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Mijn interesse voor moestuinieren begon in 
2013 toen ik vier tomatenplantjes kreeg van 
mijn zus. Ik wist eerst echt niet wat ik ermee 
moest doen. Mijn vader echter heeft vroe-
ger jarenlang een moestuin gehad van circa 
200 m2 (een serieus grote moestuin dus). 
Nadat ik zijn advies had opgevolgd om ze uit 
te planten in de volle grond was ik verliefd. 
De plantjes zien groeien, ze verzorgen en 
bezig zijn met de natuur gaf me veel rust in 
mijn drukke bezige leven. Ik zit veel achter 
de computer, dus mijn moestuin is echt mijn 
stressvrije zone geworden. Even weg van de 
drukte, lekker naar de rust en bezig zijn met 
de basis in het leven. 

VAN DAGBOEK NAAR WEBSITE …
Het is allemaal begonnen met een dagboekje. 
Ik hield echt alles bij, bijvoorbeeld wanneer 
ik iets gezaaid had en wanneer iets was ont-
kiemd. Ik schreef er voor mezelf ook tips bij. 
Door alles zo te observeren en op te schrij-
ven, word je nog enthousiaster. Bovendien 
leer je er veel van. Als iets niet lukt, zoek ik 
meteen op waarom het niet gelukt is of doe 
ik navraag bij mijn vader.  
Dit boekje puilde op een gegeven moment 
helemaal uit. Er zat geen structuur meer in en 
ik kon niks meer terugvinden. Toen zei mijn 
vriend Bas: ‘Waarom maak je er geen blog 
van? Dan schrijf je al je verhalen op en zet je 
het online. Wie weet vinden andere mensen 
het ook wel leuk om te lezen.’ Dat deed ik. 
Het was eigenlijk meteen een groot succes. 
Vanaf het begin lezen er trouwe volgers mee 
en beantwoord ik veel vragen – iets wat ik erg 
leuk vind om te doen. Daarbij is het voor mij 
ook erg gemakkelijk, want als ik in de tuin sta 
en iets wil weten, hoef ik alleen mijn telefoon 

maar te pakken. Voor mij is het dus ook nog 
een goed hulpmiddel.
 
… EN INSTAGRAM 
Toen ik begon met moestuinieren had ik in 
mijn omgeving niet echt leeftijdsgenoten met 
wie ik mijn nieuwe hobby kon delen. Daarom 
ben ik online op zoek gegaan naar mensen 
die dezelfde passie hebben en startte ik een 
Instagramaccount. Op Instagram zijn veel 
moestuinlie¥ebbers te vinden die inspireren-
de foto’s, tips en verhalen delen. Het bouwen 
aan een soort online moestuincommunity 
waarbij iedereen die wil zich kan aansluiten, 
vind ik zo mooi – het inspireert mij enorm!
 
ENERGIE! 
Uit bloggen/schrijven en vooral anderen 
inspireren om ook een moestuin te starten, 
ze helpen met hun vragen en mensen blij 
maken, haal ik veel energie! Ik word vooral 
gemotiveerd door de positieve reacties van 
mensen en door je samen meer bewust te 
worden waar groente oorspronkelijk groeit 
en hoe lang het eigenlijk duurt voordat je een 
tomaat kunt oogsten. Deze passie wil ik dan 
ook heel graag nog heel lang met iedereen 
blijven delen. #
Ik wens jullie heel veel stressvrije moestuin-
momenten toe!

Instagram: 
 @_floorkorte
Facebook: 
www.facebook.com/floorsmoestuinblog
Website: 
www.floorsmoestuin.nl

WAT VOORAFGING

Floor
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Het is donker en koud buiten en in de moestuin 

gebeurt eigenlijk weinig. Januari is de tijd voor 

dromen hoe je tuin er in de zomer uit komt te 

zien. Heerlijk! ’s Avonds op de bank met een moes-

tuinboek, lijstjes maken wat voor groente, fruit 

en kruiden je allemaal wilt gaan verbouwen. 

