4X

4x Tips voor

de schooltuin
De lente komt er weer aan.
Voor veel scholen een moment
om aan de slag te gaan in de
schooltuin. De weetjes en
ideetjes kregen we van
onderzoekendtuinieren.nl

Geen tuin? Toch tuinieren!

Onkruid: de voordelen

Ook zonder schooltuin kun je tuinieren met leerlingen.
•	Maak een geveltuintje door een randje tegels langs de
muur weg te halen en rechtop terug te zetten. Aarde erin
en tuinieren maar!
•	Hergebruik emmers en grote bakken om in te
tuinieren. Maak gaatjes in de wand van de bak of emmer
ongeveer 2 cm boven de bodem, zodat de planten niet
verdrinken.
•	Creeëer een groene wand met bijvoorbeeld pallets.
Een muur op het zuiden is hier heel geschikt voor. Vooral
kruidenplanten en sla doen het daarin prima.

Onkruid kan jonge plantjes verdringen, maar is niet altijd
ongewenst. De voordelen:
•	De tuin wordt een ware jungle als er veel onkruid in
staat. En dat maakt het voor kinderen vaak een spannende
speelplek!
•	Onkruid beschermt de bodem in de warme zomermaanden. Deze bedekking voorkomt uitdrogen. Handig dus in
de zomervakantie! Haal je het onkruid er toch uit? Schud
dan de wortels goed uit en leg de plant op de aarde.
•	Veel onkruid is prima eetbaar. If you can’t beat them,
eat them!

Training voor planten

Recycleplanten

Wist je dat je planten kunt leren om hun wortels zo diep
mogelijk te laten groeien? Zo worden ze veel sterker en
kunnen ze beter tegen droogte.
•	Gebruik bij het voorzaaien hoge bakjes zoals een
wc-rolletje. Geef alleen van onderaf water. Geef de
planten zo min mogelijk water als ze eenmaal buiten
staan. Van veel water worden de planten namelijk lui.
•	Gebruik een schone plastic fles voor jonge tere plantjes.
Met een hamer en spijker sla je gaten in de dop. Snijd de
bodem uit de fles en graaf de fles ondersteboven in bij de
plant. Geef de plant water via de ingegraven fles, zo komt
het water diep in de grond bij de wortels.

Van sommige planten kun je blijven eten als je ze op de
juiste manier hergebruikt. Gebruik het deel dat je afsnijdt om
nieuwe planten te laten groeien. Zet het in een bakje met
een laagje water in de vensterbank en zodra het plantje weer
uitloopt kan het in de aarde.
Heel geschikt hiervoor zijn:
• Prei, ui en lente-ui: de harde onderkant met worteltjes.
•	Bleekselderij, snijbiet, venkel en koolsoorten: het
onderste stuk (hart).
•	Wortels, pastinaak, bietjes en radijs: bovenste stukjes
waar het groen uitgroeit.

18 ROM 1

