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Een saladebar
aan huis
Nog meer dan voor andere groentes geldt bij sla dat
er een groot verschil is tussen ‘vers’ uit de tuin en
‘vers’ uit de winkel. Verlepte blaadjes met bruine
randen in een plastic zakje dat al drie dagen op het
schap in de supermarkt ligt, lijken in niets op de
pas geoogste, malse blaadjes van sla rechtstreeks uit
de tuin. Minder zichtbaar, maar net zo groot, is het
verschil in het vitaminegehalte. Vooral het vitamine
C-gehalte gaat na de oogst snel achteruit, dus hoe
verser je salade, hoe meer vitamines erin zitten.
Als je voor elk seizoen een geschikte bladgroente
kiest en verschillende oogstmethodes toepast, kun je
het hele jaar verse salade plukken. Dat betekent verschillende soorten bladmosterd in het voorjaar zaaien
en als snijgroente oogsten, om later sla te planten en
per blad te plukken. Voor de winteroogst zaai je dan
winterpostelein en veldsla, de meest winterharde
saladeplanten. In mijn relatief grote teil heb ik genoeg
ruimte voor variatie. Je kunt ook een kleinere pot
gebruiken en slechts een soort bladmosterd (of een
mengsel) zaaien en maar enkele kroppen sla.

Zomer: sla
Rond half juni, als de mosterd en rucola beginnen door te schieten, kun je ze eruit trekken en sla
planten. Ik heb hiervoor eind maart de sla binnen al
voorgezaaid, maar plantjes kopen kan natuurlijk ook.
Voor variatie in kleur en structuur, koos ik voor een
mengsel van losbladige sla, ijsbergsla en romeinse
sla (Pinokkio, Claremont, Flame, Jack Ice) – er passen 23
planten in mijn teil. Oogst de sla niet als hele krop
ineens, maar pluk telkens de buitenste bladeren en
laat de planten verder groeien. Zo kun je wekenlang
van dezelfde planten blijven oogsten.

Voorjaar: bladmosterd
Zodra het een beetje warmer wordt, kun je bladmosterd zaaien in stroken van ongeveer tien centimeter
breed. In mijn teil zaaide ik zes verschillende soorten:
Pink Lettucy, Ruby Streaks, Golden Streaks, Osaka Purple,
Paarse mizuna en de welbekende rucola. Bladmosterd
groeit snel en kan vaak al na vier tot vijf weken voor
het eerst geoogst worden. Dit doe je door de planten
met een schaar zo’n 2 cm boven de grond af te knip
pen. Hierna kan de planten weer aangroeien. Afhankelijk van het weer leveren de planten dan gemiddeld
zo’n drie tot vier oogsten.
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Herfst/winter: winterpostelein en veldsla
Eind augustus wordt het tijd voor de laatste teelt
van het seizoen: de volkomen winterharde winter
postelein en veldsla. Deze heb ik afwisselend in
rijen gezaaid en later uitgedund, zodat de individuele planten op ongeveer 10 centimeter uit elkaar
kwamen te staan en goed konden uitgroeien. Ook
deze slaplanten kun je herhaaldelijk oogsten. Op een
beschutte plek (bijvoorbeeld tegen een zuidmuur)
is het meestal wat warmer, groeien de planten dus
sneller en leveren ze meer oogst op.
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De basis van een
pottentuin
Potten
en bakken
Je kunt potten kopen of je kunt allerlei bakjes, blikjes
en potjes een tweede leven geven door in de bodem
gaatjes te maken, ze met potgrond te vullen en er
plantjes in te zetten.
De potten die je kunt kopen zijn meestal van kunststof of keramiek, al dan niet geglazuurd. Kunststof
potten zijn meestal licht en daardoor makkelijker te
verplaatsen. Staan je potten op een balkon of dakterras, dan is het goed om rekening te houden met het
gewicht en is de keuze voor lichtgewicht materiaal
misschien wel verstandig. Kunststof laat geen water
door, wat betekent dat water minder snel zal verdampen maar ook dat je gedoseerd water moet geven
om te voorkomen dat de potgrond te lang nat blijft.
Terracotta potten zien er veelal charmanter uit,
maar door hun poreuze karakter zal water sneller
verdampen en zal water geven vaker nodig zijn. Ze
zijn daarom ook vooral geschikt voor planten die niet
te nat willen staan, zoals mediterrane kruiden. De
meeste terracotta potten (behalve de veel duurdere,
van hoogwaardige klei en op hoge temperaturen
gebakken potten) kunnen barsten bij vriesweer
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en kunnen in de winter niet buiten blijven. Geglazuurde potten zijn meestal minder kwetsbaar en
omdat ze niet poreus zijn, verdampt het water niet
zo snel als uit een ongeglazuurde pot.
Niet alle potjes hoef je te kopen. Bijna iedereen die
in het voorjaar planten koopt om in de tuin te zetten,
geeft de lege potjes graag weg. Kleine potjes kun je
gebruiken voor het voorzaaien, de grotere om in te
telen. Daarnaast zijn er allerlei containers en bakjes
die oorspronkelijk een andere bestemming hadden,
maar met een paar makkelijke ingrepen zinvol hergebruikt kunnen worden. Fruitkistjes, van binnen
bekleed met karton, zijn zeker een seizoen bruikbaar,
plastic yoghurtbekertjes zijn prima voor het opkweken van plantgoed. Door op de juiste hoogte de
bovenkant van melkpakken af te snijden tover je ze
om tot een potje. Of je kunt een melkpak op zijn kant
leggen en een zo groot mogelijk gat in de bovenkant
knippen om een zaaibakje te maken. Misschien
willen kinderen deze melkpakken nog mooi beschilderen voordat je ze gaat gebruiken. Ook lege blikken
zijn prima te gebruiken (pas wel op voor scherpe
randen). Tuiniers met gevoel voor humor kunnen
zelfs van een oude wc-pot of een hele badkuip een
charmant mini-tuintje maken.

13

P OT T EN T U I N
EEN

Wat is wat

DE

BA SI S

VA N

Cocopeat zijn gecomposteerde kokosvezels, een
afvalproduct van de verwerking van kokosnoten. Dit
materiaal kan goed water opnemen en vasthouden.
Pure cocopeat kan gebruikt worden voor het
opkweken van zaaigoed, maar voor het telen van
planten is het niet geschikt. Hiervoor moet het met
andere producten gemengd worden. Het toevoegen
aan de potgrondmix zorgt voor een mooie structuur.
Metselzand is in zakken van 25 kg verkrijgbaar bij
een bouwmarkt. Door de toevoeging van grof zand
(0,2 tot 0,5 mm korrels) blijft de potgrondmix luchtig
en draineert het goed.
Lavakorrels ontstaan na de stolling van vloeibaar lava na
een vulkaanuitbarsting. De toevoeging ervan verbetert
de drainage maar omdat het materiaal zeer poreus is,
helpen lavakorrels ook water vast te houden en zorgen
ze voor beluchting. Omdat lavakorrels in verhouding
tot hun volume vrij licht zijn, zijn ze geschikt voor het
maken van een lichtgewicht potgrondmix. Daarnaast
bevatten ze ook belangrijke mineralen en spoorelementen.
Bentoniet is een natuurlijk kleimineraal. Door de
toevoeging van bentoniet kan de potgrond beter water
en voedingstoffen vasthouden.
Bladaarde is niets meer en niets minder dan goed
gecomposteerd blad van bomen, dat in de herfst verzameld wordt. Het duurt ongeveer twee jaar (afhankelijk van de soort) voordat het blad verandert in
een mooie, donkere bladaarde met goede structuur.
Vroeger werd bladaarde ook als basis voor potgrondmix
gebruikt, in combinatie met gelijke delen compost,
zand en leem. Als je de ruimte en gelegenheid hebt om
bladaarde te maken, is dit een uitstekend ecologisch
verantwoord alternatief voor veen.
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Potgrond
Vrijwel alle potgrond in de handel bestaat grotendeels uit veen. De reden dat veen zo veelvuldig
gebruikt wordt is vooral vanwege zijn watervasthoudend vermogen, want veel voeding zit er niet in.
Maar let wel, veen is weliswaar goed in het vasthouden van water, maar als het een keer goed uitdroogt,
is het niet makkelijk om de potgrond weer vochtig
te krijgen. Het water loopt er doorheen en de enige
oplossing is meestal om de hele pot grond in water
onder te dompelen, iets wat bij grote potten minder
handig is.
Uit ecologisch oogpunt is het gebruik van veen zeker
niet ideaal. Om veen te winnen worden veengronden in Nederland, Duitsland en ook in de Baltische
landen afgegraven. Omdat veen het resultaat is van
een eeuwenlang proces onder specifieke omstandigheden, kan het niet snel genoeg ‘bijgroeien’ en
gaat het daardoor feitelijk om een niet-hernieuwbare
bron. Door het afgraven van veen worden hele ecosystemen kapotgemaakt en daarnaast komt er ook
een grote hoeveelheid CO2 bij vrij.
Het vinden van alternatieven is echter lastig – tuin
grond voldoet niet, omdat dat in potten snel compact
wordt door de regelmatige bewatering. En ook coco
peat, dat soms gebruikt wordt, is zonder verschillende toevoegingen niet ideaal. Wat ik zelf doe is de
potgrond uit de winkel mengen met andere materialen, waardoor ik er aanzienlijk minder van hoef
te gebruiken en bovendien een potgrondmix krijgt
die beter water vasthoudt, een veel betere structuur
heeft en meer voeding bevat. Voor grote potten en
bakken, bijvoorbeeld waarin je fruitstruiken wilt
telen, kun je een mix maken op basis van tuingrond.
Het nadeel hiervan is dat er in tegenstelling tot potgrond hoogstwaarschijnlijk onkruidzaden in zullen