Maar vergeet niet, voordat je blind alles aan-

schaft, de soorten en rassen af te stemmen op je 

moestuinplan. Zo houd je het voor jezelf lekker 

gemakkelijk en levert je tuin je geen stress op. 

j a n u a r i

De moestuin BW correctie6.indd   11 10-01-18   21:10



12

To do in JANUARiKK
L Opdoen van inspiratie voor het 

nieuwe seizoen.

L Analyseren van de plek waar 
je je moestuin wilt starten.

L Maken van een moestuinplan, tuintekening, 
zadenlijst en een zaai- en oogstkalender.

L Zaden kopen.

L Wintergroente oogsten van vorig seizoen.
 

L Gereedschap checken of kopen.

�p voor het kopen van zaden 
Ook in de winter zijn de zadenspeciaalzaken en tuin-
centra open. Ga er juist nu heen om lekker inspiratie 
op te doen. Kijk rond wat voor moois er dan al staat. 
De speciaalzaken hebben in de wintermaand al een rijk 
assortiment aan zaden liggen, neem vast mee wat je 
lekker lijkt, je kunt er maar beter op tijd bij zijn. Zo weet 
je zeker dat je over twee maanden niet ineens misgrijpt.

GENIETEN VAN DE OOGST VAN HET VORIGE SEIZOEN
Als het niet je eerste jaar in de moestuin is, kun je 
ook nieuwe inspiratie opdoen door te genieten van 
de oogst van wintergroenten. Boerenkool, prei, 
pastinaak, wortels en bieten zijn als het goed is nog 
te vinden in de moestuin als je ze vorig jaar hebt 
gezaaid. Je kunt ze gemakkelijk laten staan, want ze 
kunnen wel tegen een beetje vorst. 
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~zaaien~

~Planten~

~Oogsten~

Pluksla Rucola Tuinkers 

Er is in januari nog niets te planten

Bieten
Boerenkool

Pastinaak
Prei

Wortels

‘Klompen zijn ideaal, 
hier blijft geen aarde aan 

hangen omdat er geen 
profiel onder zit. 

Mijn favoriet. Je moet er 
wel op leren lopen.E'

ZAAIEN, PLANTEN, OOGSTENKK

boerenkoolchips
Ik heb in januari altijd nog een paar boerenkoolplanten in mijn tuin, die groot genoeg zijn om er nog zo’n twee keer van te eten. Of om er boerenkoolchips van te maken! Waar koop je dat? 

Zet je oven op 190 0C, doe de boerenkoolbladeren in een kom met wat olie en knoflookpoeder, hussel dit goed door elkaar en leg het op bakpapier op een bakplaat. Omdat het blad van de boerenkool heel erg dun is, is het verstandig om het niet te lang in de oven te zetten, want anders verbrandt het te snel. Ongeveer 10-12 minuten in de oven is dan ook meer dan voldoende. De boerenkoolchips horen lekker knapperig te zijn als je ze uit de oven haalt. Echt een aanrader om boerenkool mee te nemen in  je moestuinplan.
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WAAR MOET JE AAN DENKEN 
ALS JE MET EEN MOESTUIN 
WILT STARTEN? 
Het is de perfecte tijd om na te denken over 
wat je met de tuin wilt doen. Misschien ben 
je enthousiast geraakt door mensen om je 
heen of begin je omdat je wilt eten van eigen 
bodem. Of omdat je op zoek bent naar een 
superleuke, ontspannende hobby, want het 
bezig zijn met plantjes, het zien groeien en 
later opeten van zelfgekweekte groenten, 
kruiden of fruit geeft mij een heel fi jn en 
relaxt gevoel.

