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Welkom bij de online moestuincursus van Ouders van Nature.

Elke moestuin begint met een teeltplan.

Daarbij let je op:

De ruimte: krijgt de plant voldoen ruimte, zonlicht en voeding om te groeien? Stop ik de 
zaadjes met de juiste afstand in de grond?

De tijd: Stop ik de zaadjes op het juiste moment in de grond? Elke plant heeft zijn eigen plant-
en zaaiperiode. Sommige planten kunnen bijvoorbeeld helemaal niet tegen de vorst, zoals 
tomaat. Koolsoorten kunnen daarentegen wel tegen vorst. 

De ene plant groeit snel, de andere langzaam. Die moet je dus de tijd geven en daarom vroeg 
zaaien. Je moet plannen in ruimte en in tijd.

Het teeltplan bestaat daarom uit een plattegrond en een zaai- en oogstkalender. 
Van alle planten die je wilt in de moestuin bestaat een zaai- en oogstkalender. Wij gaan uit 
van een vast aantal soorten om het behapbaar te houden. We kozen voor soorten die 
gemakkelijk te telen zijn en meestal door kinderen gewaardeerd. Zoals aardbeien. Van juni 
tot november kun je daarvan de vruchten plukken. Dat is leuk werken in de moestuin!

Biologisch moestuinieren

We kozen voor een kleine tuin met zes vakken van een vierkante meter. We doen hierbij aan 
wisselteelt om ziektes en plagen tegen te gaan. We willen immers geen chemische 
bestrijdingsmiddelen gebruiken. Door de plant steeds te verhuizen, weten de ziektekiemen 
even niet meer waar de plant waarvoor hij komt is en dat vertraagt de besmetting. Schade 
aan de oogst blijft hierdoor beperkt.

Teeltwisseling doen we ook vanwege het verschil in behoefte aan voedingsstoffen van de 
verschillende planten. Je kunt elk vak apart bemesten en een plant die voedingstoffen afgeeft 
laten volgen door een plant die juist voedingsstoffen in de bodem achterlaat. Zoals 
peulgewassen, in ons geval de sperziebonen.

In de cursus vertellen we je hoe je schadelijke dieren en schimmels op afstand houdt.
In de plattegrond hieronder zijn de bruine stroken de paden. Maïs wisselen we niet. het is 
een plant die niet veel vraagt en niet heel vatbaar is voor ziekten.
De aardbeien wisselen we eens in de paar jaar.

Voor dit jaar kun je uitgaan van onderstaande plattegrond.
De zaai- en oogstkalender ontvang je voor de overzichtelijkheid in een aparte pdf.





Maten en vakken

We gaan uit van vakken van een meter bij een meter. De bloemperken lopen langszij en zijn dus zoals je 

ziet ruim een drie meter lang. De breedte is afhankelijk van hoeveel ruimte je hebt. Overigens kun je ook 

de vakken kleiner maken. Je moet dan bij het zaaien de hoeveelheden en afstanden die wij je geven dan 

wel omrekenen naar de verhouding in relatie tot jouw vakken. In deze plattegrond staat ook maïs, op het 

noorden als dat bij jou mogelijk is.

Na de teelt van bieten komt in hetzelfde bed winterpostelein. Deze is niet afgebeeld op deze plattegrond. 

Verder vertellen we hoe je ook zwarte bessen in je kunt kunt plaatsen. Zwarte bessen (op de plattegrond 

rechtsonder) zijn geliefd bij kinderen. De bruine langwerpige vlakken zijn de paadjes. In de cursus vertellen 

we je hoe je deze maakt.

Plant een bessenstruik voor je kind

Let op de pijlen. Dit is de richting die de gewassen opdraaien het volgende jaar. We gaan uit van 5 jarige 

wisselteelt. Dat betekent dat de gewassen elkaar opvolgen in een volgorde die gunstig is voor de groei. De 

bessenstruik blijft staan, dat kan wel 30 jaar als je wilt. Hoe ouder, hoe meer vruchten deze draagt. Erg 

leuk is als je een struik plant bij een geboorte die met je kind meegroeit. Je kind kan later letterlijk de 

vruchten plukken! De maïs doet niet mee aan de 'beddendans'.

Complete moestuincursus

Deze plattegrond en de zaai- en oogstkalender, die je zoals gezegd in een aparte pdf ontvangt, geven je 

een idee van de omvang en de inhoud van onze moestuin. Als je ons teeltplan hanteert, teel je met ons 

mee. Je kunt altijd vragen stellen in de Facebookgroep van Ouders van Nature. We zullen met de wekelijke 

teeltadviezen die je ontvangt wanneer je je opgeeft voor de cursus, inspelen op de weersomstandigheden 

van dat moment.

Behalve teeltadvies ontvang je tijdens de cursus informatie over planten en dieren in je tuin, activiteiten 

voor kinderen en recepten. Een complete moestuincursus dus!

Het lijkt ons heel gezellig als je met ons meeteelt. Dus geef je op en pluk de vruchten!

 

Hartelijke groet, Chantal

Moestuinieren, leuk :-)

Ik wil meer informatie!

http://oudersvannature.nl/product/online-moestuincursus/