zitten en dat zal betekenen dat je even zult moeten
wieden, tenzij je de grond eerst gaat steriliseren. Dat
kan wel, op 200 graden in de oven, maar het is lastig
als je er veel van nodig hebt.
Zelfgemaakte potgrond mix

• 40% commerciële potgrond
• 30% cocopeat
• 20% goed verteerde compost of stalmest
of wormenmest
• 10% metselzand
• 1-2% bentoniet
Voor kalkminnende planten (zoals mediterrane kruiden, vijgen en druiven) voeg je nog extra kalk toe,
ongeveer een half kopje per kruiwagen vol potgrond.
Dit recept levert een hele goede mix op, maar er
zijn natuurlijk veel ingrediënten voor nodig en niet
iedere balkontuinier zal daar ruimte voor hebben.
Maar ook als je alleen maar (wormen)compost aan
gangbare potgrond toevoegt, zal dat de eigenschappen van je potgrond verbeteren. Kun je twee materialen toevoegen, voeg dan naast de compost ook
nog zand toe om de structuur verder te verbeteren.
Je kunt de mix ook verder variëren, voor het zaaien
maak ik bijvoorbeeld een minder voedzame mix met
betere drainage door het aandeel zand te verhogen.
Zelfgemaakte potgrond
voor grote potten en bakken

• 40% tuingrond
• 40% compost of verteerde stalmest
• 20% metselzand
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Een goed
begin
Een plek
voor je moestuin
In een ideale wereld waar je de plek voor je moestuin voor het kiezen had, zou je een stukje grond
uitzoeken dat licht hellend naar het zuiden is, zodat
het zoveel mogelijk zon krijgt. De grond zou een
humusrijke leemgrond zijn met een pH rond 6,5
(licht zuur). Het zou goed water vasthouden, maar
tegelijkertijd goed gedraineerd zijn. Je tuintje zou
open zijn voor de zon, maar beschermd tegen wind.
Makkelijke toegang tot water is een voorwaarde,
want wie wil met emmers vol water van ver weg
sjouwen? En het zou natuurlijk prettig zijn als deze
tuin dicht bij de keuken lag, want dan kun je tijdens
het koken naar behoefte wat kruiden afknippen en
sla net voor de maaltijd plukken.
De kans is groot dat de plek van je eigen tuin hier
niet helemaal aan voldoet. Maar ook een minder
ideale plek kun je meestal goed geschikt maken voor
een moestuin. Is je tuin te open, dan kun je heggen
als windbrekers planten. Slechte grond kun je
verbeteren door een ruime hoeveelheid organische
stof toe te voegen en te zure grond kun je bekalken.
Bij slechte drainage is het vaak voldoende om
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voedingsstoffen aanvoeren en het humusgehalte van
de grond langzaam maar zeker toeneemt. Afdekken
beschermt de grond bovendien tegen uitdrogen,
waardoor water geven minder vaak nodig is. Ook
gaat een mulchlaag erosie tegen en spoelt de grond
in een hoosbui niet zomaar weg. Al met al houdt een
mulchlaag de bodem in goede conditie. Als wij de
grond niet bedekken, probeert de natuur dat zelf te
doen door onkruid te laten groeien om zo de kostbare humuslaag te beschermen. En dat bezorgt ons
een hoop werk.
Een mulchlaag conserveert feitelijk de bestaande
conditie van de bodem. Dat betekent dat, voordat
je met mulchen begint, de bodem opgewarmd en
vochtig moet zijn, niet koud of uitgedroogd. Tijdens
de winter beschermt een mulchlaag de grond tegen
zware regen en vorst. Als je in het voorjaar wilt zaaien
kun je het eventueel aan de kant harken en de grond
een week laten opwarmen. Zo creëer je met weinig
moeite een zaaibed met een fijne structuur. Nadat de
planten zijn opgekomen, kun je weer een geschikt
mulchmateriaal tussen de planten aanbrengen.
Voor voorgekweekte planten hoef je de mulchlaag niet weg te harken, deze kunnen prima door
bestaande mulch heen geplant worden. Ook grote
zaden zoals tuinbonen, bonen en erwten kunnen in
de mulch gezaaid worden.
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Cacaodoppen
Cacaodoppen zijn de schillen van cacaobonen, dus
afval van de chocolademakerij. Cacao komt van ver,
maar omdat cacaobonen pas na aankomst in Europa
geschild worden, ontstaat dit afvalproduct feitelijk
dichtbij. Cacaodoppen zijn rijk aan voedingsstoffen
en deze komen bij een regenbui in de grond terecht
en voeden de groentes. De heerlijke chocoladegeur
brengt insecten in de war en slakken vinden het niet
prettig om over de grove cacaodoppen te kruipen.
Het grootste nadeel van de cacaodoppen is hun hoge
prijs. Gebruik cacaodoppen daarom spaarzaam, bij
planten die veel belagers hebben en/of planten die
profiteren van hun extra voeding, zoals kolen.

Stro
In tuincentra en dierenwinkels worden zakken stro
verkocht, maar voor degene die een grotere hoeveelheid nodig heeft, is het meestal voordeliger om
bij een boer in de buurt een hele strobaal te kopen.
Als je biologisch geteelde stro kunt krijgen, des te
beter. Voor tere plantjes is stro te grof, maar voor
grotere groentes is het prima. Traditioneel wordt het
gebruikt rond aardbeien en het is ook ideaal om de
grond rond courgettes en pompoenen mee te bedekken. Omdat de vruchten van pompoenen op het stro
in plaats van de grond komen te liggen is de kans op
rotten aanzienlijk kleiner.

M u lch m at e r ial e n

Grasmaaisel

Voor het afdekken van de grond kunnen diverse
organische materialen worden gebruikt, die elk door
hun specifieke eigenschappen voor verschillende
doeleinden geschikt zijn. Omdat deze materialen in
samenstelling en in voedingsstoffengehalte verschillen is het goed om niet steeds hetzelfde materiaal
te gebruiken, maar juist te wisselen om zo ook je
bodem een gevarieerd dieet voor te zetten.

