Maak een moestuin!
Draaiboek Grijs, Groen & Gelukkig Moestuinactie

Samen moestuinieren!
Buiten bezig zijn met groen verhoogt geluk en vermindert stress. Steeds meer onderzoeken laten deze positieve effecten van natuur op de gezondheid zien. Met NLdoet wil IVN jullie helpen
een boost te geven aan de groene dagbesteding en vrijwilligerswerving voor de zorginstelling.
Moestuinieren is daarvoor een heel leuke en geschikte vorm. Iedereen kan de groene vingers
uit de mouwen steken. Een moestuin op de zorglocatie biedt een groene basis voor activiteiten
gedurende het hele jaar.
Dit boekje biedt activiteiten en tips, hoe je ook ná het NLdoet-weekend, verder kunt met
moestuinieren. Heel veel plezier en succes!

De Grijs, Groen & Gelukkig Moestuinactie wordt mede
mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van:
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Voorbereiding Moestuinactie
Stap 1. Inventarisatie
Waar komt de moestuin?
• Locatie
• Binnen/buiten?
• Afrastering
Welke klussen moeten er worden gedaan?
• Grond omspitten
• (voor)zaaien
• Planten van de vaste planten
• Moestuinbakken timmeren

TIP
Plaats een oproepje
op de website/
prikbord van de
zorginstelling

Welke materialen zijn er nodig?
• IVN Moestuinpakket
• Extra zaden en planten
• Tuingereedschap: schep, hark, emmer, gieter etc.
• Koffie/thee en lekkers
• Container voor (groen)afval
• Eventueel: klusmaterialen als spijkers, hout, ladder, gereedschap
• Begin op tijd met het verzamelen van de materialen

Stap 2. Organisatie
Wie is verantwoordelijk voor de coördinatie?
• Werving van vrijwilligers
• Publiciteit
• Aanspreekpunt op de dag zelf
• Zijn er bewoners aanwezig?
Wat is het budget?

Stap 3. Planning
Wie zijn er allemaal aanwezig?
• Maak een overzicht van het aantal bewoners, vrijwilligers en het personeel
• Kies een goede mix van eigen vrijwilligers en nieuwe vrijwilligers
Hoeveel tijd is er om de klussen uit te voeren?
• Deel de activiteiten op. Bijvoorbeeld bloembakken vullen, bakjes zaaien etc.
• Begroot per onderdeel de benodigde tijd en het aantal mensen
Wie neemt wat mee?
• Vraag welke vrijwilligers materialen meenemen (mét namen erop!)
• Reserveer of huur alvast grotere materialen als een partytent
• Zoek uit hoe het zit met de verzekering als er iets stuk gaat
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Stap 4. Financiering
Wie gaat er sponsoren?
• Durf te vragen! Dankzij de bekendheid van NLdoet willen veel bedrijven iets bijdragen.
• Als deelnemer van NLdoet krijg je eenbon voor 25% korting van de Gamma.
• Als je bent aangemeld bij NLdoet, krijg je een Promotiepakket met posters, een
spandoek, T-shirts en buttons.
Welke bijdragen biedt het Oranjefonds?
• Voor klusmaterialen of de huur van hulpmaterialen als een ladder, kun je een financiële
bijdrage aanvragen bij het Oranjefonds. Ook kun je maximaal € 50,= aanvragen voor eten
en drinken op de dag.

Stap 5. Voorbereiding
Hoe vinden vrijwilligers onze zorginstelling?
• Zet je activiteit op www.nldoet.nl
• Plaats een oproep op Social Media
• Mail (bekende) contacten van de zorginstelling en de bewoners
• Maak een uitnodiging voor vrienden, familie en kennissen van de bewoners (gebruik de
actieflyer en -poster)
• Verstuur een persbericht (voorbeeld bericht volgt via IVN)
• Maak een spandoek en hang deze op de locatie
Hoe communiceren we naar de vrijwilligers?
• Bevestig de aanmelding met een persoonlijk en warm welkom
• Stuur 1 á 2 dagen voor NLdoet een enthousiaste reminder met het programma
• Maak een intekenlijst voor namen en e-mailadressen van de vrijwilligers.
Wat kan er al gebeuren zodat iedereen direct van start kan?
• Terras leegruimen
• Materialen en instructies klaarleggen
• Wegwijzers ophangen
• Locatie versieren

