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1. INLEIDING
De interesse voor regionaal en biologisch
geproduceerde levensmiddelen en gedeeltelijke zelfvoorziening groeit al enige tijd. In
onze steeds verder gedigitaliseerde wereld
bevredigt het ‚zelf doen‘ het verlangen naar
oorspronkelijke ervaringen. Tuinieren in de
vrije natuur of op het balkon is zinnelijk en
voldoet aan de wens van de mens om het
dagelijks leven te vertragen. Bij deze bezigheid worden linken hersteld die vaak in ons
leven verloren zijn geraakt, zoals de verbinding tussen de appel die wordt gegeten en
de boom waarin deze is gegroeid.
Het nieuwe tuinieren is een natuurlijke en
duurzame levensstijl in de directe omgeving.
Vooral stedelijke tuinders willen de stad niet
verlaten, maar deze veranderen. Deze gids
legt de trends voor zelfverzorging, gemeenschapstuinieren en tien makkelijk te kweken
gewassen uit. Daarnaast vindt u waardevolle
informatie over de huidige absolute trend:
biologisch tuinieren.
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Waarom tuinieren?
Tuinieren creëert een aarding, zowel in engere zin als een verbinding met de grond - naar
de aarde, om te groeien en te worden - evenals sociale verworteling in de directe omgeving. Levend groen wordt beschouwd als mooi,
evenwichtig en ontspannend. Deze zinnelijke
en onmiddellijke ervaringen in de tuin, op het
balkon of in stedelijke tuinbouwprojecten vormen een balans in de snel bewegende, gedigitaliseerde en reproduceerbare wereld. Het is
niet de winstefficiëntie, maar de lol om in de
frisse lucht te werken met levende dingen en in
een gemeenschap die hier op de eerste plaats
komen. De „nieuwe tuinders“ genieten van het
ervaren van elementaire dingen zoals het verzorgen, de groei, het oogsten en uiteindelijk het
eten van de vruchten. Voor veel mensen - en
vooral kinderen - zijn deze ervaringen niet meer
vanzelfsprekend.
Het idee van zelfvoorziening is belangrijk, wat
ook gedeeltelijk kan worden bereikt door het
beheer van kleine gebieden, zoals het balkon en
de vensterbank. Het gaat om het behoud van
traditionele rassen en het herontdekken van
oude cultuurtechnieken. Ontevredenheid over
de huidige praktijk van voedselproductie en
de groeiende vervreemding tussen producent
en consument leidt er bij veel mensen toe om
een andere weg in te slaan: die van gedeeltelijke zelfvoorziening. Steeds meer mensen willen hun eigen groenten, hun eigen fruit en hun
eigen kruiden telen. In de biotuin en/of op het
biobalkon groeien fruit, groenten en kruiden
gezond en onbelast: Om deze reden wordt aan
biologische tuinbouw een hoge prioriteit ge6
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geven als duurzame trend - ten voordele van
onze omgeving.
Vandaag de dag spenderen kinderen steeds
meer tijd achter een beeldscherm. Het is daarom des te belangrijker om hen ruimte te geven, om zelf elementaire ervaringen op te doen.
Vooral jonge ouders willen hun nakomelingen
laten zien hoe gezond voedsel groeit. Met een
tuin of balkon kunnen ze de ervaringen verzamelen die een paar generaties geleden nog
deel uitmaakten van het dagelijkse leven van
onze voorouders. Dit creëert een begrip van
ecologische verbindingen en een verantwoordelijkheidszin voor onze omgeving.
De steden hebben hun eigen microklimaat,
het is er vaak tot drie graden warmer dan in
de omgeving, wat leidt tot een langer teeltseizoen. De omliggende huizen bieden beschutting tegen de wind en slaan de zonnewarmte
op, die ‚s nachts aan de lucht wordt afgegeven.
Van dit warme en beschermde klimaat profiteren veel gewassen: Perfecte omstandigheden
voor de teelt van tomaten en pepers.
Het verbouwen van planten op daken of balkons vermindert de verwarming van gebouwen tot wel 20 procent. Bovendien wordt de
luchtkwaliteit verbeterd aangezien planten
kooldioxide-uitstoot absorberen en zuurstof
produceren. Bovendien wordt een soort spons
geproduceerd door de teelt van planten, die
de regen een tijd opslaat, waardoor bij zware regenval een bijdrage kan worden geleverd
aan het rioleringsstelsel. En ten slotte dempen
planten ook het geluid van de grote stad.
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2. BUITEN: TUINBEPLANTING EN
-ONTWERP
2.1 Kruiden, groenten, fruit: Wat is geschikt?
In principe kan alles op het balkon worden
gekweekt, dat ook in de tuin wordt geplant.
Alleen de ruimte - dat zult u snel opmerken
- heeft een beperkend effect op het balkon.
Daarom is de planning van tevoren zeer behulpzaam. De zes vragen in het laatste hoofdstuk
van deze gids zullen u helpen. Let vooral op de
eisen van de planten, die moeten passen bij de
verhoudingen van de plek. Zolang u optimaal
bewatert, de juiste plek uitkiest en de wortels
voldoende ruimte hebben, zijn de planten stabiel genoeg om ongedierte te voorkomen. Bijna alle gewassen die u kent uit de teelt in de
tuin kunnen succesvol op het balkon worden
geteeld. Probeer u het uit, want alleen geraniums en petunia‘s planten is uit de tijd.
Naast de beproefde gewassen zijn kruiden zeer
geschikt voor het balkon. Vermijd stuwvocht
als u succesvol wilt tuinieren: Tijm, rozemarijn, oregano en salie hebben minstens een westelijke, betere zuidelijke oriëntatie van de plek
nodig. Peterselie, lavas, bieslook en basilicum
komen zeer goed tot hun recht richting het
oosten of zelfs aan de noordkant. Deze kruiden tolereren geen directe zon, ze verkiezen
semi-schaduw en bloeien zelfs in volle schaduw.
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2.2. Tien gewassen die in elke tuin en op elk
balkon thuishoren
Voor degenen onder u die hun eigen tuin nooit
hebben gehad en nooit zelf iets eetbaars hebben gekweekt, krijgen hier tien makkelijk te
kweken gewassen in hun schoot geworpen,
met de belofte van een snel en goed oogstsucces. De gepresenteerde soorten werken
in de tuin en op het balkon, zelfs gedeeltelijk
op de vensterbank. Zo makkelijk is het om iets
eetbare te planten. En als het lukt met de teelt
van deze rassen, kunt u volgend jaar iets anders
gaan proberen. Lang leve de zelfvoorziening!