Wie een gazon heeft, zal geen gebrek aan grasmaaisel
hebben. En als je dat niet hebt (zoals wij), kun je het
meestal wel van de buren krijgen, die maar al te blij
zullen zijn dat ze zo van hun ‘afval’ kunnen afkomen. Gebruik natuurlijk geen grasmaaisel uit tuinen
waar kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden
gebruikt. Verspreid grasmaaisel altijd in een dunne
laag tussen planten – en nooit een dikke laag in een
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Na het zaaien: Zaden hebben vocht nodig om te ontkiemen en het bed moet daarom goed vochtig zijn
totdat de planten opkomen. Bij droog weer kun je
eventueel ook de volgende truc toepassen: maak een
zaaigeul goed nat voordat je de zaden erin verdeelt.
Dek ze daarna af met droge aarde – deze laag fungeert
dan als isolatie en houdt de zaden vochtig.
Na het uitplanten: Tot dat de planten goed aangeslagen zijn, moeten ze regelmatig bewaterd worden.
Bladgroentes: Regelmatige begieting is belangrijk voor
malse bladeren en om vroegtijdig doorschieten te
voorkomen.
Vruchtgroentes: Alle groentes waarvan we de vruchten oogsten (tomaten, bonen, erwten etc.) hebben
veel water nodig op het moment dat ze bloeien, om
goed vruchten te zetten. Maar op het moment dat de
vruchten van de tomaat beginnen te zwellen, kun je
beter weer minder water gaan geven. Anders wordt
de smaak ‘waterig’ en kunnen de vruchten gaan
barsten.
E x t r a vo e di n g voo r j e p la n t e n

Door goed voor je bodem te zorgen, voldoende organisch materiaal aan te voeren en te mulchen, ben je
al een heel eind op weg naar een vruchtbare tuin.
Grotendeels zullen groentes dan ook genoeg hebben
aan de voeding die ze uit de bodem kunnen halen.
Maar vooral op lichte zandgrond, zoals de mijne,
kan het soms nodig zijn om hongerige groentes als
kolen, maïs en tomaat wat extra’s te geven. Hiervoor
maak ik elk jaar aan het begin van de zomer vloeibare voeding in de vorm van gier. Meestal wordt
gier gemaakt van brandnetels (rijk aan stikstof ) of
smeerwortel (rijk aan kalium) – ik gebruik graag een
mengsel van beide voor een redelijk uitgebalanceerd product. Je kunt gier ook van andere planten
maken. Die werkt niet zozeer als bemesting maar
is vooral versterkend en verhoogt de weerstand
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van groentes tegen ziektes en schadelijke insecten.
Heermoes (Equisetum arvense) werkt bijvoorbeeld
goed als preventie tegen schimmelziektes en gier van
het blad van paardenbloemen (Taraxacum officinale)
ondersteunt goede groei en verbetert de kwaliteit
van vruchten. Persoonlijk grijp ik bij insectenplagen
zoals luizen niet in maar wacht tot de balans zich
weer herstelt. Maar als je wanhopig wordt, kun je je
planten bij een aantasting behandelen met een gier
van rabarberblad of boerenwormkruid.
Recept gier

Vul een regenton tot ongeveer 2/3 met
planten, geknipt in stukken van 10 tot
20 cm. Vul de regenton bij met water, maar
niet helemaal tot de rand, want de inhoud
gaat gisten. Als je een kleinere hoeveelheid
gier wilt maken, gebruik dan ongeveer 1 kg
plantenmateriaal per 10 liter water. Roer de
inhoud elke dag om.
De gistende planten gaan nogal stinken.
Je kunt de penetrante geur een beetje inperken
door er af en toe wat gesteentemeel (lavameel
of basalt) bovenop te strooien. De gier is klaar
als de gisting stopt; in de zomer is dit na
ongeveer 10 tot 12 dagen, bij kouder weer
duurt dit langer. De gier is zeer potent
en moet daarom verdund worden met water.
Als je het bij de wortels van je planten giet,
gebruik dan een verhouding van 1:10, als je
het op het blad wilt spuiten, verdun het dan
in de verhouding 1:20.
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Slim beplanten

Groentes kiezen
om te telen
Nu je de grond hebt ontgonnen, de bedden klaar
hebt en ze goed bemest zijn, wordt het tijd om te
bedenken waarmee je ze wilt vullen. Het belangrijkste is natuurlijk dat je teelt wat je lekker vindt,
want ook al zijn peultjes een van de makkelijkste
gewassen en ook nog eens heel productief, als je ze
niet lust heeft het weinig zin om de tuin ermee vol
te zetten. Elk jaar inventariseer ik, voordat ik zaden
ga bestellen, ook de wensen van mijn familie. Want
als ik rekening houd met hun voorkeuren, is de kans
groter dat er veel groente gegeten wordt in huize
Greutink. Zo weet ik inmiddels dat een bed met suikermaïs een ‘must’ is en dat de knapperige Romeinse
sla gretiger gegeten wordt dan de losbladige soorten.
Maar ook buiten de smaakvoorkeuren van jou en je
dierbaren spelen misschien nog een paar andere factoren mee in de keuze van wat je teelt. Is dit je eerste
moestuin en wil je het liefste groente zaaien met de
grootste kans op succes? Ben je uit op bijzondere
soorten die niet in de winkel te krijgen zijn?
Is zelfvoorziening je droom en wil je daarom een zo
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groot mogelijke opbrengst uit je moestuin halen?
Zul je het moeten stellen met slechts een paar bakken op een patio of balkon en ben je dus benieuwd
welke groentes de meeste oogst leveren?
In het onderstaande overzicht vind je suggesties
voor groente uit de verschillende categorieën. In veel
gevallen zullen de categorieën elkaar overlappen
– zo is courgette makkelijk, geeft het veel opbrengst
en zijn minicourgettes (met een mooie bloem aan het
einde) duur in de winkel.

1. Makkelijke groentes
Deze groentes doen het bijna altijd goed, stellen
weinig eisen en hebben weinig belagers. Een goede
keuze als je pas met een moestuin begint en zelfvertrouwen wilt opbouwen, of als je niet al teveel tijd
hebt voor je moestuin.

courgette
sla
bieten, snijbiet
winterpostelein
bonen, peultjes
erwten, suikererwten
andijvie
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M e e r d e r e t e e lt e n
p e r s e izo e n

De beschikbare ruimte goed gebruiken betekent
ook voorkomen dat een groentebed tussentijds leeg
staat. De meeste groentes houden het bed maar een
deel van het teeltseizoen bezet en dat betekent dat je
meestal naast een hoofdteelt vaak een voor- of nateelt
kunt toepassen. Als je weet dat courgette pas na half
mei uitgeplant kan worden, kun je eerst spinazie of
radijsjes zaaien. Als de courgetteplant in september
op is, kun je nog gauw een paar rijtjes winterpostelein
of veldsla zaaien. Bij veel groentes kun je de tijd dat ze
in de grond staan nog inkorten door niet rechtstreeks
in de tuin te zaaien, maar ze pas als plantjes in het
teeltbed te zetten (zelf voorgekweekt of gekocht).
Als je bijvoorbeeld boerenkool voorzaait (in potjes of
een zaaibed) en de plantjes op hun definitieve standplaats zet wanneer ze vier tot vijf weken oud zijn,
betekent dit dat het groentebed vier of vijf weken
langer beschikbaar is voor een ander groente. Vaak
kun je de verschillende teelten deels laten overlapVOORTEELT

HOOFDTEELT

NATEELT

Radijsjes
Bladmosterd
Rucola
Peultjes
Spinazie
Tuinbonen
Erwten

Komkommer
Tomaten
Suikermaïs
Courgette
Bonen
Snijbiet
Boerenkool

Veldsla
Winterpostelein
Rucola
Knoflook
Kervel
Andijvie

Let op: dit is slechts een indicatie in welke categorie sommige
groentes vallen. De tijd dat ze in de grond doorbrengen verschilt
ook binnen elke categorie. Zo kunnen radijsjes eerder geoogst
worden en daarmee de ruimte eerder vrijmaken voor een vervolgteelt dan tuinbonen. Ook gaat de oogst van snijbiet vaak zo
lang door, dat er geen tijd zal zijn voor een nateelt en plant ik
boerenkool in juni al op de definitieve standplaats, waar hij het
hele najaar en winter zal blijven.

pen, waardoor nog meer wordt gewonnen. Om terug
te gaan naar het voorbeeld van de courgette: als je in
een bed in maart eerst spinazie hebt gezaaid en je wilt
er half mei courgette in zetten, betekent dat niet dat
je meteen alle spinazie eruit moet halen. De courgetteplant is op dat moment immers nog klein, dus het
is genoeg om alleen wat spinazie in het midden van
het bed weg te halen om de courgette er in te kunnen
zetten. Naarmate de courgette groeit zal steeds meer
spinazie moeten wijken, totdat de courgette het hele
bed heeft ingenomen. Meer over de verschillende
mogelijkheden van voor- en nateelten kun je lezen in
hoofdstuk XX.
Natuurlijk valt niet alles te plannen: het weer doet
wat het wil en door een regenachtige zomer of een
periode van aanhoudende droogte kan het gebeuren,
dat een teelt helemaal mislukt of dat een groente het
juist ontzettend goed doet, waardoor je alsnog een
overschot krijgt.
T u s s e n b e p la n t i n g

