
Tuinieren is top!
Groenten op ons bord. We vinden het heel gewoon. We staan er niet bij stil dat 
iemand ze gekweekt heeft. Maar zou je het niet fi jn vinden je eigen groenten te eten?

Wil je groenten die niet bespoten zijn met 
chemische rommel? Wie graag perfect wil 
weten wat hij eet, kan er maar beter zelf 
voor zorgen. Dat is eenvoudiger dan je 
denkt. Wie weet, wordt het wel je nieuwe 
hobby! 

In de groei
Veel mensen moestuinieren voor de 
opbrengst. Niets is fijner dan wortels, radijs-
jes, spinazie … uit je eigen tuin te halen. 
Anderen tuinieren voor de fun. Voor hen is 
de opbrengst minder belangrijk dan de lol 
die ze beleven aan het tuinieren zelf. Met 
je handen in de grond wroeten. Zaaien of 
planten, water geven, onkruid wieden. In 
een moestuin is altijd wel wat te doen. Je 
ziet hoe de kleine scheutjes boven de grond 
uitkomen. Daarna kan je observeren hoe ze 
zich ontwikkelen tot een volwassen plant. 
Een goed onderhouden moestuin oogt erg 
fraai. Hier en daar een perkje eetbare bloe-
men ertussen, en je hebt volle bak kleur in 
je tuin! 

Water
Een moestuin is ook goed voor milieu en kli-
maat, want hij is niet verhard. Tegenwoordig 
verharden veel mensen grote delen van hun 
tuin. Hierdoor dringt het regenwater niet 
voldoende in de bodem. Dat zorgt enerzijds 
voor een grotere kans op overstromingen. 

Want het water kan nergens naartoe. Ander-
zijds betekent verharden een grotere kans op 
droogte. Er komt immers minder vocht in de 
bodem terecht. Moestuinieren is bovendien 
goed voor iedereen! Je spendeert veel tijd in 
de open lucht, en dat is gezond. Bovendien 
moet je spitten, harken, onkruid wieden … 
Je bent dus constant in beweging. En dat is 
prima voor de kracht en soepelheid van je 
spieren. Kortom: tuinieren is top!

Goed gereedschap
Om te kunnen tuinieren, heb je gepast gereedschap nodig. Wij beperken ons 
tot de basisspullen. Hoe meer je tuiniert, hoe meer je zal ondervinden wat je 
precies nodig hebt.

Tenzij je tuiniert in het klein (zie pag. 2), heb je een spade  1  nodig. Daarmee woel je de 
grond om, of maak je putten waarin je je plantgoed plant. Als je tuiniert in het klein 
volstaat een plantschep  2 . Dat is een spade in het klein. Een spitvork  3  is een spade 
met tanden. Erg handig wanneer je grond wil omwoelen. Sommige tuiniers gebruiken 
een spitvork in plaats van een spade. Ook om aardappelen te oogsten, is een spitvork 
ideaal. Een handkrabber  4  dient bij klein tuinieren om de aarde los te maken. Met een 
gieter kan je makkelijk je plantjes voorzien van water. Met een snoeischaar  5  knip je 
stengels of dikke takken door. Een schoffel  6  is nodig om onkruid los te kappen. En 
met een hark  7  kan je dat onkruid fijntjes samenharken.

Recordpompoen
Pompoensoep, pompoenfrieten, pom-
poenbrood … Lekker! Voor Mathias 
Willemijns uit Deurle mag het iets 
meer zijn. De man neemt met zijn 
pompoenen deel aan wedstrijden. Er 
bestaan immers Belgische, Europese 
en wereldkampioenschappen voor … 
zware pompoenen. In oktober werd 
Mathias Belgisch kampioen met een 
pompoen van (hou je vast) 1.024,5 
kilo! De kolossale vrucht had een 
omtrek van zes meter! Toch was dit 
niet Mathias’ beste prestatie. In 2016 
brak hij het wereldrecord met een 
pompoen van 1.190,5 kilo. Dat is nog 
steeds het wereldrecord.