HOEVEEL MEST HEBBEN GEWASSEN NODIG?
De wijdverbreide en hier gebruikte indeling in planten die veel,
matig of weinig voeding nodig hebben zegt hoeveel stikstof de
overeenkomstige plant nodig heeft tot aan de oogst. Planten
die weinig voedingsstoffen eisen, hebben ongeveer een derde
van de mesthoeveelheid nodig van planten die veel voedingsstoffen nodig hebben.

WELKE GROND IS GESCHIKT?
Goede grond is vaak beschikbaar bij de composteringsinstallatie,
let op de beste kwaliteitsklasse. Misschien krijgt u goede compostgrond van tuinierende mensen in uw omgeving. Als u grond
in de bouwmarkt of een tuincentrum moet kopen, kies dan die
welke biologisch zijn geproduceerd en let op hun turfvrijheid.
Koop grond voor groenten in plaats van potgrond, aangezien
goedkope producten, zoals reeds aangetoond, zware metalen
kunnen bevatten. Als u teelaarde zonder voedingsstoffen nodig
hebt of wilt u voedingstof-arme grond mixen, kijk dan uit naar
molshopen in uw omgeving. Deze van onderen naar boven geschoven grond is ideaal voor de teelt.
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2.2.1 Tomaten (Paradeiser)
van de scheuten), maar groeien
het hele seizoen gretig door. Van
de scheuten komen zeer grote struiken, die steeds weer met
kleinere tot grotere tomaten bezaaid zijn en zeer geschikt zijn
om van te snoepen. Daarbij kunt
u niets fout doen: Gebruik een
grote pot, goed substraat en begiet regelmatig. Niet ompotten
of snoeien - gewoon oogsten en
genieten! Uw plant zal het hele
jaar door tot de vorst bloeien en
vruchten dragen (niet vorstbestendig, vraagt veel voeding)

De beginnende kweek wordt in
het midden tot eind maart binnen uitgezaaid op een lichte
plek. Na de ijsheiligen, midden
mei (op een beschermd balkon
ook eerder), wordt uitgezet in
grote plantenbakken met ten
minste 10 liter inhoud en voedingsrijk plantsubstraat. Tomaten hebben veel zon en water
nodig om goed te gedijen. Bescherming tegen de regen wordt
aanbevolen. In principe hebben
tomaten hulp nodig bij de ranken, maar de wilde tomaten die
momenteel op de markt zijn,
niet. Er wordt bij de laatste geen
trossnoei toegepast (loshalen
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2.2.2 Paprika

2.2.3 Radijsjes

Zaai vanaf maart op een zonnige vensterbank samen met de
tomaten. Vanaf half mei (op een
beschutte balkon ook eerder)
kan de paprika een plekje krijgen
- zonnig en beschermd tegen de
wind. Wanneer in de plantenbak
wordt gekweekt, moet de pot
minstens 10 l inhoud hebben.
Let op met voedingsrijk plantensubstraat (niet vorstbestendig,
vraagt veel voeding).

U kunt de radijsjes tussen maart
en september uitzaaien - en na
vier weken de vruchten van uw
arbeid oogsten. Een lange oogsttijd kan worden bereikt indien u
elke twee tot drie weken uitzaait.
Het is belangrijk regelmatig en
goed te bewateren, zodat ze niet
vurig of scherp worden, of te
vroeg bloeien (niet vorstbestendig, vraagt weinig voeding).
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2.2.4 Aziatische bladgewassen

2.2.5 Rucola

2.2.6 Boerenkool

Deze zijn nog steeds relatief
onbekend, maar sterk aanbevolen aangezien ze temperaturen
verdragen tot -10 graden Celsius. De verschillende vormen
en kleuren van de individuele
soorten zijn net zo mooi als de
smaakvariaties van mild (Mizuna)
tot scherp en naar kool smakend
(Bladmosterd paksoi). Aziatische
bladgewassen zijn ook geschikt
voor de snelle wokkeuken. In de
snelgroeiende variëteiten worden de oudere bladeren eerst
geoogst - ze groeien continu en kunnen continu worden
geoogst. U kunt ze echter meerdere keren per jaar oogsten in
het babyblad stadium (bladlengte 6-8 cm). Zaaien van maart tot
september, beschermd zelfs het
hele jaar door. Let alstublieft alleen bij de paksoi op het zaaien
tussen juli en maart (tot -10 graden vorstbestendig, vraagt matig
tot weinig voeding).

