
Moestuinieren én koken
uit de schooltuin

Les 2: De kringloop– ecologisch tuinieren

Echt leren met je hoofd, hart en handen! 



WELKOM!
De organisatoren zijn:



Afspraken
• Mute en camera aan.
• Chat is voor uitwisseling, en vragen (aan elkaar)
• De les wordt opgenomen.



Agenda: les 2
• Ecologisch tuinieren.
• Welke helpers zijn er al?
• Kweken in volle grond of in potten en bakken?
• Wisselteelt  + Opstellen teeltplan
• Teelttips : Wat, waar & wanneer?
• Werkplan



Eco=logisch Tuinieren
Met respect voor natuurlijk 
evenwicht!

Door mee te werken met de natuur, 
zonder pesticiden of kunstmest. 
Maar door bodemzorg met 
organische meststoffen, 
vruchtwissel en natuurlijke vijanden.



!



DE KRINGLOOP







Welke helpers zijn? 
Meet the team!
Insekten en andere beestje zijn echt 
onmisbaar in onze tuin. 

• Bodemverbeteraars
• Bestuiver van planten en bloemen
• Opruimers van dode dieren en 

planten
• Voedsel voor andere dieren

PRAATPLATEN HIER

Hoe meer de tuin in balans is qua beestjes, hoe minder plagen je zult hebben.

https://www.jonglereneten.nl/praatplaten-begeleiding-bij-het-werken-de-moestuin






Natuurlijke  (be)strijders 
Lieveheersbeestjes helpen tegen het bestrijden van verschillende soorten 
luizen, tripsen en mijten. Voor het lieveheersbeestje zijn dit belangrijke 
voedingsbronnen.
Gaasvliegjes en ook de larven hiervan zijn erg nuttig. De larven eten de 
bladluizen in jouw moestuin op. Daarnaast zijn de volwassenen gaasvliegjes 
ook erg nuttig omdat, zij de nectar en het stuifmeel van de planten in jouw 
moestuinbak opeten.
Sluipwespen zijn erg gek op bladluizen.
Oorwormen eten bladluizen en mijten en de eitjes van ander insecten.
Loopkevers pakken het groter aan. Zij eten namelijk slakken. 



Kweken in poten en 
bakken

Vragenrondje



WAT ZIJN DE VOORDELEN & 
VALKUILEN VAN KWEKEN IN POTTEN



DE VOORDELEN
• Ergonisch werken
• Duidelijk 

afgebakend
• Toegankelijk
• Kinderhoogte
• Klimmogelijkheid
• Licht
• Plaatsbesparend
• Mooi

• Zorgt voor snellere opwarming in het 
voorjaar

• Kan op verharde ondergrond
• Verplaatsbaar
• Kan je makkelijk beschermen
• Vorm van combinatieteelt
• Handig als tussenstation – kan mee naar 

huis worden genomen
• Bewatering
• Recycleren



DE NADELEN
• Hout vergaat
• Klein
• Weinig aarde
• Kan snel uitdrogen
• Duur
• Microplastics
• Licht komt maar 

aan 1 kant

• Wisselteelt? Wat doe je met de grond?
• Lastig begieten te nat/ te droog
• Duurzaamheid



WISSELTEELT

Alle        Pesticiden      Kunnen       Beter        Vermeden   Worden

Bescherming & bemesting



.

HET TEELTPLAN
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AARDAPPEL

PEULGEWASSEN

KOOLGEWASSEN

BLADGEWASSEN

VRUCHTGEWASSEN

WORTELGEWASSEN



Bed 1 Aardappelen: hebben veel lucht en goede drainage nodig dus zorg voor een luchtige grond 
met je woelvork. Werk 5 à 10 centimeter geteerde compost in je grond. Niet teveel stikstof 
(netelgier of mest) toevoegen. Dat stimuleert de bladgroei maar niet de groei van de knollen.
Bed 2 Peulgewassen : De grond moet goed losgemaakt worden. Wat geteerde compost inwerken is 
goed voor de peulgewassen. Tussentijds. Peulgewassen laten massa's stikstof achter waar je 
volgend jaar de kolen kunt opzetten.
Bed 3 Koolgewassen : De grond mag hier iets compacter blijven maar lichtjes omwoelen of 
bewerken kan geen kwaad. Voeg veel verse compost toe . Veel behoefte aan kalium.
Bed 4 Bladgewassen : Maak de grond goed los, bladgewassen hebben veel stikstof nodig voor 
bladgroei. Deze vind je in verse compost en netelgier.
Bed 5 Vruchtgewassen : Maak de grond goed los en gebruik veel geteerde compost. Geef regelmatig 
wat gier (zelf te maken, komt later in de cursus aanbod). Of plant je pompoen in de compostbak.
Bed 6 Wortelgewassen : Goed de grond losmaken, geen compost invoeren. De wortelgewassen 
kunnen voldoende groeien met de voedingsstoffen die nog aanwezig zijn in het bed van vorig jaar 
(Aardappel bed).

