
handboek

Ecologisch tuinieren



Colofon

Herwerking 2014: Geert Gommers, Frank Petit-Jean, Greet Tijskens
Advies: Guy Augustijns, Maurice Broekaert, Harrie Krens, Antoon Lambregts, Gerrit Prins, Jos Van Hoecke,  
samen goed voor 225 jaar praktijkervaring in de ecologische moestuin

Vorige herwerkingen: Geert Gommers, Sofie Hoste, Mieke Schauvliege, Nadia Tahon, Greet Tijskens
Oorspronkelijke auteurs: Herman Van Boxem, Guy Buysse, Bart Maes, Philip Robinet, Frank Williame
Tekeningen: Greet Tijskens
Eindredactie: Feuillette
Lay out: Els Van Hemelryck
Druk: Druk in de Weer (Graphius)

Eerste druk: januari 1988

Tweede - volledig herziene - druk: augustus 1993

Derde - volledig herziene - druk: januari 2002

Vierde - volledig herziene - druk: november 2014

© 1988/1993/2002/2014 – Velt vzw

Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren

Uitbreidingstraat 392c

B-2600 Berchem

www.velt.be

Overname van uittreksels is mogelijk na toestemming van Velt vzw

D/2014/3489/3

ISBN: 9789081612890

2



Meehelpen, in plaats van 
tegenwerken
Dit is een tuinboek. Maar wat voor een! Ontwikkeld, 
gekneed, herkneed gedurende meer dan drie decen-
nia op basis van de jarenlange ervaringen van tientallen 
overtuigde en kritische ecologische tuiniers. Alleen al het 
zeskoppige leescomité van deze editie telt samen 225 jaar 
moestuinpraktijk.

Dit boek is dan ook niet zomaar een ‘tuinrecepten’-boek, 
maar het levert je een visie en verschaft inzicht in - en 
achtergrond bij het leven dat zich in je moestuin afspeelt. 
Het leert je kijken naar je tuin met de ogen van de natuur 
zelf. Zo leer je haar reacties begrijpen en kan je jezelf en je 
tuin aanpassen aan - en inpassen in de natuur. Zo ontdek 
je meteen de functie van kruidgroei, het smakelijke van 
compost, het tegenstrijdige van bestrijdingsmiddelen en 
kunstmest.

Een onbedekte bodem komt in de natuur niet voor. Snelle 
groeiers – wat we doorgaans onkruid noemen – palmen 
zo’n bodem onmiddellijk in. De natuur beschermt hiermee 
haar kwetsbare kind, de bodem. Een onbedekte bodem 
verliest immers al snel structuur en het bodemleven trekt 
weg naar aangenamere oorden. De reactie van kruid-
groei kan je alleen voorkomen door de bodem bedekt te 
houden. Meehelpen dus, in plaats van tegenwerken.

Verterend organisch materiaal vormt het voedsel voor het 
bodemleven dat dit materiaal dan omzet in voedingsstof-
fen voor de plant. Dit proces is de eigenlijke bemesting 
voor de plant. Composteren is dus vanzelfsprekend. Zo 
verwen je het bodemleven.

Sterke aangroei van een organisme betekent een vermin-
dering van de diversiteit. Daar heeft de natuur zo haar 
oplossingen voor. Een grote hoeveelheid van hetzelfde 
gewas gaat ze te lijf met een sterke aangroei van belagers. 
Dan krijg je bijvoorbeeld rupsen die je gewas opruimen. 
Zo creëert de natuur plaats voor grotere diversiteit in 
de gewasgroei. Als je nu van in het begin voor een meer 
diverse gewasgroei had gezorgd …

Als je ziet dat de natuur kiest voor bedekte bodem, dat 
compost de bodem voedt en de bodem de planten voedt, 
dat diversiteit in fauna en flora voor evenwicht zorgt, dan 
ga je toch vanzelf ecologisch tuinieren?

Zo zit ecologisch tuinieren in elkaar, en daarom is dit 
boek anders. Ecologisch tuinieren gaat immers verder 
dan alleen maar ‘niet spuiten’. De basisprincipes daarvoor 
lees je in de eerste acht hoofdstukken. Ze geven je inzicht 
in het functioneren van plant, bodem, bemesting en pre-
ventie van ziekten en plagen . Dan komt aan bod hoe je 
je tuin kan inrichten. En vanaf het negende hoofdstuk 
kan je je verliezen in heel veel teelten, in talloze rassen en 
variëteiten.

We garanderen het : uit dit boek leer je meer dan wat om 
het even welk tuinboek kan bieden. Tegelijk wensen we je 
toe dat dit boek een opstap is naar meer genieten: in je 
tuin én aan tafel!

We danken van harte alle Velt-tuiniers die de ecologische 
gedachte ook effectief toepassen en hun ervaringen via dit 
boek met iedereen willen delen, want ook dàt is ecologie.

Berchem, augustus 2014

Voor deze druk werden alle hoofdstukken nagekeken en 
aangepast aan de nieuwste ervaringen en inzichten. Maar 
vooral het hoofdstuk Bemesting werd op basis van nieuwe 
gegevens en van de nieuwe normen van het Mest Actie 
Plan grondig herwerkt. Daarnaast werd ook het deel over 
Ziekten en Plagen geactualiseerd en werd op een rijtje 
gezet wat wel of niet beschikbaar is aan hulpmiddelen 
voor de particulier.
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5.1. Beschutting onder plastic
In land- en tuinbouw worden de gewassen bij de teeltver-
zorging vaak afgedekt met verschillende soorten kunststof. 
Ook veel amateurs maken er gebruik van. 