Er dient onderscheid te worden
gemaakt tussen enerzijds de
eenjarige wittebloeiende mild
smakende raketsla (Eruca sativa) en anderzijds de geelbloemige en intens smakende wilde
raketsla (Diplotaxis tenuifolia)
met hun gezaagde langwerpige bladeren. Zaaien vindt plaats
van april tot september. Eetbaar
zijn niet alleen de bladeren, maar
ook bloemknoppen, bloemen en
zaden. De wilde raketsla verwildert makkelijk, is vorstbestendig
en vermeerderd door zelfzaaien. Het heeft voorkeur voor een
zonnige ligging (vorstbestendig,
vraagt weinig voeding).

Over het algemeen zijn koolsoorten zeer veeleisend in termen van bodemvoorbereiding,
bevruchting en verzorging. De
gezonde,
ongecompliceerde
boerenkool is echter een uitzondering: Het is vrij robuust, zeer
rendabel en daarom heel belangrijk voor de zelfvoorziening.
Het levert het hele jaar door
opbrengst en hoeft niet te worden opgeslagen. Deze groente verdraagt niet alleen strenge
vorst, hij smaakt daarna zelfs zoeter. De gezonde verse groente
behoort tot de meest eiwitrijke
groenten en is daarom bijzonder
waardevol. Daarnaast bevat boe-
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renkool veel vitamine C, betacaroteen, kalium, calcium en ijzer.
Boerenkool houdt van losse, humus- en voedingsrijke grond in
zon tot halfschaduw. Het zaaien
vindt plaats van mei tot juni of
van augustus tot september als
nagewas. De plantjes moeten later uit elkaar worden gehaald. De
kool groeit gedurende de winter
en kan uiterlijk het volgend jaar
worden geoogst. De plantenbak van ten minste 25 liter moet
goed worden gevuld met voedingsstoffen: met rijpe compost,
wormhumus en hoornspaanders
(vorstbestendig, vraagt veel voeding).
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2.2.7 Frambozen
tot op de bodem teruggesneden en met compost bemest
(vervanging van mulchen). Trendy zijn herfstframbozen, die laat
rijpen of zelfs tweemaal per jaar
geoogst kunnen worden (vorstbestendig, vraagt veel voeding).

De ideale planttijd is vanaf oktober. Plaats de stekken bij het uitzetten op het balkon in een plantenbak met een inhoud van ten
minste 10 liter (nog beter is 25
l). Frambozenstruiken zijn vlakgewortelde rankplanten, die een
uitgeleid moeten worden. In de
late winter worden alle twijgen

TIP:
Het mulchen – ergo het bodemoppervlak afdekken met stro,
gesneden gras, gebladerte, kleingemaakt brandnetels enz. voegt voedingsstoffen toe aan de bodem en zorgt voor een
evenwichtig bodemklimaat. Zo word ongewenst onkruid gereduceerd en het vocht blijft in de bodem: U hoeft minder te bewateren. Mulchen kan ook op het balkon worden beoefend.
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2.2.8 Aardbeien

2.2.9 Aalbes (Ribes)

Koop en vervang sommige van
de planten in het voorjaar - klassiek is de aanplant in augustus.
Er kan knoflook tussenin worden gezet voor ongedierte- en
schimmelafweer. Steek gewoon
een knoflookteentje tussen de
planten. De knoflook staat snel
slank tussen de aardbeienbladeren en stimuleert de groei. Aanbevolen voor kleine balkons zijn
de heerlijk smakende grote bosaardbeien. Deze zijn iets groter
dan de kleine bosaardbeien en
leveren vruchten tot de eerste vorst in de herfst. De aardbei
verkiest een zonnige tot half
schaduwrijke plek (vorstbestendig, vraagt matige voeding).

Plant deze in de herfst of in het
voorjaar als een struik of hoge
stam op een zonnige plaats
(tenminste 10 l inhoud bij planten in potten). Aalbessen hebben
een vezelachtig wortelstelsel en
houden van vochtig. Indien nodig, moet u mulchen (dus het
grondoppervlak afdekken met
stro, gesneden gras, gebladerte, kleingemaakt brandnetels
enz.). Na de oogst worden oude
takken uitgesneden en blijven
vijf tot acht jonge sterke takken
achter (vorstbestendig, vraagt
matige voeding).
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2.2.10 Appelboompjes
Vooral voor balkons zijn appelbomen op stam een populaire
favoriet. Appels op stam vormen
geen brede kroon, de vruchten
groeien op een smal oprijzende
stam. Voor sommige variëteiten moeten zijscheuten worden
gesneden; bij anderen is deze
onderhoudssnoei niet nodig.
Sommige appelsoorten hebben
een passende tweede boom nodig als kruisbestuiver, omdat ze
zichzelf niet kunnen bevruchten.
Boomkwekerijen geven u advies
over de keuze. Er zijn prachtige
fruitbloesems die honingbijen
zeer waarderen. Later kunt u uw
heerlijke, verse appels direct van
de boom plukken (vorstbestendig, vraagt veel voeding).
20

