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WAAROM SCHREEF IK EEN
MOESTUINBOEK, zijn er niet al genoeg

op mijn leesprofiel. Ik ben namelijk een

op de markt? Deze vraag zal ik vermoedelijk

visuele lezer: ik heb foto’s nodig, prenten

wel vaker te horen krijgen. En ja, er zijn al

en structuur, en knap af op grote stukken

heel wat goede en mooie boeken beschikbaar.

tekst. En zo’n moestuinboek vond ik niet,

Maar ik had zo mijn eigen reden...

dus maakte ik het zelf.

Het echte startpunt voor mijn moestuinboek

In dit boek laat ik je zien hoe ik stap voor

was het moment dat ik een huisje kocht met

stap aan mijn eigen moestuinavontuur

een groot stuk grond. Ik wist meteen dat ik

ben begonnen. Ik laat je met plezier mee-

er een eigen moestuin op wilde aanleggen;

lopen in mijn eigen leerproces: wat lukte,

het zaadje voor tuinieren werd namelijk al

welke trucjes ik ontdekte en wat volledig

heel vroeg in mij geplant. Mijn oma en opa

de mist inging. Ik kon gelukkig putten uit

hebben al sinds ik het me kan herinneren

de kennis van een paar ervaren rotten

een grote moestuin, waar ze elke dag in

in het vak. Door te luisteren naar hun

wroeten. Ik groeide op met oma’s boontjes

enthousiaste verhalen en de trucjes te

en rammenassap en ook thuis konden we

gebruiken die zij al jarenlang toepassen,

elke zomer tijdens het ravotten worteltjes uit

werd ik nog enthousiaster over mijn

de grond trekken en zo opeten.

project.

Toen het plan voor mijn moestuin begon te
rijpen, stuitte ik wel op een probleem: ik

Dit boek is niet alleen een weerslag van

wist zelf al heel wat, maar zat nog met een

mijn eigen moestuinavontuur, maar ook

hoop vragen. Hoe kom je van een stuk gras

een aanzet voor het jouwe. Ik hoop dat je

tot een vruchtbare ondergrond? Wanneer

na het lezen ervan vol enthousiasme zelf

moet je in paniek raken en wanneer is het

aan de slag kunt gaan!

normaal dat je plantjes een andere kleur
krijgen? Hoe voorkom je dat je alle beginnende plantjes uittrekt en met veel liefde onkruid water geeft? In de boeken die ik raadpleegde, vond ik het antwoord niet meteen
terug omdat ze niet echt afgestemd waren
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- WERKGEREEDSCHAP OM AAN EEN MOESTUIN TE BEGINNEN heb je

01

Schop

voor je naar de winkel holt om alles aan te schaffen.

02

Spade

Je beschikt namelijk al over de twee belangrijkste

03

Klein schopje

werktuigen die je nodig hebt: je handen. Daarmee

04

Klein harkje

kom je al heel ver, uiteraard met wat extra hulp

05

Spitvork

waarmee je hieronder kennismaakt. Bekijk even wat

06

Riek

je al hebt staan en maak een lijstje van wat je echt

07

Hark

08

Schoffel

leuk als materiaal dat ‘de tand des tijds’ heeft door-

09

Gieter (met sproeikop)

staan en nu weer een nieuw leven krijgt. Ontbreken

10

Emmer

er daarna nog essentiële dingen op je lijstje? Vraag

11

Snoeischaar of tuinmes

na bij familie, vrienden of buren of je materiaal mag

12

Handschoenen (als je je handen niet

natuurlijk materiaal nodig. Denk wel eerst even na

nog kunt gebruiken. Schuim daarnaast ook rommelmarkten en tweedehandssites af, want er is niets zo

lenen of zelfs kunt krijgen. In ruil kun je steeds wat
groenten geven, dat lijkt me een zeer mooie deal!
Maar goed, het moestuinmateriaal dus:

wilt vuilmaken)
13

Matje (als je geen last wilt hebben

		 van pijnlijke knieën)
14

Regenlaarzen

15

Potjes

16

Enkele (bamboe)stokken

17

Draad of touw

18

Naambordjes voor groenten

19

Kruiwagen (als je een grote

		 moestuin hebt)

_ 14

01

02

04

03

05

08

16

09
11

15

06

19

07

12

14

13

10

17

18

WWW.LANNOO.COM
Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met informatie over
nieuwe boeken en met interessante, exclusieve aanbiedingen.
Inhoud Karolien Verbanck
Tekst Annelies Verbanck
Fotografie Steven Verbanck
Vormgeving Whitespray
Met dank aan DCM
Als u opmerkingen of vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met onze redactie:
redactielifestyle@lannoo.com
© Uitgeverij Lannoo nv, 2014
D/2014/45/581 – NUR 420-423
ISBN: 978 94 014 1881 2
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/
of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Ondanks alle zorg die aan de samenstelling van de uitgave werd besteed, kan de redactie, de auteur noch de uitgever aansprakelijkheid
aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze publicatie zou kunnen voorkomen.

