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NL Vergroent heeft het initiatief genomen 

om het najaar uit te roepen tot het verge-

ten plantseizoen. Met dit initiatief willen 

de organisaties die betrokken zijn bij NL 

Vergroent proberen oude tijden te doen her-

leven en het najaar weer tot hét plantseizoen 

te gaan uitroepen. 

In de afgelopen 30 jaar is de focus voor het 

planten bij de consumenten geheel in het 

voorjaar komen te liggen en is het najaar als 

tuinseizoen naar de achtergrond verschoven. 

Het planten in het najaar heeft echter diverse 

voordelen, zegt plantendeskundige Marga-

reth Hop van Actifolia. “Zo is de bodem nog 

warm na de zomer en slaan de planten beter 

aan. In het najaar is het veel vochtiger dan in 

het voorjaar; je hoeft daardoor veel minder 

vaak en veel minder lang water te geven. In 

het voorjaar zijn de planten goed in de groei, 

ze zijn nieuwe bladeren en knoppen aan het 

maken en ze hebben dan juist veel water no-

dig. Zeker bij een extreem droog voorjaar, die 

door de klimaatverandering steeds vaker lijkt 

voor te komen, moet je water blijven geven 

om planten in leven te houden.”
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Dat het najaar een uitstekende periode is om 

te planten, is overigens nog niet bij iedereen 

doorgedrongen. “Ik werk zelf bij een grote 

kwekerij die met name de institutionele 

markt belevert. Daar is het al jarenlang ge-

bruikelijk dat het plantseizoen zo ongeveer 

in september begint. Vanaf dan worden alle 

bestellingen uitgeleverd”, zegt Hop. “Maar 

ik moet zeggen dat ik daar bij de consument 

nog niet zoveel van merk. Ook in de tuincen-

tra zie je daar niet veel van.”

Tweede bloeiperiode
Nu de zomers extremer worden, met hogere 

temperaturen en lange perioden van droog-

te, worden planten in de herfst weer actief, 

zegt Hop. “Als je een plant uit de grond haalt 

als die net een periode van droogte heeft 

gehad en je geeft hem dan op zijn nieuwe 

standplaats water, dan werkt dat als een 

soort wekker. Je schudt hem even wakker: 

hé, de stressperiode is afgelopen, nu moet 

je weer wat gaan doen. Planten doen dat 

van nature ook. Voor planten is droogte een 

vorm van stress. Een ander vorm van stress 

is bijvoorbeeld winterkou. Planten maken 

daar niet zo goed onderscheid tussen. Vaak 

als een periode van stress afgelopen is, dan 

reageren ze: ik moet gaan bloeien en ik moet 

gaan groeien. Je ziet nu soms dat planten 

na zo’n periode van droogte ineens nieuwe 

bloemetjes en nieuwe scheuten gaan maken. 

Sommige planten hebben dan echt een 

tweede bloeiperiode. Ook planten die nor-

maal helemaal niet bloeien in de herfst, maar 

bijvoorbeeld juist in het voorjaar bloeien.”

Herfstaster
In het begin van de herfst kun je volgens 

Hop alles wat je in een pot koopt in de tuin 

zetten; dat heeft dan mooi de tijd om voor 

de winter vast te wortelen. Planten die met 

kluit worden verkocht zijn juist geschikt om 

in de tweede helft van het najaar te planten. 

Planten die uitermate geschikt zijn om in het 

najaar te planten zijn bijvoorbeeld herfst-

aster, herfstanemonen, siergrassen en de 

Geranium ‘Rozanne’.

“Er zijn nu genoeg planten die je bij tuin-

centra kunt kopen en die meteen de tuin in 

kunnen”, zegt Hop. “De enige planten die je 

beter niet in het najaar kunt planten zijn die 

die erg gevoelig zijn voor bijvoorbeeld nattig-

heid in de winter. Je hebt een aantal van die 

planten die wij wel graag willen gebruiken 

in tuinen omdat ze heel goed tegen droogte 
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PLANTENDESKUNDIGE MARGARETH HOP OVER 
‘HET VERGETEN PLANTSEIZOEN’:

‘Het najaar is 
ook hét moment 
om een haag te 
planten’
De hete zomer van 2022 hebben we achter ons gelaten. De extreme temperaturen zijn 

ingewisseld voor regenbuien en wind. Het najaar. Voor de tuinliefhebber breekt daarmee 

een interessante periode aan, want dit jaargetijde, Het Vergeten Plantseizoen, leent zich 

uitstekend om de tuin onder handen te nemen en planten en hagen te planten. 
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voor een aanzienlijk deel aangelegd binnen bestaand bebouwd ge

gebied voor het eerst sinds vele jaren weer af, terwijl het buiten 
bestaand bebouwd gebied bleef toenemen. Het areaal bedrijfster
reinen nam met 35 procent in de periode 1996-2017, in verhouding 
tot andere vormen van, het meest toe. De toenemende verharding 
van de grond in Europa wordt in toenemende mate gezien als een 
milieuprobleem dat als zodanig aangepakt moet worden. 