MIJN 5 FAVORIETEN:
Hier mijn vijf favorieten voor tuin en balkon - ongecompliceerd,
eenjarig, betoverend, insecten aantrekkend en oplichtend:
Goudsbloemen: verbetert de bodemeigenschappen; Bloemen en
bladeren zijn eetbaar, hun geeloranje licht zelfs op in regenachtig
weer
Oost-Indisch kers: Bloemen en bladeren zijn eetbaar; lokt bladluizen van andere planten die op de Oost-Indische kers verzamelen
Afrikaantje (Tagetes): Werkt bodem verbeterend
Californische papaver: Sterke lichtheid, sierlijk gebladerte
Zonnebloemen: de schitterende zomerkoningin
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2.3 Tuinen of balkons moeten kleurrijk zijn en
nuttige insecten aanmoedigen
Bloemen zijn de ziel van een tuin of balkon en moeten altijd de gewassen aanvullen, maar
in een passende mate. Zoek de balans tussen
kleurrijke bloemen en eetbare gewassen. De
bloemen brengen lichtheid en kleurenpracht,
zijn mooi om naar te kijken en van groot
voordeel voor bijen, hommels, vlinders. Deze
aanbevolen vijf soorten bloemen zijn goed insectenweides die de gevleugelde diertjes in de
tuin of op het balkon aantrekken. Als er een
groot aanbod van voedsel voor insecten is,
dan zijn er tegelijkertijd meer vogels op zoek
naar eten, en dus op insectenjacht. Zo ontwikkeld zich naast de bloemenpracht een rijkdom
aan insecten en vogels. Deze soortverscheidenheid houdt ongedierte in een natuurlijk
evenwicht. Houdt u in het achterhoofd: Insecten hebben niets aan bloemsoorten met hoog
gekweekte, gevulde bloemen, aangezien hun
meeldraden zijn gekweekt en dus geen stuifmeel of nectar voor de insecten bieden.
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2.4 Biologisch tuinieren
Wilt u onbespoten groenten en fruit eten? Is duurzaamheid belangrijk voor u? Dan moet u tuinieren volgens biologische richtlijnen. Deze duurzame
en niet-giftige vorm van grondgebruik produceert
niet-verontreinigde groenten en fruit, spaart natuurlijke hulpbronnen, bevordert de vruchtbaarheid van
de bodem en zorgt voor een gezonde leefomgeving
voor mens, dier en plant. De tuinders worden geleid
door de processen en samenhang van de natuur,
ze laten ze een deel van het werk doen en moeten
minder ingrijpen. De levende bodem ligt in het centrum, de bewerking vindt plaats in een veelzijdige
gewasvolgorde en/of gemengde cultuur. Zo vullen
de planten elkaar aan met hun verschillende eisen
- en bevorderen elkaar wederzijds in de groei. Bemest wordt met compost uit tuin- en keukenafval,
mest, hoornspaanders of hoornmeel. Een minimale
bodembewerking met handkrabber en riek bevordert het bodemleven, het humusgehalte en bodemstructuur - graven met spades is niet meer nodig! En
ook veenlandschappen worden ook gespaard omdat turf niet meer gebruikt wordt.

GEBRUIK EEN WORMENDOOS!
De wormendoos - de compost voor thuis – staat in de keuken,
in de gang of op het balkon en verwerkt het keukenafval geheel
geurloos naar de mooiste wormenhumus, die de bodem in de
balkonbakken verbetert.
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Zaden en planten komen uit biologische teelt en zijn
niet genetisch gemodificeerd. Bij het biologisch tuinieren worden geharde en zadenresistente plantenrassen gebruikt, die kunnen worden vermeerderd op
een natuurlijke manier - gebruik geen hybride rassen die vaak in discounters of bouwmarkten worde
aangeboden. In de biotuin of op het biobalkon groeit een diversiteit aan plantensoorten met een hoog
aandeel inheemse (wilde) planten. Deze biodiversiteit trekt insecten en andere dieren aan.
In de biologische tuin worden de plantgezondheid
en de natuurlijke afweer van de planten overgebracht door middel van preventieve cultuurmaatregelen, zodat ze beter bestand zijn tegen ziekten en
ongedierte:
•
•
•
•
•
•
•

Optimale plaatskeuze met betrekking tot bodemtype, licht en temperatuur
Veelzijdige resultaten
Mengcultuur
Gebruik van robuuste variëteiten
Geschikte zaai- of planttijd
Aangepaste niet-giftige meststof
Gebruik van plantenversterkende middelen

DHZ:Brandnetelsmoothie voor vragers van
veel voeding
Pureer een kleine hoeveelheid brandnetels in de
keukenmachine met water. Nogmaals sterk verdunnen, dan zijn de bestanddelen van de brandnetels beschikbaar voor de planten. De smoothie
wordt twee tot hooguit drie keer per seizoen gegeven aan planten met een grote vraag naar voeding, zoals tomaten.
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DHZ: Plantversterkende kruidenmest, die bemest,
versterkt en ongedierte verjaagt
De volgende wilde planten worden aanbevolen
voor effectieve kruidenmest, andere combinaties en
planten zijn mogelijk.