Van het gebruik van plastic zijn we vanuit ecologisch 
standpunt geen voorstanders omdat plastic: 

• gemiddeld maar enkele jaren gebruikt kan worden en 
de afvalberg vergroot.

• onder invloed van UV-licht uiteen valt en zo in het 
milieu verspreid geraakt. 

• bij verbranding in een huisvuilverbrandingsinstal-
latie schadelijke stoffen afgeeft zoals dioxines, en 
ook nog bijdraagt tot opwarming van de atmosfeer 
(broeikaseffect). 

• ook tijdens het productieproces het milieu belast.

Deze materialen worden op verschillende manieren 
gebruikt: 

• los op het gewas: directe afdekking;
• als tunnel (op een buizenstel); 
• als serre (met een deur).

In plaats van een plastic tunnel of serre gebruiken we liever 
een platte bak of glazen serre. De aankoopprijs ligt hoger, 
maar de duurzaamheid is dan ook beduidend groter.
 
We bespreken de mogelijkheden hier, zodat de tuinier zelf 
kan beslissen.

5.1.1. Plasticfolies 

De belangrijkste groep afdekmaterialen zijn de plasticfolies. 
Hiervan bestaan vele types. Na gebruik (dus als ze versleten 
is) geef je ze mee met het restafval of het plastic afval. 

Samenstelling 

Plastic is een verzamelnaam voor allerlei soorten kunst-
stof op basis van petroleum. Toch kunnen de diverse plas-
ticsoorten onderling qua samenstelling sterk verschillen. 

• PVC of polyvinylchloride is de meest gekende soort. 
Het is een vrij stijve folie die langer dan een jaar kan 
meegaan. PVC veroorzaakt bij verbranding ernstige 
luchtvervuiling. PVC is de meest vervuilende soort 
plastic, zowel bij het produceren, bij het gebruik, als in 
de afvalfase. Het gebruik van PVC is duidelijk het minst 
wenselijke alternatief.

• PE of polyethyleen is een soepele folie, die meestal 
maar één seizoen gebruikt kan worden. Ze beschermt 
de gewassen minder tegen vorstschade en is ook 
windgevoeliger. Polyethyleen veroorzaakt echter min-
der luchtvervuiling bij verbranding.

Foliedikte 

De dikte van de folie verschilt volgens het gebruik. Voor 
een plastic serre is een dikte van 0,15 mm nodig. Voor de 
kleinere plastic tunnel is een dikte van 0,10 mm voldoende.

Kleur van de folie 

Gewone folies zijn helder en doorschijnend. Voor speciale 
toepassingen zijn er ook witte en zwarte folies te koop. De 
witte worden wel eens in serres gebruikt als bodembedek-
king omdat ze veel licht weerkaatsen. De zwarte folie is 
flinterdun (0,02 of 0,033 mm) en wordt als onkruidwerende 
bodembedekking gebruikt (bijvoorbeeld bij aardbeien).

Uitvoering van de folie 

Gewone plastic folie zonder gaatjes noemen we ook wel 
volle folie. Folie met veel ronde gaatjes heet gaatjesplas-
tic. Noppenfolie is een lichtdoorlatende isolatiefolie, die in 
de winter vaak op het glas van serres wordt aangebracht.
 

5.1.2. Afdekken met gaatjesplastic

Gaatjesplastic (geperforeerde plasticfolie, flodderplastic 
of groeifolie) is een dunne polyethyleenfolie, met kleine 
gaatjes over het hele oppervlak, meestal 500 per vierkante 
meter. De gaatjesfolie is bedoeld om los op het gewas of 
op de grond te leggen, zodat de opgroeiende planten de 
folie omhoog kunnen duwen. Sommige amateurs bouwen 
er ook kleine tunnels mee.

Gebruik 

In de lente zijn er heel wat teelten die het vanwege de 
weersomstandigheden niet naar onze zin doen en die we 
met gaatjesfolie wat kunnen helpen. 

Plasticfolie toepassen in de herfst is veel minder efficiënt. 
Vergeleken bij de lente is er dan minder licht en blijft het 
relatief warm. Jonge plantjes geven in de herfst onder 
folie veeleer een slap en langgerekt gewas. Om een gewas 
tegen lichte vorst te beschermen, kun je dan weer wel 
gaatjesfolie gebruiken. 

Gaatjesfolie belemmert het opdrogen van de grond. Breng 
ze dus alleen aan op voldoende opgedroogde grond. 
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Foliebedekking stimuleert ook de groei van onkruid. Leg 
daarom de grond twee weken vooraf klaar en breng de 
folie al aan. Het snel kiemende onkruid kun je vlak voor 
het zaaien opruimen. 

Is de bodem bedekt met een mulchlaag, dan haal je die 
best weg voor je de folie aanbrengt. Anders heeft de folie 
minder effect. Bij de meeste teelten moet de gaatjesplastic 
niet tot aan de oogst op het gewas blijven liggen. Als het te 
warm wordt of als het gewas door insecten bestoven moet 
worden, neem je de folie beter weg. 

