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VOORWOORD

Dankjewel dat je samen met mij je eigen
(mini) moestuin wilt beginnen. Waarom ik dit
zo ontzettend mooi vind? Omdat de
moestuin de kern is van onze voeding. Het is
het begin en vanuit deze basis ontstaat zo
veel moois. Wanneer ik in de moestuin bezig
ben voel ik liefde, dankbaarheid,
verbondenheid, geaardheid, puurheid,
vervulling en blijheid. Het kind in me begint
te lachen en ik geniet ervan hoe alles groeit
en bloeit. Gevoelens waarvan ik hoop dat jij
ze ook mag ervaren tijdens het tuinieren, en
daarom deze inspiratiegids. 

In deze gids neem ik je mee in alle
verschillende moestuinopties die er zijn. In
het klein en in het groot. Zodat je kunt
beginnen op het niveau dat voor jou past. 

Ik wens je heel veel tuinierplezier toe en ben
benieuwd naar alles dat bij je mag gaan
groeien en bloeien. Intern én extern. Wie
weet raak je wel net zo verslaafd aan het
tuinieren als ik hihi. Laat je het me weten?

Veel liefs van mij,
Roos

Hoi lieve jij!
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IDEE 1 -  
BINNENSHUIS

Kiemgroenten. Koop een kweekschaaltje (bijvoorbeeld
deze), wat kiemzaden, vul met water tot aan het rooster
en zet op je aanrecht. Na een aantal dagen heb je dan
heerlijke, eigen verbouwde kiemgroenten - gezonde
bommetjes ook wel genoemd. BONUSTIP!
Broccolikiemen zijn extra goed voor je in de fase tussen
je menstruatie en eisprong in.
Kruiden. Koop één of meerdere mooie plantenbakken,
hang op in de keuken of zet op je aanrecht, en vul met
moestuingrond. Zaai de zaadjes, blijf voldoende water
geven et voila! Na een tijdje heb je een prachtige
kruidentuin gewoon binnenshuis in je keuken! Hoe
handig! Voor een hele zonnige keuken ga je het beste
voor rozemarijn, tijm, basilicum en oregano. Voor
minder zonnige keukens ga je beter voor munt,
citroenmelisse of bieslook.

Een tuin binnenshuis? In je keuken of op de vensterbank?
WAT? Yes. De allerkleinste tuin kun je ook gewoon
binnenshuis opzetten! Er zijn twee mogelijke manieren:

1.

2.

https://www.bolster.nl/kiemschaaltje/p595


IDEE 2 -
IN KLEINE BAKKEN 

EN POTTEN

In balkonbakken die je op kunt hangen, (terracotta) potjes,
een oude wc-pot of een autoband die je nog had liggen. Je
kunt het zo gek niet bedenken of je kunt er wel in
tuinieren. Koop of verzamel alle bakken en potten die je
maar vindt, vul met moestuingrond en zaai je zaadjes of
plant je plantjes.

Kun je alles kweken in bakken en potten? In principe wel,
maar het is wel belangrijk om ervoor te zorgen dat je pot
diep en groot genoeg is voor hetgeen je erin wilt zetten.
Hoe diep groeit de wortel dus en heeft deze genoeg
ruimte?

Slasoorten, kruiden, snijbiet, kleine eetbare bloemen zoals
viooltjes en paksoi lenen zich bijvoorbeeld allemaal goed
voor kleine potten. Paprika, balkontomaatjes, peultjes en
courgette hebben bijvoorbeeld iets grotere potten nodig.
Vind je het leuk om ook fruitbomen te hebben? Dan is de
grootste pot die je kan vinden het beste. Koop je een
fruitboom voor in pot koop dan wel een kleine variant die
speciaal hiervoor geschikt is. Bij diverse tuincentra kun je
bijvoorbeeld appelbomen, perenbomen, kersenbomen,
pruimenbomen, druivenstruiken & perzikbomen vinden
die allemaal goed in een pot kunnen groeien.