Stap 6. Op de dag zelf: showtime!
Wees zelf ruim op tijd op locatie en zet alles klaar
Hoe zorgen jullie ervoor dat de (nieuwe) vrijwilligers een warm welkom krijgen?
• Ontvang ze persoonlijk en maak naamstickers
• Werk zorgvuldig en communiceer op tijd wat je van iedereen verwacht
• Bied ondersteuning en zorg voor een duidelijk aanspreekpunt
• Start met een moment om elkaar te leren kennen. Vertel kort iets over de zorginstelling
en over de dag.
Wat doen we tijdens de dag?
• Genieten natuurlijk!
• Check regelmatig hoe de activiteiten gaan en bied hulp waar nodig
• Vergeet de pauze niet
Hoe sluiten we de dag goed af?
• Maak er een feestje van en sluit af met een bedankje.
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Stap 7. Na NLdoet
• Stuur de vrijwilligers een bedankje of kaart.
• Houd hen regelmatig op de hoogte van nieuwe activiteiten. Misschien willen ze na 		
NLdoet ook wel helpen!
• Maak voor jezelf een korte evaluatie. Wat ging er goed en wat kan er beter, als we 		
volgend jaar weer meedoen aan NLdoet?
*Dit draaiboek is gebaseerd op het draaiboek van NLdoet buitenboel en speciaal op maat gemaakt
voor de moestuinactie.

Voorbeeld dagindeling
Tijd

Activiteit

Aantal vrijwilligers

10:00

Vrijwilligers ontvangen en welkom heten met koffie

Alle

10:30

Insectenhotel maken
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12:30

Pauze

Alle

16:00

Gezamenlijke afsluiting

Alle
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Aan de slag met een moestuin
Stappen bij moestuinieren:
1. Zaaien
1.1 Voorzaaien
1.2 Direct in de grond zaaien
1.3 Voorgezaaide planten naar buiten
2. Verzorgen
2.1 Uitdunnen
2.2 Verspenen
2.3 Watergeven
3. Naar buiten of verpotten
3.1 Zet je plantjes buiten
4. Oogsten

6

1. Zaaien
Sommige zaadjes kunnen niet goed tegen kou en kunnen beter een poosje binnen groeien.
Dit heet voorzaaien. Na 15 mei (IJsheiligen), als het niet meer vriest, kunnen ze naar buiten.
Kijk in de zaai- en oogstkalender of je jouw plantje moet voorzaaien of niet. Hoef je niet voor te
zaaien? Dan kun je ze meteen buiten zaaien.
1.1 Voorzaaien
1. Vul een potje of bakje met aarde.
2. Leg 2 of 3 zaadjes in het bakje. Houd afstand tussen de
zaadjes.
3. Doe een dun laagje aarde op de zaadjes, 2x zoveel als het
zaadje dik is.
4. Geef water met een plantenspuit.
5. Zet de bakjes op een lichte plek, maar niet in de zon.
6. Houd de aarde vochtig. Geef om de 2 dagen water met de
plantenspuit.

TIP: verzamelen maar!
Eierdozen of wc-rollen zijn
perfecte voorzaaibakjes. Ze
zijn biologisch afbreekbaar,
dus je kan ze met plantje
en al in de grond zetten.

