
Algemene tips en adviezen voor het tuinieren 

 
Grondbewerking 

 
 

Tijdig uitvoeren: Spitten in het najaar (op kleigrond) of Frezen in het voorjaar 
(loswerken). 

Waarom: Gewasresten en onkruid onderwerken om te verteren 
Organische mest, compost, groenbemesting onderwerken 
Kunstmest 12-10-18 strooien (stikstof-kali-superfosfaat) in het 
voorjaar. 

Alternatief: Een goed alternatief om meer organische stof in de bovenlaag te 
houden is om helemaal niet te spitten. Van belang is dan wel extra 
aandacht aan onkruidbestrijding te besteden (niet te groot laten 
worden); gedurende de winter een mulchlaag (bv een groenbemester) 
op uw tuin te laten staan. In het voorjaar eventuele overmatige 
mulchlaag ter zijde schuiven, grond wat los maken voordat u 
plant/zaait. 

Tuinplan maken  

Waarom  Vanwege ziekten en plagen niet elk jaar op zelfde plaats zelfde 
gewas telen (vruchtwisseling toepassen). 

 Verplichting (door vtv de Pionier) om aardappelen en tomaten op 
de door het bestuur aangewezen strook (A/B/C) te telen. 

 

Advies     Houd rekening met de A/B/C verdeling, maak e.v.t. verdere 
verdeling (tot b.v. 6 blokken, dus A/B/C strook nogmaals 
onderverdelen) 

 Wissel koolsoorten, peulvruchten, bladgewassen, wortelgewassen 
(peen, kroot, etc) af. Liefst 1x per 6 jaar op zelfde plek. 

 Fruit en struiken vaste plaats geven. Plant deze zo dat buren er 
geen last van hebben. Dus niet op tuingrens zetten. 

Gewassen telen  

Raskeuze / 
plantgoedkeuze 

 Gebruik gezond plantmateriaal en zaden. Kies zo mogelijk voor 
rassen die resistent of minder gevoelig voor ziekten zijn. 

 Aardappelen: kies indien je niet gaat spuiten tegen ardappelziekte 
(fytoftora) voor een vroeg ras met een hoog cijfer voor 
gevoeligheid tegen fytoftora. Oogst voordat gewas ziek is of 
verwijder loof zodra het aangetast wordt !!! 

Gewasverzorging  

Bestrijding van 
ziekte en plagen 

Spuiten mag: hoeft niet! Als je bestrijdingsmiddelen gebruikt, pas dit 
dan toe volgens het advies op de verpakking! Zorg ervoor dat alleen 
het te behandelen gewas behandeld wordt en niet de buurgewassen. 

Bestrijding van 
onkruid 

Door regelmatig te wieden (klein onkruid verwijderen) kost  
dit werk weinig tijd en wordt voorkomen dat de tuin een rommeltje wordt. 
Voorkom zaadvorming! 

  
Tot slot Tuinieren is een plezierige bezigheid. Geniet er van! Tuinier op zo’n 

wijze dat U en Uw tuinburen er plezier aan beleven. 
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