
HOOFDSTUK 7

Groenten, fruit, zaden

Inleiding
Met behulp van de aanwijzingen in vorige hoofdstukken is de tuin goed-ontsloten.
De bedden hebben afmctingen zoals aangegevcn in hoofdstuk 6.
Voor de normale groente- en fruitteelt moet de grondbehandeling en -verbetering
worden uitgevoerd overeenkomsrig de aanwijzingen zoals die in veel literatuur
voor deze teelten n'ordt vermeld; zie hiervoor de literatuurlijst. In het algemeen
kan wel gezegd worden dat dc groente- en vooral de fruitteelt gebaat is bij een re-
delijk vruchtbarc grond die ook een goede waterhuishouding heeft.

Groenteteelt
Groenteteelt is voor beddcn in de volle grond geheel te vergelijken met de normale
groenteteelt. U moet wel de rijafstand aanpasscn aan de werkbreedte van de diverse
gereedschappen als schoffel en hark.
Als het oogsten van groenten als bijvoorbeeld wortelen of bieten u problemen
oplevert kunt u vanuit de rolstoel eventueel werken met een drietand kultiveervork
met halflange steel. Peulen of stokbonen zijn veel gemakkelijker re oogsren. Ga dus
voor u zelf na 'wat u wel of niet kunt en richt daar de groentetuin op in. De gewas-
sen die niet geoogst kunnen worden uit een bed op maaiveldhoogte, kunnen veelal
wel geoogst worden uit een verhoogd bed van 60 cm. Houdt wel de diepte van de
grondlaag goed in het oog. Bijvoorbeeld worrelen, prei, bieten en schorseneren
hebben zeker 4A cm grond nodig om een goed gewas re geven. Voor diverse blad-
groenten is minder grond nodig, terwijl deze gewassen op een verhoogd bed zeer
goed hanteerb aar zljn.
Het verdient wel de voorkeur om snel groeiende gewassen op een verhoogd bed te
telen. Gewassen als sla, radijs, raapstelen en spinazie groeien vlug en geven dus snel
een oogstbaar gewas. op die manier zijn meer oogsren in één seizoen haalbaar en
wordt iets van de extra investering voor de verhoogde bedden terug verdiend.
Ook in potten en bakken kan op een heel goede manier groenre gereeld worden.
Veel kruiden kunnen in een flinke maar bloempot groeien, zelfs in de keuken. To-
maten groeien hcel goed en leveren een goede oogsr in een wat diepere bloembak
van + 40 cm. Ook komkommers en augurken kunnen zo geteeld worden. De mo-
gelijkheden op dit gebied zijn groter dan over het algemeeh wordt aangenomenlzie
de diverse djdschriften en prijslijsten.
Het zelf winnen van zaad levert in het algemeen alleen maar moeilijkheden op;
koop altijd zaadin de tuinwinkel.
Van de diverse groenten zijn vele rassen op de markt. Van sommige rassen is de
teelt aan een bepaalde periode gebonden; zo zijn er zomersla rassen en wintersla
rassen. Er zijn kastomaten voor de winter en tomaten voor de buitenteelt in de zo-
mer. \x/elk ras gekozen moer worden is mede afhankelijk van eigen ervaring en
eventuele hulp van bijvoorbeeld een lid van een ruinvereniging of van een ervaren
volkstuinder. voor beginners geldt altijd: laat u raden door een meer ervaren ruin-
der uit uw omgeving.
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Rekreatievê en stêdebouwkundige voorzieningen
tuinieren: aanleg borders in vo11e grond
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Fruitteelt
Iemand, die aangepast wil tuinieren, zal zich moeren beperken tot de teelt van klein
fruit. Hierbij horen gcwasscn als rode-, zwarre-, -itte- er-r kruisbes, framboos,
braa.m, japanse wijnbes en natuurlijk aardbci.
Aardbeien kunncn op verschillende manieren worden geteeld. In de volle grond
komen aardbeien zcer veel voor. De bereikbaarheicl kan een probleem zr1n. Daar-
om is het soms berer aardbeien op een verhoogd bed te telen. Verder kunnen aard-
beien heel goed in poten en bakkcn geteeld worden. vaak zelfs beter dan in de
volle grond omdat ze minder last hebben van smeul (schimmelziekte). Er zijn ook
speciale aardbcienkorven. onder de merknaam ,,Hago" is er een driehoekige, open
aardbeienkorf van draadwerk van 68 cm hoogte, 

"r-r 
*.t een dwarsdoorsnede van

39 cm waarin een polyethileen zak hangt met aarde gevuld. In deze korf kunnen 40
tot 45 aardbeienplanten op hoogte groeien. Uiteraard kan de korf ook voor andere
plantjes gebruikt worden. De importeur van deze korf is Themans B.V. te zut-
phen. Deze firma importeert ta1 van soorten geplastificeerd staaldraad rekwerken
voor klimplanten en planren die geleid moeren worden.

Bramen en frambozen worden aan draden geteeld. Dc laatste kunnen door iedere
liefhebber geteeld worden. De palen om de draden re bevestigen zijn bovengronds
ongeveer één meter.hoog. Bovenlangs wordt een stevige, liefst roestvrije draad ge-
spannen; eenzelfdc draad op + 5O cm boven de grond.
Niet aanbinden levert een zeer wilde boel op, die veel extra moeite meebrengt. Ge-
bruik bij bramen doornloze sooÍren en denk aan de sroorrand russen pad en aarde
waarin de bramen of frambozen groeien.
De.vrucht van deJapanse wijnbes lijkt op die van de framboos doch is slechts ge-
schikt voor directe consumptie. De struik vormt scheuten van2à 3 meter, die ook
aangebondcn worden. Het is het beste deze soorr op een warm en beschut plekje te
planten. De rode-, zwarte-, wirte- en kruisbesstruiken zijn verkrijgbaar op sram
waardoor de hele struik als het ware omhoog gebracht wordt. De ,r.,r.hten ko-.n
hierdoor onder handbereik en zijn zo gemakkelijk te plukken.