1.2 Direct in de grond zaaien
1. Kies een geschikte plek voor jouw zaadjes. Kijk voor tips in de Zaaikalender
2. Maak de aarde vochtig.
3. Maak met een harkje geultjes of met je vinger gaatjes in de grond.
4. Doe een dun laagje aarde op de zaadjes.
5. Geef de zaadjes water. Giet niet op, maar naast de zaadjes.
1.3 Voorgezaaide planten naar buiten
Heb je jouw plantje voorgezaaid? Zet ‘m dan pas na 15 mei buiten, anders is het nog te koud.
Tomaten kunnen heel slecht tegen kou dus doe die pas vanaf halverwege juni naar buiten. Zo
geef je ze een plekje in de grond:
1. Geef de plantjes water.
2. Maak voor elke plant een gaatje in de grond waar het plantje ruim in past.
3. Voeg een klein beetje compost toe.
4. Keer het oude potje voorzichtig om op je hand. Let op dat het steeltje niet knakt.
5. Zet de plantjes één voor één voorzichtig in het nieuwe gaatje.
6. Druk de aarde stevig aan zodat de plantjes zelf kunnen staan.
7. Geef extra water.
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2. Verzorgen
Na het ontkiemen kunnen kleine plantjes te dicht op elkaar staan. Als ze niet genoeg ruimte
hebben om verder te groeien, kun je ze uitdunnen of verspenen. Geef je plantjes na afloop
genoeg water. Zo kunnen de worteltjes herstellen.
2.1 Uitdunnen
1. Kijk welke plantjes er zwakker of juist sterker uitzien.
2. Knip de zwakke plantjes vlak boven de grond af. Zo 		
hebben de sterke plantjes meer ruimte.
3. Stop je moestuinbakje nu in zijn geheel in een 		
grotere pot. Of meteen in de tuingrond.

TIP: Kiemplantjes vochtig houden
Door de gezaaide plantjes af
te dekken met een doorzichtig
plaatje of folie, blijven ze goed
vochtig.

2.2 Verspenen
1. Maak het moestuinbakje vochtig door het bakje 5 min in een laagje water te zetten.
2. Scheur het moestuinbakje open en maak de aarde rondom je kiemplantje wat los.
3. Pak het kiemplantje bij de blaadjes vast. Haal de wortels voorzichtig uit elkaar.
4. Geef elk kiemplantje een eigen pot of een plekje in de tuin.
2.3 Watergeven
Door een plantenspuit, planten druppelaar of gieter te gebruiken voorkom je dat zaadjes wegspoelen of te diep in de aarde komen te liggen. Zelf een planten druppelaar of gieter maken?
Bekijk het instructieblad Gieter. Het beste is om vroeg in de ochtend of laat in de avond water
te geven. Doe dit niet overdag bij felle zon, want dan verdampt het water snel of verschroeien
de planten door het ‘vergrootglas effect’ van de druppels.
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3. Naar buiten of verpotten
Heb je plantjes en kruiden die al in een potje zitten? Kijk in de Zaaikalender of jouw plant tot 15
mei binnen moet blijven of al meteen naar buiten kan. Planten in potten zijn makkelijk als je ze
in de winter naar binnen doet. Op een gegeven moment kunnen hun wortels niet meer goed
groeien. Dan moet je een grotere pot hebben en verpotten.
Zet je plantjes buiten
1. Kies een geschikte plek voor jouw plantjes. Kijk voor tips in de Zaaikalender.
2. Maak voor elke plant met een gat in de grond (of pot) waar het plantje ruim in past.
3. Voeg een beetje compost toe en giet het gat vol water.
5. Keer de oude pot voorzichtig om en vang de plant op.
6. Zet de planten één voor één voorzichtig in hun nieuwe gat.
7. Druk de aarde stevig aan zodat de planten zelf kunnen staan.
8. Geef de eerste paar dagen extra water.
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4. Oogsten
Als de kleine vaste planten en de moestuinzaadjes uit dit pakket voldoende gegroeid zijn, kan je
ze eten. Oogsten gaat niet bij elke plant hetzelfde, dus zoek van tevoren op in de Zaaikalender
hoe je dat doet. Er zijn drie verschillende manieren:
1. Je eet de hele plant op. Dit geldt bijvoorbeeld voor wortelen en prei.
2. Je eet de rijpe vruchten van de plant. Bijvoorbeeld bij tomaten en bramen.
3. Je oogst doorlopend door kleine beetjes van de plant af te knippen. De rest van de
plant groeit door, waardoor je doorlopend van de plant kunt eten. Dit geldt voor de
meeste kruiden.