Bij biologisch tuinieren worden ongedierte en
ongewenst onkruid op een verdraaglijk niveau
gehouden en niet volledig verwijderd. Ze zijn
mechanisch gereguleerd, bijvoorbeeld met
roskam en schoffel. In geval van zeer ernstige besmettingen door plaag- of plantenziekten, kunnen biologische gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Wij beoefenen
niet-giftige tuinieren zonder chemische-synthetische gewasbeschermingsmiddelen!

TIP: TOEPASSING VAN EFFECTIEVE MICRO-ORGANISMEN (EM)
Brandnetel

Boerenwormkruid

Heermoes

Het is de ideale
plant voor plantenversterking,
omdat het uitstekend bemest en
ongedierte verdrijft.

Door de vele
tannines heeft
het een geweldig
effect tegen ongedierte - een tip
van ingewijden.

Het heeft een beschermend effect
tegen schimmelziekten, omdat
het tot 15% kiezelzuur bevat.

Geef het mengsel van verschillende microben, die een gunstige
bodemmilieu produceren om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren in het gietwater. Het humusgehalte wordt verhoogd door EM
en de bodemstructuur evenals de wateropslagcapaciteit worden
verbeterd. EM is ook een uitstekend ecologisch schoonmaakmiddel in het huishouden - het is de moeite waard om het uit te proberen.

Laat de klein gemaakte plantendelen van deze wilde
kruiden gedurende ten minste 10 dagen met water
in een bak (geen metaal) met een deksel broeien en
roer dagelijks totdat het ophoudt met schuimen. De
toevoeging van steenmeel (werkt tegelijkertijd bodem verbeterend) en effectieve micro-organismen
(EM) vermindert de geurontwikkeling. De mest moet
u bij weinig voeding vragers elke vier tot zes weken
met water verdund in het wortelgebied gebruiken,
bij planten die veel voeding eisen elke één tot twee
weken. Als alternatief kan een koudwaterextract (fijngemaakte delen van de plant 24 tot 72 uur in water
weken) of thee (fijngemaakte plantendelen met heet
water brouwen, laten afkoelen) van dezelfde kruiden worden toegevoegd. De kruidenmest versterkt
de planten het meest effectief.
28
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Als u een balkon hebt, moet u het niet behandelen als een steriele doos of een berging. In
plaats daarvan kan iedereen met zijn balkon
veel goede dingen voor de natuur doen! Niet
alleen voor vogels, maar ook voor insecten,
kunt u kleine huizen of hotels ophangen waar
zoemende wespen of kleine solitaire bijen
broeden. Iedereen die nestkastjes ophangt,
kan ook interessante vogels aantrekken: Het is
fascinerend welke dieren op balkons kunnen
komen.

2.5 Weg met chemie, omarm natuurlijk!
Aantrekkelijk voor nuttige insecten zijn tuinen en balkons, waarbij geen gebruik wordt
gemaakt van gif en waarin veel verschillende
inheemse planten groeien. Bijen- en vlindervriendelijke planten, vogelvriendelijke hagen,
stapels met dood hout en insectennestkastjes
geven insecten en vogels veel nestmogelijkheden. Nuttige insecten zijn welkom omdat ze
het ongedierte onder controle houden. Wist
u dat lieveheersbeestjes en gaasvliezen zich
met bladluizen voeden? Tussen de 100 en 150
bladluizen per dag eet een zevenstippelig lieveheersbeestje, de hongerige larven verslinden in de tijd tot hun verpopping nog eens een
ongelooflijke 400 tot 600 bladluizen. Zo kunnen de nakomelingen van een enkele lieveheersbeestje in een zomer ongeveer 100.000
luizen verdelgen. Gebruik dus de trucjes van
de natuur!
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Als alle balkons op een natuurlijke manier werden ingericht, zouden ze ons leven sterk verrijken. Terwijl ik al schrijvend aan het manuscript
op het balkon zit, hippen er mussen, groenvinken en meesjes rond de voederplekken en
tsjilpen opgewonden. De bijen en hommels
vliegen van zonnebloem naar zonnebloem en
snoepen van ysop en boerenkoolbloesems. Het
kijken naar de lokale natuur is een gevoel van
tevredenheid, vertraagt ongewoon

en kan gezondheidsbevorderend zijn - probeer het uit!
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7 vragen aan tuindeskundige
Folko Kullmann

Folko Kullmann is een tuinbouwkundige en leeft zijn
groene passie niet alleen uit in de tuin en op zijn eigen
balkon, maar ook als schrijver van boeken, tuinjournalist, lezer en vertaler van tuinboeken.

