
Tuinieren 
op  je balkon 
Je hoeft echt geen grootgrondbezitter te zijn om een leuke 

(moes)tuin aan te leggen. Je kunt ook heel goed tuinieren op 

een paar vierkante meter! Groene vingers hoef je echt niet te 

hebben. Met de basisinformatie over tuinieren, kan iedereen 

aan de slag. Maak heel eenvoudig in een aantal stappen een 

kleurrijk balkon-, daktuintje of vensterbank. Balkonieren is 

het nieuwe stadstuinieren, geschikt voor iedereen met weinig 

ruimte, tijd en ervaring!

Kijk voor meer informatie op www.kosmosuitgevers.nl
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Inleiding 
Je hebt geen  
boekje in  
handen van  
een tuingoeroe 

De schrijver heeft geen jarenlange ervaring in een hortus 

botanicus, en toen ik dit boek vijf jaar geleden schreef, had 

ik ook nog geen moestuin. Ik had bruine vingers, en wilde 

groene. De tuinboeken en tuintijdschriften die ik toen inkeek 

waren opgemaakt in ranke en zwierige lettertypes gedrenkt 

in spruitjesgeur en tuttigheid. Sommigen gingen meteen de 

diepte. Elk hoofdstuk begon wel met een boodschappenlijst 

voor de beginnende tuinier, met daarop zaken als een hydro-

meter, een kweekkast en drie soorten snoeischaren, maar dat 

vond en vind ik onzinnig. Tuinieren kun je ook met je handen 

en een paar euro.

Ik zocht een boekje dat me gewoon vertelt hoe het zit met 

planten en mij niet het gevoel gaf dat tuinieren iets was voor 

MAX-kijkers. Dus maakte ik het zelf. Een simpel boekje dat je 

leert hoe je planten in leven kunt houden. Een boekje dat ook 

mijn vrienden – stadse twintigers en dertigers – vertelt hoe ze 

hun balkons, platjes en dakterrassen groen houden. Want ook 

zij lieten elke lente weer, net als ik, vol goede moed tientallen 

of zelfs honderden euro’s achter bij tuincentra om dat geld 

vervolgens in rot of verdroging op te zien gaan.

7
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Achter elke plant staan icoontjes:

Die icoontjes zijn uiteraard multi-interpretabel. Want wat is 

veel zon? Is dat zon tussen drie en zeven, of tussen twaalf en 

negen uur ’s avonds? En wat is veel water? Een halve gieter? 

Maar hoe groot moet die gieter dan zijn? Laat duidelijk zijn:  

bij elk icoontje dient een scheutje common sense te worden 

toegevoegd.

Het zonne-icoontje geeft aan waar de plant van houdt, 

maar dat is dus geen wet. Als je dakterras heel zonnig is, kun  

je die halfschaduwplant natuurlijk best proberen. En een  

tomatenplant  kun je echt wel in leven houden op je  

halfschaduwbalkonnetje.

Hetzelfde geldt voor die gieter: zie het als een aan-wijzing 

hoe dorstig een plant is en of ie graag natte aarde heeft of 

niet. Als dat gietertje achter een plant vol zit, betekent dat dus 

niet dat je elke dag een hele gieter van vijf liter moet legen bo-

ven de dorstige vlijtige lies. Het gaat erom dat je hem elke dag 

te drinken geeft en zorgt dat de aarde vochtig blijft. Op som-

mige dagen is een halve liter genoeg, op andere dagen heeft 

ie meer of minder nodig. Common sense dus: droog en heet = 

dorstig; regenachtig bewolkt = niet zo dorstig.

INLEIDING 10
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V. Begonia
Er bestaan zeker duizend soorten begonia’s, dus als je de ene te 

oubollig vindt, dan kom je vast wel ergens een stoerder exem-

plaar tegen. Je hebt hangers en klimmers en plantenplantjes. 

Sommige zijn voor binnen, een heleboel kunnen ook buiten. 

Wil je ze laten overleven, dan moet je ze tijdens vorst binnen 

halen. Doe je dat niet, dan houden ze het maar één jaar vol. 

Zorg dat ze voldoende zon en water krijgen.

AVBS 

Mocht je helemaal 
vallen voor de begonia, 
dan wijs ik je op de 
mogelijkheid om je aan 
te sluiten bij het vrijwil-
ligerskorps dat jaarlijks 
de begoniatapijten legt 
in België. Sommige 
zijn wel 1100 vierkante 
meter groot en hebben 
prachtige patronen! Dit 
alles om het Algemeen 
Verbond van Belgische 
Siertelers (AVBS) 
onder de aandacht te 
brengen.

2. WEGWERPPLANTEN 42
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Vaste planten  
Slim  beleggen  
doe je met vaste 
planten: ze gaan  
jaren mee en hoe 
ouder hoe duurder.
Een vijg van een paar jaar oud is in de winkel een stuk duurder 

dan een stekje dat je zelf groot moet brengen. Precies anders-

om dan met adoptiekinderen dus. Vaste planten hebben vaak 

veel groen, fijn voor een steady offensief om beton en ander 

stadsgrijs te bestrijden. 
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V. Narcis Bloeit vanaf maart

Er zijn kleine narcissen die iets fragiels hebben en bijna door-

zichtig zijn en er zijn grote, stevige, statige varianten. Ook de 

narcisbol doet het een paar jaar achter elkaar  

en kun je dus in de grond laten zitten.

(zie afbeelding op  pagina 86 / 87)

NOTE: 

Veel last lijken de nar-
cissen er zelf niet van te 
hebben, maar wij, wes-
terlingen, associëren de 
bloem toch met abjecte 
zelfzucht. Met egoïsme, 
zelfliefde en gebrek aan 
inlevingsvermogen. In 
het Verre Oosten echter 
staat de narcis symbool 
voor de treurige liefde, 
voor zinderende liefde 
die door het lot niet zijn 
kan, niet zijn mag, on-
dergronds moet gaan. 
Lovers die bruut van 
elkaar gescheiden zijn, 
sturen elkaar een narcis 
om hun blijvende liefde 
en trouw te tonen.

SCHADUWTIP!

VI. Lelietje-van-
dalen Bloeit april / mei

Een echt bosplantje, met sprookjesachtige witte klokjes. 

Zo’n plantje waar elfjes langs dartelen met hun stafjes en hun 

opzwiepende rokjes. Met van die bladeren waar ze vanaf glij-

banen, de regendruppels opspetterend.

 Omdat ze gewend zijn aan bosgrond waar hoge bomen 

al het licht wegnemen, doen ze het prima in de schaduw. Ze 

worden tien tot twintig centimeter hoog, en… ratatataaaa…  

ze zijn giftig! Niet door de pasta gooien dus.

SCHADUWTIP!

5. BOLLEN 90
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