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Zin in
meer tuin?
Op www.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.

Het onderhoud

Aroma aan
de achterdeur

Je eigen
kruidentuin
ontwerp
In elke tuin is er wel plaats
voor keukenkruiden. Kies
soorten waar je gul gebruik
van wil maken. Zet ze zo dicht
mogelijk bij de achterdeur.
Start klein en breid uit.

Bonenkruid

Een kruidentuin vraagt weinig onderhoud. Het zijn immers allemaal planten die tegen
een stootje kunnen. De meeste planten zijn goed bestand tegen de droogte. Enkel in hele
droge zomers of bij het begin van het groeiseizoen kan het nodig zijn om de planten extra
water te geven.
Strooi regelmatig een laagje compost van 2 tot 3 cm tussen de kruiden, dit vult aan wat de
planten aan de grond onttrokken hebben. Te veel voeding laat de planten te snel groeien,
waardoor het aroma verloren gaat.
Het grootste onderhoud bestaat uit het knippen van de planten om de groei te stimuleren
en om jezelf te voorzien van de nodige bladeren of bloemen voor een thee of een andere
toepassing.
Gebruik nooit chemische bestrijdingsmiddelen op kruiden, want dan kan je ze niet meer
veilig consumeren.

Citroentijm

Een goed doorlatende grond
en minstens 6 uur zonlicht
is al wat kruiden nodig hebben

Kies een locatie

Een voorbeeld inspireert

Kweek je kruiden zo dicht mogelijk bij de keuken. Wanneer je kookt, zou het plukken van
verse kruiden even vlot moeten verlopen als een graai in het specerijenkastje. Om de
gepaste plaats voor je kruiden te vinden, stap je via de achterdeur naar buiten en zoek je
(in een straal van 20 voetstappen) het plekje waar minstens een halve dag de zon schijnt.
Bedenk dat het ook kan regenen als je een snelle keukenoogst wil doen: een kruidencollectie langs een pad of stapstenen is ideaal. Verkies een goede locatie boven een betere
grond. Een zand- of een kleigrond is te verbeteren met compost. Op te natte grond kan
je werken met een verhoogd bed of in potten en bakken.

Deze compacte kruidentuin (90 x 120 cm) biedt gemakkelijk toegang tot alle planten.
Groepeer de kruiden volgens hun behoefte aan zon en water.
Door de hoogste planten in het midden te zetten, is er langs de randen veel plaats voor
een collectie kleinere kruiden. Benut de bladvorm en -kleur om de soorten te schikken
tot een leuke compositie. Om het geheel een meer informele uitstraling te geven, plant
je er enkele bloeiende, vaste planten of eenjarigen tussen.
Wordt dit je eerste kruidentuin? Start klein met enkele soorten en breid uit met kruiden
in potten en bakken tot je fijnproevers-kruidentuin een feit is.

Een tuin of een bed?
Nog nooit een kruidentuin gehad? Begin klein en hou het simpel. Plant of zaai enkel
de kruiden die je kent en wil gebruiken. Kies soorten voor de keuken, voor medicinaal
gebruik of gewoon omdat je ze leuk vindt en wilt uitproberen. Koop een plantje van elke
soort en ontdek of je er meer van wil hebben volgend seizoen. Sommige kruiden kan je
immers makkelijk zelf zaaien of vermeerderen. Kruiden hoeven niet in een aparte tuin,
ze zijn ook makkelijk te integreren in de rest van de tuin. Doorlevende soorten krijgen
een vaste stek in de tuin (bijvoorbeeld lavas, tijm, salie). Andere kruiden teel je beter op
een apart bedje waarop je zaait en oogst omdat ze meermaals per jaar gezaaid worden
(koriander of peterselie) of omdat ze omvangrijk uitgroeien (zoals venkel).

Zaaien van kruiden

Een compacte kruidentuin
Dille

Tijm

Citroentijm

Rozemarijn
Basilicum
Platte
peterselie

Goedkoop en eenvoudig. Begin april kan je zaaien in potjes. Kies dan voor kwaliteitsvolle
zaaigrond. Wil je meteen in volle grond zaaien, controleer dan wat het beste moment is
voor het kruid. Sommige kruiden (zoals koriander) kan je regelmatig zaaien (bijvoorbeeld
om de maand). Zo heb je altijd een royale voorraad klaar staan.
Je kan zaaizaad kopen of zelf winnen. In dat laatste geval moet je opletten omdat sommige
kruiden onderling kruisen (dille en venkel bijvoorbeeld). Dat levert zaailingen op die niet zijn
zoals de moederplant. Oogst de zaden op een droge dag en bewaar ze in een papieren zak.

Munt in pot

Oregano

Salie

Eenjarige kruiden zaaien is dankbaar, enkele weken later kan je al een eerste oogst
doen. Doorlevende kruiden (zoals tijm) kan je ook zaaien, maar dan duurt het wel enkele
seizoen vooraleer je kan plukken.

Kruiden scheuren

Dragon

Doorlevende kruiden moeten na enkele jaren gedeeld worden om ze niet te groot te
laten worden. Het is een verjongingskuur waar de plant nood aan heeft. Graaf de kluit
voorzichtig op, verdeel in stukken en herplant de buitenste jonge delen in de grond of in
een pot. Geef water om de wortels goed in contact te brengen met de grond. Oregano
vermeerder je zo. Scheuren doe je in de herfst of de vroege lente, dan verstoor je de groei
van de kruiden minimaal.

Nog een suggestie: noteer het hier.
Koriander

Bieslook

Gekrulde
peterselie

Marjolein
Koriander