TIP: De bedden voor koolgewassen, vruchtgewassen en bladgewassen houden 
van groenbemesting de winter er voor. Goeie bemesters zijn lupinen, phaecelia of winterrogge. 

https://www.moestuinweetjes.com/product-categorie/moestuinzaden/groenbemesters/


Wat?
We vertrekken uit het zadenpakket!

Wat zit erin? 

Rode biet
Rucola
Snijbiet
Spinazie
cherrytomaat

Bindsla B
Kropsla B
Peen W
Prei B
Radijs K V

W
K
B
B



WANNEER
Maart Binnen zaaien: 6 zaden tomaat, 10 zaden broccoli, 20 zaden kropsla, 20 zaden bindsla.
Buiten zaaien: 40 zaden prei, 40 zaden peentjes en 40 zaden snijbiet in vak 7, 8 en 9. 
April.  Buiten zaaien: 40 zaden radijs in vak 1, 40 zaden spinazie in vak 3, 30 zaden bietjes in vak 6. Als je geen 
sla binnen hebt opgekweekt, kun je nu ook 20 zaden sla in vak 2 en 4 buiten zaaien.
Planten: heb je sla en broccoliplantjes binnen opgekweekt dan kun je die eind april buiten planten. De sla in vak 2 
en vak 4 en de broccoli in vak 5. 
Mei. Oogsten: als het goed weer is kun je in mei al radijsjes, spinazie en sla oogsten.
Zaaien: De radijs en spinazie kun je gelijk nog een keer zaaien op dezelfde plek. Ook kun je ervoor kiezen om in 
vak 1 of 3 sla te zaaien.
Planten: de tomatenplantjes kunnen nu naar buiten. Plant ze in vak 10. Zorg voor een rek of stokken zodat ze 
omhoog kunnen klimmen. Bind de stengels eventueel losjes vast. 
Juni Oogsten: sla, bietjes, radijs, snijbiet en spinazie. 

Juli. Oogsten: Als je moestuin voor de vakantie klaar moet zijn, kun je alles oogsten. Prei en worteltjes zijn nog 
klein maar dat is niet erg, ze zijn net zo lekker. Net als radijs, bietjes, broccoli en sla. Sluit af met een kookles met 
de klas. In het boekje staat een lekker zomers recept. 



ZAAIKALENDER



WAAR?



TEELTTIPS!
Let op dat de tomaten lang groeien en 
omhoog moeten kunnen klimmen aan 
lange stokken of een rek. Let
met je planning ook op dat alle 
planten in het licht staan en dat je 
goed bij de planten kunt komen om 
te onderhouden en te oogsten. Zet 
daarom lagere gewassen vooraan en 
hogere meer achteraan. 

LAAG Sla, spinazie, radijs

MIDDEL Wortel, biet, prei, broccoli

HOOG Tomaat, pompoen, boontjes



ZAAIKALENDER Zaai instructies
Plant instructies

HANDIGE 
MOESTUINKALENDER 
VAN VELT

https://www.rijkzwaan.nl/sites/default/files/zaaiplan_2021.pdf
https://www.rijkzwaan.nl/sites/default/files/verplantplan_2021.pdf
https://velt.be/sites/files/content/documenten/moestuinkalender_velt_2015.pdf


Werkplan
• Maak eerst een plattegrond.

• Welke activiteiten horen bij het seizoen, hoe kan
je die uitbouwen?

• Wie gaat wat wanneer doen?
• Materiaalbeheer, bewatering.
• Stel een team samen vanaf het begin.
• Gebruik de moestuinkalender! 



WERKPLAN MAART
• Maak het zaaibed gereed. Waar nodig hark je het nog een keer voor 

een fijne structuur.
• Zorg voor voldoende voeding in de bodem.
• De volgende gewassen kan je in de moestuin beginnen zaaien: 

Spruitjes, tuinkers, radijs, raapstelen, spinazie,  herfstuien, wortelen, 
prei, snijbiet...

• Direct na het zaaien geef je water, maar wel met beleid. De zaadjes 
kunnen anders wegspoelen.

• BINNEN op de vensterbank voorzaaien: tomaat, andijvie, aubergine, 
paprika, komkommer, ...



Extra’s



Meer weten? Klik op onderstaande links

• Moestuinieren Jong leren eten
• Handleiding schoolmoestuin VELT
• Moestuin IVN

https://www.jonglereneten.nl/moestuinieren-2
https://www.velt.nu/sites/files/content/afbeeldingen/onderwijs/HandleidingSchoolmoestuinen/handleiding_schoolmoestuin.pdf
https://www.ivn.nl/moestuin


Einde!
De organisatoren zijn:


