MOESTUINIEREN
VOOR BEGINNERS

Geen groene vingers en twee linkerhanden? Met deze 11 tips
van Moesmeisje wordt een moestuintje beginnen een eitje.
TEKST MOESMEISJE (KIM NELISSEN) | BEELD THOMAS DUIKER VAN DYVMEDIA (PORTRET KIM), SHUTTERSTOCK

Wie is
Moesmeisje?

Moesmeisje, oftewel
Kim Nelissen, is een
enthousiaste moestuinierder uit Utrecht.
Ze heeft een moestuin
in potten in haar kleine stadstuin en
6 m² grond in een buurttuin. Toch
verbouwt ze meer dan 25 verschillende groenten, fruit en kruiden. Kim
wil laten zien dat je helemaal geen
enorme lap grond nodig hebt om
uit je eigen tuin te eten. Ze deelt tips
en ervaringen op Moesmeisje.nl,
op YouTube en Instagram.
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GOEDE GROND
Wil je moestuinieren, dan moet je natuurlijk grond hebben. Die
kan in je eigen tuin liggen, maar ook in een buurt- of volkstuin.
Geen grondbezitter? Potten of (vierkantemeter)bakken werken ook
prima. Zet ze wel neer op een plek met voldoende zon. Groenten en
fruit, zoals tomaten, pepers, paprika, komkommers en aardbeien
hebben zo’n zes uur zon per dag nodig. Bladgroenten als spinazie,
sla en snijbiet zijn met wat meer schaduw ook tevreden.
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COMPOST OF MEST?
Om goed te groeien hebben groenten, fruit en kruiden genoeg
voeding nodig. Heb je een lapje grond? Gebruik dan compost. Je kunt
dat in het voorjaar soms gratis afhalen bij de gemeente, kopen in een
tuincentrum of zelf maken van je gft-afval. Voor potten en bakken
kun je potgrond gebruiken of nog beter: een speciale moestuinmix.
Mest is ook handig om in te slaan: je hebt zowel korrels als vloeibare
voeding voor moestuingroenten. Voor je lapje grond kun je soms
gratis paardenmest krijgen bij maneges.

LIFESTYLE

60% van de
Nederlanders eet liever
groente en fruit uit eigen tuin
dan uit de winkel