TIP: zelf compost maken
Planten halen voedingsstoffen met
hun wortels uit de bodem. Je eigen
compost maken is erg makkelijk.
Bijvoorbeeld met tuinafval, fruiten groenteschillen, afgemaaid gras,
bladeren, koffiedik en eierschalen.

Bijen zijn belangrijk
Bijen bestuiven bloemen. Zo verandert een bij de bloemetjes aan jouw plant in vruchten. Help
de bijen door ook planten in je tuin te zetten die bijen en andere bestuivers aantrekken, bijvoorbeeld de lavendel uit dit pakket.
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Succesgroenten voor je moestuin
Moestuinzaadjes
Spinazie

Spinazie is een snelgroeiende groente en behoort tot de amarantenfamilie. Spinazie heeft naast
zijn unieke smaak nog een heleboel andere goede eigenschappen. Zo is het plantje rijk aan
foliumzuur, wat mede zorgt voor een goede weerstand. Ook bevat het kalium, wat goed is voor
de werking van de spieren. Genoeg redenen dus om deze groente te kweken.
Zaaien

Houd er rekening mee dat je spinazie het best tussen maart en mei kunt
zaaien. Wacht anders weer tot september.

Geschikte grond

Spinazie groeit het best op een zonnig plekje

Verzorging

Geef de spinazieplant genoeg water. Zorg er tijdens de groei voor dat de
bodem goed vochtig is, maar niet kletsnat.

Oogsten

Zodra de spinaziebladeren groot genoeg zijn, ongeveer 5 cm, kun je ze
plukken of afknippen. Als je spinazie oogst, snijd dan eerst de buitenste
bladeren weg. Als je dat doet, blijft de plant gewoon
doorgroeien en kun je na een tijdje opnieuw oogsten.

Wist je dat?

Geef altĳd
water naas
t
de bladere
n, anders
wordt de p
lant bruin

Tuinboon

Tuinbonen worden al zeer lang verbouwd en werden al in 6000 v.Chr. in het Middellands
Zeegebied gegeten. In Nederland wordt traditioneel de tuinboon met bonenkruid gegeten.
Zaaien

Tuinbonen kun je vanaf maart in je volle grond zetten.

Geschikte grond

Bemest het af en toe met compost.

Verzorging

Zwarte luizen zijn helaas ook dol op deze plant. Je kunt het beste de kop
van de plant eraf halen, als deze bloeit. Probeer de luizen weg te spoelen
met een harde waterstraal.

Oogsten

Oogst de tuinbonen op tijd.
De jonge smaken beter dan de oudere.

Wist je dat?
Tuinbonen kun je prima
invriezen. Zo heb je het
hele jaar door plezier van
je oogst.
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Pluksla

Pluksla is niet echt één soort sla, maar een verzamelnaam
voor allerlei soorten sla die niet in een krop groeien maar
allemaal losse blaadjes zijn.

Wist je dat?
Als je blaadjes sla in koud
water wast en daar een
schepje zout aan toevoegt
laten eventuele beestjes
(slakjes of luizen) meteen los.

Zaaien

Vanaf maart buiten in de grond.

Geschikte grond

Een plekje dat op het warmst van de dag in de schaduw ligt.

Geschikte
buurplanten

Kan niet goed naast knoflook en mais, verder zijn bijna alle andere planten wel goed geschikt.

Verzorging

Geef regelmatig een beetje vocht bij. Als de planten nog klein zijn, kan je
er ’s nachts een fles of potje overheen zetten om ze warmer te houden en
te beschermen tegen slakken.

Oogsten

Vanaf mei tot en met juli. Je kan regelmatig blaadjes sla plukken. Als je tot
een centimeter boven de wortels afknipt, groeien ze weer aan en kan je
twee weken later weer oogsten. Oogst snel als de plant een stengel krijgt
die bloeit, want dan wordt de plant bitter. De blaadjes eet je rauw.