Bij groentes die relatief ver uitelkaar geplant worden
of langzaam groeien, kun je ook een andere groente
ertussen of ernaast planten om een dubbele oogst uit
dezelfde oppervlakte te halen. Ideaal hiervoor is bijvoorbeeld maïs, dat zo’n 40-45 cm uit elkaar geplant
moet worden in alle richtingen, maar de grond nauwelijks bedekt. Dat betekent dat je tussen de maïsplanten een andere, lage, groente kan planten: ik
kies meestal sla of snijbiet. Een bijkomend voordeel
hiervan is dat de maïs tijdens de warme zomermaanden de bladgroente tegen de felle zon beschermt,
waardoor dit minder snel zal doorschieten.
Hetzelfde geldt voor klimbonen op een wigwam van
bamboestokken. Ik maak een tipi door zes tot acht
lange bamboestokken in een cirkel in de grond te steken en aan de bovenkant met elkaar te verbinden. Bij
elke bamboestok worden twee bonen gezaaid – voorTussen de maïsplanten kan je
een andere, lage, groente planten:
ik kies meestal sla of snijbiet
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De nu volgende polycultuur heb ik ontwikkeld
voor het telen van een grote variatie aan gewassen
op een kleine oppervlakte. Breed uitgroeiende groentes die veel ruimte innemen, zoals kolen of courgette,
passen hier dus niet in. De samenstelling is zo bedacht dat er slecht een keer gezaaid hoeft te worden
voor vele maanden oogst. Vanaf de eerste bladmosterddunsels die we al na 24 dagen plukten, tot de
eerste worteltjes in juli en pastinaak en radicchio die
we nog in december konden oogsten. Omdat er ook
binnen een groep meestal verschil is in het groeitempo van planten wordt de oogst gelijkmatig verspreid.
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Ik zaai bijvoorbeeld verschillende soorten sla en zowel vroege als late wortels. De grote diversiteit van de
beplanting is enerzijds mogelijk doordat de planten
elkaar deels opvolgen in de loop van het seizoen:
bladmosterd ontkiemt als eerste en zal ook als eerste
geoogst worden en maakt daarmee ruimte voor de
andere gewassen. Anderzijds kunnen de groentes zo
dicht op elkaar staan omdat ze op verschillende dieptes wortelen en daardoor uit verschillende lagen hun
voeding halen. Ook de diversiteit aan bladvormen
helpt: het slanke, rechtop groeiende blad van uien en
het donzige blad van wortels passen heel goed tussen
meer breeduit groeiende, bodembedekkende planten
als sla.
Vanaf het voorjaar is de grond continue bedekt met
planten. De snelgroeiende mosterd bedekt de grond

121

ma at
op
moest u i n
een

E en p olycu ltu u r be d i n 9 stap p en
1.
Kies een plek die zo veel mogelijk
onkruidvrij is, bij voorkeur al langer
in gebruik is en het voorafgaand sei
zoen goed werd onderhouden. Dit
is belangrijk, omdat je veel verschil
lende soorten breedwerpig door
elkaar zult zaaien en niet in nette
rijen, waardoor wieden lastig is.
2.
Begin met zaaien als de grond in het
voorjaar goed is opgewarmd (meestal
begin tot midden april). Eerder
zaaien (de tweede helft van maart)
kan ook, als je in de eerste weken
voor wat extra warmte zorgt door het
bed te bedekken met een bescher
mende doek of folie (zie hoofdstuk
2).
3.
Zaai de zaden per groep (dus bij
voorbeeld alle sla gemengd), maar
niet alle groepen tegelijkertijd, want
dan zou het niet lukken om de zaden
enigszins gelijkmatig uit te zaaien.
De grotere, zwaardere zaden vallen
namelijk dichtbij, terwijl de lichte
zaden verder weg belanden. Probeer
zo gelijkmatig mogelijk te zaaien en
niet te dicht op elkaar.
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4.
Bedek het zaaibed met een dun
laagje onkruidvrije compost. Eigen
gemaakte compost bevat vaak
onkruidzaden, omdat tijdens het
composteringproces de temperatuur
niet hoog genoeg wordt om het zaad
te doden. Heb je geen betrouwbare
compost, dan kun je ook bijvoor
beeld cocopeat gebruiken.
5.
Begin met oogsten zodra de planten
te dicht op elkaar komen te staan en
niet pas als ze volgroeid zijn. In plaats
van te dunnen worden in een polycul
tuur de meeste planten in hun geheel
geoogst. Door dunnend te oogsten
kun je ook de plekjes corrigeren waar
de planten te dicht gezaaid zijn.
6.
Laat enkele slaplantjes eventueel gro
ter uitgroeien en kroppen vormen
door ze voldoende ruimte te geven,
dat wil zeggen door de planten erom
heen te oogsten.
7.
Je kunt ook enkele snijbietplanten
langer laten staan en doorlopend
steeds de buitenste bladeren pluk
ken. Hiermee verleng je de oogst,
maar houd je de omvang van de plant
beperkt, zodat deze andere groentes
niet hindert.

8.
Verwijder zo nodig regelmatig opko
mend onkruid en geef bij droog weer
water, maar het zal waarschijnlijk niet
vaak nodig zijn, omdat de grond con
tinu bedekt is met planten.
9.
Blijf oogsten! Zelfs als de oogst op
een gegeven moment te overweldi
gend is, blijf planten weghalen zodat
de langzamer groeiende groentes
voldoende ruimte krijgen. Bieten
en worteltjes zijn als minigroenten
heerlijk, dus pluk een deel als ze nog
piepklein zijn, zodat de overige plan
ten groter kunnen uitgroeien.

al na enkele weken en zorgt daarmee voor vochtige
schaduw, waarin de langzaam kiemende soorten als
wortels en pastinaak goed kunnen ontkiemen. Omdat
het bed nooit wordt kaalplukt, vormen de planten het
hele seizoen een levende mulchlaag. Hierdoor wordt
de grond tegen uitdroging beschermd en hoeft er
minder water gegeven worden. Ook wordt zo de groei
van onkruid onderdrukt.
In het eerste jaar zaaide ik mijn polycultuur op ongeveer 2 m2 en de oogst was geweldig: tussen 9 mei en
10 juli (toen we op vakantie gingen) hadden we bijvoorbeeld in totaal 6,7 kg gemengde salades geoogst.
De samenstelling veranderde in de loop van de weken van bladmosterd naar sla naar cichorei en eetbare
bloemen. Uitgaande van supermarktzakjes met
gemengde salade van 100 g zou dit het equivalent zijn
van meer dan 66 zakjes. Omdat we ook elders in de
tuin sla hadden staan, was dit meer dan ons slaminnende gezin kon opeten en bood ik regelmatig zakjes
salade aan andere moeders op het schoolplein aan.

Bladmosterd
(Kruisbloemenfamilie)

Bladmosterd is al na enkele weken oogstbaar. Er zijn
tegenwoordig veel soorten beschikbaar met afwijkend blad en leuke kleurtinten, sommige pittig en
sommige vrij mild. Om geld te besparen en voor het
gemak kun je ook een kant-en-klare mix kopen.
Ik zaaide: ‘Bekana’, ‘Mizuna’, ‘Paarse mizuna’, ‘Golden
Streaks’, ‘Osaka Purple’, ‘Pink Lettucy’.
Sla
(Composietenfamilie)

D e s oo rt e n i n m ij n p olyc u lt u u r

Je kunt natuurlijk ook andere soorten zaaien, maar
het is handig om in elk geval een of meerdere soorten uit elk van de onderstaande groepen te kiezen.
Je kunt voor het zaaien ook allerlei restjes zaad uit
voorgaande jaren gebruiken, met uitzondering van
wortel, pastinaak en peterselie, die hun kiemkracht
niet lang behouden. De onderstaande volgorde is de
volgorde waarin ik de zaden zaai. De bovenstaande
groep (bladmosterd) worden het dichts gezaaid,
want die kun je al heel vroeg plukken en daar eet je
ook het meest van. Het is lastig om bij breedwerpig
zaaien precies te zijn, maar probeer ongeveer op een
zaadje per elke 2,5 x 2,5 cm uit te komen. De daarop
volgende groepen worden steeds minder dicht
gezaaid, want die moeten wat meer kunnen uitgroeien om een oogstbare afmeting te bereiken.

Zaai niet alleen botersla, maar ook andere soorten
sla, zoals bindsla, om de oogstperiode te verlengen.
De meeste slaplanten worden geoogst voordat ze
volgroeid zijn, maar je kunt ook enkele soorten een
krop( je) laten vormen. Hiervoor zijn vooral minislasoorten zoals Little Gem of Tom Thumb geschikt.
Ik zaaide: Mottistone, Pablo Picasso, Claremont,
Pinokkio.
Cichorei
(Composietenfamilie)

Deze groentes zijn verwant aan de beter bekende witlof. Er is de snel oogstbare bladcichorei, maar er zijn
ook veel langzamer groeiende en een gesloten krop
vormende soorten zoals roodlof (radicchio) en groenlof, die tot laat in het jaar geoogst kunnen worden.
Ik zaaide: Radicchio mix, bladcichorei ‘di Triestre’.
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in lagen
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Als in ons klimaat een stuk grond lang genoeg braak blijft
liggen, wordt het… bos. Eerst zullen er weinig eisende
eenjarigen komen, zoals kamille, die na hun afsterven de
grond zullen verbeteren, dan sterkere vaste planten met
diepere wortels, later struiken en pionierbomen zoals berk
of populier. En uiteindelijk de grote, langzaam groeiende
maar langlevende bomen als eiken en beuken. Het kan wel
80 of 100 jaar duren, maar uiteindelijk zal er bos ontstaan
en bos zal er blijven. Bos is in ons klimaat namelijk het
meest stabiele ecosysteem en het is waar de natuur
uiteindelijk naar onderweg is en wat de biologen daarom
climaxvegetatie noemen.
De manier waarop ons voedsel meestal geteeld wordt
staat dan ook haaks op hoe de natuur het bedoeld heeft.
Grootschalige monoculturen, graan- en maïsvelden, maar
ook de keurige rijen sla en wortels in een moestuin, zijn
bijna het omgekeerde van een bos, en de natuur blijft hoe
dan ook proberen hier verandering in te brengen. Een
moestuin gebaseerd op permacultuurprincipes met zijn
grotere diversiteit en een permanente bodembedekking
is zeker een stap in de goede richting, maar het is nog
steeds geen bos en dat betekent dat we toch een continue
strijd tegen de natuur moeten blijven voeren, willen we
voorkomen dat onze moestuin langzaam in een bos gaat
veranderen. Maar er bestaat ook een andere manier van
voedselteelt, die nog meer in harmonie is met de neigingen
van de natuur: de eetbare bostuin.
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De bostuin
Digenimet fugit, ilic to
eum re et exerum facest
litaturi doluption nobis
resequi int unti corro
blab il et esed quamus
re, sime praesto venis
eos repernate od magnatem eati omnitat usdaepella duciaspit adit hil
ipsam et pre doluptaquas saeri dolo.

Digenimet fugit, ilic to
eum re et exerum facest
litaturi doluption nobis
resequi int unti corro
blab il et esed quamus
re, sime praesto venis
eos .
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Digenimet fugit, ilic to
eum re et exerum facest
litaturi doluption nobis
resequi int unti corro blab
il et esed quamus re, sime
praesto venis eos repernate
od magnatem eati omnitat
usdaepella duciaspit adit
hil ipsam et pre doluptaquas saeri dolo.

Digenimet fugit, ilic to
eum re et exerum facest
litaturi doluption nobis
resequi int unti
Digenimet fugit, ilic to eum re et
exerum facest litaturi doluption
nobis resequi int unti corro blab
il et esed quamus re, sime praesto
venis eos repernate od magnatem
eati omnitat usdaepella duciaspit
adit hil ipsam et pre doluptaquas
saeri dolo.
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De eetbare
bostuin
In de jaren zestig kwam de Engelsman Robert Hart,
geïnspireerd door de tropische bostuinen in landen
als Tanzania en op Java, op het idee om onder de
fruitbomen in zijn oude boomgaard in Shropshire
in Engeland diverse andere nutsplanten te zetten.
Daarmee werd de misschien wel eerste eetbare
bostuin in gematigd klimaat geboren. Een eetbare
bostuin is gemodelleerd naar een gewoon bos en de
planten groeien er dus ook in meerdere lagen.
Grofweg spreken we van drie lagen: boomlaag,
struiklaag en kruidlaag. Maar we kunnen de verdeling ook verder verfijnen en het geheel in zeven
of zelfs acht lagen splitsen. Het verschil met een
natuurlijk bos is dat deze lagen worden ingevuld met
eetbare of anderszins nuttige planten. De bovenste
laag wordt gevormd door fruit- en notenbomen, de
middelste bestaat uit kleinfruit en notenstruiken
en de onderste laag uit vaste groentes, kruiden en
zichzelf uitzaaiende, eetbare planten. Je hoeft niet
alle zeven lagen aan te planten om van een bostuin
te kunnen spreken – het model kan op verschillende
schalen worden toegepast, van een flinke pot tot een
kavel van meerdere hectares. In de volgende hoofdstukken richt ik me vooral op de schaal van een
gemiddelde achtertuin, want dat is nu eenmaal waar
de meeste mensen het mee moeten doen.
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Maar de principes blijven hetzelfde, hoe groot of
klein je tuin ook is. Zelfs bij het beplanten van een
pot kun je in lagen gaan denken. Het is natuurlijk belangrijk om altijd planten te combineren die ongeveer
dezelfde behoeftes hebben wat standplaats, water
en voeding betreft. In deze pot (32 cm hoog, 35 cm
doorsnee), combineer ik eetbare planten die prima
in de halfschaduw achter ons huis kunnen groeien.
Een kruisbes vormt de struiklaag en een alpenaardbei
en de bodembedekkende Spaanse zuring vormen de
kruidlaag . De kruisbes is de doornloze variëteit Pax
die ik heb gestekt van een struik in de moestuin en
zo heb opgesnoeid dat hij een kleine stam heeft – zo
blijft er meer ruimte voor onderbeplanting. In het
voorjaar krijgt de pot een laagje rijpe wormenmest
en tijdens het groeiseizoen voed ik de planten bij met
verdund percolaat uit de wormenbak.
Een van de voordelen van de eetbare bostuin is dat
het ook aangelegd kan worden op plekken die voor
veeleisende eenjarige groentes minder ideaal zijn. In
een smalle achtertuin zijn er vaak weinig plekken die
zonnig genoeg zijn voor eenjarigen, maar sommige
vaste groentes kunnen ook met minder zon toe. Voor
de moderne, gejaagde mens is de geringe hoeveelheid werk misschien wel het grootste voordeel van
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Vaste
groentes

Lavas
(Levisticum officinale)

Misschien ken je lavas onder zijn andere naam:
maggikruid. Het is een uitstekende smaakmaker
voor soep en stoofgerechten met een aroma dat lijkt
op selderij. Op voedzame, vochtige grond wordt
lavas groot (tot 2 m hoog in bloei) en één plant is
meestal voldoende voor een heel gezin. De stengels
kunnen in het voorjaar ook gebleekt worden. De gele
bloemen van lavas trekken nuttige insecten aan en
de zaden kun je drogen om als specerij te gebruiken.

Vaste groentes hoeven maar een keer gezaaid of
geplant te worden om jaar na jaar oogst te leveren.
Ze komen vaak al heel vroeg in het seizoen boven de
grond en je kunt er al van oogsten op moment dat
eenjarige groente nog gezaaid moet worden. Vaste
groentes zijn ook veel minder gevoelig voor slakkenschade – omdat ze in tegenstelling tot de tere eenjarige plantjes vanuit robuuste wortels opkomen, kunnen ze de slakken meestal snel genoeg ‘ontgroeien’.
Daarnaast zijn vaste groentes vaak meer schaduw
tolerant dan eenjarigen, waardoor ze beter geschikt
zijn om onder en tussen bomen en struiken in de
bostuin geplant te worden.

Roomse kervel
(Myrrhis odorata)

In tegenstelling tot de beter bekende eenjarige kervel,
is Roomse kervel een vaste plant. Hij bezit dezelfde
anijsachtige smaak, maar de plant wordt veel groter
– rond 60 cm hoog en breed. Vooral in het voorjaar
is Roomse kervel lekker in gemengde salades en het
combineert uitstekend met rabarber – door het toevoegen van de zoetsmakende kervel is minder suiker
nodig in rabarbergerechten. Mijn zoon houdt erg van
de smaak van Roomse kervel en plukt vaak wat blad
om op te kauwen als hij de tuin inwandelt, een gezonde manier van snoepen! De zaden van Roomse kervel
kunnen, als ze nog groen en zacht zijn, aan salades
worden toegevoegd, of later gedroogd worden en als
specerij gebruikt worden. De plant groeit het liefst op
een wat vochtige plek, maar doet het in mijn eigen
tuin ook in een droge schaduwhoek prima.