Welke fouten moeten worden vermeden met betrekking tot gewassen?
Teveel aanplanten of uitzaaien
De verleiding is groot, wanneer men de inhoud van
het zakje met zaadjes heeft gezaaid, en er plotseling 15 tot 20 kleine courgetteplanten op de vensterbank gedijen en wachten om na de ijsheiligen te
worden geplant. Echter, een of twee planten zijn al
genoeg om een gezin van vier de hele zomer van
verse courgettes te voorzien. Daarom: Alleen zoveel
aanplanten of laten opkomen, als later in de oogstperiode kan worden verbruikt.
Tip: In plaats van kropsla kunt u beter bladsla telen,
omdat die steeds weer kan worden geoogst.
Teveel bemesten
Veel mest laat de planten schieten, maar maakt ook
scheuten en bladeren zacht en vatbaar voor ziekten. Daarnaast worden bladluizen ook door sappige zachte bladeren aangetrokken. Schimmelziekten komen ook vaker voor bij overbemeste planten.
Beter: Bemest alleen zoveel als aangegeven op de
verpakking en het heeft de voorkeur vooraf een bodemmonster te laten onderzoeken, om te bepalen
of bemesten sowieso nuttig of nodig is. Meestal zijn
onze tuinbodems voldoende voorzien van alle voedingsstoffen.
Te dichtbij op elkaar planten
Ze zien er klein en armetierig uit, de jonge sla- en
koolplanten, maar ze groeien in zeer korte tijd naar
statige exemplaren. Houd de plantafstanden aan,
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anders worden de groenten snel belemmerd bij
het groeien.
Op het verkeerde moment snoeien
Over het algemeen geldt het volgende: Fruitbomen
in de late winter (februari/maart) snoeien, nooit in
de herfst, want dan genezen de wonden niet goed.
Onjuiste plaats/schaduw
Groente heeft zon nodig. Volle zon. Alleen sla,
spinazie, snijbiet en koolrabi bloeien nog in halve
schaduw, maar hebben ook minstens zes uur zon
per dag nodig.
Wat heeft uw voorkeur en waarom: Tuinbed of een
hoog bed op het balkon?
Wie de ruimte heeft, kan een normale groentetuin in de tuin aanleggen. Bij slechte bodem is een
verhoogd bed beter, omdat daar alles groeit wat
men wil telen. Men hoeft niet te buigen, de aarde
is meestal voedzamer en men kan meer oogsten.
Bovendien kunnen slakken beter in toom gehouden worden.
Op het balkon zijn grote kuipen of kisten beter,
omdat een verhoogd bed te zwaar is.
Welke aanwijzingen hebt u voor onze lezers die
geïnteresseerd zijn in een hoog bed?
De locatie is belangrijk bij de aanleg of de planning
van een hoog bed. Zonnig en het beste in noord33

zuid richting. Aangezien het bed na het vullen niet
meer kan worden verplaatst, moet u de locatie zorgvuldig kiezen.
Niet vergeten: Het vullen. Er passen twee kubieke
meter houtspaanders, takken, twijgen, ruwe compost, compost en aarde in een verhoogd bed van 2
x 1 m oppervlak en met een hoogte van ca. 90 cm.
Dit zijn 28 zakken potgrond van 70 liter! De beste
manier om dit te doen is in het najaar, omdat veel
hagen en struiken, gewassen, bladeren en composten direct in het opgeheven bed kunnen worden
gevuld.

Oogst: Hoe vaak moet ik oogsten? Is er een beste
tijd van de dag?

Zijn er mythen/ clichés in de tuin?

Compost is de beste organische meststof en humusleverancier voor de tuin. Met compost wordt de
kringloop in de tuin gesloten, dat wat hem wordt genomen bij het maaien van het gazon en snoeien van
de heg, groentenresten, enz., krijgt hij weer terug.
Het is belangrijk in het productieproces dat nat
(“groen”) materiaal zoals gemaaid gras of oogstresten wordt gemengd met drogere, houtachtige
(„bruine“) bladeren en struiken, zodat de compost
niet kan rotten. Laat het onkruid drogen in de zon
voordat u het composteert, zodat het niet verder
kan groeien. En de zaden van onkruid moeten eigenlijk helemaal niet op de compost belanden.

Oh ja, die zijn er wel.
Hoe meer, hoe beter?Dit geldt in geen geval bij
bemesting, want bij teveel mest worden de planten vatbaar voor ziekten en plagen. Ook bij gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen (als men ze al
wil gebruiken) geldt: Houdt u precies aan de doseringsinstructies, anders beschadigen de planten
en het milieu.
Over het omspitten verschilt men van mening. Het
is vermoeiend en de bodemstructuur wordt verstoord. Uit studies blijkt dat de opbrengst vrijwel
hetzelfde is op omgespitte en niet omgespitte
groentebedden.
Slakkenbarrières van as, zand, schelpen, koffieprut
werken niet. Slakken kruipen er in droge omstandigheden weliswaar niet graag overheen (dan gaan
ze niet op weg), na een regenbui of dauw laat geen
enkele slak zich door deze bovengenoemde huismiddeltjes weerhouden op weg naar de sla.
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Geoogst wordt, wanneer de vruchten of de groenten rijp zijn. Omdat bladgroenten in de ochtend
meer nitraat bevatten, moet u wachten tot de middag of avond. Vruchtgroenten zoals tomaten, paprika of courgette smaken het beste, als ze vroeg
worden geoogst, dan zijn ze knapperiger.
Waarom kiezen voor een compost? Wat moet ik bij
mijn eigen compostproductie in de gaten houden?

