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Je hoort familie enthousiast 
vertellen over hun tuintje vol 
verse biologische groeten en 
fruit. Je bent naar een opendag 
geweest van een volkstuinver-
eniging.... In je hoofd gaat zich 
een verlangen ontwikkelen. Op 
een zonnige zaterdagochtend 
wordt het gezin bij elkaar ge-
trommeld en opgetogen naar 
een volkstuinencomplex ge-
trokken. Je wordt hartelijk ont-
vangen door mensen van het 
bestuur en je hebt geluk. Er is 
een tuintje vrij gekomen. Na het 
invullen van een aantal formu-
lieren en het betalen van contri-
butie, sleutelgeld, borg en huur, 
krijg je de sleutel overhandigd 
van je nieuwste hobby.

Vele zullen zich waarschijnlijk 
wel kunnen identificeren met 
bovenstaand betoog. Gewa-
pend met hark, spade, schoffel 
en aanverwante artikelen wordt 
enthousiast getuinierd. Al snel 
wordt duidelijk dat het toch niet 
vanzelf gaat. Plantjes worden 
opgegeten. Er zitten vele luizen 
op de tuinbonen. Zoveel zelfs dat 
moet worden besloten de hele 
boel af te voeren. Wanneer je 
een hobby gaat beginnen moet 
je de spelregels wel kennen. De 
meeste van ons weten wel wat 
buitenspel is bij voetbal of hoe er 

gewisseld moet worden bij en-
kele estafetten loop etc.
Bij het tuinieren, moet je ook 
de basis regels kennen om met 
succes die mooie grote wortelen 
of lekkere groene boontjes te 
kunnen oogsten.

Het is logisch om bij het begin 
te beginnen. Als je op je tuintje 
bent kijk je naar de grond. Bij ons 
is de grondsoort hoofdzakelijk 
zandgrond, waar in de loop van 
de tijd vele zaken aan zijn toege-
voegd of niet, Daarom kun je het 
beste een grondmonstertje ne-
men. Bij tuincentra zijn niet al te 
dure metertjes te koop of geeft 
iemand van de tuin je er eentje te 
leen. Na het aflezen van de me-
ter weet je of je voorganger zijn 
tuin na behoren heeft bemest 
of niet. Is je grond te zuur of juist 
niet. Hoe is het gesteld met de 
voedingsstoffen in je grond. Is de 
grond armoedig of juist bemest? 
Na het vast stellen van de condi-
tie weet je wat je moet doen om 
met resultaat te gaan tuinieren.

Nu je weet hoe de conditie van je 
tuin is kun je een teeltplan gaan 
maken. Een teeltplan is een op-
somming van de gewassen die 
je wilt gaan telen. Immers de ene 

soort wil veel mest. De ander is 
beter af met wat armere grond. 
Goede voorbeelden hiervan zijn 
de meeste koolsoorten houden 
van een goede bemesting, daar 
in tegen houden boontjes van 
een niet te zware bemesting. 
Daarom is het belangrijk om in 
je teeltplan de diverse planten-
geslachten bij elkaar te plaatsen. 
Je deelt bijvoorbeeld bloemkool 
en broccoli of wittekool bij el-
kaar in en stamboontjes, erwten 
en stokbonen in een perk. Als je 
de tuin op deze manier indeelt 
kun je vele ziekten voor komen. 
Elke plantenfamilie heeft zo hun 
specifieke zwakheden. Kolen op 
de zelfde plaats planten zorgt 
o.a. voor knolvoet. Aardappels
het volgende jaar op de zelfde
plaats poten zorgt voor aardap-
pelmoeheid etc. Het is daarom
belangrijk neen noodzakelijk om
een teeltplan met wisselteelt
te maken. Vraag ook zeker aan
degene die je de tuin verhuurd
heeft of er een teeltplan van de
vorige eigenaar is. In het huis-
houdelijkregelement staat dat
je zijn plan moet maken. Ik denk
dat het juist voor je zelf heel be-
langrijk is.

Volgende keer de families en hun 
behoeften.