Kleine pimpernel

Asperge
(Asparagus officinalis)

Kleine pimpernel
(Sanquisorba minor)

Pimpernel geeft de voorkeur aan droge, kalkrijke
grond, maar zal het bijna overal doen en zich wat uitzaaien. De plant vormt een rozet van zo’n 30 cm breed
en de blaadjes smaken enigszins naar komkommer.
Ze zijn lekker in salade, soep of bij aardappels.
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Maar in tegenstelling tot onze vertrouwde eenjarige
groentes, die het resultaat zijn van honderden jaren
kruisen en selecteren, liggen de vaste groentes vaak
nog heel dicht bij de wilde vorm van de soort. Dat
betekent ook dat hun smaak meestal ‘wilder’ is dan
we gewend zijn – het toepassen van deze planten in
ons dieet vraagt dan ook om een open blik en enige
bereidheid tot experimenteren.

Citroenmelisse

Asperge is (naast rabarber) de enige vaste groente
die in Nederland nog steeds volop geteeld en gegeten wordt. Normaal worden asperges in een veld in
lange rijen geteeld maar hun hoge pluimen passen
ook prima tussen andere planten in de eetbare bostuin. Wel hebben ze graag een goede drainage, wat
kalk en voldoende zon. Midden tussen andere planten is het traditionele aanaarden niet echt mogelijk,
dus je kunt asperges beter ongebleekt eten. Als je

toch graag gebleekte asperges wilt, kun je de individuele planten met een bleekpot of emmer bedekken.
Asperges kunt je zaaien of je kunt planten kopen.
Zelf zaaien is voordeliger, maar het duurt langer
voordat je kunt oogsten – de planten zijn namelijk
pas na drie jaar sterk genoeg om (voorzichtig) geplukt te kunnen worden; als je een jaar oude planten
koopt, heb je een jaar voorsprong op je eerste oogst.
Aspergeplanten kunnen vrouwelijk of mannelijk
zijn, waarbij de mannelijke planten meer scheuten
produceren. Er zijn daarom ook hybriderassen
ontwikkeld die uitsluitend uit mannelijke planten
bestaan. Als je een niet-hybride ras (bijvoorbeeld de
oude Mary Washington) teelt, komen aan de vrouwelijke planten in de herfst decoratieve rode bessen
en zullen de asperges zich ook wat uitzaaien. Naast
de gewone groene asperges zijn er ook mooie paarse
rassen, zoals Purple Passion of Sweet Purple.
Zeekool
(Crambe maritima)

Met zijn bijzondere, zilte smaak, decoratieve grijsgroene bladeren en later in het jaar een scherm
witte bloemen die bijen aantrekken, is zeekool een
van mijn favoriete eetbare planten. Deze kustplant
werd al in het stenen tijdperk door onze voorouders
gegeten. Je kunt hem makkelijk uit zaad telen, maar
de zaden moeten vers zijn, want ze verliezen hun
kiemkracht snel. In maart/april kun je voorzaaien, om
later de jonge plantjes op 30 tot 45 cm uit elkaar uit te
planten op een goed gedraineerde plek in de zon. Als
je op klei tuiniert, meng dan eventueel wat scherp
zand in de grond om de drainage te verbeteren. Vanaf
het derde seizoen zijn de planten voldoende gegroeid
om met de oogst te kunnen beginnen. Hiervoor worden de jonge scheuten gebleekt.
De gebleekte scheuten zijn zo knapperig en bijzonder van smaak dat je ze het beste rauw kunt eten, of
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hooguit licht gestoomd. De bloemknoppen kunnen
later als een soort broccoli gebruikt worden. Ook
de wortel is eetbaar (deze bevat zelfs meer zetmeel
dan aardappelen), maar als je meerdere jaren van je
planten wilt genieten, moet je de wortels natuurlijk
met rust laten.
Eeuwige moeskool
(Brassica oleracea var. acephala)

Deze doorlevende variant van bladkool bloeit niet
en vormt geen zaad en dat betekent, dat je hem
alleen door stekken kunt vermeerderen. Het stekken
gaat gelukkig heel makkelijk: gewoon een van de
zijscheuten afknippen en in de grond stoppen werkt
meestal prima. De plant is wintergroen (’s winters

met een paars tintje langs de randen) en kan bijna
het hele jaar geoogst worden. De kleine blaadjes
voeg ik toe aan een gemengde salade en de grotere
bladeren kunnen worden gestoofd of in een stamppot worden verwerkt, net als boerenkool. De smaak
van eeuwig moeskool is echter fijner, haast nootachtig. Eeuwig moeskool wordt ook wel de buxus van
de moestuin genoemd, omdat het zich enigszins in
vorm laat knippen (niet in de vorm van een pauw,
maar wel in een bolvorm) en als een accentplant in
de tuin toegepast kan worden.
Het is een forse groeier die wel 1 meter hoog en breed
kan worden en één plant is daarom meestal genoeg
voor een gezin. Het kan handig zijn om elk jaar te
stekken en de stekjes in een (koude) kas te bewaren,
voor het geval dat de winter te streng wordt en de
moederplant het niet overleeft. Er bestaat ook een
bonte variant van de moeskool.
Nine Star Perennial broccoli
(Brassica oleracea botrytis)

Feitelijk lijkt deze meerjarige vorm van broccoli
met zijn witte roosjes meer op bloemkool, maar wat
het ook precies is, bloemkool of broccoli, het is een
handige plant om in de tuin te hebben. Je kunt hem
in april/mei voorzaaien en later op een ruime afstand
van elkaar (80 tot 100 cm, afhankelijk van de grond)
in de tuin uitplanten. In het volgende jaar vormt
hij eerst een centraal wit hoofdscherm en nadat je
dat plukt, komen er volop kleinere zijknoppen. Het
is belangrijk om alle miniatuurroosjes te oogsten,
anders vormt de plant zaad en sterft af. Deze broccoli
leeft niet eeuwig, maar meestal kun je toch ongeveer
drie tot vijf jaar oogsten.
Pijplook
Zeekool
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Eeuwige moeskool

(Allium fistulosum)

Van de meerjarige uien is pijplook, die ook toepasse-
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lijk snijui genoemd wordt, misschien wel de meest
bruikbare. Vanuit de basis komen al vroeg in het
voorjaar (in milde winters al in februari) scheuten
die naar wens afgesneden kunnen worden en als
bos- of lenteui worden gebruikt. Later in het jaar
bloeit de plant met mooie grijze bollen. Het fijne
uiengroen kan in salades, soepen en roerbakgerechten gebruikt worden. Pijplook kan gezaaid worden,
of vermeerderd door het delen van oudere planten.
Daslook
(Allium ursinum)

Als een inheemse bosplant, verkiest daslook een
standplaats onder bladverliezende bomen, waar

in het voorjaar veel licht valt, maar later schaduw
komt – een ideale plant voor de eetbare bostuin dus.
Daslook is gemakkelijk te telen – soms te makkelijk
zelfs. Op een geschikte standplaats kan de plant zich
behoorlijk uitbreiden, maar dat betekent ook, dat je er
in het vroege voorjaar veel van kunt plukken. Zowel
de brede bladeren als de witte bloemen hebben een
sterk knoflookaroma. Beide kunnen in gemengde
salades gegeten worden, maar ook bijvoorbeeld verwerkt worden tot een pittige pesto saus. Als de plant
zich in je tuin goed uitbreidt, kun je later in het jaar
ook een deel van de ondergrondse bolletjes oogsten.
Je kunt ze op dezelfde manier als knoflook gebruiken,
al is de smaak minder uitgesproken.

Egyptische ui of boomui

Knoflook

(Allium cepa proliferum)

(Allium sativum)

De oogst van de Egyptische ui is bescheidener,
maar de plant is zeer winterhard en door zijn aparte
groeiwijze ook een echte aandachttrekker in de tuin.
In plaats van bloemen, komen er aan het einde van
de stengels namelijk trosjes van kleine uitjes. Als de
plant topzwaar wordt, buigt de stengel en kunnen de
kleine uitjes wortelen. In het Engels wordt de Egyptische ui ook wel ‘walking onion’ genoemd – als hem
zijn gang laat gaan, wandelt hij de hele tuin door!
Het groen kan op dezelfde manier gebruikt worden
als pijplook en de kleine uitjes kunnen worden ingemaakt als zilveruitjes.