Je mag de folie nooit wegnemen bij zonnig en droog weer. 
De planten zijn door de folie immers aan vochtige lucht 
gewend en zouden gewoon verbranden. Verwijder de 
folie daarom op een regenachtige of bewolkte dag of ‘s 
avonds.

Aanbrengen 

Spreid de folie los over de grond of over het gewas. Tracht 
plooien te vermijden: door het klapperen van de folie 
kan de wind veel schade toebrengen aan de planten. De 
zijkanten van de folie moet je vastleggen zonder de folie 
strak aan te spannen. Gebruik liever geen stenen of houten 
balken omdat de folie daar dan over schuurt en gemakke-
lijk scheurt. Beter is het een ondiep voortje te graven waar 
je de randen kunt inleggen, waarna je de grond weer in het 
voortje schept. Ook voor- en achterkant van de folie moet 
je zo vastleggen. 

Gaatjesfolie is te koop in breedtes van 1,5 tot 12 meter. Een 
breedte van twee meter is interessant voor groentebedden 
van een meter breed. 

Voordelen 

• Teeltvervroeging: in vergelijking met vollegrondsteelt 
krijg je een vervroeging van een tot drie weken. Te 
danken aan een hogere grondtemperatuur en een 
beperking van de afkoeling ‘s nachts. 

• Verbetering van de opkomst. Onder de folie heerst een 
hogere luchtvochtigheid en temperatuur. Dit heeft een 
betere kieming als gevolg. 

• Geen uitdroging van de grond: de regen loopt door de 
gaatjes. 

• Bescherming tegen wind, slagregen en hagel. Ernstige 
vorst kun je niet tegenhouden, maar er is wel enige 
bescherming bij nachtvorst. 

• Bescherming tegen bovengrondse belagers (vogels, 
sommige insecten). Een goed voorbeeld hiervan is de 
wortelteelt die onder gaatjesfolie vrijwel niet door de 
wortelvlieg wordt aangetast. 

Nadelen 

• Gaatjesfolie raakt nogal gauw bevuild met grond en 
slijk, en gaat minder licht doorlaten. 

• De folie klappert veel in de wind (flodderplastic), wat 
fijne gewassen schade kan berokkenen. 

• Slechte verdeling van de neerslag over het bedekte 
oppervlak: bij hevige regen vloeit veel water door de 
gaatjes op de laagste punten, daar ontstaan plassen 
en dat is nadelig voor de gewassen. 

• Door de hogere luchtvochtigheid is er bij een gewas 
dat de grond volledig bedekt meer kans op schimmel. 
Daarom moet je de folie er tijdig weer afhalen, bij sla 
bijvoorbeeld net voor de kropvorming.

• Sommige teelten vormen ook meer loof dan gewenst 
(wortelen). 

• Korte levensduur: een of twee seizoenen.

5.1.3. Afdekken met vliesdoek

Vliesdoek is een materiaal waarvan het gebruik gelijkloopt 
met dat van gaatjesfolie. Vliesdoek bestaat uit kriskras 
geweven kunststofvezels (polyester of polypropyleen), die 
een soort fijnmazig weefsel vormen. Het is een zeer licht 
materiaal. 

Gebruik en manier van aanbrengen komen grosso modo 
overeen met die van gaatjesplastic, maar het klimaat 
onder vliesdoek is geschikter.

Voordelen tegenover gaatjesplastic 

• De temperaturen onder vliesdoek lopen minder hoog 
op, waardoor er minder gevaar is voor gewasverbran-
ding. Het houdt de warmte beter vast in het voorjaar.

• Betere verdamping, waardoor er minder gevaar is 
voor schimmelziekten. Vliesdoek kan dus langer blij-
ven liggen op rotgevoelige teelten als sla, andijvie en 
veldsla. 

• Vliesdoek geeft, vooral in vochtige toestand, iets meer 
bescherming tegen vorst. 

• De regen sijpelt over de hele oppervlakte gelijkmatig 
door de fijne mazen; het gewas heeft niet te lijden van 
plaatselijke wateroverlast. 

• Vliesdoek is zo licht dat het weinig windschade 
veroorzaakt. 

• Het houdt beter insecten tegen.
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Ecologische tuiniers willen dicht bij de natuur blijven. 
Daardoor profiteren ze ook maximaal van de regulerende 
processen die in de natuur bestaan. De natuur tracht zelf 
onevenwichten te herstellen. Natuurlijke vijanden zorgen 
voor zo’n zelfregulerend proces. Ook het planten of behou-
den van hagen, heggen en houtwallen streeft naar een zo 
natuurlijk mogelijke omgeving. Ze dienen als schuilplaats 
voor natuurlijke vijanden. Diversiteit is de sleutel voor een 
preventieve gewasbescherming. Een tuin met een rijke 
flora en fauna laat minder kans dat een soort uitgroeit 
tot een plaag. Preventieve maatregelen respecteren het 
natuurlijk evenwicht.

Respect voor de natuur

Een amateurtuinier hoeft geen 100 % opbrengst na te 
streven. Een zeker percentage verlies is aanvaardbaar. 
Verlies is hier trouwens niet het juiste woord. We staan 
een deel van de oogst af aan belagers. Door het ontwik-
kelen van belagers trek je natuurlijke vijanden aan, en 
die voorkomen dat je belagers uitgroeien tot een plaag.