Groenten? Of fruit??
Pompoenen zijn, net als tomaten, 
aubergines, paprika’s en erwtjes … 
fruit! Geen groenten dus. In de defi-
nitie van fruit staat dat er zaadjes in 
zitten. Vandaar.

Ruilhandel
Ook voordat het geld was uitgevon-
den, ruilden mensen goederen. Ze 
betaalden als het ware in natura. Met 
vrienden die moestuinieren, kan je 
afspreken om te ruilen. Vijf radijzen 
voor een flinke wortel? Zes tomaatjes 
voor een krop sla? Zo hoef je niet alles 
te planten en te zaaien. Je spreekt af 
wie wat plant of zaait, en wat je alle-
maal gaat ruilen. En dan maar hopen 
dat de oogst lukt, natuurlijk!
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 Ook bijtjes vinden de eetbare bloemen van bieslook erg lekker. (Foto Moniek Vermeulen)

In
zoomen

Klein maar fi jn!
Heb je een piepklein tuintje? Of enkel een terras of balkon? En denk je 
daardoor dat je je tuinplan moet opbergen? Dan heb je het mis.

Tuinieren kan heel goed in een 
mini-tuintje. Belangrijk is dat je op 
voorhand kijkt wat kan op de beschik-
bare oppervlakte. Naast de veelgebruikte 
vierkantemeterbakken heb je nog talloze 
mogelijkheden …

Wees creatief
In een klein tuintje of op een terras 
of balkon kan je perfect tuinieren in 
bloempotten of bakken. Ook verticaal 
tuinieren is ideaal bij beperkte ruimtes. 
En het oogt nog mooi ook! Je kan een 
plantenzak aan je balkon hangen, of 
aan de muur. In de handel zijn diverse 
ophangsystemen te koop. Maar het hoeft 
zelfs geen geld te kosten. Met een oude 
ladder en wat plankjes knutsel je heel 
gemakkelijk een plantentoren in elkaar. 
Verwijder de etiketten van lege blikken, 
verf ze in zonnige kleuren en hang ze 
aan de muur. Of heb je ergens nog een 
stuk regenpijp liggen? Een afgedankte 
pallet, oude schoenen, laarzen, autoban-
den … De mogelijkheden zijn eindeloos! 
Daarna vul je de plantenpotjes of -zak-
ken met potgrond. En dan hoef je enkel 
nog te zaaien of te planten. En te zorgen 
dat je plantjes voldoende water krijgen!

Maak je keuze
Natuurlijk kies je voor groenten of 
kruiden die weinig plaats innemen. 
Pompoenen zijn bijvoorbeeld geen goed 
idee. Maar radijsjes, bieslook, lente-ui, 
sla, peterselie, aardbeien, kerstomaat-
jes … kunnen perfect. Naast groenten 
kunnen er uiteraard ook bloemen in je 
stadstuintje. Dan krijg je gegarandeerd 
vlinders en bijtjes op bezoek. En dat is 
mooi meegenomen!

Een tuin op school 
IEPER | In de tuin van Steinerschool Koningsdale is het altijd gezellig druk. Elke 
klas heeft om de paar weken tuinbouw en dat een namiddag lang.

Tussendoor houdt meester Marnick alles 
in orde. Hij onderhoudt het tuingereed-
schap, de omheining en de perken. Af 
en toe wordt er voor onze tuin een grote 
berg boomschors of compost besteld. 
Dan is het altijd een beetje feest. Met 
schoppen en kruiwagens zijn we uren in 
de weer om alles over de tuin te verdelen. 
Compost zorgt ervoor dat de groenten 
die we kweken veel vitaminen krijgen. 

