GROEN OP ALLE VERDIEPINGEN

AANPLANTEN EN ONDERHOUDEN
1.
2.
3.
4.
5.

Bepaal waar je de bak zal plaatsen en doe dat vóór je gaat planten
Leg een laag geotextiel in de bak en giet een laag kleikogels op de bodem
Vul de bak met de zorgvuldig bereide mengeling van potgrond en compost
Plant aan en hou daarbij rekening met de tussenafstanden
Dek de blootliggende grond af met een mulchlaag

INSPIRATIE NODIG?

Gewone
boon

Weet dat er goede en slechte combinaties
van planten bestaan. Sommigen kunnen
samen plaaginsecten en ziekten bestrijden.
In gespecialiseerde boeken worden ideale
“huwelijken” van planten aangeraden. Zo
passen bijvoorbeeld look en aardbeien of
basilicum, tomaten en bonen perfect bij
elkaar.

Afrikaantje

Sierkool

Biet

met de steun van

Peterselie

Droom je er al lang van om je eigen groenten te kweken maar heb je geen
tuin? Met wat creativiteit en handigheid is dat zeker mogelijk! Pimp je balkon,
je terras of de openbare ruimte in je buurt met een moestuinbak. Je vult er
niet alleen je eigen bord mee maar biedt de kleine wilde fauna rondom je ook
voedsel en beschutting. Planten kunnen gedijen in bakken van diverse vormen,
gaande van oude vaten tot gerecycleerde materialen... Hoe dan ook vrolijken
ze de versteende omgeving op en zijn ze handig te verplaatsen.

EERST EVEN NADENKEN

Locatie

Bloedzuring

Een project van

MOESTUINBAKKEN

Rucola

Courgette
De meeste soorten grond die in de
handel verkocht worden, zijn van
slechte kwaliteit en de aanmaak
ervan heeft een negatieve impact
op het milieu, met name potgrond
op basis van turf. Kies dus liever
voor potgrond op basis van
kokosvezels en voeg indien mogelijk
20% landbouwgrond toe.

Moestuinbakken zijn een interessant alternatief voor stadsbewoners die geen
volle grond tot hun beschikking hebben. Ze kunnen gemakkelijk geplaatst en
weer weggenomen worden op een balkon, een terras of een stuk stoep. Hou
echter wel rekening met de stedenbouwkundige voorschriften en de geldende
wetgeving m.b.t. de inname van de openbare ruimte. Het gaat dan over het
maximale gewicht dat een terras of balkon kan dragen en de vergunningen om
zo’n bak op het openbaar domein te plaatsen. Zo moet je volgens het stedenbouwkundig reglement van het gewest een doorgang van minstens 1,50 m op
de stoep laten.

Aangepaste installatie
Eén van de grootste risico’s voor planten in moestuinbakken is een tekort aan
water. Let er dus op dat je genoeg water geeft. Om het risico te beperken,
kan je een voorraad water onder de bak voorzien en een mulchlaag onder de
planten leggen om het vocht op te houden. De hoogte van de bak hangt af van
de planten die je wil plaatsen: hoe hoger die de lucht in groeien, hoe dieper ze
moeten kunnen wortelen. Om te vermijden dat het water bij het besproeien
wegloopt, kan je kiezen voor een afgesloten bak met een laag klei van 2-3 cm
op de bodem of kan je een schotel met een afvoergat onder de bak plaatsen.

Hoogwaardige grond
Om hoogwaardige grond te verkrijgen, maak je best een mengeling van 2/3
potgrond, liefst op basis van kokosvezels, en 1/3 compost (organische meststof). Sommige planten, vooral kruiden, vereisen een goede afwatering. Door
wat rivierzand aan de mengeling toe te voegen, voldoe je aan die behoefte. Een
meerwaarde is het ook om 20% landbouwgrond toe te voegen.

PLANTEN KIEZEN
Moestuinbakken bieden tal van mogelijkheden om een selectie van soorten te maken. Speel gerust met het uitzicht, de kleur en de grootte van de planten.
Combineer verschillende soorten om een gevarieerde, aantrekkelijke moestuinbak tot stand te brengen. Kruiden, bepaalde groenten en eetbare bloemen
zijn planten die hier goed voor dienen.
Enkele ideetjes:
NAAM

AANPLANTDICHTHEID STANDPLAATS

ZAAIEN

PLANTEN

Zon
Halfschaduw
Schaduw

OOGSTEN

KENMERKEN

Gewone boon
Phaseolus vulgaris

1 plant/m²

Einde voorjaar

April tot juli

Juli tot september

Kan klimmen langs latwerk of een
schutting, decoratief

Bloedzuring
Rumex sangineus

7 planten/m²

Eind februari tot
eind mei

Maart tot mei

Van maart tot de eerste
vorst

Semi-groenblijvend, specerij, weinig zorg
nodig, robuust

4 à 6 planten/m²

Januari tot
maart

Einde van de zomer

Mei tot oktober

Gemakkelijk te kweken

1 plant/m²

Maart tot juni

Voorjaar

Mei tot oktober

Klimplant

Tuinboon
Vicia faba

4 planten/m²

Februari tot
maart of oktober
tot december

Februari tot maart
of oktober tot
november

Augustus

Vroegrijpe plant

Sierkool
Brassica oleracea

4 planten/m²

Maart tot april

Maart tot augustus

Het hele jaar

Zeer decoratief

1 plant/m²

Maart tot mei

Voorjaar

Juni tot oktober

Vrij spectaculaire groei

Peterselie
Petroselinum crispum

14 planten/m²

Maart tot
augustus

Voorjaar

Het hele jaar

Niet veeleisend

Echte salie
Salvia officinalis

2 planten/m²

Voorjaar

Voorjaar najaar

Juni tot september

Groenblijvend

Sleutelbloem
Primula officinalis

6 planten/m²

Maart tot eind
mei

Oktober tot maart

Bloeit in februari-maart

Vroege bloeier, semi-groenblijvend

Oost-Indische kers
Tropaeolum

1 plant/m²

Eind april tot mei

Maart tot juni

Juli tot september

Bijvriendelijk, wikkelt zich vlot rond zaken,
kan klimmen, geneeskrachtig, verjaagt
insecten

Rucola (raketsla)
Eruca sativa

25 planten/m²

Maart tot
september

Maart tot september

Maart tot november

Gemakkelijk te kweken

Biet
Beta vulgaris

5 planten/m²

April tot mei

April tot mei

Juli tot november

Verschillende vormen en kleuren

1 plant/m²

April

Mei tot juni

September tot november

Sterke groeier

20 planten/m²

Februari tot
maart

Maart tot juni

Bloeit van mei tot oktober

Geneeskrachtig

Aardbei
Fragaria spp.
Komkommer
Cucumis sativus

Courgette
Cucurbita pepo

Reuzenpompoen
Cucurbita maxima
Afrikaantje
Tagetes patula