Elke belager heeft zijn eigen belager. Elke ziekte en plaag 
heeft zijn eigen ziekte en plaag. Dit is de wijze waarop 
de natuur ”orde” houdt. Het is van essentieel belang om 
deze kringloop zo weinig mogelijk te verstoren. In een 
gezonde tuin is deze kringloop in evenwicht. We stre-
ven het herstel na van deze kringloop. Dat kan door het 
aantrekken van de natuurlijke vijanden van belagers. Dit 
betekent ook dat we enkel in nood biologische bestrij-
dingsmiddelen gebruiken. Sommige doden immers ook 
natuurlijke vijanden waardoor het systeem nog verder 
uit evenwicht gebracht wordt.

Hierna worden de verschillende preventieve maatregelen 
in detail besproken. Achtereenvolgens komen aan bod:

• bodemzorg
• het toepassen van de juiste vruchtwisseling
• het toepassen van combinatieteelt
• de juiste keuze van groente, ras en teeltwijze
• het aantrekken en beschermen van natuurlijke 

vijanden
• het gebruik van insectengaas
• het gebruik van lokmiddelen
• het gebruik van plantenversterkende middelen

- plantenextracten
- zeewierextract
- compostextract

• het gebruik van gesteentemeel
• een goede veldhygiëne

Maatregelen voor specifieke groenten komen aan bod 
bij de beschrijving van de groenten zelf. Bijvoorbeeld het 
plaatsen van koolkragen tegen de koolvlieg komt aan bod 
bij de koolgewassen.

2.1. Bodemzorg
In de hoofdstukken bodem en bemesting kon je lezen hoe 
een bodem ontstaat, uit welk materiaal hij opgebouwd 
wordt, welke rol levende organismen spelen in de bodem 
en welke functie dit alles heeft. 

Een gezonde bodem is de eerste vereiste om een gezond 
gewas te kweken: een evenwichtige organische bemes-
ting, een goede bodemverluchting en voldoende water-
houdend vermogen zorgen ervoor dat de plant gestaag 
groeit. Zo voorkom je groeistilstand, en dat is juist een 
fase waarbij de plant gevoelig wordt voor allerlei aan-
tastingen. Voldoende organische stof in de bodem is van 
groot belang om het natuurlijk bodemleven te stimuleren. 
Een rijk en gevarieerd bodemleven biedt een buffer tegen 
schadelijke bodemorganismen. 

Kale grond is niet natuurlijk. In de natuur is de bodem 
steeds bedekt. De bedekking kan bestaan uit levende 
planten, bijvoorbeeld gras in een weide, of uit langzaam 
verterende plantenresten, zoals de strooisellaag in een 
bos. Het komt er dus op aan om kale grond in de tuin 
zoveel mogelijk te vermijden. Er zijn verschillende manie-
ren om dat in een groentetuin toe te passen: lege percelen 
bedekken in de winter of inzaaien met groenbemesters, 
mulchen in het groeiseizoen. Let wel op: als je last hebt 
van slakken, en in mindere mate van muizen en woelrat-
ten, laat je bodembedekking best achterwege. Die dier-
tjes voelen zich immers prima thuis onder een tapijt van 
organisch materiaal, vooral onder bladeren, minder onder 
gras. Meer uitleg over bodembedekking staat beschreven 
in het hoofdstuk Teeltmaatregelen, vanaf pagina 225.

2.2. Vruchtwisseling
Naast bodemzorg is vruchtwisseling de belangrijkste pre-
ventieve maatregel om ziekten en plagen te voorkomen. 
Vruchtwisseling betekent dat je de teelten afwisselt zodat 
er verschillende jaren overheen gaan vooraleer een gewas 
op dezelfde plaats terugkomt. Het zorgt er dus voor dat 
aantastingen vanwege belagers in de bodem (aaltjes, 
schimmels) in toom gehouden worden.
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In de gangbare land- en tuinbouw is de techniek van 
vruchtwisseling sterk op de achtergrond geraakt. Men 
heeft haar namelijk grotendeels vervangen door andere 
technieken zoals het gebruik van bodemontsmettende 
middelen. Met behulp van deze technieken laat men in de 
gangbare teelt dezelfde gewassen snel na elkaar terugke-
ren en past men soms nog nauwelijks enige vruchtwisse-
ling toe. Een typisch voorbeeld is mais in de beroepsteelt.  
De problemen zijn duidelijk: hardnekkige plagen duiken 
op en worden elk jaar moeilijker te behandelen omdat de 
belager resistentie opbouwt.

Als een groente zichzelf, of een aanverwante groente van 
dezelfde familie, opvolgt op hetzelfde stuk grond, dan 
kunnen de typische belagers (aaltjes, bodemschimmels) 
van die groenten zich veel beter ontwikkelen. Door een 
gepaste vruchtwisseling schotel je de belagers in kwestie 
voortdurend oninteressante groenten voor, wat hun ont-
wikkeling sterk remt. Meer uitleg en voorbeelden vind je in 
het hoofdstuk Vruchtwisseling, vanaf pagina 176.

2.3. Combinatieteelt
Combinatieteelt (synoniem: mengcultuur, gewascombina-
tie, mixed cropping) wil zeggen dat je verschillende gewas-
sen vlak naast of door elkaar teelt. Zo profiteer je van de 
gunstige invloed die deze gewassen op elkaar hebben. 
Een belangrijke reden om combinatieteelt toe te passen 
als gewasbescherming is het voorkomen van bepaalde 
aantastingen. Er zijn nog enkele andere redenen waarom 
combinatieteelt interessant kan zijn. Daarover lees je meer 
in het hoofdstuk Vruchtwisseling, vanaf pagina 194.

