Metgezelplanten: een natuurlijke hulp in je tuin!
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andere d e etkaar niel zo 90èd kunnèó rerdragef Het is inte
ressént om d t te weleó w:nt 2ó kLnfen we n onze tu n prolite
.en vèn de mogeljkheden die dè .étuu. biedt

Wet zijn metgezetplenlen?
Het zil. ptanten d è èen !óórdeel halën

lit het fell dét zë sa
men worden gèc!ttiv€erd, ze ve.sterken etkaër als het ware.
Dit voordeet kan op versch ltende man eren behaaLd worden,
g.ande van stiksiofbinding, ongedie.tebest.iiding, verbetering
v.n voedselopname of wate.beheer, schaduw c.eèren en ooAtsiedittoepasl,ga jegroenrenenserptantenbjetkèè.zetten
dle le trad

t oneetnoo t zo zou planten. D t zorgt voor ver.assen-
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g.oe oogst en smaèk. Het teidt bovendie. tot m.der
pesticidegebru k ei mee. biod vers leit.
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Snetg.oè e.de plantèn zln een ideale metgezelvan trèa9q.o- "r d" p à '-, e aq:rooer'er d e ee1C,9e9 o" p",
óde .ód g hebben s.men met g.oenten die een korte teettlijd
kènne. Dènk àan worteten met rad jzen. Je kan de .adrlsies

ooqste. terwjt de worteten blilven 9rceien. HelzelÍde getdt
voo. de combifatle v.n kolen en sL. waarbit de sta veel snet
te. kàn geooqst worden dèn de koLen
Somm qe s erpt.nlen zjn moo .an de bovenkant maar le
tilk onde.a.n le kan aan de voeten vèn de hoge s erpLanren
tdgere soortef plaftef zodat de onderste stengets bedekt
worden Denk aan stok@zen in comb natie met katlenkru d
[Nepeta Íaassenti] De la!e planten v nden bovend en steun b j
HogepLantenvangenveelzon waarb I de planten e.faast van
de schaduw k!nnen profte.en Denk aar stokbonen naast
courqeltes De bonen vangen de zon op en de cou.gettes 9e'
iietei van de luwte in de zome. 0f je kan sla n de zomer
ptanten n desclraduwvan tomaten en paprka's.
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Alle vUnderbtóemigen zóàls bónen, peultjes, eMten, Laahyrus,
ktàverèn tup nèn Lev€nsàmen mel stiksloÍf xe.ende bacter én.
De

bà.te.ièn teven in dewortetzonevan deze ptanten en Íixeren

stikstoÍ !il de tLrcht Daa.door zorgen deze ptanten voor ext.a
meststoi voor zichzetf, maarook voor de omr ngende ptanten.

Egeftjk heeÍi etkè qróe.tè rjn deale metgezetptanl E.ziln
veettèbetten van goèdè €n stechte combinat es. Soms spreken

Hét is

ii€l mijn bedoeting

geven

mà.r eeder om je attent te mèkei op de pos tieve eÍfec-

h eryan

Een btik op de moqetilkheden

eei eindetoze opsomming te

Plant tanqs deze vl nderbtoemigen groenteplanien d e veet
stlkstof nod 9 hebben. Denk aan sp naz e tèngs peuttles oÍ
erwten en selde. tafgs lage bonen.
Door te m!lchen mel het afgesiorven plantmateraat vèn
deze vtinderbloem gen komt e. bovend en extrè stikstóÍ vril.
Voer de restanten na de oogst dus n et aÍ, maér m!tch ermee
t!ssen èndere groenlen. Mutchen met heermoes helpt op de
/4 dó ror ó 01-èq | -q" 4. d" I.or d." rrl9"
ssét ptènlen mei een ve.sch ttende worteidiepte met et
kaar aÍ. Zo kan le zè d .htèr bil etkèé. pté.tei waérdoo.le
iu mte bespaa bovengrcnds mèarzeondergrondstoch n et
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Hoe mè€r aan comb natieteelt wo.dt gedaén, hoè meer de
schadetijke insecten hei noorden kw jt gerakén en hoe rnoei
Ujke. het voo. hen wordl om hun waardptanién te v ndèn.

èn heèfl eètbaÍà blóèmen.

le tast hebt van hét aardèppetcystenaattje, ptant te hét
best .aketbtad [SalanLh sisynbnifoLium]. Rakethlad 6e

Ats

hoort tot dezeLíde famitie ats de aardappeten Íungeert.ls
vënggewas . de bestrild ng van hel cystenaattjé.
De beLangrijksle voórwaa.de s dat de ptani z ch goed kan
ontwikketen. De dièpe wortets scheiden ee. stoÍ aÍ die de
aaltjes naar hen toelokt. Deze kunnen zich.p raketbtàd
nietvermeerderen en sterven ai. Rakelbtad krilgttróuwens
eetba.e vruchijes lt chitomaatjesl.