IDEE 3 -
VERTICAAL
TUINIEREN

I-de-aal voor als je weinig plaats hebt maar toch zo veel
mogelijk planten wilt kunnen plaatsen. In het tuincentrum
en online vind je diverse verticale bakken en zakken die je
kunt kopen, maar je kunt ook zelf iets maken. Spijker
bijvoorbeeld worteldoek in een pallet en maak zo een
verticale kruidentuin of aardbeientuin. Of koop een
ijzeren rek met tralies, hang die op en hang daar diverse
hangpotjes aan. Of zet gewoon een oude kast buiten met
daarin wat plantenbakken zoals ik hier op de foto rechts
gedaan heb. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is al
eens geprobeerd hihi. Heb je een plafond buiten
bijvoorbeeld als je in een appartementengebouw woont of
je een afdakje in je tuin hebt? Ook hier kun je vaak veel
plantenpotjes kwijt.

Meestal geldt wel dat je in verticale tuinen minder grote
potten kwijt kan, waardoor het het beste is hier plantjes in
te zetten die niet te diep de grond in groeien.



IDEE 4 -
IN OUDE

FRUITKISTEN

Houten fruitkisten - deze vind je vaak op Marktplaats,
maar ik bestel ze ook wel eens online bij de
Kistenkoning
Worteldoek - verkrijgbaar in elk tuincentrum of online
Kleine spijkertjes, een hamer en een schaar
Moestuingrond
En je plantjes of zaadjes natuurlijk ;-)

Een van mijn eigen favoriete manieren om te tuinieren.
Het is makkelijk, de kisten zijn redelijk diep dus je kunt er
echt heel veel soorten planten in kwijt, en je hebt binnen
een paar minuten een nieuwe bak bij gemaakt. 

Wat heb je nodig?



Zo maak je ze:

Stap 1 - Knip het worteldoek op maat. Dit hoeft niet super
nauwkeurig, maar hoe nauwkeuriger hoe minder
worteldoek je over houdt om andere bakken mee te
maken.

Stap 2 - Span het worteldoek in de kist en spijker  aan alle
randen vast.

Stap 3 - Knip overtollig worteldoek weg.

Stap 4 - Vul de bak met moestuingrond, meestal 40-60
liter afhankelijk van de grootte van je kist.

Stap 5 - Zaai je zaadjes of plant je plantjes, geef voldoende
water en heel veel liefde :-). 



IDEE 5 -
VIERKANTE
METERBAK

De afgelopen jaren worden ze steeds bekender dus
wellicht heb je er wel eens van gehoord - de vierkante
meterbak! Handig omdat je er veel verschillende
plantensoorten in kunt verbouwen, je de bak makkelijk
kunt plaatsen en de bakken vrij goedkoop beschikbaar zijn
(tussen de 10 en 20€ meestal afhankelijk van waar je hem
haalt). Minder handig vind ik persoonlijk dat de bakken in
de hoogte niet zo diep zijn waardoor je beperkter bent in
de groenten -en fruitsoorten die je kunt verbouwen & dat
de bak alsnog vrij veel ruimte inneemt omdat hij liggend
gewoon 1x1 meter is natuurlijk. 

Het hangt er maar net vanaf hoe je ruimte eruit ziet en wat
je graag wilt verbouwen natuurlijk! Mocht je een vierkante
meterbak willen plaatsen dan kun je deze halen bij de
Action of bij diverse tuincentra. Ook hier is het belangrijk
om worteldoek te spannen voordat je de moestuingrond
erin doet. 



OP JE BALKON

Woon je in een appartement en heb je een balkon? Dan zijn voorgenoemde ideeën het
handigste voor jou om te gebruiken. Hieronder vind je wat voorbeeldfoto's van hoe ik zelf
mijn balkon had ingericht toen ik nog in een appartement woonde. Je ziet hierbij een
creatieve mix van idee 1 t/m idee 5 - maak het hoe je het zelf mooi en handig vind!

Heb je een volledige tuin tot je beschikking? Dan kun je voorgenoemde ideeën uiteraard
ook gebruiken, maar dan zijn de ideeën die hierna nog komen ook nog interessant voor je.



