
Cursus-ecologisch tuinieren in de volkstuin 2016 

 

Cursus ecologisch tuinieren door het seizoen in de volkstuin 

Basiscursus ecologisch moestuinieren en ecologisch werken in de siertuin  

Een jaarprogramma van 4 dagen, op zaterdagmiddag 14 mei, 11 juni, 10 

september en 8 oktober, van 14.30  17.00 uur. 

Plaats: VTV Mariahoeve, Isabellaland 2320, ’s Gravenhage 

cursusleider: Anouk Winkler, VELT 

Te bespreken onderwerpen 

1. Algemeen 

• Inleiding over ecologisch tuinieren:  samenwerken met de natuur 

• Bodem, bodembewerking en het gebruik van grond- en meststoffen (compost, kalk) 

• Biodiversiteit en kringloop in je tuin 

2. Opzet van een ecologische moestuin 

• Zaden en plant- en pootgoed 

• Vruchtwisseling en combinatieteelt van eenjarige en vaste groente, eenjarige en vaste 

kruiden, fruit en bloemen 

• Het opstellen van een moestuin teeltplan 

• Het voorkomen van problemen: de gewasbescherming 

• Het tuinieren door het jaar heen in de moestuin: taken voor elk seizoen (zaaien, oogsten) 

• De moestuin winterklaar maken. 

3. Verander je siertuin in een ecologisch paradijs 

• Zaden en plant- en pootgoed: karakteristieke planten voor een ecologische siertuin (welke 

bomen, heesters, vaste planten, bollen, bodembedekkers, eenjarigen zijn inheems) 

• Het voorkomen van problemen: de gewasbescherming 

• Het tuinieren door het jaar heen in de siertuin: taken voor elk seizoen (bijv. snoeien) 

• De siertuin winterklaar maken. 

4. Wanneer doe je wat? 

• Bewerken of bemesten van de grond. 

• Zaaien per maand: groente, kruiden en (eetbare) bloemen, pootgoed planten, uitplanten 

voorgezaaide groente, bloemen en kruiden. 

• Oogsten per maand: groente, kruiden, eetbare bloemen en eetbare zaden. 

• Snoeien van sierheesters en -bomen, fruitheesters- en bomen. 



 

maand moestuin siertuin 

januari 

februari 

maart 

april 

mei 

juni 

juli 

augustus 

september 

oktober 

november 

december 

zaai- teelt- en bemestingsplan te maken en 

zaden bestellen.  

composthoop bewerken/ omzetten 

druif snoeien 

grondbewerking: kalk, compost 

zaaien in koude bak 

vollegrondzaai 

fruitbomen en kleinfruitstruiken snoeien 

zaaien groente en planten pootgoed. attent 

blijven voor nachtvorst,  

slakken bestrijden 

zaaien warmteminnende groente en 

planten pootgoed. druif aanbinden en 

okseldieven wegknippen.  

zaailingen verspenen.  

zaaien groente en planten van groente na 

langste dag. 

aardbeien schoonmaken; uitlopers zo snel 

mogelijk weghalen, als ze niet als nieuwe 

plant worden gebruikt. 

pas een lichte zomersnoei toe bij de 

vruchtbomen, zodat licht en lucht bij de 

vruchten kunnen. verzamel zaad. 

oogsten groente, kruiden, fruit en zaden 

kleinfruit struiken na de oogst uitdunnen 

late groente zaaien; weeuwenteelt  
toepassen 

ziek en rot fruit opruimen 

composthoop omzetten. 

stekjes van kleinfruit struiken planten 

de moestuin winterklaar maken 

onderhoudswerkzaamheden verrichten, 

tuingereedschap schoonmaken en 

invetten, fruitheesters terugsnoeien 

bladverliezende bomen en heesters planten 

en/of snoeien 

bladverliezende bomen en heesters 

planten en/of snoeien vaste planten delen. 

rozen snoeien. zomerbloeiende bol- en 

knolgewassen planten.  

herfstbloeiende vaste planten (ver)planten 

en delen. wintergroene heesters en/of 

hagen (ver)planten.  

snoeien van hagen. planttijd voor eenjarige 

planten. kruiden planten. een- en 

tweejarige planten zaaien 

bladhoudende hagen snoeien eind juni. 

tweejarigen uitzaaien. verzamel zaad. pas 

een lichte zomersnoei toe bij bomen en 

heesters. bloembollen planten 

winterstekken nemen van heesters  

de siertuin winterklaar maken 

planten van bladverliezende bomen 

en sierheesters.  
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