Oogsten
In de warme maanden moeten we natuur-
lijk ook denken aan water geven. Tijdens 
de zomervakantie doen de juffen en 
meesters dat. Gelukkig maar, want anders 
zouden we niet kunnen smullen van al 
die tomaten, courgettes, uien, bonen en 
pompoenen! Soms hebben we zoveel 

groenten dat we ze aan de schoolpoort 
gratis kunnen uitdelen. Of we geven ze 
aan de kleuterjuffen die er in hun klasjes 
soep van maken. We kweken ook kruiden 
zoals peterselie en bieslook. Een stengeltje 
bieslook tijdens het werken in de tuin: dat 
kan smaken!

Kippen verzorgen
Er zitten ook kippen. Ze hebben een groot 
hok en kunnen van daaruit op een afge-
sloten plein. Helaas zijn het kampioenen 
in ontsnappen en dan moeten we er ach-
teraan om ze te vangen. We verzorgen de 
kippen goed: graan geven, drinkwater ver-
versen, de eieren weghalen. En natuurlijk 
ook het hok uitmesten.

Geschreven door de klas van Juf Maaike

(bijna) Het jaar door!
In een moestuin(tje) is altijd wel wat te doen. Het is echt een hobby het hele jaar 
door! Zie hier wat tips voor groentjes!

Veel tuiniers kiezen in januari de zaden 
en bekijken waar ze wat zullen zaaien en 
planten. Het is nog te koud om aan de slag 
te gaan. Toch kan je al tuinkers zaaien in 
bakjes op de vensterbank. Ook in februari
is het vaak nog heel koud. Wie een ver-
warmde plek met voldoende licht heeft, 
kan al aubergines zaaien. In maart schiet 
de moestuinier echt in actie. In volle grond 
kan je radijzen, zomerwortelen, peterselie en 
kervel proberen. Eind maart kunnen ook de 
eerste aardappelen de grond in. April is de 
perfecte maand om voor (eetbare) bloemen 
in je (moes-)tuin te zorgen. Zij trekken bijen 
en vlinders aan, die voor bestuiving zorgen. 
In mei kan je veel groentjes in volle grond 
zaaien en planten: courgettes, pompoenen, 

wortelen, spinazie, sla … Tomatenplanten 
kan je uitplanten in potten. 

In juni, juli, augustus en september kan je 
volop oogsten. Je kan dan peterselie, radij-
zen, sla, spinazie en wortelen zaaien. Geef 
voldoende water! Houd je onkruid onder 
controle! In september oogst je de laatste 
tomaten. Je kan nu nog spinazie, kervel en 
peterselie zaaien. In oktober oogst je 
wintergevoelige groenten. Spruitjes, 
winterprei, winterwortels … houden nog 
stand. Wil je nog spinazie, veldsla en 
winterpostelein zaaien? Nu doen! Onge-
bruikte stukken grond houd je in november
en december net en onkruidvrij.
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De onderstreepte woorden worden in de woordenlijst op www.kits.be uitgelegd.
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Mee-eters!
Elke tuin vormt een eco-
systeem waarin verscheidene 
soorten dieren leven. Ook jouw 
moestuin. 

Veel van die dieren zijn heel nut-
tig. Maar sommige – gelukkig een 
minderheid – knabbelen maar al te 
graag aan jouw sappige groenten en 
kruiden. Of ze verspreiden ziekten. 
Hoe los je dat op? Lok bijvoorbeeld 
vogels in je tuin die verzot zijn op 
insecten en wormen. Of kies ervoor 
om kruiden in je tuin te zetten die 
ongedierte ‘afschrikken’. Basilicum 
jaagt vliegende insecten weg. Munt 
houdt knaagdieren op afstand. Last 
van slakken? Raap ze op, doe ze in 
een bakje en laat ze, ver genoeg van 
je tuintje, weer vrij in de natuur. Er 
zijn tal van middeltjes. Houd het 
vooral milieuvriendelijk. Insecticiden
zijn uit den boze! 

