodem goed 
verzadigd wordt met water, zodat de wortels de gelegenheid krijgen om water op te nemen. 
U kunt het beste met een rustige straal (broesje) de plant over een langere periode water 
geven, dan een groot volume in één keer. 

 Geef afhankelijk van de soort in droge perioden minimaal 1x per week extra water.  
 Geef in droge perioden met hoge temperaturen 3 tot 4 keer per week extra water.  

Te weinig water kan voor uitval door verdroging zorgen, maar teveel water is nog kwalijker. 
In algemene zin kunnen wortels niet te lang onder water blijven staan (met uitzondering van 
een aantal soorten). De wortels zullen uiteindelijk gaan rotten en geen water en 
voedingsstoffen meer kunnen opnemen. Helaas is dit een onomkeerbaar proces. Als na het 
watergeven of na een flinke regenbui langdurig plassen blijven staan, kunt u wellicht het 
beste een hovenier uit de buurt om advies vragen ten aanzien van de watergift of ten 
aanzien van een eventuele bodemverbetering. Desgewenst kunnen wij u een geschikte 
hovenier bij uit de buurt adviseren. 

Vaste planten die met DCM Vivimus zijn aangeplant, hebben voor ongeveer 6 maanden 
voldoende voeding. Om uw heester mooi te houden, raden wij u aan om na deze 6 maanden 
2x in het jaar bij te mesten: bij aanvang van het voorjaar en bij aanvang van de zomer. Dit 
geldt ook na de eerste 2 jaar van aanplant. Naast de extra voedingsstoffen hebben 
zuurminnende planten turfstrooisel en kalkminnende soorten groenkalk nodig. Laat u zich 
goed informeren welke meststoffen uw vaste planten nodig hebben. 

 

Wij wensen u lang plezier van uw vaste planten. 

 

Het Planta Team   

 