Op de vraag waarom in goede combinaties geteelde 
groenten beter groeien, kun je twee antwoorden geven. 
Het eerste is zeer algemeen: in de natuur staan ook ver-
schillende planten door elkaar, dus kunnen we niet beter 
doen dan dat nabootsen. Een tweede antwoord somt de 
manieren op waarop planten, op biologisch vlak, elkaar 
beïnvloeden. Hier is vooral de invloed op biologisch vlak 
van belang.

• Verschillende soorten groenten naast elkaar trek-
ken meer soorten insecten aan dan een perceel met 
allemaal dezelfde groente. Er is dus minder kans op 
massale overrompeling door één belager. Bovendien 
is de kans groot dat er tussen de aangetrokken insec-
ten natuurlijke vijanden zitten die een andere soort 
afremmen.

• Plantenwortels scheiden stoffen af die het bodemle-
ven beïnvloeden. Van sommige plantensoorten is iets 
geweten over het effect van die afscheidingen op plan-
ten in de buurt. Dat zou een verklaring zijn voor het feit 

dat ze naast elkaar goed of slecht groeien.  Sommige 
afrikaantjes (Tagetes) verminderen de aaltjespopu-
latie in de grond via wortelafscheidingen. Een ander 
voorbeeld is goudsbloem (Calendula) die aaltjes en 
witte vlieg weert.

• Kruiden en in mindere mate groenten verspreiden 
geurstoffen. Deze geurstoffen weren bepaalde insec-
ten. Het is ook bekend dat sommige insecten proeven 
van een plant. Als ze een verkeerde plant treffen, gaan 
ze weer weg. Zo weert lavendel bladluizen.

• Heel wat vliegende insecten gaan niet op de geur af, 
maar wel op de vorm van de gewassen, op het silhouet 
dat ze vanuit de lucht waarnemen. Door nu andere 
planten tussen en onder het gewas te planten, ontne-
men we deze insecten hun herkenningspunt: ze twijfe-
len, vergissen zich en komen minder gemakkelijk tot 
eieren leggen.

• Bepaalde planten trekken insecten aan en worden 
vangplanten genoemd. Oost-Indische kers is een vang-
plant voor verschillende insecten zoals wortelvlieg, 
witte vlieg, bladluis... Als ze daarop zitten, blijven ze 
van je groenten af. 

Voorbeeld

De combinatie wortel-ui is een van de meest gekende 
voorbeelden van combinatieteelt. Belangrijk voor succes 
is dat beide groenten samen opgroeien. De uien voorko-
men dat de wortelvlieg haar eitjes legt op de wortelen. 
Vanaf het moment dat het uienloof begint af te sterven, 
is de wortelvlieg al minder actief. Wetenschappelijke 
proeven tonen aan dat uien een natuurlijk afweersysteem 
zijn tegen de wortelvlieg. Het effect in de andere richting 
is twijfelachtig: de aanwezigheid van wortelen voorkomt 
niet dat uien door de uienvlieg worden aangetast.

2.4. Juiste keuze van groente, ras 
en teeltwijze
Naast de evenwichtige voeding hebben ook alle andere 
teeltmaatregelen als eerste doel een zo sterk mogelijke 
plant te kweken. Soms moeten we hierdoor toegevingen 
doen, bijvoorbeeld bij de groentekeuze, de raskeuze of 
over de teeltwijze.

Groente

De keuze van de groente is afhankelijk van de bodemsoort 
en de ligging van de tuin. Zo is bijvoorbeeld bloemkool 
minder geschikt om op zandgrond te telen. En als je prei 
kweekt in een windstille of ommuurde tuin is de kans op 
problemen groter. 
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Ras

De raskeuze is voor de ecologische tuinier in veel geval-
len belangrijk. Als je een ras kiest dat zoveel mogelijk 
weerstand biedt aan ziekten en plagen, heb je al veel 
gewonnen. 

Enkele bekende voorbeelden: 

• Bij aardappelen een ras uitkiezen dat bestand is tegen 
de aardappelziekte.

• Bij de teelt van spinazie eentje kiezen dat bestand is 
tegen wolf.

• Bij de teelt van wortel een ras kiezen dat bestand is 
tegen de wortelvlieg.

Teeltwijze

Het seizoen heeft invloed op de weerstand van het gewas 
tegen ziekten. Kies het beste tijdstip voor het zaaien en 
het uitplanten van het pootgoed. Dat is de periode waarin 
bepaalde ziekten en plagen nog niet actief zijn. Kies bij-
voorbeeld voor vroege aardappelen zodat op het moment 
dat de aardappelziekte in het gewas komt, de knollen al 
voldoende dik zijn en een redelijke oogst geven. Daarnaast 
hebben lokale rassen meestal ook een grotere weerstand 
tegen ziekten.

Waarom wordt een plant ziek?

Frans onderzoek geeft hiervoor volgende verklaring. De 
hoeveelheid eiwitten in de plant hangt samen met zijn 
gezondheid. De plant neemt stikstofverbindingen op 
en maakt hiermee aminozuren. De aminozuren worden 
getransporteerd naar een plantendeel in opbouw. Ami-
nozuren worden gebonden en vormen dan eiwitten. Een 
ongebonden aminozuur is een vrij aminozuur. 