 Meer info op: 
 https://www.velt.be/seizoenskalender 



‘Tuinieren is mijn yoga …’

Bie Van Landeghem woont in Sint-Niklaas. Ze moestuiniert op 250 vierkante meter 
in het centrum van de stad. Maar geen enkele vierkante meter daarvan is haar 
eigendom …

Officieel heet ze Bibiana, maar iedereen 
noemt haar Bie. Ze is een bezige bie, want 
tot voor kort combineerde ze een job in de 
bibliotheek met een praktijk als kinesiste. 
En met een moestuin. Die tuin is een volks-
tuin, een lap grond die je huurt, bewerkt en 
onderhoudt.

Bie, waarom huur je een volkstuin?
Als je een volkstuintje huurt, maak je deel 
uit van een groepsproject. Want eigenlijk is 
het een heel grote lap grond die onderver-
deeld is in tuintjes. Je gaat er niet alleen om 
te tuinieren, maar ook om mensen te ont-
moeten.

Hoe ben je eraan begonnen?
Twintig jaar geleden kochten mijn man en 
ik een huis. Achter onze kleine tuin bevin-
den zich de volkstuintjes. Toen het stuk 

vrijkwam dat aan onze tuin grensde, hebben 
we niet getwijfeld.

Kende je iets van moestuinieren?
Nee! (lacht) Mijn pa heeft me leren tuinieren. 
Hij toonde me hoe ik moest spitten, hoe ik 
het best patatten, prei en ajuintjes plant. In 
het begin huurden we zo’n 150 m2, maar ik 
had algauw de smaak te pakken. Dus hebben 
we er nog een tuintje bijgenomen.

Jij woont zowat in je volkstuin, maar 
dat geluk is niet iedereen gegeven …
Nee, de meesten moeten toch enkele 
kilometers afleggen om bij hun tuin te 
komen. In het begin was ik trouwens de 
enige vrouw. Nu zijn er meerdere, en hebben 
ook veel Turken, Marokkanen, Chilenen … 
een volksstuintje. Zij verbouwen wel andere 
groenten dan ik.

Verkopen jullie groenten aan 
elkaar?
Nee, maar we ruilen wel: plantgoed, zaadjes, 
volgroeide planten. Wanneer je teveel hebt, 
kan je weggeven, en krijg je ook terug.

Welke groenten kweek je?
Dat is nogal wat. Verschillende soorten 
patatten, witte en rode ui, sjalotten, toma-
ten, paprika, sla, selder, peterselie, rode biet, 
pastinaak, schorseneren, venkel, kolen en 
natuurlijk veel kruiden. Boontjes! Aardbeien, 
braambessen zonder stekeIs … Ik plant en 
zaai alleen de dingen die ik zelf graag eet.

Amai, daar is wel héél veel werk aan!
Ja, ik ben gemiddeld toch één tot twee uur 
per dag in mijn tuin. Als je dit niet graag 
doet, dan is het echt een stevig karwei. 
Ik moet mijn tuin goed onderhouden, of 
hij overwoekert helemaal. Wanneer we ’s 
zomers na een reis van twee of drie weken 
thuiskomen, is mijn tuin echt overweldi-
gend. Dan kom ik terecht in een oerwoud! 
(lacht) 

Wat vind je het fijnste aan 
moestuinieren?
Alles zien groeien, is fantastisch. Vaak sta 
ik ’s morgens heel vroeg op om in de tuin 
te werken. Dan hoor ik het best de vogeltjes 
fluiten. Ik houd van de rust die tuinieren 
met zich meebrengt. Het is mijn yoga, mijn 
mindfulness. Eigenlijk tuinier ik meer voor 
de ontspanning dan voor de opbrengst. 
Maar het is natuurlijk ook heel fijn om te 
weten wat je eet. Als ik in de tuin ben, loop 
ik geregeld de serre binnen. Daar pluk ik een 
tomaat om te snoepen. (lacht) Dat zijn dus 
écht snoeptomaten! 

Je hebt ook kippen?
Je mag kippen houden in een volkstuin. 
Hoefdieren mogen niet. Wij hebben twee 
gewone legkippen, twee sierkipjes en een 
geadopteerde haan. Ze krijgen gezonde gra-
nen en ruimen heel veel overschotjes op. Ze 
geven ons lekkere, gezonde eitjes. Die 
beestjes zijn heel tam, da’s echt zalig!

