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Zin in
meer tuin?
Op landelijkegilden.be/detuinin vind je boeiende cursussen in onze tuinagenda,
Open tuinen om te bezoeken
en schooltuinen waar kinderen leren tuinieren. Nog
meer tuintips lees je in Nest
en ons ledenblad Buiten.

De eetbare tuin

Smullen van
elk tuinhoekje
Een eetbare tuin hoeft geen grote
afgebakende moestuin, fruittuin of
kruidentuin te zijn. Elk hoekje kan
iets eetbaars herbergen. Groenten, fruit en kruiden kunnen zowel
voor de lekkere smaak als voor de
sier geteeld worden. Zelfs al ben
je beperkt in ruimte, er zijn volop
mogelijkheden om te genieten van
een verse huisgeteelde productie.
Over hoeveelheden spreken we niet,
smaak en plezier is wat telt.

Een pottentuin op het terras
Zelfs al is er plaats voor slechts één pot op het balkon of terras, maak
er een eetbare versie van. Hou een eenvoudig recept in je achterhoofd
als je gaat plannen maken om de pot te beplanten. Tal van groenten en
fruit doen het goed in een pot. Één soort per pot is het meest praktisch
om te gieten en te verzorgen. Combineer je meerdere soorten in een pot,
zorg dan dat ze gelijklopende behoeften hebben aan zon en water. In een
grotere tuin zijn potten een mooie aanvulling.

Geurende kruidenhaag bij BBQ
Breng heerlijke geuren samen rondom de BBQ. Omring het plekje met
kruiden in pot of haagjes van aromatische kruiden. Breek een takje af
en gooi er af en toe eentje in het vuur. De heerlijke geur doet de buren al
watertanden. En je tafelgasten ook! Denk aan: citroentijm, rozemarijn,
echte tijm, laurier of kerrieplant. Uiteraard zijn deze kruiden ook heerlijk
om het vlees of vis voor het bakken te marineren. Verse tuinkruiden met
groenten in papillot op de grill geven hun geweldig aroma vrij zodra het
pakketje op het bord opengeplooid wordt.

Een fruithaag van bessen
is heerlijk om van te snoepen.

Een tipi met staakbonen
Maak samen met de (klein)kinderen een tipi die je beplant met
staakbonen: eerst genieten van de bloemen, daarna smullen van de
boontjes. Gebruik lange bamboestokken voor de structuur van de tipi.
Bind alles goed vast zodat de wind de toren niet omverblaast. Zaai
staakbonen pas buiten na 15 mei want ze zijn gevoelig voor koude. Steek
de bonen 5 cm diep in de grond en 8 cm uit elkaars buurt. Plant 8 tot 10
staakbonenzaden rond elke staak. Na 12 weken zal je de eerste bonen
kunnen oogsten.

Groenten in de border
Heb je geen zin in een aparte moestuin? Zaai of plant groenten in de
siertuin. Werk met decoratieve groenten die de concurrentie aankunnen:
rucola, bladkool, snijbiet, zeekool of pastinaak. Of experimenteer je
liever met wat specialiteiten? Ga dan voor tuinmelde, oesterblad,
ijskruid, artisjok of kardoen. Ben je beperkt in ruimte, denk dan eens aan
klimmende groenten zoals augurken die je langs een net laat klimmen
tussen 2 palen.

Moestuinbloembak aan tuinhuis
Verticaal tuinieren vergt weinig ruimte. Vervang de hangpetunia’s of
pelargoniums in de bloembakken door radijzen en bladgroenten. Na vier
weken start de oogst. Terwijl je smult van die bloembak, zaai of beplant
je de volgende bak. Zo kan je de hele zomer lang doorlopend oogsten.
Met eetbare bloemen erbij krijgt de moestuinbak extra kleur.

Braambessengelei
Het is heerlijk snoepen van verse braambessen. Maar een gelei (zonder
de pitjes) of confituur (met de pitjes) is ook heerlijk. Gebruik 500 g
geleisuiker per kg vruchten of per liter sap. Verwarm het fruit, voeg de
suiker toe, roeren tot het weer kookt, drie minuten doorkoken en klaar
om in potjes te doen. Een compacte manier om braambessen te telen,
is een kubus. Zet vier palen van 1,5 meter hoog op de hoekpunten van
een m² en span draden tussen elke paal. Plant 1 braam in het midden
en leidt één tak naar elke paal. Bind de tak goed vast en laat de braam
maar groeien. Elke winter leidt je een nieuwe tak naar elke paal, zo blijft
de braam productief.

Probeer eens klimmende groenten
in de border.

Nog een suggestie: noteer ze hier.