Bij een teveel aan vrije aminozuren raakt de plant al snel 
aangetast door luizen, schimmels of virussen. Vrije ami-
nozuren zijn gemakkelijk verteerbaar voor insecten. Als 
er geen vrije aminozuren aanwezig zijn, moet het insect 
de eiwitten zelf afbreken tot aminozuren. Dit kost meer 
energie dan het verteren van vrije aminozuren. Daarom 
geeft het insect de voorkeur aan vrije aminozuren. Een 
plant met veel vrije aminozuren is dus extra aantrekke-
lijk voor insecten. 

Te veel vrije aminozuren ontstaan als de plant meer 
stikstof opneemt dan hij verwerkt in eiwitten. Dit kan 
gebeuren door overbemesting met stikstof of door een 
geblokkeerde eiwitopbouw. De eiwitopbouw kan in het 
gedrang komen als gevolg van droogte, koude, te weinig 
licht of zuurstof, giftige stoffen (bestrijdingsmiddelen 
bijvoorbeeld) of een gebrek aan sporenelementen. 

2.5. Natuurlijke vijanden 
aantrekken en beschermen
Een ecologische tuin herbergt veel verschillende dier-
soorten die alle bijdragen tot het natuurlijk evenwicht 
van de fauna. De algemene regel is dat meer diversiteit 
aan planten zorgt voor meer biodiversiteit bij de insecten. 
Hierbij zitten ook de natuurlijke vijanden: dieren, insec-
ten of andere organismen die belagers van je groenten 
op hun menu hebben staan. Denk bijvoorbeeld aan lie-
veheersbeestjes die bladluizen lusten. Ze helpen je om 
de populatie van belagers in je tuin in toom te houden. 
In wetenschappelijke kringen wordt dat omschreven als 
functionele biodiversiteit. Om de natuurlijke vijanden van 
belagers te beschermen moet je hen goed verzorgen. 
Probeer van je tuin een plek te maken waar de natuurlijke 
vijanden zich thuis voelen, het liefst nog in grote aantal-
len. Dan zijn zij een waardevolle hulp om je groenten te 
beschermen en worden bestrijdingsmiddelen overbodig. 
Hier beschrijven we hoe je dat doet. 

Op deze manier is het meestal overbodig om de natuur-
lijke vijanden aan te kopen en uit te zetten. Dat wordt 
verder beschreven, in deel 3 bij Biologische bestrijding 
pagina 310.

2.5.1. Behoud bestaande 
landschapselementen zoveel mogelijk

Kleine landschapselementen zoals een boom, een haag 
of een poel zijn waardevol voor de natuur. Tracht daarom 
bestaande landschapselementen zoveel mogelijk een 
plaats te geven in je tuin. Hou er wel rekening mee dat 
ze niet te veel schaduw mogen werpen op de plek waar 
groenten geteeld worden.

Als (fruit)bomen of een haag een plaats krijgen in de tuin, 
moet je er rekening mee houden dat die bomen veel water 
uit de bodem opnemen om te groeien. Let daarom op als 
je een groentetuin aanlegt:

• Zaai of plant geen groenten onder de kruin van een 
boom. De vertakking van de boomwortels onder-
gronds is meestal even breed als de kruin.

• Respecteer steeds een afstand van minimaal vijf-
tig centimeter tussen een haag en de rand van je 
groenteperceel.
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2.5.2. Voorzie voldoende plaats voor 
voedselbronnen

Voorzie in je tuin voldoende plaats voor verschillende 
meerjarige planten. Bessendragende planten trekken 
vogels aan. Veel insecten hebben dan weer behoefte 
aan nectar en pollen in hun dieet. Hiervoor zijn open en 
enkelvoudige bloemen het meest geschikt: zij zijn gemak-
kelijk toegankelijk voor insecten. Steriele cultivars produ-
ceren nauwelijks nectar en zijn dus niet interessant. De 
composietenfamilie en de schermbloemigen hebben de 
meest toegankelijke bloemen, zij worden druk bezocht. 
Wilg, sleedoorn en gele kornoelje, een vroege bloeier, zijn 
geschikt als voedselbron.

Een aandachtspunt is dat er een heel jaar door stuifmeel 
beschikbaar moet zijn. In de zomer is dat geen probleem, 
maar ook in de vroege lente en de late herfst zijn bloei-
ende planten belangrijk om nuttige insecten in de tuin te 
krijgen. Wil je vroeg in het jaar natuurlijke vijanden aan-
trekken, dan moet er ook vroeg voedsel aanwezig zijn. Kies 
bij voorkeur voor inheemse soorten. Die leveren het voed-
sel (nectar, stuifmeel, bessen en zaden) voor de dieren die 
hier ook van nature voorkomen. Als vroege voedselplaats 
na de winterschaarste zijn inheemse heggen met vroege 
bloeiers zeer geschikt.

Met de ecologische plantenzoeker van Velt kun je online 
gratis plantenlijsten samenstellen voor je tuin, waarbij 
de focus op inheems plantmateriaal ligt. Voor die lijsten 
zoekt Velt haar inspiratie in de natuur. Kijk op  www.velt.
be/plantenzoeker.

Er zijn verschillende manieren om voedingsbronnen te 
voorzien in je tuin:

• Plant een heg of haag langs de noord- en westzijde van 
je tuin, die biedt tegelijk beschutting tegen de wind.

• Plant rijen bessenstruiken als vaste planten tussen de 
verschillende individuele percelen.

• Voorzie een bloemenweide of bloemenborder om 
insecten aan te trekken.

• Verwijder gedroogde bloemhoofdjes niet te snel uit je 
tuin. De zaden zijn een voedselbron voor vogels.

Voedsel voor Episyrphus balteatus, de 
snorzweefvlieg én een natuurlijke vijand van 
bladluizen

Zweefvliegen zijn belangrijke natuurlijke vijanden van 
bladluizen. Dat komt in detail aan bod op pagina 310. 
Hier geven we – bij wijze van typevoorbeeld - een con-
crete beschrijving hoe Episyrphus balteatus, een soort 
zweefvlieg, in je tuin haar plaats vindt. 

Zweefvliegen hebben naast schadelijke insecten ook 
nectar en stuifmeel nodig om te overleven. De larven 
van de zweefvlieg eten de bladluizen op terwijl de adul-
ten zich enkel voeden met nectar en stuifmeel. 

Vanaf januari, februari verschijnen hier en daar enkele 
overwinterende vrouwtjes, in februari, maart worden 
ze actief. Deze vrouwtjes zijn in de vorige nazomer 
bevrucht en leggen hun eitjes in de buurt van een blad-
luizenkolonie aan de onderkant van de bladeren. Van 
zodra de larve uit het ei komt, verorbert zij haar eerste 
bladluis. Tijdens dit stadium kan een larve zich voeden 
met honderden bladluizen, de voedselopname neemt 
toe naarmate de larve ouder wordt. 

De lange bladharen van komkommer, tomaat en auber-
gine, beschadigen de larven. Hierdoor is  geen goede 
populatie-ontwikkeling mogelijk. Deze larven verpop-
pen zich op de planten waar hun prooien leven.

In mei komt een nieuwe generatie vrouwtjes en man-
netjes tevoorschijn. Vanaf dan tot in de herfst komt de 
soort algemeen voor en volgen diverse overlappende 
generaties elkaar op. In oktober en november lopen de 
aantallen sterk terug. De larven van E. balteatus voeden 
zich met verschillende bladluizen, zowel op kruidach-
tige als op houtachtige planten. Daarom zijn ze een 
goede natuurlijke vijand van bladluizen. 

De bijgevoegde tabel geeft de inheemse planten met 
hun bloeiperiode waarop de adulten van E. balteatus, 
vliegt om zich te voeden. Je kunt bij de aanleg van je 
tuin natuurlijk niet voor elke natuurlijke vijand andere 
planten zetten. Maar dit voorbeeld geeft wel de spe-
cificiteit weer tussen de natuurlijke vijand en zijn 
voedselbronnen. Zo heeft elke natuurlijke vijand zijn 
voedselbronnen. 
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8. Ziekten en plagen  



Pompoenen, kalebassen en courgettes zijn afkomstig uit 
Zuid-Amerika. In dat geslacht vind je vruchten met de 
dolste vormen en kleuren terug, die al dan niet eetbaar 
zijn. Er bestaat nogal wat verwarring over de namen. De 
aanduiding pompoen kan met de vorm te maken hebben 
en gaat dan over drie aparte soorten, C. maxima, C. pepo 
en C. moschata. De naam pompoen wordt ook gebruikt als 
verzamelnaam. 

1.1.1. Plant

De eetbare pompoen is een indrukwekkend, kruidachtig 
gewas en heeft een rankende groeiwijze. De stengels of 
ranken verspreiden zich over de grond en kunnen nieuwe 
wortels vormen op de plaats waar ze de grond raken. 
De wortels reiken ver. Het zijn klimstengels voorzien van 
hechtranken. 

Pompoenbladeren zijn groot en niet erg ingesneden. Ze 
vormen eerst enkele grote, gele mannelijke bloemen met 
langere steel en vervolgens vrouwelijke bloemen met een 
duidelijk vruchtbeginsel. Na bevruchting ontstaat een min 
of meer bolvormige vrucht uit het ronde vruchtbeginsel 
onderaan de vrouwelijke bloem. Als de vrucht rijp is, vormt 
ze een harde schil. Het vruchtvlees wordt met of zonder 
schil gebakken, gefrituurd, als soepgroente verwerkt of in 
confituur gebruikt. Voor de liefhebber zijn de pitten een 
delicatesse. De pompoen is een veelzijdige wintergroente. 
De teelt vraagt weinig moeite en geeft praktisch altijd een 
goede opbrengst.

1.1.2. Teeltwijzen 

Je kunt pompoenen wat vroeger of wat later zaaien maar 
de teeltwijze blijft nagenoeg gelijk. Pompoen laat zich 
goed in potjes zaaien. Ter plaatse zaaien is ook moge-
lijk maar houdt meer risico in op slakkenvraat of slechte 
opkomst. Let er op dat de grond er niet te nat bijligt. 

Vanaf half april, begin mei kun je zaaien in potjes of pers-
potjes binnenshuis of onder koud glas. Zaai 1,5 tot 2 
centimeter diep in een luchtig grondmengsel. Maak het 
grondmengsel vochtig maar niet doornat. Dek af met een 
glasplaat en giet niet meer zolang de zaden niet gekiemd 
zijn, anders kunnen de zaden rotten. Zaai het zaad met de 
punt naar beneden. 