Courgette

Courgettes behoren tot de gemakkelijkst te telen groentes in een gematigd klimaat. De bloem is
ook eetbaar.
Zaaien

Zaai courgettes pas na 15 mei. Ze kunnen namelijk niet tegen vorst. Je kan
ook binnen voorzaaien in een bakje en later naar buiten doen.

Geschikte grond

Het liefst zonnig. In halfschaduw kan ook.

Verzorging

Courgetteplanten worden erg groot en geven ook veel courgettes. Zorg er
daarom voor dat je plant genoeg voeding en water krijgt.

Oogsten

Oogst de courgettes regelmatig en laat de eerste courgettes niet te groot
worden. Zo blijft je plant de hele zomer nieuwe courgettes maken.

Wist je dat?
zijn het lekkerst
tes
Courget
als je direct na het oogsten, of
dezelfde dag nog, opeet.

12

Doperwten

Doperwten kunnen goed tegen vorst en daarom erg handig om te delen. Je kunt doperwten
zelfs rauw eten.
Zaaien

Kunnen al vanaf begin maart buiten om te ontkiemen.

Geschikte grond

In de zon of halfschaduw.

Verzorging

Doperwtenplanten ‘klimmen’ omhoog. Geef ze een stok van ongeveer een
halve meter, zodat de plant niet omvalt. Je kunt ook touwtjes gebruiken of
een stuk gaas.

Oogsten

Na 2 tot 3 maanden kun je de doperwten oogsten. Test af en toe door er
eentje open te maken en te kijken of ze al volgroeid zijn.

Wist je dat?

Vogels zijn dol op
doperwten. Besche
rm je
plant daarom goed
met
een net of gaas.

Rode bietjes

Een bolletje dat vlak boven de grond uitsteekt met een weelderige bos aan rode steeltjes en
bladeren erboven. De smaak van rode bietjes kan erg verschillen door allerlei omstandigheden;
hoeveel water ze hebben gehad, hoeveel zonlicht etc.
Zaaien

Voorzaaien in maart. Uit één zaadje komen meerdere plantjes. Laat de
grootste staan en knip de anderen weg. De sterkste plant kan je verpotten
of buiten in de grond zetten vanaf april. In april kan je de zaadjes ook meteen buiten zaaien. Zorg dat er genoeg ruimte tussen de planten zit. Als ze
te weinig licht krijgen groeien alleen de bladeren en niet de bieten zelf.

Geschikte grond

Een zonnige plek.

Geschikte
buurplanten

Kan niet goed naast andijvie, prei, snijbiet en wortel. Kan wel goed naast
broccoli, bloemkool, courgette, knoflook, komkommer, palmkool, sla en
ui.

Verzorging

Geef regelmatig water en een beetje mest.

Oogsten

Veeg wat grond weg om te kijken hoe groot de bietjes worden. Als ze
ongeveer zo groot zijn als een tennisbal zijn ze klaar om te oogsten. Dan
haal je ze helemaal uit de grond. Met alle delen van de biet kan je wel wat;
er staan op internet heel wat recepten voor koken, roerbakken, wokken,
soep of smoothies maken.

Wist je dat?

De rode biet wordt ook wel kroot
genoemd. Dat is een verbastering
van het Franse carotte (wortel).
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Dille

De dilleplant heeft een sterke geur en kan wel 1 meter hoog worden. Vanaf ongeveer 15 cm kun
je het plantje al oogsten. En het leuke van dille is dat je gedurende een lange periode (van maart
t/m augustus) kunt blijven zaaien en zo een hele tijd plezier kunt hebben van je dilleplantjes.
Zaaien

Zorg voor 1 dilleplantje per pot. Als er meerdere plantjes in 1 pot staan,
kunnen ze elkaar verdringen of omduwen. Knip overtollige plantjes dus
weg!

Geschikte grond

Een lichte plek (niet in de volle zon!).

Verzorging

Dille houdt van een zonnig plekje. Houd de grond vochtig, uitdrogen kan
ervoor zorgen dat het plantje het niet overleeft.

Oogsten

Dille kun je oogsten als het plantje ongeveer 15 cm hoog is. Oogst niet te
veel dille in een keer. Zo geef je de overige dilletakjes de mogelĳkheid om
door te groeien.

