
AANLEG EN ONDERHOUD

Voeding ook voor insecten, vogels en zoogdieren

Overal waar een vrucht groeit, was ooit een bloem.
Veel soorten groenten, kruiden en fruit hebben specifieke bestuivers.
De aardhommel (Bombus terrestris) bestuift tomaat, paprika,
aubergine, meloen en aardbei. 
Vogels, insecten en zoogdieren snoepen naast de nectar ook mee van
de vruchten. Niet alle bessen geplukt is dus geen probleem.

VOORDELEN VOOR DE NATUUR

AANSLUITING RUIMTELIJKE VRAAGSTUKKEN

Bewustzijn tijd en moeite is benodigd voor voedsel.
Handen in de grond werkt ontspannend en kalmerend.
Geen kunstmatige aroma's in de thee.
Verbinden collega's.

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN GEBORGENHEID

Snoeptuin

In volle grond of in bakken

Kant-en-klaar concept m² bak met overblijvende kruiden voor 

Jaarlijks nieuwe compost voor groentebak op contract.
1 m² levert gemiddeld 4 tot 5 kg groente per jaar op.
Bakken van hergebruikt materiaal.
Plukfruit en bloemen om te eten, te decoreren en te delen.

       dagelijkse verse thee, plukfruit, groente, kruiden of eetbare bloemen.

Waterberging, opname CO₂  en zuiveren lucht en omgeving

Wissel- en combinatieteelt. Optimale opbrengst per m².
Voedselbos
Pesticidenreductie: Natuurlijke plaagcontrole door soortenrijkdom. 
Verhoogde voedselproductie in omgeving door verbetering
leefomgeving effectieve bestuivers.
Opgevangen water wordt gebruikt om voedsel te produceren.

Vragen, neem contact op via project@hoekgroen.nl



Stappenplan

Volg onderstaande stappen en maak jouw eigen snoeptuin

Zoek een plek waar ruimte is voor 1 pallet, van 1,2 x 0,8 meter. Dit kan op
verharding of op gazon zijn. 
Plaats de pallet en bouw je bak op met opzetranden van 20 cm. In dit voorstel
gaan wij uit van een rand van 60 cm hoog.
Plaats folie of gronddoek aan de binnenkant van de bak, tegen de randen aan.
Dit voorkomt dat de grond niet weg spoelt tussen de planken.
Vul de bak met potgrond. Je hebt 1,2 x 0,8 x 0,6m dus 0,57 m3 nodig. Dit is ca.
570 liter potgrond.
Nu is je bak klaar om te planten! Kies voor lekkere plukkruiden voor de thee
zoals munt en citroenmelisse of snoepplanten zoals pluksla en aardbeien.
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Heb je vragen? Neem contact op via project@hoekgroen.nl

AAN DE SLAG!

Kostenindicatie
 Aanleg door hovenier 

(per bak)
€ 470 euro ex btw