IDEE 6 -
VERHOOGDE

MOESTUINBAKKEN

Persoonlijk mijn favoriete manier van tuinieren! Eerlijk is eerlijk. De bakken zijn niet
goedkoop en ook kost het wat werk om ze zelf te maken, maar als ze eenmaal staan
heb je minder last van ongedierte, diepe grond zodat je veel diverse planten kan
kweken, minder last van je rug omdat de bak hoger is én je weet precies wat voor
grond je in je bak hebt zitten zodat je veilig je eigen gekweekte groenten kunt eten.

Wil je een bak kopen? Mijn advies is om een keer te kijken op de website van VidaXL.
Daar zijn relatief goedkope bakken te vinden voor toch wat grotere afmetingen.

Wil je zelf een bak maken? Op deze website vind je een goede beschrijving van hoe je
dit kunt doen. Denk vooral goed na over welk hout je gaat gebruiken. Geïmpregneerd
hout blijft langer goed dan blank hout. Of misschien heb je net als ik wel een lieve
schoonvader die ze voor je wilt maken hihi.

Spijker wederom worteldoek in de bak en vul
met moestuingrond. Heb je echt hele hoge
bakken gekocht en wil je wat voordeliger uit
zijn? Je kunt de bodem van de bak ook vullen
met een mix van compost, afval uit je groene
bak, kokos vulmateriaal en oude kranten.
Daarbovenop maak je dan een laag van
minimaal 20 cm wel met je moestuingrond,
en voordat je planten dan de onderste laag
raken is deze dan al omgetoverd tot goede,
vruchtbare grond.

In deze bakken kun je vrijwel alles planten,
maar houd uiteraard wel nog steeds rekening
met de diepte van je bak en wat je neer wilt
zetten. Een gigantisch grote fruitboom is
bijvoorbeeld misschien nog niet zo'n goed
idee en voor asperges heb je ook een speciale,
extra hoge bak nodig.

Je kunt de bakken neerzetten op diverse
soorten ondergrond: op zand, op kiezels, of
op tegels. Dat maakt allemaal niet uit :-).

https://www.123sierbestrating.nl/blog/een-eigen-moestuinbak-maken/


IDEE 7 -
IN DE VOLLE GROND

De klassieke manier van tuinieren natuurlijk - het beeld dat iedereen meteen krijgt als
je het hebt over een moestuin. Er zitten wat mij betreft een aantal voor -en nadelen
aan waardoor ik uiteindelijk liever tuinier in verhoogde moestuinbakken, maar je
kunt dat het beste voor jezelf bepalen en natuurlijk is het ook afhankelijk van de
ruimte en plek die je hebt.

Een groot voordeel aan het tuinieren in volle grond is dat je natuurlijk al aarde hebt.
Je bespaart in het begin een hoop kosten omdat je niet allemaal zakken
moestuingrond hoeft te kopen. Daarnaast hoef je niet allemaal bakken te gaan maken,
dus vooral in het begin is tuinieren in de volle grond tijd -en geldbesparend.
Daarnaast kun je in de volle grond wel écht alles plaatsen dat je maar wilt, zolang je
grond maar rijk genoeg is.

Een van de nadelen aan het tuinieren in volle grond is dat wanneer je eetbare
producten wilt kweken, het eigenlijk het beste zou zijn om een bodemonderzoek te
laten doen. Je weet immers niet wat je voorgangers allemaal in de grond gespoten
hebben en sommige dingen daarvan wil je echt liever niet binnen krijgen via je
voeding. Een goed, grondig bodemonderzoek laten doen is duur - denk aan 1000 tot
3000€.

Een volgend nadeel vind ik dat je vaak meer
te maken krijgt met onkruid en ongedierte.
Dit is wel afhankelijk van waar je tuin staat.
In je achtertuin is dit vaak minder dan in een
open veld bijvoorbeeld.

En tenslotte moet je de grond wel nog
verrijken en kan het op lange termijn meer
rugklachten geven als je veel uren in de tuin
spendeert.

Wat voor sommige mensen wel weer een
voordeel is is dat ze zich meer verbonden
kunnen voelen met de aarde wanneer ze in
volle grond tuinieren. Voor mij persoonlijk
geldt dit niet - in moestuinbakken tuinieren
heeft voor mij hetzelfde effect als in volle
grond - maar het kan voor jou natuurlijk heel
goed anders zijn. 

