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Tuinplan

Meer tips?
Ga naar
ivn.nl/moestuintje

Je wilt aan de slag met moestuinieren,
maar je weet niet waar te beginnen?
Het IVN Tuinplan helpt je hierbij!

De vo or be re id ing

4 Welke planten zet je wel / niet
naast elkaar?

1 Wat ga je planten? Maak een
selectie van gewassen.

De ind eli ng

2 Hoeveel van elk gewas?

Check hoe groot de planten
worden die je graag in je
moestuin wilt zetten. Hoe groot
is je tuin of balkon? Zo bepaal
je hoe groot je moestuin wordt
en hoeveel van elk gewas je
plant. Begin bijvoorbeeld met
een houten bak van 1 bij 1
meter verdeeld in 9 vakken.

Hoge planten
Tomaat, komkommer en peul
zijn hoge planten, dus deze zet je
achteraan. Bovendien hebben deze
planten ondersteuning nodig, dus
hiervoor kun je het beste een klimrek
aan de achterkant plaatsen.

Welke planten versterken elkaar?
Die kunnen naast elkaar. Welke
planten zijn schadelijk als ze naa
st
elkaar staan? Plant die ver van
elkaar. Kijk in de Zaaikalender
welke planten goede of slechte
buren zijn.

3 Waar zet je de planten?

Planten hebben licht nodig,
dus zaai groenten die lang
worden aan de noordkant.
Plant gewassen die in de
breedte veel ruimte nodig
hebben ver uit elkaar.

5 Vul nu je tuinplan in! Bekijk de tips
en maak op de achterzijde jouw
tuinplan.

Voorbeeld tuinplan voor
houten bak van 1 bij 1 meter

Middelhoge
planten
Palmkool, wortel
en rode biet zijn
middelhoge planten
die allen lang in de
grond staan. Die
mogen dus in het
midden.

Lage planten
Spinazie, rucola en radijs
zijn lage groenten die
snel klaar zijn. Deze zet
je vooraan in de bak.
Je kunt ze na de oogst
meteen opnieuw zaaien
in hetzelfde vierkant.

peultjes

tomaten
2 planten

komkommer
1 plant

rode biet
4 planten

palmkool
1 plant

radijs

25 plantjes

rucola

5 plantjes

10 plantjes

Eén vak, meerdere plantjes

wortel

Of je kunt er een zonnebloem in
zetten, die wordt ook hoog en kan
een steuntje in de rug gebruiken!

of

paksoi
2 planten

9 plantjes

spinazie
uitstrooien

Het peultje is vroeg klaar.
Dus zodra de oogst voorbij is kun
je op deze plek de paksoi planten
(die op verpotten staat te wachten
in een potje).

Kruiden en bloemen kun je in losse
potten om de bak heen zetten, zodat
je in de bak zelf ruimte houdt voor
je groenten. Voor vaste kruiden
zoals tijm is een pot sowieso
handig, anders verspreidt deze
zich volgend jaar over de vakken.
Heb je meerdere moestuinbakken?
Meng dan je kruiden, groenten en
bloemen. Dat ziet er leuk uit en het
helpt je groenten om bestuivers aan
te trekken of om ongedierte juist op
afstand te houden.

MIJN TUINPLAN

Maak hier het tuinplan voor jouw moestuin!
Zoek je nog een Moestuinbak of pot?
Bestel deze in de IVN webwinkel.

Wensenlijstje groenten,
kruiden & bloemen