BEGIN MET LEKKER VEEL 
INSPIRATIE OPDOEN

Ik veeg elk jaar de tuin als het ware leeg en start weer van voren af aan. Waar ik heel erg blij 
van word, zijn moestuinboeken en het afstruinen van internet en Instagram voor inspiratiebeelden 

van moestuinen. Deze tuinen bevinden zich over de hele wereld. Het leuke is vooral dat ik veel mooie 
tuinen tegenkom, handige ideeën opdoe en gekke/kleurrijke rassen opzoek waar ik nog nooit van had 
gehoord. Zo maak je jezelf superenthousiast en kun je je bijna niet inhouden om te starten. Daarnaast 
maak je het voor jezelf ook wat makkelijker, omdat je zo een beter overzicht krijgt van wat je wilt. Op 

deze manier kun je deze zomer je kratje vullen met veel kleurrijke groenten, kruiden en fruit. 

Recept prei – ui frittata
Snijd de 300 gram prei in kleine reepjes, de 2 uien in kleine ringetjes en alle verse winter kruiden (rozemarijn en tijm) goed fijn. Doe dit allemaal in een kom samen met 100 gram gerookte zalm en meng dit met 2 eieren en 2 vlakke eetlepels bloem door elkaar en doe hier wat grof gemalen peper doorheen. Zet de pan met 1 eetlepel olijfolie op het vuur en giet het mengsel in de pan. Laat het aan beide kanten wat bruiner worden. Als hij klaar is snijd je hem in 2 stukken. Doe er een lekkere schep kwark overheen en klaar.

‘Inspiratie zoeken 
op Pinterest maakt 

mij zo blij!’
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J u n i
Het is eindelijk zover: het is zomer en dus een 

toptijd in mijn moestuin. Ik ben er nu veel va-

ker, omdat er  wat meer te doen en te zien is. Ik 

word hier zo blij van! Vergeet niet het onkruid 

in de gaten te houden, planten op te binden en 

te begeleiden, en tomaten te dieven. Dat wordt 

lekker in het zonnetje genieten en kijken naar de 

tuin. Je vindt deze maand ook al je eerste cour-

gettevruchten aan de plant en er zijn steeds meer 

bloemen zichtbaar. Geniet ervan #
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To do in juniKK

�p Compost omgooien 
Je bent flink aan het sparen om de 
compostbak vol te krijgen. Vergeet niet 
af en toe de compost om te gooien. Doe 
dit met een riek, een drietands hooivork. 
Doordat er lucht in het groene afval 
komt, gaat het verteren wat sneller. In de 
zomermaanden draaien vooral wormen 
overuren; ze houden van de warmte en 
werken daardoor dan ook veel sneller.

L Groenten zaaien, oosten en inmaken – van alles kan nu. 

L Geef paprika’s en pepers net even iets vaker water, want ze 
hebben oppervlakkige worteltjes.  

L Houd de beestjes in de tuin in de gaten, zodat ze niet 
ineens je hele oogst opeten. 

L Onkruid weghalen, anders staat het binnen no time super-
hoog – wat straks meer werk en minder oogst oplevert. Dat is 

echt zonde!  

L Kruiden oogsten zorgt ervoor dat de kruiden meer scheuten 
aanmaken, waardoor de plant sterker en voller wordt. 

L Houd de snijbiet in toom; door de zonuren van deze maand 
kan de plant ineens snel veel blad aanmaken. Als de bladeren 
te groot worden, is het goed om het blad van de plant af te 

breken. 

L Tomaten dieven! Het is zo zonde als je ze laat zitten, 
want ze zuigen je plant helemaal leeg. De voeding gaat dan 

meer naar de nieuwe scheuten in plaats van naar het vormen van 
nieuwe bloemen die moeten worden omgetoverd in tomaatjes.