TIP! Mocht je in de volle grond tuinieren dan
zou ik zeker eens onderzoek doen naar
permacultuur - vooral het gedeelte over
mulchen, bodemleven en wisselteelt is heel
interessant!



CREËER JE EIGEN
DROOM-MOESTUIN!

Combineer al het bovenstaande en maak je eigen mooie creatie die voor jou past! Wat mijn
droom-moestuin is momenteel? Ik ga hier in de achtertuin werken met verhoogde
moestuinbakken, houten fruitkisten, losse potten van diverse formaten én verticaal
tuinieren. Er komen wat priklichtjes langs de schuttingen gehangen en van pallets gaan we
een tuinbank in elkaar zetten. Naast het zitgedeelte zal ik elke centimeter groene oase
maken hihi (ik kan het immers niet laten), en binnen zal ik ook nog wat kruiden en
kiemgroenten houden. Het is een proces van meerdere jaren en zal altijd in ontwikkeling
zijn, maar ik neem jullie natuurlijk graag mee in de vordering ervan!

TIP! Zaai naast groenten en fruit ook altijd bloemen waar de bijen blij van worden. Dat is
goed voor de aarde én goed voor je tuin. Sommige blije bijenbloemen zijn eetbaar, anderen
niet, dus kies wat voor jou het fijnste is. Een insectenhotel kan ook nog een leuk extra idee
zijn.



WELKE
MOESTUINGROND

GEBRUIK JE?

Hoe rijker je grond, hoe meer je kunt oogsten. Dus je wilt
natuurlijk goede grond in je moestuin hebben liggen! Ik
kies zelf altijd voor biologische moestuingrond van het
tuincentrum, óf voor de Makkelijke Moestuin Mix van
Jelle. Beiden zijn superfijn voor je plantjes. Het is even een
investering (vooral als je veel bakken wilt plaatsen), maar
vergeet niet dat het eenmalig is wanneer je de grond goed
genoeg onderhoud. 

Hoe je dat doet? Door hem regelmatig te verrijken met
compost en biologische voeding, maar óók door genoeg
bodemleven in je bakken te creëeren zodat je grond
luchtig blijft. Verderop vertel ik je hoe je dat doet.



MAAK EEN PLANNING

Het is fijn om voordat je begint een planning te maken van de bakken die je hebt
en wat je in welke bak neer wilt gaan zetten. Zet altijd de hoge planten achteraan en
de lagere planten vooraan zodat alles voldoende licht krijgt straks. Gebruik je je
grond al niet meer voor het eerste jaar? Plaats liever planten van een andere
familie in de bak zodat de grond de tijd heeft in voedingsstoffen weer bij te komen
van vorig jaar.

Schrijf ook op wanneer je wat wilt gaan (voor)zaaien, zodat je straks wel alles neer
kunt zetten wat je graag wilt kweken. Het is handig om eenzelfde gewas meerdere
keren te plaatsen, zodat je de hele zomer beetjes kunt oogsten en niet in één week
een gigantische voorraad moet eten en daarna niets meer hebt.

TIP! De gratis app van Makkelijke Moestuin is heel handig om je planning in te
maken. Je kunt misschien niet al je bakken exact uittekenen hoe je het hebt, maar
je ziet wel wanneer je wat precies kunt zaaien en wat daarna de vervolgstappen zijn.

TIP 2! Interessant om je eens in te verdiepen is het concept van wisselteelt. Niet
alles hoeft in rijtjes want het ene gewas heeft wortels die diep de grond in gaan en
het andere gewas heeft wortels die juist breed groeien. Dat kun je combineren dus
om je ruimte nog optimaler te benutten :-). 



VOORZAAIEN

Sommige planten kun je beter binnen voorzaaien, voordat
je ze naar buiten plaatst. Hieronder vallen vooral de
tomaten, paprika's, rode pepers, pompoenen en
courgettes. Deze planten groeien pas goed wanneer het
warm genoeg is, maar je wilt ze ook nog genoeg tijd geven
om vruchten te maken en te rijpen. Gezien de seizoenen
waar we in Nederland mee kampen kun je deze soorten
dus beter binnen voorzaaien.

Hoe doe je dat het beste?
Stap 1 - Mix 50% moestuingrond met 50% vermiculiet voor
de luchtigheid.

Stap 2 - Verdeel de mix in potjes waar drainage gaten in
zitten en zaai je zaadjes. Label de potjes zodat je weet wat
waar in zit. Zet op een lichte plek waar het goed warm is,
bijvoorbeeld op je vensterbank. Geef dagelijks water.

Stap 3 - Beginnen je zaadjes te ontkiemen? Zet ze op een
iets koudere plek in het huis (rond de 15 graden) waar nog
wel veel licht is. Bijvoorbeeld op een slaapkamer of zolder
die weinig wordt gebruikt. Draai de potjes regelmatig. Zo
krijgen ze sterkere stengels.

Stap 4 - Zijn je plantjes minimaal 10 cm hoog en is het
buiten al warm genoeg? (boven de 15 graden) Je kunt de
plantjes uitharden door ze 6 dagen achtereen telkens een
uur langer buiten te zetten en weer binnen te halen. Op
dag 7 kun je de plantjes in je moestuin zetten.



BODEMLEVEN

Koop compostwormen (GEEN regenwormen) en verdeel ze over je grond. Dit kan in
volle grond, in moestuinbakken, in houten fruitkisten én in bloempotten - ik zou het
alleen niet binnenshuis in je keuken doen. Goede compostwormen koop je gewoon
online, bijvoorbeeld hier.  De postbode moest eens weten wat hij bij zich had haha.
Plaats jaarlijks voldoende mulch over je bedden of moestuinbakken - (het liefst
zelfgemaakte) compost als basis en daarnaast kun je dat aanvullen met plantenresten,
bladeren of oud papier.

BWEGH.. Een worm?! Nee hoor! Dit beestje is hartstikke ingenieus en kan je samen met
andere kleine beestjes echt geweldig goed helpen om het bodemleven in je moestuin
goed te houden. Zowel in de volle grond als in je moestuinbakken, houten fruitkisten óf
zelf bloempotten. Hoe dat werkt? Ik leg het je uit!

De meeste mensen die een moestuin hebben zijn gewend om elk jaar hun tuin om te
spitten. De eerste ik weet niet hoeveel centimeter wordt opgetild en omgegooid om de
grond luchtig te maken, maar tijdens dit proces gaan er ook een heleboel fijne micro-
organismen dood en dat is echt ontzettend zonde.

Wanneer de micro-organismen en wormen het in je bak namelijk naar hun zin hebben,
zich voortplanten en er volop nieuw leven ontstaat, worden er gigantisch veel
wandelgangen in je grond gecreëerd en dat betekent luchtige aarde vanuit de natuur!
Zomaar - als cadeautje omdat je zo goed voor je micro-organismen zorgt! Denk maar
eens aan de natuur - de aarde onder een dak bladeren is vaak hartstikke luchtig en
gezond. Dat komt niet omdat er iemand heeft staan schoffelen, dat komt omdat het
bodemleven hier ontzettend gezond is ;-). Beter voor de natuur dus én minder uren hard
werk ook nog. 

Maar hoe houd je dat bodemleven gezond?
1.

2.

That's it. Simpel toch? Houd er wel rekening mee dat als je altijd gespit hebt het wel weer
een aantal jaren hersteltijd kost voordat je bodemleven weer gezond is. De natuur heeft
immers zijn eigen tempo ;-). Mocht je trouwens in volle grond tuinieren - op termijn
helpt mulchen óók tegen onkruidverspreiding.

https://wormenkwekerijwasse.nl/product/compostwormen-mix/
https://wormenkwekerijwasse.nl/product/compostwormen-mix/


GENIET VAN JE PRACHTIGE
MOESTUIN! DANKJEWEL DAT IK JE
MOCHT HELPEN BIJ HET CREEËREN

ERVAN. TOT SNEL!

IN LIEFDE ALTIJD,
ROOS