 “Voor Steenbreek is de nog steeds voortgaande verstening en de 
daarmee samenhangende verarming van de biotoop natuurlijk een 
groot probleem”, zegt Wout Veldstra, voorzitter van Stichting Steen
breek. “We zijn daardoor genoodzaakt ons werkterrein steeds verder 
uit te breiden: we begonnen in particuliere tuinen, daarna ook in 
de openbare ruimte en sinds vorig jaar zijn we ook op bedrijventer
reinen actief. Intussen is er nog volstrekt onvoldoende actie tegen de 
achteruitgang van de biodiversiteit. Het Natuurnetwerk Nederland 
is in omvang gegroeid, maar de kwaliteit gaat nog steeds achteruit 
en er verdwijnen steeds meer soorten. In de Randstad wordt nog 
steeds gebouwd in natuurgebied, terwijl de vereiste compensatie 
achterblijft”, aldus Veldstra.  

In grote delen van de Nederlandse landnatuur zijn volgens het PBL-
rapport zowel de milieu- als ruimtelijke condities nog matig of slecht 

men. Zo heeft circa 90 procent van de habitattypen van de Habitat-
richtlijn een matige tot zeer ongunstige staat van instandhouding. 
In de periode 1999-2018 zijn de milieucondities voor landnatuur 
gemiddeld genomen verder verslechterd. 

Het PBL constateert dat de kwaliteit van de leefomgeving van Neder
land nog steeds structureel en op meerdere indicatoren tekortschiet. 
Het gaat onder meer om fijnstof, opwekking van hernieuwbare ener
gie, waterkwaliteit en natuurkwaliteit.  

Er is onvoldoende samenhang in de aanpak van deze problemen 
volgens het PBL. “De Nationale Omgevingsvisie – NOVI – heeft on
der meer tot doel om de nationale vraagstukken in samenhang aan 
te pakken”, aldus Rienk Kuiper, projectleider van de Monitor NOVI 
bij het PBL. “De huidige NOVI komt nog onvoldoende tegemoet 
aan deze behoefte aan samenhangend beleid. Veel doelen uit het 
sectorbeleid, zoals doelen voor verstedelijking, natuur of landbouw, 
zijn te weinig met elkaar verbonden. De Monitor NOVI laat zien tot 
welke opgaven dat leidt. De publicatie is daarmee nuttige input voor 
de door het kabinet aangekondigde aanscherping van de Nationale 
Omgevingsvisie.”  

De kwaliteit van onze leefomgeving moet verbeteren, stellen de 
onderzoekers. De huidige stikstofcrisis is exemplarisch voor de pro
blemen waar Nederland voor staat, volgens het PBL: het gaat niet 
om een geïsoleerd probleem van tekortschietende milieukwaliteit in 
één onderdeel. De landbouw staat onder druk, bereikbaarheids- en 
woningbouwprojecten vallen ook stil. Ook andere milieuproblemen 
zoals verdroging van natuurgebieden stellen grenzen aan ruimtelijke 
ontwikkelingen. Veel hangt dus met elkaar samen. Een systemische 
aanpak is daarom nodig, aldus het PBL.  

Wout Veldstra is het daarmee eens. “De problematiek is complex en 
structureel samenhangend, terwijl de symptomen als afzonderlijke in
cidenten worden behandeld. Dat leidt tot versnippering van capaciteit 
en energie, waarmee ook veel motivatie om de werkelijke oorzaak aan 
te pakken verloren gaat. Die sectorale aanpak hangt natuurlijk samen 
met de gefragmenteerde opbouw van ons overheidsapparaat, maar 
ook met de menselijke neiging om bedreigingen te downsizen. Na
tuurorganisaties leggen de nadruk op de kleine successen, ook van
wege de publiciteit die ze daarmee realiseren, maar structureel gebeurt 
er veel te weinig. Ik zou de groene organisaties willen oproepen om 

en lokale overheden, want zo organiseren we het draagvlak voor de 
ingrijpende veranderingen die steeds dringender nodig zijn.”

sie 2022, een tweejaarlijkse uitgave. 

kunnen, maar dat zijn soms planten die 

niet van nattigheid houden. Zoals de vaste 

planten Salvia en lavendel; dat zijn planten 

die prima tegen droogte kunnen. Maar die 

houden er helemaal niet van om in de winter 

met hun wortels in de nattigheid te staan. En 

een plant die pas net in de tuin is geplant, is 

daar nog extra gevoelig voor. Een plant die 

al in het voorjaar is geplant en de hele zomer 

is gegroeid, die heeft al veel meer wortels en 

die kan wat dat betreft een stootje hebben.”

