VERTICALE TUIN - MINI GARDEN

Verticale tuinen

Hanging baskets én ondersteboven

Voor de meeste planten zijn bloempotten beschikbaar die ideaal zijn
voor een balkon. Het enige probleem
is dat balkons vaak niet zo groot zijn
en plantenbakken nemen dan veel
ruimte in. Zo hou je weinig ruimte over
voor andere spullen. Met een verticale
tuin of groengevel bespaar je heel wat
plaats.

Hangende planten veranderen uw
balkon of terras in een hangend tuintje
en je verliest geen plaats op balkon of
terras. Je hebt geen stokken nodig om
de planten te steunen en je hebt ook
geen problemen met onkruid. Enkele
geschikte planten zijn: tomaat, paprika,
peper, cherry tomaat, kerstomaat,
aubergine,...

Wil je de plantenbakken rechtstreeks
op de muur bevestigen, creëer
dan je eigen verticale tuin door de
bloempotten vast te maken aan
een hekwerk. Zo lijkt het net of het
onderdeel is van je balkon. Je kunt én
genieten van groene planten én je hebt
voldoende ruimte om lekker een boekje
te lezen op je eigen balkon. In plaats
van bloempotten kan je ook zelf je
eigen plantzakjes maken.

Je kan ook zelf een pallettentuintje in
elkaar steken. Dit neemt amper plaats
in beslag: je zet hem recht tegen de
muur waarna de planten mooi de
hoogte in groeien. Je kan er allerlei
eetbaar groen in kwijt: verschillende
soorten sla (rode krulsla, eikenbladsla,
pluksla, kaboutersla, rucola), bieslook,
koriander, munt, basilicum, Italiaanse
en krulpeterselie, zurkel, mosterdsla en
een enkele kerstomaat. Voeg kleur toe
met rode en gele snijbiet, bloedzuring
of eetbare viooltjes. Een pallettentuintje
is heel gemakkelijk. De wortels van de
plantjes houden de aarde mooi vast.
Al snel zullen ze de pallet volledig
bedekken. Je kan ook eetbare plantjes
of kruiden gebruiken.

Handige links
Bij tuintime.be kan je een kant en
klare verticale mini garden aankopen.
Doorklikken naar bloembakken.
Voor de doe-het-zelver met wat meer
tijd over vind je op ecoweetjes.nl een
stappenplan om een verticale tuin
met vloeidoek te maken. Doorklikken
naar huis & tuin - hoe maak je een
vericale tuin. Voor de DIY plantzakjes,
pallettentuin en hanging baskets
verwijs ik graag naar het boekje
‘groene gevels’ dat je kan downloaden
op ecohuis.antwerpen.be.