~groenten zaaien~

~Groenten planten ~
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ZAAIEN, PLANTEN, OOGSTENKK
~groenten zaaien~

~Kruiden oogsten ~

andijvie
augurk
bietjes
 bindsla
courgette
ijsbergsla
kropsla
krulsla
mais

Nieuw-Zeelandse spinazie

paksoi
pastinaak, pompoen

postelein
radijs
rucola
snijbiet
snijsla

sperziebonen
venkel
wortels

basilicum 
bieslook

citroenmelisse
dille
munt

peterselie
rozemarijn

salie 
tijm

~Groenten oogsten ~
aardappelen

andijvie
augurk
bietjes
bindsla
doperwt

ijsbergsla
kapucijners

kropsla
krulsla

Nieuw-Zeelandse 
spinazie

pluksla
prei

raapstelen
radijs
rucola
snijbiet
spinazie
tuinbonen

mini worteltjes

~Groenten planten ~
andijvie
augurk
bindsla

courgette
ijsbergsla
komkommer
kropsla
krulsla

mais
paprika
pompoen

prei
sperziebonen

tomaat 
venkel

~ Fruit oogsten ~
Japanse wijnbes

kruisbessen
rabarber

rode bes
zomerframbozen
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WATER GEVEN 
In de maand juni zijn de dagen lang en laat 
het zonnetje zich meestal ook veel zien. Dit 
betekent dat de grond van de moestuin of je 
bakken op het balkon extra veel water nodig 
hebben. Daarom heb ik een aantal tips op 
een rijtje gezet: 

Geef altijd aan het einde van de dag 
water 
Na een warme dag hebben de plantjes veel 
zin in water, omdat alles is opgenomen en 
ook een groot deel is verdampt. Het water 
kan dan goed naar beneden zakken en zo 
kunnen de planten zich goed herstellen van 
de warme dag.

Giet niet elke dag
Geef niet elke dag een klein beetje, maar om 
de twee dagen heel veel. Laat de sproeier 
een halfuur aanstaan zodat het water lekker 
diep naar beneden kan zakken. Het voordeel 
hiervan is dat de wortels veel dieper zullen 
wortelen om het water te gaan zoeken.

Giet bij de wortels
Stop naast de plant een petfl es waaruit je de 
bodem hebt geknipt met de halsopening naar 
beneden in de grond. Deze ‘trechter’ kun je 
elke keer vullen met water. Doe dit vooral bij 
vruchtgroenten of planten waarvan je weet 
dat ze diep geworteld zijn. Zo wordt de plant 
een stuk sterker en verdampt het water veel 
minder snel.
 
Bedek de voet van de plant
Als je een laag je cacaodoppen rondom de 
voet van de plant aanbrengt, blijft het water 
beter in de grond, want het kan niet verdam-
pen. Bovendien heb je dan minder last van 
onkruid en dat is ook niet verkeerd! 

EXTRA VOEDEN
Geef gulzige planten zoals pompoenen in 
deze maand wat extra compost of moes-
tuinvoeding van Pokon, want dat 
kunnen ze wel gebruiken. 
Ze groeien zo ontzettend 
hard, soms wel zo’n 20 
cm per dag.

 LANGE DAGEN & VEEL ZON: ZOMER!

de warme dag.
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Kun je tot rust komen door moestuinieren? Nou en of! 
Floor Korte laat zien hoe lekker buiten bezig zijn stress  
vermindert en de lust opwekt tot puur eten: milieu- en  

diervriendelijk, zo uit je eigen tuin of van je balkon. 
Een moestuin lijkt vaak een klus, maar je kunt ook met weinig 

inspanning van eigen groente, fruit en kruiden genieten.  
Floor houdt niet van gedoe en vertelt enthousiast over de  

gemakkelijkste, en vooral ook lekkerste soorten, geeft weetjes  
en tips, leuke extra’s en verrassende recepten. Met voor de  

echte beginner ook nog uitleg van veelvoorkomende vaktermen. 
En dat alles voorzien van haar levenslustige illustraties.

Floor Korte wil zo veel mogelijk mensen motiveren een  
moestuin te beginnen als stress free zone. Omdat ze zelf  
ontdekte hoeveel rust en inspiratie een tuin biedt, startte  
ze een blog op haar website. Het succes ervan leidde tot  

columns op Vtwonen.nl en Pokon.nl

NUR 423

www.kosmosuitgevers.nl

9 789021 567945

VT WONEN       POKON

INSPIRERENDE MOESTUINIDEEËN 

VOOR EEN GEZOND EN RELAXT LEVEN


