Gefeliciteerd
Gefeliciteerd met je nieuwe moestuin. Het telen van je eigen groente en fruit is een erg leuke hobby.
Om die hobby tot een succes te maken hebben wij wat tips voor je op papier gezet. Want net als bij
elke andere hobby, moet er wel geïnvesteerd worden, in tijd, gereedschap en kennis. Gemiddeld kost
de tuin je een dag in de week. Natuurlijk niet het hele jaar door, maar in het hoogseizoen wel. Het
gereedschap hoef je natuurlijk niet tegelijk aan te schaffen, maar goed gereedschap maakt het werken
veel aangenamer. De kennis bouw je langzamerhand op, meestal door tips van de moestuinburen.
Met dit stukje voor starters willen we je een beetje op weg helpen.

De grond
De conditie van de grond is de beste garantie voor een goede opbrengt van de groentetuin. Eén keer
per jaar moet de bovenlaag gespit, of omgewerkt. Het is nodig om de grond goed los te maken, zodat
de wortels in de grond kunnen doordringen. Bovendien kunnen stoffen door de vrije toetreding van
lucht, vocht en warmte omgezet worden in plantenvoedsel. Een van nature vruchtbare bodem is, goed
bewerkt, al half bemest.
Het bemesten van de grond gebeurt gewoonlijk tegelijk met het spitten. Als regel geldt, dat de mest zo
goed mogelijk met de aarde vermengd moet worden. Rundermest is de beste mest voor groenteteelt.
Hij bevat veel voedende en humusvormende bestanddelen, is door trage ontbinding langzaam
werkend. Het beste is om stalmest in de vroege winter op te brengen. Paardenmest is een droge,
poreuze, warme mest. Ontbindt snel, ontwikkelt in korte tijd veel warmte, maar is ook sneller
uitgewerkt. Je kunt deze mest het beste vermengen met stro, beter voor de humusvorming en het
verlengt de werking. Compost is een samengestelde, gemengde mest van allerlei plantaardig en
dierlijk afval. Zoals resten van groenten en vruchten, groen onkruid, boomblad, gras, kaf, kort stro,
zaagsel, eierdoppen etc. Compost bevat veel planten voedende bestanddelen in gemakkelijk
oplosbare vorm. De composthoop moet jaarlijks een paar maal worden omgezet en doorgewerkt om
de ontbinding te bevorderen.

Het gereedschap
Hieronder staat welk gereedschap u minimaal nodig heeft:
De spade. Voor losse gronden met een breed blad, voor zware gronden met een smal blad Het blad
moet beslist van goed staal zijn. De steel ligt bij de spade in het verlengde van het blad. De snede
moet scherp zijn. Er bestaan bladen met een rechte en een puntige snede. Die met een rechte snede
wordt het meest gebruikt, omdat de spit dan beneden minder afbrokkelt. Een blad met een puntige
snede gaat makkelijker de grond in.
De schop. Dit is een ‘spade’ met een puntige snede en met een steel die niet in het verlengde van het
blad ligt. Voor graafwerk is deze minder geschikt dan de spade. De schop dient om paden uit te
scheppen en grond te mengen of te verscheppen.
De greep. Dit ie een werktuig om aardappelen te rooien, mest uit te strooien, loof te verwijderen en
kluiten fijn te maken. Kweekwortels kan men met de greep uit de grond halen. De tanden moeten van
prima staal zijn anders verbuigen ze en is de greep waardeloos.
De hark Een goede hark is uit één stuk geperst of gesmaad, dus niet met apart ingezette tanden. De
tanden moeten iets gebogen zijn. Een te grote hark is erg onhandig. Breder dan 30 á 35 cm moet men
de hark niet nemen.
De schoffel het is handig hiervan twee maten te hebben.
Het verplantschopje. Dit werktuigje is van groot gemak bij het planten.
Een gieter. Een ovale (plastic) gieter draagt veel makkelijker dan een ronde.