Engels winterhard
Hoe kijkt Hop als plantendeskundige aan 

tegen de hogere temperaturen en de perioden 

met droogte die tegenwoordig veel vaker voor-

komen? “Er zijn echt dingen veranderd. We 

hadden vroeger de term ‘Engels winterhard’, 

waarmee planten werden aangeduid die je wel 

op vakantie in Frankrijk of Engeland ziet en 

bij ons net niet winterhard zijn. Die planten 

zie je tegenwoordig gewoon bij het standaard 

tuinassortiment staan en dat gaat ook bijna 

altijd goed. Een van de bekendste uit die cate-

gorie is de Viburnum tinus. Die werd vroeger 

ook wel gebruikt, maar dan was het garantie 

tot de deur. Als we een Elfstedentochtwinter 

hadden, dan was je hem kwijt. Dat soort plan-

ten worden tegenwoordig zelfs in de openbare 

ruimte gebruikt. Daar nemen ze echt geen 

risico’s met planten die misschien niet winter-

hard zijn. Ik werk zelf in regio Boskoop en in 

het westen van Nederland kun je wat dat be-

treft iets meer maken dan in het oosten, want 

dat zit in een andere winterhardheidzone. Met 

name in de hele kuststrook van Nederland is 

het tegenwoordig echt milder in de winter dan 

vroeger. Je kunt wat dat betreft daar gewoon 

andere planten dan vroeger gebruiken.”

Over het veranderen van het klimaat heeft 

Hop een aardig voorbeeld. “Ik vond laatst 

een heel oud nummer van een vakblad. Daar 

stond een artikel in over de Hydrangea ma-

crophylla, de gewone boerenhortensia. In dat 

artikel stond de opmerking: wat jammer toch 

dat wij deze plant in Nederland alleen maar 

als kamerplant kunnen gebruiken. Nou, ik 

denk dat de meeste tuiniers van tegenwoordig 

het daar niet mee eens zullen zijn. Dit was een 

artikel uit de jaren zestig en in die tijd was de 

hortensia nog een kamerplant, omdat die in 

de tuin te vaak vorstschade opliep.”

Herfstkleuren
Een voordeel van planten in het najaar is ook 

dat er minder water gegeven hoeft te wor-

den. “Niet alleen omdat het nu meer regent, 

maar ook omdat de nachten langer worden. 

Je ziet het ’s ochtends al, dat alle planten 

helemaal onder de dauw zitten. De lucht-

vochtigheid is hoger en dat zorgt er ook voor 

dat planten minder uitdrogen. Uiteraard 

moet je als je in de herfst een nieuwe plant 

in de tuin zet, bij het aanplanten goed water 

geven. De weken daarna helpt de regen vaak 

een handje mee; het is niet zo dat je daar elke 

dag met de gieter bij hoeft te staan, wat je in 

het voorjaar wel vaak hebt.” 

Oktober en november zijn ook belangrijke 

maanden voor het planten omdat in die periode 

de bomen hun blad laten vallen en er dus 

minder kans op uitdroging bestaat. “Ook daar 

zie je een verandering. Als we bijvoorbeeld 

zo’n heel lange milde herfst hebben, dan zie 

je ook minder herfstkleuren aan de bomen. 

In Amerika noemen ze de periode waarin de 

bomen prachtig verkleuren de Indian Summer. 

De prikkel voor dat verkleuren zijn de koude 

nachten. Als wij in Nederland in heel oktober 

en half november nauwelijks koude nachten 

hebben, met een nachtvorstje van 2 graden, dan 

krijgen die bomen die prikkel niet zo erg om 

die herfstkleur te ontwikkelen. Op een gegeven 

moment valt het blad wel af, maar dan hebben 

we niet die mooie kleuren zo sterk gehad.”

Haagplanten
Wie in het najaar op slimme wijze aan de 

slag gaat, kan het hele jaar door genieten van 

een mooie en levendige tuin. Bovendien is 

een mix van planten niet alleen mooi om te 

zien, maar ook goed voor de biodiversiteit. 

Het planten van vaste planten kan ook goed 

gecombineerd worden met bloembollen 

(voorjaarsbollen). 

Hop: “Wat veel mensen niet weten, omdat je 

daar als consument misschien maar een of 

twee keer in je leven mee te maken krijgt, is 

dat het najaar ook het moment bij uitstek is 

om een haag te planten. Zo rond november 

zijn alle haagplanten te kust en te keur te 

krijgen en dan kun je ook het materiaal met 

naakte wortel kopen. Dat is veel goedkoper 

dan planten uit pot.”

Over Het Vergeten Plantseizoen
Kijk op de website http://vergetenplantseizoen.nl/ voor wie meer wil weten 
over Het Vergeten Plantseizoen. Daar staan alle activiteiten, evenementen, 
nieuws, informatie en tuintips op vermeld. Groenprofessionals kunnen voor 
advies over het functioneel toepassen van beplanting in de openbare ruimte 
kijken op https://actifolia.nl/.
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