Sche.mbtoem gen hekken doorh!n grote btoemschermen

veet nuttige iósécten aaí zoats 9aësvtiegen, bljen en tal
vën andere bestuivendÉ nsecten. Laal déarom een beetje
lavas, e.gelwortét, pàslin.ak, wo et of setderll in btoem
L01el Dp rd rór và 1de qddsvlegar o." je op d " Íà1,er
€antrekt, bestr jden btàdluizen.

ZweeÍvLieq óp doorgès.holen
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Boerenwormkruid is de waardptènt voor t eveheersbeest,
les 0eze ptèni wordt trouwens door veel insectensoo.ten
bezocht. Zaa boere.wormk.uid in le groentetuin. Ats de
Ueveheersbeestlés erwonen voorétee.de btadtu zen act eÍ
ziin, ontstaat er geèn ptaa9. AJlreksel vai boerenwormkruid wordt trouwens sinds mensènheugènis gebru kt te-

Iageres palrla wordt al van o!dsher gecomblneérd in de
groenteiuin. De ove.heersende geur zorgi ervoor dat de

g.oenteptartjès niet zo gemakkeliik gevoidei wo.den.
Méar beroepsmatig staat Iagetes paluló vooral bekeid ats
een goede gróeibemester tegen hel worrettesieaatrje. Dit
aatiie b.erqt vooral veel schéde toe n de s erteett.

Eè^ menqeung van groentei èn bLoèmen

Probeer het eens uit en schrijfattes wàt je doet op in een noti
ueboekjë. zo teérje uiije ervarinsën en kan jejaarLijks bÍsturÈn. Vergelijk ook hoe het

was:oídèr metgezeLplanten.

Combinatleteett s vrj gèmakkelijk in te péssen in eei ktassiek
tuinmodel. Je moet er atteen ëan wennen datle perceten e. niet
mee.zo netjes ei aÍgèLjnd u tzienl
met het teeLtwlsset ngsplan waa.we het aLljd over
Alsje organis.he .ijtjes maakt en in ktelne hoeveetheden aÍwisseli, slaat attes door elkaar en hoefje geen .ekening
meer te houden met teettwisseting. Tenzjje echt een probleem
hebt n de grond, zoats knotvoet ofènde.e p.obl€mai sche ziekEn wat dan

Komkommerkruid

ls de beste

meigezeL vën aérdbe en.
De bljen houdei heel ery van hrn bloernen, waardoor ook
meer èardbè btoemen besioven worden en de oogst toe
neemt.ook de smaak van de bessen zou verbeieren. Ptanr

hebben?

komkommerkruid aan dé noórdkant vèn hei perceet.20

ies. Ïuin éren wordt een stuk gemékkelijkerl

neemt het geen zon weg vàn de aardbeien.
4. Sommige ptanten 9éèn doorhuowortetaÍscheidingen i.vtóèd
! toefenen op het bodémLeve.. Doo.deze ats grcenbemester
te telen, ga ie een positiefeïfect creéren in de bodem.
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Wild van plukken?
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Wiè een moestuin/Íru ttuin heett, gènlet votop van wai die opbrengt. M.àrje k!nt onmogetjk altes kweken, zetÍs atis ie tuin

Veten onder ons, ja óokjonsè sezinnen,

gaai in dë nàiuuréÍen

toe wat'winketen. ÍopcheÍs doei het votop. Xortom, wiLdptukken is weer heteÍnaat hip. Het brengt ons weer di.hier bij de
nëtuur en doei ons beseifen wat voor rljkdorn dle bezii en dai
d e ookvooronsvan nut kan zijn.
Kasrànjes pofÍèn.. Hèerlik

Doordevete coronàwàndet ngën zijn no9 meer mensen dit saan
doen lwet.icl'l onbewustl. Maa' w tdpLUkkel is niet zomàèr'in
het witde weg pLukken'. Vandaar enkele tips voorjezeLf en de

Wet bèdoeten we met witdptukken?
Witdptukken s eenvoudigweg het oprapen, plukken of sprokkeIen van attes wai in het'witd'tevinden s- Ats mens doei we dat
dusatsinds onsbestéan. Maar het is niettevemarren met hel at
even hippe'bushc.aÍten'.
DaarbÍ saje even Leven in de naiuu. mei attes watie er kunt vin
den. Vèak hoort dèàr koken en ove.néchten blj. En uite.ëard ga
jè dèn ook w tdPtukken. Dat kan dus heet erg uiteentopend zijn:
ptanlen{detenl btoemèn, pàddensioelen, bessen, nolen,woriets,

mitjoen Vtèmingen naar hartenlust gaan wildplukken, piegen we
een aanstag op onze e gen natuur
Maar... to.h wordi het oogtu kend toegestaan opvoorwaarde dat
het gaatom kteine hoeveetheden voo. eigen gebruik. Ei opvoor
waarde datjè geen beschermde ptantensoorten meeneemt. Nie
rnand zatle dus bekeurcn atsje in de herist met wat kastanjes öf
beukeinootjes het bos uit stapt.

