TIPS VOOR HEï AANLEGGEN VAN iOUW ECTSTE KRUIDENTUIN:

Het (vroege) voorjaar is het ideale moment orn te starten met de aanleg van een kruidentuin,.

Waar kan ik mijn kruiden kweken?

in de volle grond in de tuin: in de volle grond hebben we de meeste mogelijkheden, nagenoeg alle
kruiden kunnen in de volle groncl geplaatst worden en vaak hebben we daarbij ook nog de ruimte om
een paar speciale gwallen in een pot te houden. Hou wel rekening met de bodemkwaliteit en kies de
planten ook in functie daarvan. Als je kruiden wilt houden die een andere bodem nodig hebben, kies
er dan voor om deze in een pot te houden, het zal je veel kopzorgen besparen'

potten op het terras: dit is de vorm die het minste onderhoud vergt en waarbij je heel makkelijk kan
oogsten, meestal geen vuile schoenen en de kruiden zullen vaak dÍcht bij het huis staan, waardoor ze
in het zicht staan en je er.'sneller zal van gebruiken. Heel veel kruiden zijn goed geschikt voor het
houden ín potten of bloembakken en het aantal uren onderhoud is tot een mÍnimum beperkt.
Vergeet niet de kruiden tijdig en voldoende water te geven. De aarde in bloembakken gaat ook
sneller zijn voedingsstoffen verliezen, dus af en toe aanvullen met verse aarde en/of meststof is
zeker aan te bevelen. Uiteraard is de hoeveelheid aan kruiden nogal beperkt en zalje misschien
eerder kiezen voor de keukenkruiden.

Welke kruiden ga ik kweken:
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erwel rekening mee dat sommige kruiden aan expansiedrang lijden en dus goed moeten

worden ingetoomd. Het kan handig zijn om een plastiek bloempot (minstens40cm hoog), waar je de
bodem uit snijdt, te nemen, en deze in de kruidentuin in te graven. Laat hem ongeveer 10 cm boven
de grond uitkomen. Hierin kan je met een gerust hart Mierikswortel of citroenmelisse planten,
zonder het risico te lopen dat deze je hele kruidentuin gaan overwoekeren.
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