 De kippen van Bie zijn echte knu� els. (Foto’s Bie Van Landeghem)

Interview met Bie Van Landeghem

Kippen 
als tuinhulp
Kippen in de moestuin? Het 
kan perfect. Meer zelfs: de 
beestjes verrichten heel nuttig 
werk.

Na het oogsten van de groenten 
kunnen kippen je perfect helpen 
om je tuin onkruidvrij te maken. 
De overblijvende wintergroenten 
zoals spruiten, prei, savooi-
kool … scherm je het best af met 
een gaas. Zo voorkom je dat die 
lekkernijen samen met het onkruid 
in de maag van de dieren verdwij-
nen. Kippen zijn ook op een ander 
vlak actieve opruimers. Ze zijn 
immers verzot op eitjes van 
mieren, slakken, spinselmot …  En 
ook voor kleine diertjes zoals 
slakken, wormen, muggen … halen 
ze hun snavel niet op. Het levert 
zelfs heel grappige taferelen op 
wanneer ze een sprongetje maken 
om een vlieg te vangen.

Laat ze maar kakken!
En er is nog meer. Zelfs de mest 
van de kippen – en die beestjes 
kakken er lustig op los! – is heel 
nuttig. Kippenmest bevat veel stik-
stof. Dat bevordert de groei van 
planten. Gooi de uitwerpselen op 
de composthoop. Zo bekom je de 
ideale meststof voor je moestuin. 

Gulle diertjes
Kippen zijn ook natuurlijke afval-
verwerkers. Weet je dat één legkip 
jaarlijks 50 kg keukenafval zoals 
groenten, fruit en oud brood kan 
verwerken? Ook dát is mooi mee-
genomen, toch? Om nog maar te 
zwijgen van de lekkere eitjes die de 
dieren ons zomaar cadeau geven!

Interview
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Leestip
Het geheim
van de tuin
Joris Bijdendijk en Jan Paul Schutten
RIJKS is het restaurant van het Rijks-
museum, het bekendste museum van 
Nederland. Joris Bijdendijk, de chef-
kok van RIJKS, maakte samen met 
schrijver Jan Paul Schutten dit boek 
over tuinen en koken. Het staat vol met 
verrassende recepten. Die kan je alle-
maal maken met groenten uit je eigen 
school- of moestuin. Je vindt in het 
boek ook een spannend historisch ver-
haal. En je krijgt basisinformatie over 
groenten, kruiden, fruit en bloemen.

Een plastic-fl essen-tuin maken

Wat heb je nodig?
- een aantal identieke petflessen
- schaar, mes, handboortje, els
- meetlat, stift
- touw
- potgrond
- plantjes

Zo ga je te werk
Hou je flessen horizontaal. Teken op één 
fles een rechthoek op de plaats waar de 
uitsnijding moet komen. Snijd of knip de 
vorm uit. Gebruik de uitgesneden recht-
hoek als patroon voor de andere flessen. 
Doe bij elke fles hetzelfde.

Maak in de onderkant van elke fles min-
stens twee gaatjes voor de waterafvoer. 
Gebruik daarvoor een boortje of een els. 
Maak bovenaan en onderaan ook een 
gaatje aan de linker- en de rechterkant. 
Zorg dat die gaatjes bij elke fles op dezelf-
de plaats zitten. Steek aan elke zijde een 
touw door de gaatjes, van de ene fles naar 
de andere. Leg telkens een knoop aan de 
onderkant van de flessen zodat de flessen 
niet kunnen zakken. Zorg dat de afstand 
tussen twee flessen overal identiek is. 

Vul de flessen met potgrond. Plant er krui-
den en groenten in. Peterselie, tijm, bies-
look, sla, aardbeien … Hang je flessen op 

aan een haak, een spijker in een muur of 
aan een rek, een afsluiting …  Voorzie je 
plantjes van voldoende water. En dan … 
genieten maar van de opbrengst van je 
originele moestuintje!