Wist je dat?

Rucola

Een andere bekende uit de mediterrane keuken. De rucola plant heeft een
walnootachtige en enigszins bittere smaak. Het is een plant die wel een meter
hoog kan worden, maar meestal wordt het jonge plantje al opgegeten.
Zaaien

Kan in maart al buiten in de grond.

Geschikte grond

Een plekje dat niet te warm en niet te koud is (dus waar wel zon komt,
maar niet de hele dag vol de zon op staat te branden).

Geschikte
buurplanten

Rucola is een makkelijke plant en heeft geen voorkeuren.

Verzorging

De plant groeit heel snel. Geef regelmatig water. Daar wordt de smaak
ook minder scherp van.

Oogsten

Vanaf mei tot september kan je oogsten. Je kan regelmatig bladeren
plukken, maar neem altijd de onderste bladeren. Zolang je er niet te veel
plukt, kan je blijven oogsten. Je kan zowel de kleine als de grotere bladeren eten, maar de grotere zijn sterker van smaak.

Wist je dat?
Hoewel rucola veel wordt
gebruikt in salades, is
het geen slasoort. Het is
eigenlijk een koolsoort.
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In de Middeleeuwen
werd dille gebruikt
tegen hekserij.

Bladpeterselie

Peterselie maakt deel uit van de schermbloemenfamilie en wordt ook wel de Italian giant
genoemd. De plant kan namelijk tot wel 80 cm hoog worden. Peterselie wordt vaak gebruikt in
soep, maar je kunt de blaadjes ook los eten.
Zaaien

Houd er rekening mee dat de zaden van het peterselieplantje er relatief
lang over doen om te kiemen. Dit kan wel langer dan 2 weken duren.

Geschikte grond

Halfschaduw. In de volle grond groeit peterselie het best.

Verzorging

Als je peterselieplantjes bij elkaar zet, zorg dan voor 30 cm afstand tussen
de plantjes. Dan weet je zeker dat ze allemaal voldoende licht krijgen. Een
vochtige, warme plek van ongeveer 18˚C is ideaal om te kiemen.

Oogsten

Als de steeltjes ongeveer 15 cm hoog zijn, kun je de buitenste bladstelen
van de plant knippen.

Wist je dat?
Peterselieblad kun je drogen, maar het
behoudt meer smaak als je het in de vriezer
bewaart. Hiervoor knip je de blaadjes
van de peterselie, wast ze en droogt ze in
bijvoorbeeld een slacentrifuge.

Succesplanten voor je moestuin
Vaste planten
Duizendblad

Duizendblad doet zijn naam eer aan. Het is een varenachtige plant die lijkt te bestaan uit
een aantal bladeren, maar als je beter gaat kijken een heel grote collectie aan minitakjes met
daaraan kleine blaadjes blijkt te zijn. De plant krijgt meestal witte bloemen die in wolkjes bij
elkaar staan. Het heeft een licht bittere smaak.
Geschikte grond

Een voedselrijke grond op een zonnige warme plek. De dropplant is een
goede buur.

Wanneer naar
buiten

Kan al in maart.

Verzorging

Het duizendblad kan goed tegen droogte dus hoeft niet vaak water te
krijgen. Wel regelmatig een beetje compost geven.

Oogsten

Duizendblad kan de hele zomer worden geoogst door takjes af te knippen. Het jonge blad kan worden gebruikt als keukenkruid. In de 17e eeuw
werd het ook nog wel gegeten als groente, maar dat gebeurt tegenwoordig eigenlijk niet meer.

Wist je dat?
Vroeger werd het duizendblad
ook wel gebruikt voor zijn
geneeskrachtige werking.
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Wist je dat?

Vrouwenmantel

Vrouwenmantel krijgt een waaiervormig blad en kleine
gelige geurloze bloemetjes. Vanwege deze vorm heeft ze
ook wel de bijnaam Leeuwenpoot.

Vrouwenmantel is
een goede
bodembedekker.
Overal
waar deze plant st
aat, groeit
minder onkruid.