Ats het gaàt om een beschermd natuurgebied, dan btijÍ je wet
overat aÍ. ook du ngebied is kwetsbaar en daàr gen et te enket

doo.te kilken èn te bewegen...
Eens uit het bos: wèt dan? Wet, op prvéterein heb je uiteraard
toestëmm ng nodig van de eigenaèr ous blijÍt nog het openbaar
tere n over: bermen en ruigtes tangswegen en paden. Daa.kun

Hel gaat ook niet enkel om het'opeien'..1e kan net zo goed
brandneiets pt!kkèn om er gier vèn te maken of weegbree om
erpiintijkèvoeten meeiè behandelen... Dussimpet gezegd:witdpl!kken is jagen op atteswéi ptantéardig is.

Wat en wààr megie wildptukken?
Rond de jacht op dieren zjn heet duidetijke regets. Maër

hoe z

t

hei mel de jachi op ptanien? Wal mèg je en wai niet? En waar

lvet de app Ptëntoet' op ie tetefoon, kun
Neem een Íoto en enkete seconden tater
l4aar 100 prccentzekerheid geeft dit niet.

Knderen zljn dol op witdplukkèn Leerook hen de regetlesaàn.

Westaken onstlchtop bijde boswëchte.uil onzestreek. En die is

vrjduidetijk: het bosdecreet ve.bledt het eigentijk.
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Ter becLl'ernirg vrn de weinige r"lrur d e we 5ebbe1. Íèq ie
uit hei bos nlks mëenemen. Logisch ook, want éts we met zes
Bràmèn Dtukker in de naruuÍ: do

Heb je echt interesse?Vraag eens aanje afdeling oÍ ze een wiLdptukwandeting witlen organisëren meteén gids. Ofvotg een cuÈ

Letwel: veetwitdptukbtoggers ziin uit Nederténd, waarsoms ah
je dus witdptukken? Ga bewust om met
watjè doet. VoorjezeLfei de fatuu.
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De reden om op kniehoogte te ptukken èn àUes g.ond te spoe9

tenwaijeeet, sdàtersteedsrisicoisopvossenlintwo.mÍia,ook

in meer stedetijk geb edi. En honden op wëndet doen aan witd
plasser, dus dat heb je tiever niër.lVèé.ook stof. èutoverkeer en
sproeistóIÍen zorgen voo.de m nderaangename kant.

tje .je buurteei wildptrkptekje onrdekken?S!rf eeos naar
ww.wildotukwlize.be _le kunt er ook zetf een nieuwe Locaiie
ingevei. Steedoori, vtier okkernooi, hazeLnoot, èn2. _le vtndt er
W

Wanneer kun je witdptukken?
Het aanbod voorwiLdptukkèrs is enorm, zetfs in de

wjnte. Etk sei

zoèi heeÍt haàr egen éénbod. ZelÍs elk ptekje..le kunt ier inspi
ratie eens kilken op de witdplukkatende.op $/W.ooodotanët.bè ór
votg een blog v€n een witdplukken Die geven vaak ëan wat er op
dàt moment le vindèn ls

Het zalje eigen kweek maar zijn!
Waarschijntjk hebjijook wet aL eens een aFpeuje van de boom
9esioept op eei fietstocht doorheen de f.uitskeken of met de
jeugdbeweging tijdens hei kamp een
tong matskotÍje op de bèr-

te controte. Andere t ggen wai afgetegen en hebben daardoor
minder toez cht. nog andëre pa.ken stu tèn eigenaaB hun
perceettje af met draad en stot, maardaardoo.gaat hel socaat
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conlact wat vertoren en dat vindèn we ooklàmrÍen
l\4oeskopperij heet dàt dan n het mooi Neder{èndsi het steten
atwat onschurdiger dan
het andere. Ais echte. een groor deet van jouw eigen kweek
ptoc verdwijni, s het niei zo speets meer
van vruchten en gewassen. Het ene is
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Erwordèn verspre d over het ta.d Stèrt to-Tuilhlier cu.sussen
georgaiiseerdi hèt ideate mornent om te te.en tuin,eren.

TLrllrer !-w heeÍ' èlq ordsró en g.oorste loobyrr Í rer srereri
giig meer dan 70 votkstuinei onder de vreugets vai hëaraÍde
tingen. ook daar kennen ze het gegeven van moeskopperij, ar
het zeker niet veraLgemeend worden. cetukktg blijven het
eerder uitzonderingei dan regel.
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Het is inderdaèd zeer te betreuren dat dit vooNatr. vooratvoor
de kwekers in kwesl e. Onze leden kilken

elkjaèrzo Lrir naèrde
opbrengsi van hun iuinen. Voo. sommige leden is het nog echt
bedoetd om opb.engst voort te b.engen, voor andercn ts het
ee.der gèn eten èn experimenteren binnen de gezeltige sÍeer
van een votkstulnpa.k.
Het btilft sowieso zeer pijntjk ëls le merki dai die ene votrons samen met de

de tomaat d e bijna rijp wàs ptots verdwenen
btoernkoolen de aju nen.

Hei is onbegonnen werk om atte votkstuinparken ie bèveiLigen.

Soml,9e volksLLrlel iqqer ir c"nll" er heoben meersold-

Meerargelègen volksiu npàrken ku.nen in de oogstperiode soms bsr
hèbber yan'moeskopperij.
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