Spelregels Duurzame Moestuin

Mijn Groene Stad

1. Wij verbouwen onze groenten, kruiden en
bloemen in vakken van 40 bij 40 cm. Behalve
dat het heel eenvoudig is, geeft het overzicht
en de mogelijkheid om veel verschillende
planten bij elkaar te laten groeien.
2. In elk vak groeit 1 soort groenten. In
onderstaande tabel staat hoeveel planten er in
1 vak groeien.

Groenten
Kropsla

Aantal planten per vak
4

Zaaiperiode (buiten)
Vanaf half maart tot juli

Radijs
Zomerwortel
Rucola
Rode Biet

16
16
9
9

Vanaf maart tot juli
Vanaf maart tot juli
Vanaf maart tot september
Vanaf april tot juli

Snijbiet
Stamslaboon
Tomaat
Courgette

9
9
1
¼

Vanaf april tot juli
Vanaf mei tot juli
Vanaf april voorzaaien (binnen)
Vanaf april voorzaaien (binnen)

Spinazie

9

Vanaf maart tot augustus

*Dit zijn de groentesoorten uit ons standaard zadenpakket waar we in onze voorbeeld Mini Duurzame Moestuin op Facebook meewerken

3. In elk vak zaaien wij op 1-2 cm diepte 2 zaadjes per plek waar een plant komt te
staan. Na het zaaien de gaatjes weer vullen en besproeien met water. In de foto
hiernaast zie je een vak met 9 gaatjes, bijvoorbeeld voor rucola, snijbiet of
spinazie.
4. Na het zaaien schrijf je meteen op waar je wat wanneer hebt gezaaid. Er is een
handige Overzichtstekening bijgevoegd, die je daarvoor kan gebruiken.
5. Na het zaaien komen er waarschijnlijk meerdere planten per plek op. Wij laten 1 plant per plekje staan.
6. Via sociale media houden wij iedereen op de hoogte. Op onze Facebook pagina staat per groentesoort duidelijk
met foto’s beschreven wat je moet doen. Door ons leuk te vinden blijf je op de hoogte van alle actuele zaai-, planten oogsttips. Alle pagina’s zijn voor iedereen gratis toegankelijk.
www.facebook.com/MijnGroeneStad/photos_albums
www.twitter.com/MijnGroeneStad
www.pinterest.com/MijnGroeneStad/
7. Na het oogsten mix je 2 handscheppen zelfgemaakte compost (of biologische tuinaarde van Bio-Kultura) door het
vak. Zo blijft de grond gezond en “levend”. Klaar om weer opnieuw ingezaaid te worden!
8. Maak er vooral je eigen feestje van door op vakken en plekjes, die vrijkomen, bloemen en kruiden te zaaien/
planten!
9. Deze Spelregels en de Overzichtstekening kan je downloaden via de website
www.mijngroenestad.nl/veelgestelde-vragen.php