De gereedschapskist
Op het plaatje hieronder ziet u een handige gereedschapskist. Met een dergelijke zelfgebouwde kist is
uw gereedschap veilig opgeborgen. De kist staat los van grond, is bedekt met een stukje dakleer en
kan worden afgesloten.

Bouwsels en onderhoudsverplichting
Het kan zijn dat u van plan bent een ander type opbergplaats voor uw gereedschap te maken. Bouwt
u in de hoogte houdt u dan aan de voorschriften uit het huishoudelijk reglement. Alle bouwsels moeten
makkelijk te verwijderen zijn. Eventuele kosten die hier uit voortvloeien zijn voor de huurder van de
tuin. Ook bij slecht onderhoud van de tuin kan het bestuur de kosten in rekening brengen. Het stukje
grond wat u huurt moet wel geschikt blijven voor tuinbouw, ook voor uw eventuele opvolger.

Het teeltplan
Wie groenten wil verbouwen moet ver voor het zaaien bedenken wat hij of zij wil kweken. Dan kun je
op tijd de zaden bestellen en vis je niet achter het net. Het is altijd goed om bij de groenteteelt
vruchtwisseling toe te passen, d.w.z. men moet nooit twee jaren achtereen hetzelfde gewas op
dezelfde plaats laten groeien. Dit moet je goed in de gaten houden bij het maken van een teeltplan.
A. De overblijvende groenten, die dus meer dan één zomer een vaste plaats in de tuin innemen:
aardbei, bessen, bramen, rabarber, kruiden eventueel asperge.
B. B. Bladgroente zoals kool, sla, spinazie, snijbiet. Deze vragen van te voren bemesting.
C. C. peulvruchten, zoals erwten en bonen soorten. Die zorgen zelf wel voor een hoeveelheid
stikstof.
D. D. De wortelgewassen zoals wortels, bieten, uien, aardappelen, radijs die graag op oude
kracht’ groeien en geen verse stalmest mogen hebben.

De eerste indeling van ons teeltplan, waaraan we de volgende jaren gebonden zullen zijn, ziet er dan
als volgt uit.
Eerste jaar
A. overblijvend
C. peulvruchten

B bladgroenten
D.wortelgewas

Tweede jaar
A.overblijvend
B.bladgroenten

D.wortelgewas
C.peulvruchten

Derde jaar
A.overblijvend
D,wortelgewas

C.peulvruchten
B.bladgroenten

Vierde jaar (als eerste jaar)
A.overblijvend
C.peulvruchten

B.bladgroenten
D.wortelgewas

Met dit drie jaren plan moeten we steeds rekening houden. Het is dan ook handig om de indeling die
men gemaakt heeft goed te bewaren, zodat er het volgende jaar op voortgebouwd kan worden.

Een paar algemene wenken.
Doe alles op de juiste tijd. Maak uw teeltplan in de winter en bestel de zaden vroeg. Wees het onkruid
voor, d.w.z. schoffel bij droog weer wanneer onkruidjes nog maar net boven de grond staan. Schoffel
ook als er geen onkruid te zien is, want het los houden van de bovengrond is goed voor het gewas.
Giet tijdig, het is beter één keer goed te begieten dan tien keer even sprenkelen. Hoe meer je schoffelt
hoe beter het water in de grond blijft.
Verplant of verspeen jonge plantjes in de avonduren of bij bewolkte lucht en steeds in goed vochtige
pas losgemaakte grond.
Laat bij het verplanten zoveel mogelijk grond aan de wortels zitten. Druk de aarde na het verplanten
goed aan.

Handige websites
Voor zaden:
www.garantzaden.nl
www.zaadhandelvanderwal.nl
www.bolster.nl
www.cruydthoeck.nl
www.zadenkopenonline
Informatie over groenten
www.vergeteneten.nl
www.vergetengroenten.be
www.denieuwetuin.be
www.mijnmoestuin.nl
Tuinwerkzaamheden
www.gardenersworld.com
www.bbcgardenersworld.com
www.gratishandleiding.eu