Doen!

Leestip 
In je eigen tuintje
Clara Lidstrom
Wie na het lezen van deze Kits+ echt zin 
heeft in tuinieren, kan zich verder informe-
ren. Met dit boek, bijvoorbeeld. Het bevat 
duidelijke beschrijvingen van eenvoudige 
projecten met planten, potjes, zaden en 
tuinieren. Wil je knoflook planten en knof-
lookkaas maken? Wil je een potje bonen 
knutselen? Dit boek vertelt het je allemaal. 
De vele tips zijn tof, makkelijk en geven je 
plezier in tuinieren. Bij de beschrijvingen 
horen handige stap-voor-stapillustraties.

Uitgeverij Van Holkema & Warendorf, 
56 pagina’s, ISBN 978-90-0035-937-0, 
13,99 euro
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Uitgeverij Gottmer, 96 pagina’s, 
ISBN 978-90-2577-362-5, 16,99 euro

Yes, ook in een kleine tuin kan je aardappelen kweken. 
Dat lukt gewoon in een zak. In de handel zijn speciale 
plantzakken voor aardappelen te koop. Maar het lukt 
ook heel eenvoudig in een oude zak van bijvoorbeeld 
potgrond. 

Draai zo’n lege potgrondzak binnenstebuiten, met de zwar-
te kant naar buiten. Hierdoor warmt hij in de zon snel op. 
Dan rol je hem wat op. Maak gaatjes in de onderkant zodat 

Raadsels
1 - Het is groen en erg aardig?
2 - Het is paars en werkt in een restaurant.
3 - De appelboom van een boer staat op 
een klein eilandje midden in het water. 
Het is winter en de boer staat aan de 
kant. Hoe kan hij appels gaan plukken?

Moestuinmoppen
Twee aardappelen komen elkaar tegen.
Vraagt de ene aan de andere: ‘Wat scheelt 
eraan, je hebt zulke opgezwollen ogen?’
Antwoordt de andere: ‘Het gaat niet goed 
met mijn vader. Hij zit helemaal in de 
puree!’

Moeder tomaat en haar zoontje willen 
een drukke straat oversteken. ‘Kom 
Tomaatje, vlug, want er komt een vracht-
wagen aangereden!’
Wanneer de vrachtwagen gepasseerd is, 
zucht moeder Tomaat: ‘Kom Ketchup, we 
gaan terug naar huis!’

   Meer raadsels en woord-   
 spelingen op www.kits.be

Schatjes van patatjes … in een zak!
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Antwoorden:  1 – Broccolief   2 – Obergine

3 – In de winter pluk je geen appels.

Patatten poten
Aardappelen plant je niet, je poot ze. Om te kweken, gebruik 
je pootaardappelen. Die hebben al kiemscheutjes. Je kan ook 
gewone aardappelen uit de keukenvoorraad gebruiken. Zet ze 
dan op een beschutte plek in een eierdoosje, tot er scheuten 
zijn.

overtollig vocht weg kan. Vul de zak met 20 à 25 centimeter 
potgrond. Leg er drie aardappelen in, met de scheuten naar 
boven. Dek af met 10 centimeter potgrond en geef ze water. 
Na een kleine week komen de eerste blaadjes al tevoorschijn.

Laat deze groeien tot ze ongeveer 20 cm hoog zijn. Vul dan 
een laag van 10 cm aarde bij. Dat noemen we ‘aanaarden’. Ver-
geet geen water te geven. Herhaal dit nog een keer of drie. Je 
zal af en toe de zak moeten loswikkelen zodat hij hoger wordt. 

Wanneer de zak vol is, laat je het loof verder groeien. Dat kan 
heel hoog worden. En dan moet je geduld hebben! Ongeveer 
drie maanden … Oogst de aardappelen pas op het moment 
dat de bladeren helemaal geel en dor zijn.

Leestips van

Illustraties: iStock
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