Is er een basis voor het gieten?
Ja, als een vuistregel geldt: Beter zelden en dan
intensief en doordringend, dan vaak en alleen oppervlakkig water geven. Wanneer het water diep
in de bodem sijpelt, dat wil zeggen 15 tot 20 cm,
dan groeien de wortels ook diep en hebben ze dus
toegang tot de vochtige bodem in de ondergrond
en verbeteren de droogheid zelfs zonder te gieten.
Als alleen de bovengrond nat is, blijven de planten
„lui“ en wortelen alleen in de eerste 5 cm. Bij droogheid en hitte verdorsten ze dan binnen de kortst
mogelijke tijd.
35

3 CREATIEVE TIPS VOOR TUINDERS –
TRENDS EN ONTWERPIDEEËN IN EEN
OOGOPSLAG
3.1 Oasen in de grote stad

venop elkaar om uw rug te sparen. In de onderste kist kunnen
dan bijv. heel goed aardappelen
worden geteeld, in de bovenste
hebt u de vrije keuze.

waarde voor de bijen, kunt u tomaten, aardbeien of alle mediterrane kruiden planten in hang
manden.
Aanbevolen zijn verticale groenteplanken om ruimte te besparen in de teelt van groenten,
kruiden en fruit - met of zonder
automatische irrigatie. Verticale plantententuinen binden stof,
verminderen geluid, verbeteren
de lucht van de kamer en zien er
ook nog eens super uit.

Weefselzakken zoals bijv. rijstzakken uit de toko zijn uitstekend geschikt voor de teelt
van aardappelen

Indoor-Gardening

vaak meer licht. In de klassieke
vulling met organisch materiaal
(takken, twijgen, snoeiafval, bladeren, stro, tuinafval, compost)
is een hoge aanvoer van voedingsstoffen aanwezig.

Waar een hoge graad van vervuiling bewezen is of vermoed
wordt, de plaats niet op lange
termijn kan worden gebruikt,
de tuin mobiel moet blijven en
moet worden aangepast aan een
slechte rug, zijn verhoogde bedden, kisten of andere plantenbakken met onbelast plantensubstraat de oplossing.

Het werkt heel goed, om het
eetbare niet in de tuin of op het
balkon, maar op de vensterbank
(binnen en buiten), in de keuken
of op de plank te verbouwen. Een
saladetuin voor thuis is het beste
geschikt om snel en eenvoudig
het hele jaar door gezond groen
te oogsten, namelijk kiemen, zaailingen (microgreens) en grassen.

Verticaal tuinieren
Verticaal tuinieren is de trend
van het volledige gebruik van de
ruimte.
Bakkerskisten en dergelijke:
Helemaal van nu is het tuinieren in kisten in plastic houders (zoals bijv. de bakkerskist,
champignonkisten, cateringkist,
stapelmanden of europallets)
die worden vervaardigd voor
de voedingsmiddelenindustrie.
Deze kunnen gezien worden in
een in het plastic gedrukt wijnglas-en-vork-teken. Leg de
bakkerskisten op de europallets
of stapel twee plastic kratten bo-

De klassieker: Hoog bed
Deze bakken geven een goed
overzicht en kunnen gemakkelijk en rugvriendelijk worden
bewerkt. Vooral kinderen kunnen tuinieren op „ooghoogte“.
De aarde wordt warmer in het
voorjaar en slakken hebben het
zwaarder. Aangezien de planten
hoger aangeplant zijn, krijgen ze
36

Traditioneel, is het gebruik van
de zogenaamde „klimgroenten“,
dat zich naar boven verstrengeld op een klimhulp, zoals bijvoorbeeld komkommers, zoete aardappelen, erwten, bonen,
bramen, kiwi‘s en pompoenen.
Er zijn nu speciaal soort rassen
zoals klimaardbeien, klimtomaten en de klim-courgette.
In plaats van bloeiende geraniums en petunia‘s, die van geen
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als de waterpunten ter beschikking. Aangezien hij de groenten
pre-cultiveert, is deze manier
van beplanten bijzonder geschikt voor beginners die geen
tuinierervaring hebben.

wege hun gezondheidseffecten
en hun smaak zijn wilde planten
een trend, evenals aromatische,
biologisch gekweekte cultivars.
In de snoeptuin gaat het minder
om uitgebreide zelfvoorziening
en meer over de geweldige
smaakervaring van zelfgeteelde vruchten, kruiden en groenten, evenals kleurrijke bloeiende
planten.

Snoeptuin of snoepbalkon

Square-foot-Gardening

Selbsterntegarten
Zelf-oogst-tuin

Deze methode – „Tuinieren in
het kwadraat“ of „Vierkant tuinieren“ genoemd – is op basis
van de indeling van een perceel
in kleine vierkantjes die allemaal
anders worden beplant, zodat
een mengcultuur ontstaat. Bedden van 100 x 100 cm (beter tot
180 cm) worden door een raster
in twee gelijke vierkanten van 30
x 30 cm (beter tot 60cm) verdeeld. Zonder grote inspanning
kan in de vierkanten worden
gewerkt, de klassieke rijtjestuin
heeft afgedaan.

