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Het eerste koude weer komt eraan... en vaak worden de middelen van de moestuin schaars. Toch is het 

mogelijk om zich het hele jaar door te voeden met groenten uit de tuin. Er zijn vele strategieën: 

bodem-, water- en voedingsstoffenverzorging om planten te helpen de grillen van het weer te 

weerstaan, keuze van zaden en geteelde variëteiten, tuinontwerp en inrichtringen om het groeiseizoen 

te verlengen, buiten in de volle grond of in een kas...  

 



De nieuwe " Potager des Curieux " in Sint-Lambrechts-Woluwe bevindt zich in de tuin van het 

Burgercentrum van de Cité-Jardin Kapelleveld. Na een reeds vruchtbaar eerste jaar, gericht op de teelt 

van eenjarige planten, wilden de hoveniers hun kennis en middelen ontwikkelen om zich het hele jaar 

door beter te kunnen voeden. Corinne Lautrédoux, permateler en creatief agro-ecoloog, deelde haar 

expertise en begeleidde hen in hun onderzoek.  

In overleg met Corinne hebben de hoveniers besloten om verschillende acties te ontwikkelen om te 

anticiperen en goede praktijken toe te passen om het hele jaar door een eetbare tuin te creëren. Hoe 

kunnen we observeren, de juiste vragen stellen en begrijpen hoe de natuur werkt om overvloed in de 

tuin te realiseren? 

 

     
 

In de praktijk hebben we kasmodules gemaakt die worden aangepast aan bestaande teeltcontainers. 

Deze lichte en afneembare systemen kunnen naar behoefte worden verplaatst naar andere containers of 

op volle grond. Hier maakten de tuiniers gebruik van bogen die in de grond/substraat tegen de wanden 

van de bak werden bevestigd, bedekt met plastic folie die met stukken oude tuinslang en 

bevestigingsdraden werd vastgezet. Als alternatief voor de stukken tuinslang kunnen ook hazelnoot- of 

wilgentakken worden gebruikt, maar deze moeten worden gladgestreken om te voorkomen dat het 

plastic dekzeil wordt doorboord en, indien nodig, in water worden gedrenkt om ze vorm te geven. 

Deze tunnelkassen zorgen voor meer plantengroei, meer warmte en bescherming tegen wind en vorst, 

en ze verlengen het groeiseizoen (eerder en later), of zelfs maken ze het voor sommige planten 

mogelijk om het hele jaar door te groeien.  

 



    
 

   
 

We hebben ook een lasagnestrook gemaakt aan de zuidkant van de bestaande tuinkas. Dit heeft 

verschillende voordelen: 

 het herstelt de grond op een plaats waar het net beschadigd was (de kas was net geïnstalleerd) 

en blokkeert de ongewenste gasten die zich daar graag begonnen te bevinden (bindweed). 

 Het maakt mogelijk te profiteren van de gunstige ligging aan de zuidkant van de kas om een 

nieuwe teeltruimte in de tuin te creëren. 

 het helpt het kasklimaat te reguleren door de oververhitting in de zomer te beperken dankzij de 

eenjarige of bladverliezende planten die langs de wanden van de kas klimmen. 

Om deze lasagnestrook te maken hebben de hoveniers alle ter plaatse beschikbare middelen  

verzameld en gebruikt: karton, materialen, takken, maaisel, compost, plantenresten, miscanthus die uit 

een tuinplant wordt gehaald, regenwater en... paardekracht. 

 



 

  
 

Vervolgens hebben we de geteelde gebieden voorbereid voor de winter door de planten te observeren 

om de juiste strategieën te bepalen: "schoonmaken" en de bodem voeden, de planten beschermen en 

verzorgen, ze veerkrachtiger maken om de winter door te komen, zaden oogsten en bewaren, 

overplaatsen, grasresten hakken, snoeien... We bespraken en deelden tips: hoe aangepaste soorten 

kiezen, hoe wind en kou weerstaan (het creëren van microklimaten), hoe de gezondheid van de bodem 

bevorderen, hoe vocht en voedingsstoffen opvangen,  bewaren en  reguleren, hoe sommige planten  

die meestal jaarlijks in ons klimaat groeien omvormen in planten die meerdere jaren kunnen leven...  

Deze middag vond plaats in een zeer aangename sfeer en met bijzonder zacht weer. Het eindigde bij 

zonsondergang met het delen van de geoogste groenten, en met de overtuiging dat tijd in de tuin 

doorbrengen beslist aangenaam is het hele jaar door. 

Bedankt  ! 

 

 

 

 

 

 


