
Groentehangmand 
Ben je een fan van bloembakken of hangmanden? Vervang de klassieke 
geraniums of petunia’s door sla, radijs, snijbiet of worteltjes. Gebruik 
kwaliteitsvolle potgrond en meng met compost zodat de grond het giet-
water goed absorbeert. Start met jonge planten, dat geeft meteen een 
bescheiden resultaat. Vergeet niet regelmatig vloeibare meststof toe te 
voegen bij het gietwater. Maak meerdere bakken en geniet de hele zo-
mer lang van de oogst. 

Aardappelen in zakken
Proef een ware delicatesse: gekookte verse jonge aardappeltjes in de 
schil, bestrooid met verse peterselie en afgewerkt met een klontje boter. 
Dit gerecht begint met de aankoop van pootgoed van een vroeg aardap-
pelras in februari. Leg het pootgoed in eierdozen en laat ze 2 weken kie-
men op een warme en lichte plek. Zoek intussen grote plastieken zakken 
bijeen. Maak onderaan - gaatjes in elke zak en vul ze voor een derde met 
potgrond of compost. Leg hierin een voorgekiemde pootaardappel met 
de kiemscheuten naar omhoog. Dek af met aarde. Zet de zak buiten op 
een beschutte plek. Vul bij met grond of compost als de stengels een 
hand groot zijn, tot aan de bovenste blaadjes. Herhaal dat nog tweemaal 
tot de zak vol is. Geef water indien de zakken onvoldoende regen opvan-
gen. Oogst na 100 dagen. Giet de zak uit en raap de oogst bij elkaar.

Eetbare leibomen in een voortuin  
vervangen een hoge haag.
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Zin in  
meer tuin? 
Op landelijkegilden.be/de-
tuinin vind je boeiende cur-
sussen in onze tuinagenda, 
Open tuinen om te bezoeken 
en schooltuinen waar kin-
deren leren tuinieren. Nog 
meer tuintips lees je in Nest 
en ons ledenblad Buiten.

De eetbare tuin

Smullen van elk 
tuinhoekje
Groenten met een specifieke smaak 
of moeilijk te bewaren vruchten 
zijn verdwenen uit de winkel. Ons 
voedselaanbod is verschraald en 
om onze smaakervaring op peil te 
houden, moeten we zelf kweken. 
Dat kan al op kleine plekjes in de 
tuin of op het terras. Kies gewassen 
die zowel decoratief als lekker zijn. 
Doorgaans zijn het geen bijzondere 
of exotische teelten, maar groenten 
of fruit die we al lang vergeten zijn. 



Eetbare bloemen 
Ze dienen niet om er een complete maaltijd mee te bereiden, maar ge-
bruik ze als smaakmakers of bordversiering. Pluk enkel de mooiste 
bloemen die volledig open staan. Hou je van kleur en geur op je bord, 
zaai dan in maart eenjarige bloemen (dat zijn soorten die in de winter 
vergaan) binnen in een bakje. Verplant ze ieder apart naar een groter 
potje zodra er vier blaadjes gegroeid zijn. Vanaf half mei mogen alle 
soorten buiten in de tuin geplant worden. Hou je niet van dat gedoe met 
voorzaaien? Je kan ook rechtstreeks buiten zaaien in een perkje vanaf 
april. Let wel op met hongerige slakken!

Zaaisuggestie: goudsbloem, afrikaantje, korenbloem, Oost-Indische kers, 
bieslook, salvia. Ook de bloemen van pompoenen en courgettes zijn eet-
baar of gebruik ze als schaaltje voor de dipsaus.

De composthoek is ideaal om een plek te geven aan vaste groenten zo-
als rabarber of aardpeer. Ook pompoenen kan je hier gerust hun gang 
laten gaan.

Er bestaan ook giftige bloemen, wees dus zeker van je stuk als je gaat 
plukken.

Nog een suggestie: noteer ze hier.

Bedekken met bosaardbeien
Een verloren plekje in de schaduw wordt eetbaar met bosaardbeien. Zet 
8 planten per m2 en onkruid heeft geen kans meer. De besjes zijn minus-
cuul maar zo krachtig van smaak. Bloeit van mei tot oktober met witte 
bloemen.

Look voor de zomerBBQ
Koop in oktober een bol plantlook en zet de dikste teentjes tussen no-
vember en januari in volle grond. Plant ze 15 cm uiteen en zo diep dat de 
punt net boven de grond steekt. Dek eventueel af met een vliesdoek zo-
dat de vogels niet gaan vliegen met de knoflookteentjes. Oogst vanaf juli.

Lekkere bomen
Is er plaats voor één enkele boom? Kies dan voor een vergeten vruch-
tensoort. Met kweepeer of mispel kies je voor een bescheiden boom-
vorm en een snelle opbrengst. Kook de vruchten in water en maak een 
aromatische jam met 500 g geleisuiker per liter uitgelekt sap. Klaar na 3 
minuten koken. Deze gelei vind je niet  in de supermarkt.