Knoflook wordt meestal als een eenjarige geteeld,
maar als je de bollen niet oogst, lopen ze het volgende jaar weer uit. Je kunt dan steeds de groene
delen afsnijden. Het groen heeft de typische knoflooksmaak, maar in een mildere vorm, en het leent
zich uitstekend voor gebruik in salades. Daarnaast
is knoflook, met zijn antibacteriële en schimmelwerende eigenschappen, niet alleen gezond voor de
mens, maar ook voor zijn buurplanten – een extra
reden om hem her en der in de tuin te planten.
Strandbiet
(Beta vulgaris subsp. maritima)

Deze wilde plant is de voorouder van zowel snijbiet
als rode biet. Het is een tweejarige of vaste plant en
zoals de naam doet vermoeden, groeit hij meestal binnen een steenworp afstand van de zee. Dat betekent
trouwens niet dat hij alleen in de buurt van de zee
kan groeien – net zoals zeekool doet ook deze kustplant het prima in mijn Twentse tuin. Het blad van
strandbiet is wat kleiner en stugger dan van snijbiet,
maar het kan op eenzelfde manier gebruikt worden
in de keuken. Als het weer mild is, blijft strandbiet de
hele winter staan en kan het blad doorlopend geplukt
worden. In koude winters sterft de plant ’s winters
bovengronds af. Ook de wortels kunnen gegeten worden, maar ze blijven klein en de plant heeft veel meer
waarde als een overblijvende bladgroente.

B l e k en
Een aantal vaste groentes en kruiden, waaronder asperges,
zeekool, Chinese bieslook, lavas, brave hendrik en rabarber,
leent zich goed om gebleekt te worden. Voor een verfijnde
vroege oogst dek je de plant af zodra hij in het voorjaar
begint uit te lopen en laat je hem in het donker groeien. In de
ommuurde moestuinen van grote herenhuizen werden hiervoor speciale bleekpotten gebruikt. De stenen bleekpotten
creëren een beschut microklimaat, waardoor de plant sneller
gaat groeien, maar omdat er geen licht bijkomt, resulteert
dit in langgerekte, bleke en knapperige scheuten. Aan de
bovenkant van de pot is een deksel, zodat de tuinman naar
binnen kan gluren en de voortgang in de gaten kan houden.
Een echte bleekpot staat natuurlijk erg leuk in de tuin, maar
wie er geen geld aan wil uitgeven, kan hetzelfde resultaat
bereiken door een plant met een omgekeerde stenen bloempot of een donkere emmer te bedekken. Na de oogst wordt
de bleekpot of emmer weggehaald en de plant met rust gelaten, zodat hij voldoende krachten kan opbouwen voor het
volgende jaar. Omdat het bleken toch uitputtend is voor een
plant, is het verstandig om niet elk jaar dezelfde planten te
bleken maar om af te wisselen.
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Brave hendrik
(Chenopodium Bonus-Henricus)

Egyptische ui

Deze zeer oude cultuurplant werd al door de Romeinen geteeld en in de Middeleeuwen kwam hij in
heel Europa voor. De ganzenvoetige vorm van zijn
blad verraadt zijn verwantschap met spinazie en het
is een van de meest veelzijdige vaste groentes.
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zijn het bij rabarber de dikke bladstelen die we eten.
Het blad bevat teveel oxaalzuur om veilig gegeten te
kunnen worden, maar door zijn grote afmeting is het
een uitstekend mulchmateriaal. Rabarber heeft graag
veel voeding en voldoende vocht en ook al groeit hij
het liefst in volle zon, is het in mijn ervaring een van
de meest schaduwtolerante eetbare planten. Je kunt
rabarber uit zaad opkweken, maar omdat de planten
niet soortecht opkomen, wordt het niet aanbevolen.
Veel makkelijker (en sneller) is het scheuren van
oudere planten. Rabarber kun je tot de langste dag
oogsten en verwerken in moes, jam, taarten, muffins
of er zelfs rabarberlikeur van maken.
Hosta

Bodem
bedekkers
Om een goede bodembedekker te zijn moet een plant
zich vlot kunnen verspreiden, in de meeste gevallen
door kruipende wortelstokken. In de eetbare bostuin
gebruik ik het liefst laagblijvende bodembedekkers
die goed samen met andere planten in de polycultuur
kunnen groeien. Ze moeten zich niet zo agressief
verspreiden dat ze de rest van de beplanting zouden
onderdrukken. Daarnaast vind ik het fijn als ze culinair toepasbaar zijn en het liefst ook nog een andere
functie vervullen (zoals bijen aantrekken). Hieronder
mijn favorieten.

(Hosta spp)

Hosta
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Terwijl je mogelijk van sommige van de voorafgaande
planten nooit hebt gehoord, is het onwaarschijnlijk
dat je de hosta niet kent. Misschien staat die zelfs
al in een schaduwrijke, vochtige hoek van je tuin?
Wat wel een verrassing kan zijn, is de hosta onder de
vaste groentes te vinden. In Japan geniet hosta een
hoog aanzien, niet vanwege zijn decoratieve eigenschappen, maar vanwege zijn eetbaarheid. Vooral in
het voorjaar worden de jonge scheuten, bladstelen
of blad geoogst. Later kunnen ook de bloemstengels
en bloemknoppen gegeten worden. De Japanners
verwerken de hosta in traditionele gerechten zoals
sushi en tempura, maar je kunt de jonge knapperige
bladeren ook rauw eten. In het voorjaar kun je de
scheuten bleken – deze zijn lekker op zijn Japans,
simpel gestoomd met een beetje sojasaus. De soorten
die in Japan als groente geteeld worden zijn vooral
Hosta montana en Hosta sieboldiana, maar in principe
zijn alle hosta’s eetbaar dus proef zelf maar om je eigen favoriete variëteiten te ontdekken. Vanwege zijn
schaduwtolerantie is de hosta een uitstekende plant
voor de kruidlaag in een eetbare bostuin.

Bosaardbei
(Fragaria vesca)