Zelf-oogst-tuinen, voornamelijk aan de rand van de steden
gelegen, zijn bijzonder interessant voor mensen die zich niet
jarenlang aan een tuin willen
verbinden, maar gewoon willen
uitproberen of tuinieren het wel
helemaal is. In het voorjaar worden groenten in lange rijen door
een boer gezaaid. Deze velden
worden geparkeerd in pakketten en gegeven aan mensen die
de groenten voor een seizoen
kunnen cultiveren en natuurlijk oogsten. Doorgaans stelt de
boer het tuingereedschap even38

Hier groeien heerlijke frambozen,
bramen en aardbeien, evenals
eetbare bloemen van madeliefjes, kaasjeskruid, goudsbloem en
Oost-Indisch kers. Vruchten en
groenten zoals heerlijk zoete tomaten - vooral geschikt zijn wilde tomaten - gaan rechtstreeks
van de hand
in de mond. Vooral kinderen kunnen zelf tuinieren, maar ook luisteren naar de vogels en het ruisen van het gebladerte. Zo‘n tuin
is een prachtige manier om het
groeiproces van de planten gedurende het jaar waar te nemen
- van het zaaien tot het oogsten. Hier groeien zowel gezonde
eetbare wilde planten als zaadresistente, biologisch geteelde
cultivars (niet F1-hybriden). Van39

GUERILLA-GARDENING

UPCYCLING-GARDENING

Guerrilla-tuinders zijn begonnen met het werpen van „zaadbommen“ en stiekem kruiden en groenten te planten op braakliggende of verwaarloosde binnenstedelijke gebieden - en ze voor
iedereen vrij te geven om te oogsten. Zo wordt de publieke ruimte actief en zelfbepalend vormgegeven. Daarachter steekt de
visie van een betere wereld waarin iedereen verantwoordelijkheid
neemt voor het gemeenschappelijk goed volgens zijn of haar rijkdom.

Bij het zoeken naar voorwerpen die worden beplant, zijn er
geen grenzen voor de verbeelding. Weggooide potten, blikjes,
opengeknipte tetrapakken, plastic flessen en oude emmers - al
deze vulbare voorwerpen zorgen voor ruimte voor een plantensubstraat waarin bloemen kunnen groeien. Vergeet niet om de
afvoergaten onderaan de plantenbakken aan te brengen, zodat
een overvloed aan water kan worden afgevoerd. Let op: Kleine
potten kunnen snel uitdrogen en moeten regelmatig worden
begoten.

URBAN-GARDENING
Bij stedelijke tuinbouw staan duurzaam beheer, milieuvriendelijke productie en bewust gebruik van landbouwproducten op de
voorgrond.
Belangrijke kenmerken zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Gemeenschapstuinen, interculturele tuinen
Guerilla-Gardening
Volkstuinen
Daktuinen
Permaculturen
Verticale landbouw
Aquaponics (een proces dat technieken combineert met het
kweken van vis en het kweken van gewassen)
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3.2 DHZ-project: Bouw zelf een verticale tuin
De volgende materialen zijn nodig:
• Accu-boor, of evt. een zaag, duimstok
• 6 of 8 houten latten van 1,60 m lengte, eventueel houtlak en kwast
• Schroeven
• tien metalen potten voor het ophangen
• Planten en plantaarde

Het principe geldt ook hier: Grotere planters zijn meer geschikt, aangezien de watercapaciteit hoger is en de wortels
meer ruimte hebben om te ontplooien, wat betekent dat er
minder moeten worden begoten.

1. Leg de houten latten in vorm, geef ze indien nodig de juiste lengte. Een lengte van 1,60 m werkt het best. Bij het inkorten moet de
gekorte zijde worden beschermd met milieuvriendelijk houtlak.
2. Bevestig de houten latten als gewenst, schroef ze aan elkaar en
zorg voor stabiliteit.
3. Bij de metalen potten moet u ervoor zorgen dat er gaten zijn.
Boor indien nodig gaten zodat er geen stuwvocht ontstaat.
4. Nu kunnen de potten worden gevuld met traditionele bloem- of
kruidenaarde.
5. En er kan al geplant worden. Het is belangrijk om niet teveel
grond in de pot te vullen en een 2 cm hoge gietrand te laten, zodat het water niet overstroomt. De planten goed aangieten
6. Zet vervolgens de potten er naar smaak op en zet ze indien nodig
vast, zodat ze recht naar beneden hangen en het gietende water
er niet onmiddellijk uitloopt.
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Veel plezier!

LIJST VAN NUTTIGE GEREEDSCHAPPEN EN MATERIALEN
VOOR BALKON EN TUIN
•
•
•
•
•
•
•

Riek en cultivator voor zachte bodembehandeling in de tuin
Spaden voor moeilijk te bewerken leem- of kleigrond
Handkrabber
Snoeischaar
Gieter
Tuinslang
Tuinhandschoenen en
kruiwagen
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4. TOT SLOT
Beslissend voor een goede oogst zijn de juiste plaat,
de juiste lichtomstandigheden en de luchtcirculatie
(wind). Het gebruikte plantensubstraat en de kwaliteit van het zaaigoed of de planten spelen even belangrijk een rol. De juiste bewatering moet worden
gewaarborgd. Als de basisregels in acht worden genomen, staat niets een goede oogst in de weg.
Zes vragen die u zich moet afvragen voordat u begint:
1. Wat staat het met de lichtverhouding, de oriëntatie en de luchtcirculatie?
2. Welke maat voor de bedden of bakken kies ik?
3. Welke grond is geschikt en waar kan ik goede
grond krijgen?
4. Hoe kan ik bemesten?
5. Hoe kan ik gieten?
6. Hoe kom ik aan goede planten?
Hopelijk motiveert dit boek tot teelt, ook graag tot
nieuwe methodes. Begin gewoon en probeer eens
wat uit - het is helemaal niet zo moeilijk! Veel plezier
en succes met tuinieren!

et tuinieren!
m
s
e
cc
u
s
n
e
Veel plezier
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