Kruiden

Fruit

Soorten kruiden

Aardbeien, bessen, bramen,
kruisbessen, vijgen, blauwe bosbes,
kiwibes, passiflora en zuilappels zijn
geschikte voorbeelden voor op een
terras of balkon.

Klassieke, populaire kruiden:
basilicum, bieslook, peterselie,
tuinkers, kervel, dille en maggiplant.
Mediterrane kruiden: salie,
rozemarijn, tijm, oregano en dragon.
Geurende, intensieve kruiden: munt,
lavendel en citroenmelisse.
Tip: We onderscheiden eenjarige
kruiden, bijvoorbeeld basilicum, dille
en Oost-Indische kers en tweejarige/
meerjarige of winterharde kruiden,
bijvoorbeeld waterkers, bieslook, tijm
en pepermunt. Wanneer je langer iets
aan je kruidentuin wilt hebben, moet je
kiezen voor de meerjarige, winterharde
kruiden. Vergeet niet dagelijks een
beetje water te geven.

Groenten
Voor het verbouwen van groenten op
het balkon zijn vooral klein groeiende
varianten die weinig ruimte nodig
hebben geschikt. Tomatenplantjes zijn
ideaal voor in potten. Andere groenten
die je makkelijk op je balkon kan
kweken zijn radijsjes, bonen, slasoorten,
paprika, aubergine, chilipepers, snijbiet
etc. Eigenlijk bijna alles, als je pot of
bak maar groot genoeg is.
Als je mogelijkheden hebt om een
klimrek te plaatsen kan je grotere
tomatensoorten, snackkomkommer,
grote paprikasoorten en klimfruit
planten.
Tip: Plant courgettes, tomaten en
komkommers naast elkaar. Deze doen
het goed samen. Zet onderin de bak
wat kruiden. Salie, rozemarijn of tijm
zijn ideaal. En je hebt je eigen minimoestuin.
Tip: Om uitdroging tijdens warme
periodes te voorkomen kan je een
laagje cacaodopjes toedienen.

TERRAS EN BALKON
KRUIDEN - GROENTEN - BLOEMEN

Aardbeien groeien snel, en je hebt er
heel weinig ruimte voor nodig.
Zuilappels zijn appelbomen die puur
verticaal groeien en dus geen
zijtakken vormen. Deze bomen vormen
een soort pilaar in de tuin waar rondom
appels groeien. Deze bomen geven
ondanks de geringe ruimte die ze in
beslag nemen (ongeveer 30x30 cm)
toch vrij veel en zeker ook smakelijke
appels.
In pot moet de boom goed water
krijgen? Het eerste wat een boom doet
als hij even te weinig water heeft gehad
is zijn vruchten laten vallen, en dat is
natuurlijk zonde!

Bloembak op je vensterbak
Een bloembak op je vensterbank is de
meest eenvoudige manier om uw gevel
op te fleuren.
Vul uw bloembak met vaste planten in
plaats van met eenjarigen. Met vaste
planten heb je langer plezier. Ook bijen
doe je er een plezier mee.
Een vaste plant bloeit
nooit de hele zomer
door. Daarom kan je
wel combineren met
eenjarigen of bloembollen.

Handige links
Geschikte planten voor op terras en
balkon: ecohuis.antwerpen.be.
Doorklikken naar groen in en om het
huis - bakken en potten - bloembakken
of planten kiezen.
makkelijkemoestuin.nl
moestuintips.nl