3

MOESTUINPLAN MAKEN
Voordat je begint, is het slim om een moestuinplan te maken.
Daarin schrijf je wat je gaat verbouwen en wanneer je alles zaait,
uitplant en oogst. Zoek ook uit welke groenten je beter wel of
juist niet naast elkaar kunt zetten (google op ‘combinatieteelt’).
Als je in potten teelt, hoef je daar geen rekening mee te houden.
Denk ook aan wat (eetbare) bloemen voor bijen en vlinders. Op
Moesmeisje.nl leer je zelf stap voor stap een moestuinplan maken
en kun je gratis een voorbeeldmoestuinplattegrond downloaden.
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ZADEN KOPEN
In tuincentra kun je allerlei soorten zaden kopen. Ook biologische. Online zijn er een paar fijne en betrouwbare zaadhandels:
De Bolster (alleen biologische zaden), Zaadhandel van der Wal
(biologisch en gewoon) en Vreekens (biologisch en gewoon).
Tip: als je eenmaal een moestuin hebt, kun je ook je eigen zaden
oogsten en bewaren. Scheelt weer geld. Zaden ruilen is ook
leuk. Bijvoorbeeld met andere moestuinierders in de buurttuin,
op Facebookgroepen of op Instagram.
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VOORZAAIEN EN DIRECT ZAAIEN
Sommige groenten kun je direct in de grond zaaien. Denk aan
wortels, radijsjes, spinazie, bietjes, winterpostelein, paksoi en rucola.
Omdat groenten als peper, paprika, tomaat, courgette en komkommer
veel warmte nodig hebben, zaai je ze binnen voor in potjes of bakjes.
Vanaf half mei kunnen ze dan naar buiten. Andere groenten die ik
voorzaai, zijn kolen als spruitjes, palmkool en boerenkool, maar
ook sperziebonen, sugarsnaps en tuinbonen: vogels en muizen zijn
namelijk dol op de zaden.
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GROENTEN VOOR GROENTJES EN GEVORDERDEN
Er zijn groenten die bijna niet kunnen ‘mislukken’ (of je moet
het echt heel bont maken). Ben je een beginneling? Dan zijn sla
(rucola, veldsla, pluksla), snijbiet, tuinbonen, sugarsnaps en
aardbeien goede keuzes. Vind je het leuk om je wat meer in het
moestuinieren te verdiepen? Dan kun je uitbreiden naar bijvoorbeeld courgette, tomaten, pepers, knoflook en frambozen. Maar
voor alles geldt: je moet er natuurlijk wel een beetje voor zorgen.
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SLIMME KEUZES BIJ WEINIG RUIMTE
Heb je weinig ruimte, dan is het een kwestie van slim moestuinieren. Je kunt kiezen voor groenten die je dicht op elkaar kunt
zaaien, zoals wortels, radijsjes en lente-ui. Ook de hoogte ingaan is
slim. Doperwten en sugarsnaps zijn klimmers en nemen alleen in de
hoogte ruimte in beslag. En dan heb je nog groenten die aangroeien
nadat je ze afknipt: pluksla, raapsteel, snijbiet (laat het hart intact)
en winterpostelein.
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POTTEN, BAKKEN OF EMMERS?
Wil je moestuinieren in potten en bakken? Dan is er meer
mogelijk dan je denkt. Deze groenten, kruiden en fruitsoorten doen
het prima in pot of bak: pepers, paprika, tomaten, peterselie, munt,
oregano, selderij en aardbeien. Aardappels doen het wonderbaarlijk
goed in emmers (je hebt zelfs speciale aardappelemmers). Sla is
eigenlijk overal tevreden. Let op: in potten en bakken droogt je
grond eerder uit. Je moet dus vaker water geven. »
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HOUD JE GROENTEN IN DE GATEN
Wat je zaait, zul je oogsten. Een leuke uitspraak, maar bij een
moestuin is er wel meer nodig dan alleen zaaien. Je moet je groenten
water en voeding geven (vooral kolen, maar ook tomaat, courgette,
peper en snijbiet houden wel van een extraatje). Af en toe onkruid
wieden is ook handig. En natuurlijk op tijd oogsten. Je zult er dus tijd
in moeten steken. Hoeveel tijd, hangt helemaal af van de grootte van
je moestuin en de groenten die je verbouwt. In het hoogseizoen
(van mei tot en met augustus) en zeker bij langdurige droogte is het
handig als je twee tot drie keer per week even een kijkje neemt.
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TEGENSLAGEN
Moestuinieren is net als het echte leven: ook in de moestuin
krijg je te maken met tegenslagen. Denk aan: slakken die je verse
zaailingen verorberen, te veel regen of juist een kurkdroge periode.
En soms weigeren zaden simpelweg om op te komen. Vaak lukt het
de tweede keer wel of blijken je zaden gewoon te oud te zijn. En tja,
soms vergeet je op tijd te oogsten, geef je te weinig of juist te veel
voeding. Hoort er allemaal bij. Laat je dus niet ontmoedigen. Van
fouten leer je alleen maar.
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GROEIEN OP DE VENSTERBANK
Is een moestuin jou iets te veel gedoe? Dan kun je ook gewoon
binnen op de vensterbank wat groenten laten groeien. Wat dacht
je van kruiden als basilicum, peterselie en bieslook? Pluksla is ook
een leuke optie, net zoals pepers (kijk wel uit voor spint). Voor de
echte luieriken zijn er de kiem/spruitgroenten, zoals tuinkers,
alfalfa en taugé. Die teel je in een kiemschaaltje met wat water
en zijn binnen een week te oogsten. Makkelijker kan niet. •

Moestuinieren ouderwets?
Echt niet! Ook maar 10%
van de Nederlanders is
het hiermee eens
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MEER LEZEN
MOOIEMOESTUIN.NL
Voor als je al een stapje verder
bent in het moestuinieren.
Boordevol informatie, zoals de
zaai-, plant-, en oogsttijden van
alle groenten.
VAN ZAAIEN TOT OOGSTEN,
HANS VAN EEKELEN
Een handzaam boekje met
alle informatie per groente
(zaaien, uitplanten, oogsten
en combinatieteelt).
INSTAGRAM-ACCOUNTS
@_Floorkorte
(grotere stadsmoestuin)
@Moestuinkriebels
(groot stuk grond buiten de stad)
@thefrenchiegardener
(balkonmoestuin).
MAKKELIJKE MOESTUIN APP
Voor als je een vierkantemetertuin
wilt beginnen.

HET LIEFST KWEKEN WE ZELF
AARDBEIEN (60%), KRUIDEN (50%)
EN TOMATEN (43%)
(BRON: ONDERZOEK VAN TUINSPECIALIST BAKKER IN ZEVENTIEN EUROPESE LANDEN)
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