Geschikte grond

Zon of halfschaduw, liever op een wat vochtiger plaats.

Wanneer naar
buiten

Kan in maart al naar buiten, want is winterhard.

Verzorging

Bij droogte af en toe water geven. Het is een winterharde plant die ook in
de kou goed overleeft. Ze verliest dan wel wat bladeren.

Oogsten

In de bloeitijd van mei tot juli kan van de plant worden geoogst. De kleine
blaadjes zijn bitter, en kunnen worden gebruikt in yoghurt of salades.
Fijngesneden blad kan als het is gedroogd worden gebruikt om thee van
te zetten, maar zeef het altijd eerst. Let op: bij zwangerschap wordt het
afgeraden om deze thee te drinken.

Lavendel

Lavendel is bekend vanwege zijn typerende paarse bloem en zachte geur die een kalmerende
werking heeft. De lavendel trekt bijtjes aan en is daardoor een goede buurplant voor de
moestuinplanten, die bijtjes nodig hebben om hun bloemen te laten veranderen in vruchten.
Geschikte grond

Een zonnige plek. Lavendel kan goed in potten of bakken in relatief
voedselarme grond.

Wanneer naar
buiten

Kan al in maart naar buiten.

Verzorging

In het begin extra voeding (compost) geven, daarna kan de plant het zelf.
Bij droogte af en toe water geven.

Oogsten

Wanneer je het best kunt oogsten hangt af van waar je het voor wilt
gebruiken. Als je ze wilt gebruiken voor de geur kan je het beste wachten
totdat de eerste bloemetjes zijn begonnen met uitkomen. Als je ze wilt gebruiken voor in de keuken moet je ze plukken voor de eerste bloemetjes
openen. Plukken kan je het best doen met een schaartje.

Wist je dat?
Behalve gebruik van
lavendel in douchegels,
wordt het ook wel gebruikt
in chocola en bonbons.
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Citroenmelisse

Een citroenmelisse lijkt erg op de mintplant met zijn licht gekartelde blaadjes, maar krijgt in
tegenstelling tot de mintplant kleine witte bloemetjes. Maar door de citroengeur ontstaat toch
geen verwarring.
Geschikte grond

Een grond met veel voeding. De plant heeft een kans op woekeren, dus
dan daarom beter in potten of bakken worden gehouden.

Wanneer naar
buiten

Kan al in maart naar buiten.

Verzorging

Regelmatig voeding (compost) bijgeven.

Oogsten

Oogsten kan doorlopend door bladeren af te snijden. Je kan zowel gedroogde als verse bladeren gebruiken om thee van te zetten, of als
smaakmaker in visgerechten,
soepen en sauzen.

Wist je dat?

Citroenmelisse is een veelgebru
ikt
middel om muggen weg te
houden. De geur van de citroen
verstoort namelijk de werking van
de organen die muggen gebrui
ken
om hun prooi te vinden.

Groene munt

Deze plant met groene gekartelde blaadjes is zo typerend dat hij zowel een begrip is op het
gebied van kleuren als in smaken. Of natuurlijk als een vers takje in de thee.
Geschikte grond

Halfschaduw met vochtige en voedingsrijke grond. De plant heeft de
neiging tot woekeren, dus kan beter in potten of bakken worden
gehouden.

Wanneer naar
buiten

Kan al in maart naar buiten.

Verzorging

Af en toe voeding (compost) geven. Bij droogte af en toe water geven.

Oogsten

Oogsten kan de hele zomer lang. Knip met een schaartje een klein stukje
af en dan groeit de plant zelf weer door. Nadat je ze hebt geplukt kan je
de munt maar beperkt houden voordat deze smaak verliest.

Wist je dat?
nt maken is heel
Een nieuwe muntpla
kje af en zet hem in
makkelijk. Knip een ta
een zonnige plek.
een glas met water op
n beginnen wortels
Binnen een paar dage
een week kan je het
te groeien en binnen
bakje aarde zetten.
plantje in een nieuw
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Marjolein

De plant wordt uiteindelijk 30-60 centimeter groot, heeft één behaarde stengel met daaraan
vertakkingen. De plant heeft een kruidige, licht zoete smaken en ruikt sterk.
Geschikte grond

Een zonnige plek met losse grond.