De kleine vruchten van dit lieflijke plantje zijn veel
aromatischer dan die van de grote tuinaardbei, maar
je moet er natuurlijk heel veel van plukken om een
toetje op tafel te kunnen zetten. Daar tegenover
staat, dat vogels de vruchten minder interessant
vinden dan de grootvruchtige aardbeien en ook
zonder netten blijft er genoeg voor ons over. In mijn
moestuin heb ik de bosaardbei onder de appelbomen
geplant, waar die binnen twee seizoenen de grond
helemaal heeft bedekt. De bosaardbei weeft zich
tussen de andere planten, waardoor het een uitstekende bodembedekker is in een polycultuur. De
planten groeien ook prima in halfschaduw, maar zijn
iets productiever in de zon. Het blad van de bosaardbei kun je drogen voor thee. Ik combineer het graag
met blad van (wilde) frambozen, bramen en zwarte
bessen.
In vele tuinen kun je de schijnaardbei (Potentilla indica) aantreffen. Op het eerste gezicht lijkt die op de
bosaardbei, maar in tegenstelling tot de bosaardbei,
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Een mediterrane
geveltuin
De voorgevel van ons huis is op het zuiden gericht,
wat betekent dat de zon er vrijwel de hele dag
opstaat. Langs de gevel hebben we een verhoogde
bak die vier meter lang, zestig centimeter breed en
dertig centimeter hoog is. De hoogte van de bak
betekent dat ons geveltuintje uitstekend gedraineerd
is – teveel zelfs voor veel planten. Een groot voorraam neemt de voorgevel grotendeels in met nog
een muur van een meter breed tussen het raam en
onze voordeur. Daarmee biedt onze geveltuin net
genoeg ruimte voor een beplanting van twee lagen:
een kruidlaag plus een klimplant. Het microklimaat
(warm, zonnig, goed gedraineerd) is uitstekend
geschikt voor oorspronkelijk mediterrane planten.
Als klimplant heb ik een druif gekozen, want deze
laat zich makkelijk leiden in de beschikbare ruimte.
We hebben een simpele constructie gemaakt en horizontaal draden gespannen over de breedte van de
smalle muur. De druif werd vanaf het begin gesnoeid
tot één hoofdtak die omhoog werd geleid. De druiventrossen komen aan de zijtakken, die elke winter
tot op twee ogen (knoppen) worden teruggesnoeid.
In de kruidlaag staan, naast de bekende mediterrane kruiden lavendel, salie en rozemarijn, nog twee
buitenbeentjes: wijnruit (Ruta graveolens) en heiligenbloem (Santolina chamaecyparissus). Allebei mooie
planten, wijnruit met blauwgroen blad en gele bloemen en heiligenbloem met grijsgroen blad en gele
knopjesbloemen. Het culinair gebruik is beperkt,
de bittere blaadjes van wijnruit kun je (spaarzaam)
toevoegen aan eier- of visgerechten, maar vermijd
het gebruik ervan tijdens zwangerschap want een
abortieve werking wordt ook aan wijnruit toegeschreven. Gedroogde heiligenbloem kun je tussen je
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kleren leggen om motten te verjagen. Alle gebruikte
kruiden zijn goede bijenplanten en wijnruit is ook
een waardplant voor de rupsen van een aantal
vlindersoorten. Tussen de vaste planten heb ik voor
meer variatie ook sieruien (Allium aflatunense ‘Purple
Sensation’) geplant die in mei de border met hun
bollen van kleine paarse sterrebloemetjes opleuken.
De combinatie van een warme standplaats, beschutting van de muur en een goede drainage betekent dat
zelfs enigszins vorstgevoelige kruiden zoals rozemarijn of lavendel tijdens een echt koude winter niet
kapotvriezen.
De verzorging van dit tuintje is minimaal – in principe geef ik de planten nooit water, alleen de druif
soms bij uitzonderlijk droog weer. De kruiden bemest
ik helemaal niet, de druif krijgt in het voorjaar wat
wormenmest, maar beide stellen ze wat kalk op prijs.
De kruiden krijgen maar twee keer per jaar een snoeibeurt (in het voorjaar en eind zomer), maar de druif
moet, naast een snoeibeurt in de winter, in de zomer
regelmatig worden bijgesnoeid. Rozemarijn kunnen we het hele jaar uit het tuintje plukken, salie en
lavendel korter, maar daarvan drogen we wat voor de
winter. En in september zetten we een ladder tegen
de gevel om de zoete druiven te oogsten.
G e v e lt ui n o p h e t n oo r d e n

Ook een vergelijkbare geveltuin die gericht is op het
noorden, waardoor ze weinig direct zonlicht krijgt,
kan beplant worden met eetbare planten. Als klimplant past hier de peperbes en in de kruidlaag kun je
bijvoorbeeld citroenmelisse, munt, bieslook, zuring,
hosta en brave hendrik planten.

E en b e s s e n h a ag
Een haag van coniferen neemt in een kleine tuin al snel
veel ruimte in, terwijl je er niet zoveel voor terugkrijgt.
Maar als je in plaats daarvan fruit leidt tegen een schutting, kan een strook grond van 50 centimeter breed al
genoeg zijn voor een gevarieerde aanplant. In onze achtertuin verbouwen we langs de schutting, die naar het
oosten gericht is, over een lengte van tien meter verschillende soorten bessen. Daartoe hebben we aan de palen
van de schutting betonstaalmatten vastgemaakt, waaraan de takken van de bessen opgebonden kunnen worden. Naast elkaar staan er rode en gele zomerframbozen,
zwarte framboos, rode herfstframboos, Japanse wijnbes
en loganbes en voor elke plant heb ik de plek zorgvuldig
uitgekozen. Zo staan Japanse wijnbes en zomerframboos
in de halfschaduw achter het huis, omdat ze genoeg hebben aan de beschikbare hoeveelheid licht. Beide planten
worden hier eerst langs de schutting omhoog geleid en
dan langs gespannen draden naar het huis toe. Zo vervullen ze meteen twee functies: ze dragen fruit en geven
schaduw boven onze buitenzitplek. Omdat ze in de winter hun blad verliezen, nemen ze geen licht weg op het
moment dat het niet handig zou zijn. Door de variatie in
soorten kunnen we heel lang van onze bessenhaag oogsten – als eerste beginnen de gele zomerframbozen te rijpen, dan de rode en daarna de zwarte frambozen en de
Japanse wijnbes. Nog iets later komen de grote bessen van
de logan en als laatste zijn er de herfstframbozen die we
meestal nog tot de eerste vorst kunnen plukken. Omdat
de bessen op kleine afstand van de achterdeur staan, is
het heel makkelijk om in de zomer ’s ochtends even naar
buiten te lopen en een schaaltje vruchten te plukken voor
bij het ontbijt.
Bessen laten zich makkelijk verzorgen en snoeien: in het
voorjaar vul ik de mulchlaag aan met eigen compost en na
de oogst snoei ik de afgedragen takken bij de grond af en
bind de nieuwe op. In tegenstelling tot een coniferenhaag
is de bessenhaag weliswaar niet wintergroen, maar dat
betekent niet dat de planten, nadat hun blad gevallen is,
niets te bieden hebben. Omdat veel van de bessen opvallend gekleurde takken hebben (denk aan rood bij Japanse
wijnbes en paars bij zwarte framboos), zorgen ze ook in
de winter voor een kleuraccent in de tuin.
Elders in onze achtertuin groeit ook een leipeer tegen de
schutting, worden druiven en kiwi’s geleid en staat er een
geurende klimroos tegen de muur van onze schuur.
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Planten voor een
kusttuin

Makkelijke
planten

Planten met
extra sierwaarde

Planten voor
zure grond

Tuinieren dicht bij de kust brengt specifieke
uitdagingen met zich mee, zoals zoute wind,
maar ook potentiële voordelen, zoals mildere
temperaturen. De grond is vaak goed gedraineerd en kalkrijk. Onderstaande planten zijn
prima aangepast aan dergelijke omstandigheden (vaak zijn het van oorsprong ook kustplanten) of voldoende tolerant:
Duindoorn (deze kan ook als haag rondom
de tuin geplant worden om het microklimaat
behaaglijker te maken voor andere planten)

Of een plant makkelijk is of niet heeft meestal
vooral te maken met het kiezen van de juiste
plant voor de juiste plek. Bosbessen proberen te
telen in alkalische grond is gedoemd te mislukken, maar als je tuiniert op veengrond zal
het vanzelf gaan. Onderstaande planten zijn
makkelijke groeiers die geen specifieke eisen
hebben, weinig ziekteproblemen kennen, goed
winterhard zijn en vaak ook weinig snoei nodig
hebben. Let wel: de planten zijn makkelijk in
de tuin, maar een aantal van de vruchten is
niet echt lekker om vers te eten, wat betekent
dat je soms meer tijd zult moeten steken in het
verwerken van je oogst.

Persoonlijk denk ik dat je alle planten op een
zodanig manier in een ontwerp kunt toepassen dat ze mooi uitkomen, maar onderstaande
planten bezitten nog wat extra wenselijke
eigenschappen zoals opvallende bloei of mooie
herfstverkleuring. Vaak kun je van een plant
ook een cultivar kiezen die extra opvallend is,
bijvoorbeeld door zijn bonte blad.

Tot op zekere hoogte kun je zure grond minder
zuur maken door over een langere periode herhaaldelijk kalk toe te dienen. Maar vooral als je
op veengrond tuiniert, kost het veel moeite om
de grond ingrijpend te veranderen en kun je er
misschien beter op inspelen met de plantenkeuze. Deze planten tolereren een lagere pH of
geven er zelfs de voorkeur aan:

Appelbes
Bosbes
Crandallbes
Japanse en Chinese kornoelje
Japanse wijnbes
Mispel
Nankingkers
Krentenboompje
Persimoen
Rozen
Vlier, paarse variant
Zwarte framboos
Eeuwig moeskool, bonte variant
Kruidvenkel, bronzen variant
Zeekool

Aardbeienboom (Arbutus unedo)
Bergthee
Bosbes
Krentenboompje
Lijsterbes
Meidoorn
Veenbes
Vossenbes
Zuring

Meidoorn
Rimpelroos
Vlier
Asperge
Kruidvenkel
Lavas
Oesterblad
Strandbiet
Zeekool
Zeevenkel
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Appelbes
Hazelnoot
Kweepeer
Mahonie
Meidoorn
Moerbei
Rimpelroos
Sierkwee
Vlier
Brave hendrik
Zuring
Vaste kruiden (bijna allemaal,
mits ze op een geschikte plek staan)
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