EEN GROENTEBAK BOUWEN
Zelfs op een klein oppervlakte kan tuinieren vele voordelen bieden voor de stadsbewoners die
zich er aan wijden: fysieke activiteit in de buitenlucht, geestelijk welzijn, verbinding met de
natuur en het ritme van de seizoenen, maar vooral het aanbod van verse, gezonde,
seizoensgebonden groenten met onverwachte smaken, ...
Het is ook een gelegenheid om buren te ontmoeten, praktijken of zaden uit te wisselen met
andere tuiniers en nieuwe initiatieven in uw buurt te ontdekken. Ook voor de natuur in de stad
zijn de vele initiatieven op het gebied van tuinieren een goede zaak: meer plaats voor de
biodiversiteit, betere regulering van het water, strijd tegen het hitte-eilandeffect, uitnodiging om
organisch afval te recycleren … En wat is aangenamer dan het bouwen van uw eigen
groentebak!

1. GEREEDSCHAP
•
•
•
•
•
•

Handzaag (of verstekzaag of decoupeerzaag)
Hamer (of schroevendraaier)
Spijkers (of schroeven)
Koevoet (of palletbreker)
Lijmknecht
Enkele palletten
Plan tussen 6 en 2 uur voor de bouw van de groentebak.

2. MODEL
Compostbak
Mulch
Ruimte voor de planten

Muur om te planten
(aromaten,
aardbeien…)

3. CONSTRUCTIE
3.1. STAP 1: BEREIDING VAN DE PLANKEN
•
•
•

Haal de pallets uit elkaar en bewaar de nuttige delen
Verwijder de spijkers of plaats ze opnieuw in het hout als het gemakkelijker is
Bepaal de uiteindelijke afmetingen en snijd de planken
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3.2. STAP 2: BEREIDING VAN DE STAANDERS
•
•

Plaats de 4 staanders van hetzelfde formaat in een vierkant
Plaats vervolgens de wiggen (= klein stuk hout in een driehoek, in het wit op het schema) op de
staanders.

3.3. STAP 3: BERIJDING VAN DE ZIJDEN
•
•

Verbind de staanders met de onderste planken
Let op de rechte hoeken
Om zeker te zijn dat de verschillen goed zijn, kan je desnoods ook de bovenste planken
tijdelijk fixeren.

3.4. STAP 4: CONSTRUCTIE VAN DE ZIJDEN
•
•

Fixeer de planken van de 2 achterste zeiden.
Spijker de hoekplanken van de voorkant.
Laat een opening van minimaal 9 cm om kleine vaste planten te kunnen planten (aromatische
planten, aardbeien ...).

3.5. STAP 5: INRICHTING VAN DE GROENTEBAK
•
•

Vul met een mengsel van grond en compost
Gebruik een mulch van spaanders, plantaardig afval,
dode bladeren of stro om:
- Je grond te beschermen en ondergronds
leven te helpen
- Verdamping te beperken
- het verschijnen van concurrerend onkruid te
beperken
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Als u twijfels hebt over de houtbehandelingen van de pallets, kunt u een dekzeil plaatsen tussen
het hout en het substraat. Hierdoor kan je de mogelijke besmettingsrisico’s verminderen en de
duurzaamheid van het hout verhogen (door het vroegtijdige verval van de planken te beperken).
3.6. STAP 6: PLANTEN!
•
•
•

Plant wat ruimtebesparende planten in de verticale delen (aardbei, tijm, basilicum, radijs, enz.). Denk
aan de oriëntatie van de planten volgens de zon - schaduw, halfschaduw en volle zon.
Plant de planten met grote behoefte aan stikstof in de buurt van de compost. Hun wortels zullen
onder de compost zoeken naar gepercoleerde voedingsstoffen, of zelfs direct erin.
Wachten en genieten!
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