Wanneer naar
buiten

Na IJsheiligen (15 mei).

Verzorging

Zorg dat de grond los blijft door af en toe licht te schoffelen.

Oogsten

De verse toppen kan je van de vroege zomer tot in de late herfst plukken.
Hoe meer zon de plant heeft gehad, des te krachtiger de smaak. Pluk
alleen de bladeren en niet te veel per keer.

Wist je dat?
Deze plant staat ook wel bekend als oregano, maar
dat is de Italiaanse benaming voor de plant. Het is een
veelgebruikt kruid in de Italiaanse en Griekse keuken.
Hoewel hij in Nederland algemeen voorkomend is, is de
plant wettelijk beschermd in zowel Nederland als België.

Rozemarijn

Rozemarijn is een plant die bestaat uit allemaal takjes die enigszins doen denken aan een
dennenboom in plantvorm. Als de plant bloeit krijgt deze lila/zachtblauwe bloemetjes. Het heeft
een sterke geur en een milde, maar snel overheersende smaak.
Geschikte grond

Een zonnige plek, kan goed in potten of bakken.

Wanneer naar
buiten

Na IJsheiligen (15 mei).

Verzorging

In het begin voeding (compost) geven, daarna kan de plant het zelf.

Oogsten

Oogsten kan doorlopend. Knip kleine takjes af en gebruik het als manusje
van alles. Je kan het gebruiken bij bakken, stoven, braden, maar ook koud
in salades.

Wist je dat?
een
Rozemarijn wordt niet all
gebruikt in de keuken,
maar wordt ook in veel
erkt.
badkamerproducten verw

18

Salie

Salie is een plant met lichtgroene, veervormige bladeren die als hij bloeit kleine, paarsroze
bloemen krijgt. Het is een sterk geurende plant met een beetje wrange smaak.
Geschikte grond

Op een zonnige plek.

Wanneer naar
buiten

Na IJsheiligen (15 mei).

Verzorging

In het begin voeding (compost) geven, daarna kan de plant het zelf.

Oogsten

In mei-juni, vlak voor of bij het begin van de bloei. Is een uitstekend kruid
om visen vleesgerechten op smaak te brengen, maar gebruik het met
mate vanwege de sterke smaak. Ook gedroogd
en bevroren behoud het goed de smaak.
Wis

t je dat?

In de middeleeuwen
werd salie gebruikt
als middel tegen de
cholera en de pest.

Tijm

Tijm is een plant die meer lijkt te bestaan uit een verzameling takjes met zachte naaldjes dan uit
één plant. Hij blijft relatief klein en wordt maar zo’n 40 centimeter hoog. Het is een aromatische
plant die je goed kan ruiken.
Geschikte grond

Een zonnige plek die beschermd is tegen wind en heftige regenbuien. De
plant kan goed op relatief droge en zanderige grond.

Wanneer naar
buiten

Na IJsheiligen (15 mei).

Verzorging

In het begin extra voeding (compost) geven, daarna kan de plant het zelf.
Indien mogelijk in de winter naar binnen halen, want de plant kan niet
goed tegen kou.

Oogsten

Je kan van tijm de hele zomer door plukken door een klein takje met
blaadjes af te knippen. Deze zijn het beste van smaak als het plantje in
bloei staat. Je kan ze gebruiken in de thee of om gerechten een mediterrane smaak mee te geven. Je kan tijm drogen, maar dan verlies je wel veel
smaak.om visen vleesgerechten op smaak te brengen, maar gebruik het
met mate vanwege de sterke smaak. Ook gedroogd
en bevroren behoud het goed de smaak.

Wist je dat?

Tijm is een enorme helper in de
tuin.
Hij trekt nuttige insecten aan, ma
ar
houdt luizen op afstand. Zo bes
chermt
hij planten als marjolein, basilic
um en
citroenmelisse.
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