Groot fruit
Hiervoor hebben wij al gczegd dat klein fruit de meeste mogelijkheden biedt voor
teelt op aangepasre wijze. Dit houdt niet in dat groot fruii gcen mogelijkheden
heeft. Het grote nadecl van hct groot fruit is echter àe hoogte 

"an 
de boJm. Maar al

te vaak zal een boom toch gauw 2,5 meter hoog zijn. Keisen en pruimen worden
vrijwel altiid nog hoger.
Pruimebomen laten zich niet in ecn kunstmatige vorm wringen; de bomen gaan
dan gommen cn vertonen een sLechte vruchtbaarheid.
voor pcrzikcn en abrikozen gcldt dat ze zulke hoge eisen aan het klimaat stellen
dat cr in Nederland r-rijwel geen oogsr van is tc uerwàchtcn.
Blijven over appel cn peer. Het beLangrijksrc probleem is het beperken van dc
groeihoogte. Een appelboom van zo'n 2.5 m hoogte is voor een fruitieler bijzonder
gcschikt. voor dc gebruiker van dit boe k is 2,5 m zcer vaak een onor.erkomelijke
hindernis. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om deze hoogte te beper-
ken.
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Kruisbes, Rodebes op stam

32



33

Zoals bekend *.ordt een fruitras veelal gcënt op een onderstam. U kunt nu om te
beginnen een ondcrstam kiezen mct ccn langzamc groei. Een tweecle manier om dc
hoogte tc beperken is hct aanpassen van de groei. Dat kan door het planten van
z.rgenaamdc ,,snoeren". Dczc appel- en percbomen worden rcchtop geplant met
aangebonden gebogcn top, maar kunnen ook schuin gcplant s,.ordcn. Snoeren wor-
den icdere wintcr en zomer gesnocid. Ecn derdc moeelijkheid is een leiboom. Die
bcstaat uit ccn korte harttak nrct zijtakken in ccn rechte hock op dc stam. De zij-
takken rvorden aan gcbondcn.
Door gerichte snoei moet ecn waaicn-orm ontstJan. Uit het voorgaande blijkt n-el
dat appel- en pcrcbomen vooral in snoer- en lcivorm niet hct mccst gcmakkelijke
gewas zi.jn. F{ct advics van ccn gocde kn'ekcr of het raadplegen van ccn fruitteelt-
bock z.r] u zecr \ àn dicnsr zijn.
Ook bijzondcrc aandacht vcrdicnt dc menging van Íassen. Gebruik nooit één ras,
ook nict als u maar enkele bomen plant. Gebruik zckcr t\\.ee en eigenlijk drie ras-
sen, die elkaar kunnen bestuiven. Raadpleeg bockcn voor mcer informatie hierover.

Een appel-leiboctm

Zaden
In het hoofdstuk Gereedschappcn wordcn mogelijkhcdcn gegeven voor hct in-
zaaien van éénjarig perkgoed, zadcn van vaste planten of grocntczaden. Nu kan het
voor u een probleem zijn de indir..idr-rele zaadjcs op te p,rkkcn cn re vern'erken.
Daarom is het gocd te weten dat vrijrvcl alle zaclcn ook als plantjc tc koc'p zijn.
Wilt u toch zelf za.aien dan vindt u hicrondcr een lijst r.an inhccmsc en niet-inheem,
sc, wildc cn gecultir,ccrdc planten met zaden zo groot als minimaal een erwt.



Liist van grote zaden
Agrimona eupatoria - Agrimonie
Angeliea arschangelica - Grote engelwortel
Aquilegia vulgaris - Vilde akelei
Calendula arvensis - Akkersgoudbloem
Centaurea scabiosa - Grote centaurie
Cynoglossum officiale - Hondstong
Iris pseudacoris - Cele iris
Isatis tinctoria - Wede
Latyrussoorten
Lupine soorten
Malva alcea - Vijfdelig kaasjeskruid
Malva moschata - Muskuskaasjeskruid
Malva sylvestris - Groot kaasjeskruid
Tragopogon porrifolius - Boksbaard
Vicia sativa species angusrifolia - Smalbladige wikke
Aquilegia alpina - Alpenakelei
Lunaria annua - Judaspenning
Myrrhys odorata - Roomse kervel
Centaurea cyanus - Gewone korenbloem
Asparagus pseudoscaber,,spitzenschleier" - Sierasperge
Cobea scandens
Coix lacrima jobi -Jobstranen
Helianthus - Zonnebloem
Ipomea - Klimmende winde
Mirabilis - Nachtschone/Vonderbloem
Ricinus communis - ti7onderboom

Tropaeolum - Oostindische kers

Lijst van groentezaden
Doperwten
Peulen
Capucijners
Alle soorten bonen (stam-, stok- en tuinbonen)
Artisjokken
Bieten
Mais (suiker-, sier- en landbouwmais)
Rabarber
Pompoenen
Charlotten
Plantuien
Sierkalabassen
Snijbiet
Pluksla
Radijs
Sla
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