
Je eigen moestuin
aanleggen

Stappenplan moestuin
aanleggen

Kies de juiste plek 

Gereedschap & materialen

(      )  De meeste gewassen hebben 4 tot 8 uur zon per dag nodig

(      ) Voor het aanleggen van je moestuin heb je de volgende materialen nodig

Ook de warmte die de zon meebrengt is belangrijk maar
zorg er dan wel voor dat je een plek kiest waar een briesje
kan waaien zodat het niet te warm wordt.

Spade & handschepje
Schoffel
Onkruidsteker
(Hand)hark
Tuinhandschoenen
Snoeischaar
Gieter
Worteldoek

Ga je zelf een moestuin
aanleggen? Gebruik de
onderstaande handleiding. Bekijk
ook onze checklist en
materialen. 

Succes!
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Moestuinplan & gewassen kiezen

(      )  Het moestuinplan

Wanneer je heb opgemeten waar je de moestuin wilt aanleggen en hoe
groot deze gaat worden, kun je beginnen met het maken van een
moestuinplan. We hebben deze handige tool voor je gevonden! 

De moestuinplanner bekijken
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Planten inzetten 4

Tips

Wanneer voorzaaien? Wel of geen worteldoek? Cacaosnippers

(      )  Gewassen kiezen

Voorzaaien is aan te raden
wanneer je planten buiten het
seizoen wilt kweken,
bijvoorbeeld zomerfruit in de
winter.

Over de zin van het gebruik
van worteldoek lopen de
meningen behoorlijk
uiteen. Lees er alles over
op Vendrig Packaging.

In plaats van houtvezels kun
je ook cacaosnippers
gebruiken om de grond rul te
maken en verzakkingen te
voorkomen.

Nu wordt het aanleggen van je moestuin pas echt leuk! Welke groente- en
fruitsoorten wil jij in je tuin? Hou rekening met het volgende:

De grootte van het gewas en de vrucht. Een pompoen neemt meer plek in
dan een aardbeienplantje
Kijk naar de bodemsoort in je tuin en kies gewassen die daarbij passen
Ga op zoek naar gewassen die elkaar versterken, bijvoorbeeld doordat ze
plantenziekten voorkomen of niet dezelfde voedingsstoffen uit de bodem
halen
De tijd van het jaar. Jonge plantjes zijn kwetsbaar en sterven snel af wanneer
je ze in het verkeerde seizoen plant. 

*

Inzaaien. De zaden worden direct in de grond ingebracht en ontkiemen daar
Voorzaaien. Je kweekt plantjes binnen op en wanneer ze sterk genoeg zijn
zet je ze in de moestuin
Planten. Veel planten koop je gewoon bij het tuincentrum. Dit wordt gedaan
bij planten die er lang over doen om te ontkiemen

Bodemverzorging5

(      )  Planten inzetten kan op drie manieren

Gebruik bij een moestuinbak altijd worteldoek op de bodem om onkruid van
onderaf te weren
Een PH-waarde tussen de 6 en 7 is prima voor de meeste gewassen
Stel de bodem samen uit een combinatie van:

Compost
(Planten-
voeding)

Vermiculiet
(vasthouden

water  & lucht)

Houtvezels
(Voorkomt

verzakkingen)

https://vendrigpackaging.com/hulpmaterialen-voor-haardhout/1045-set-met-veiligheidsbril-en-werkhandschoenen.html
https://vendrigpackaging.com/386-worteldoek
https://www.moestuinplanner.nl/moestuin-planner/
https://vendrigpackaging.com/505-worteldoek-moestuin
https://vendrigpackaging.com/worteldoek/1006-anti-worteldoek-5-20-m.html