Een temperatuur van ongeveer twintig graden volstaat. Na 
enkele dagen tot een week komen lichtgroene kiemlob-
ben te voorschijn. Als het plantje twee of drie echte blade-
ren heeft, is het tijd om uit te planten. Dat gebeurt normaal 
drie weken na het zaaien. 

Vanaf halfweg mei kun je buiten uitplanten. Enkele dagen 
afharden is gewenst. De plantafstand is ongeveer een op 
twee meter. 

Buiten zaaien in potjes kan ook, maar dan moet je de 
potjes tegen vorst en kou beschermen. Dat kan met een 
glazen potje dat je over de gezaaide pitten plaatst. Van 
zodra de plant enkele echte bladeren heeft, bescherm je 
de plant enkel nog ’s nachts. 

494

1.1. Pompoen
Cucurbita maxima 
Cucurbita pepo
Cucurbita moschata
Komkommerfamilie

1. Komkommerfamilie
Bij dit hoofdstuk over vruchtgewassen worden ziekten en plagen niet per familie besproken maar per gewas. We doen dat 
omdat de aantastingen hier erg specifiek zijn.

Cucurbita maxima Cucurbita pepo Cucurbita moschata

stengels of ranken rond, zacht, vnl. kruipend veelhoekig, hard, niet kruipend hard, hoekig, vnl. kruipend

vruchtsteel rond, zacht veelhoekig, hard bij rijpheid, niet 
verdikt aan de vrucht

veelhoekig, verdikt aan de vrucht

bladeren weinig ingesneden, afgeronde 
lobben, geen puntige haren

sterk ingesneden, ruw behaard, 
stekelig

weinig ingesneden, afgeronde 
lobben, zacht

Tabel 11.1. Overzicht van de pompoensoorten



Ter plaatse zaai je een drietal zaden bij elkaar in een drie-
hoekje. Laat alleen de beste plant staan.

Pompoenen zijn heel geschikt voor kleinere tuintjes: je 
kunt de plant omhoog binden langs een touw. In het begin 
moet je de ranken wel leiden. Dat doe je door ze voorzich-
tig rond de gespannen touwen te winden. Als de planten 
goed gesteund zijn, zullen de vruchten niet afsterven. De 
tekening toont een beproefd en eenvoudig voorbeeld van 
een houten paalconstructie met touw.

1.1.3. Rassen

Pompoenen vind je in alle maten, smaken, gewichten en 
kleuren. 

We verdelen ze gemakshalve ze in vier grote groepen: reu-
zenpompoenen, kleinvruchtige rassen, muskaatpompoen 
en andere verwante pompoenen.

a. Reuzenpompoenrassen 

Reuzenpompoenen brengen enorme vruchten voort die 
je, eens opengesneden, onmogelijk tijdig kan verwerken. 
Doorgaans is de smaak maar matig en bewaren ze niet 
lang. 

• Rouge Vif d’ Etampes (C. maxima): donkeroranje

• Galeux d’ Eysines (C. maxima): lichtroze met veel wrat-
ten, waterig vruchtvlees

• Gele Centenaar of Franse pompoen (C. maxima) (geel-
roze). De vorm ervan is rond afgeplat en vruchten van 
10 tot 20 kg zijn heel gewoon. Wedstrijdkwekers pron-
ken met exemplaren van meer dan 100 kg! Liefhebbers 
willen er nog wel eens jam van maken. 

• Jack o’ Lantern (C. maxima) is de klassieke feloranje 
Halloweenpompoen. Sierlijk en makkelijk uit te hollen. 
De smaak van het vruchtvlees is eerder matig. 

  
b. Kleinvruchtige rassen 

Enkel de omvang van deze pompoenen is een gemeen-
schappelijk kenmerk. Smaak, vorm en kleur kunnen 
behoorlijk verschillen.

De meeste kleinvruchtige pompoenen zijn op vele gebie-
den superieur aan de reuzenpompoenen. Het is vooral 
onder impuls van de biologische telers dat zij in Europa 
voorkomen. Ze hebben een gewicht van ten hoogste twin-
tig kilogram. De smaak is veel voller, zoeter ook, en het 
vruchtvlees is heel wat vaster dan bij de reuzenpompoen. 
Ze hebben een lager vochtgehalte. Daardoor bewaren ze 
veel beter en kun je zo’n pompoen in de keuken wel in één 
of twee keer verwerken.
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11. Vruchtgewassen

pompoen

J F M A M J J A S O N D afstand

voorkweken zkg zkg zkg 200 x 100
pl  pl pl  pl o o o o o o o o

volle grond z     z z pl pl pl o    o o o o o 200 x 100

z: zaaien • zkg: zaaien onder koud glas • zb: binnen zaaien • pl:planten • plkg: planten onder koud glas • vs: verspenen • o: oogsten

zaad 2-3 zaden/g
kiemduur: 6 dagen
kiemvermogen: 5 jaar 

zaaien diepte 1,5-3 cm
in potten: 1 zaadje/pot
ter plaatse: 2-3 zaden bijeen

per 10 m2 
volle grond

teelt g zaad aantal 
planten

kg opbrengst

reuzen 5 5 60-80

klein-
vruchtige

5 5 30

Tekening 11.1. Koordenconstructie


