Uitgebreid programma cursus ecologisch moestuinieren het jaar
rond 2018

15 Januari 19.30 -

22.00 Brede Bossche School Boschveld

Voorstellen en korte introductie deelnemers en aangeven hoe ieder bezig is met ecologisch
moestuinieren.
Inventariseren welke positieve en negatieve ervaringen men heeft met ecologisch moestuinieren. Op
basis van negatieve ervaringen zullen we gedurende het jaar (passend bij de tijd van het jaar) ruimte
reserveren in het programma om dieper in te gaan op oplossingen. Dit komt steeds terug in het
onderdeel seizoensperikelen.
Snel doorlopen van de theorie over ecologisch tuinieren. We gaan er van uit dat we niemand meer
hoeven te overtuigen maar dat het voldoende is even wat thema’s aan te stippen om alles wat op te
frissen.
In de communicatie in de aanloop naar de 1e dag vragen we de deelnemers om een lijst met zaai- en
pootgoed mee te nemen. Aan de hand van de lijsten maken de deelnemers een teeltplan rekening
houdend met teeltwisseling en de persoonlijk lijst met zaai- en pootgoed.
Plenaire presentatie / discussie over de teeltplannen.
Na het met elkaar bespreken van de teeltplannen vertalen we het plan in een jaarplanning. Wanneer
wat (voor)zaaien, poten, planten, oogsten. Hoe ga je voorzaaien en wat ga je voorzaaien in
februari/maart, wat doe je onder glas/in kas?

Afsluiting. Korte evaluatie en vooruit kijken naar de volgende cursusdag.
Huiswerk
Werk je teelplan en planning verder uit en neem deze volgende keer mee.

19 Maart: 19.30 - 22.00 Brede Bossche School Boschveld
De stemming peilen. Hoever is iedereen met zijn voorbereidingen voor het nieuwe seizoen?
Bespreken van de teelplannen en planningen. Vragen behandelen.
30 minuten: Seizoensperikelen
Werkzaamheden in deze periode: de tuin op orde maken, grelinette, compost aanbrengen
(hoeveel?), onkruid laten staan of verwijderen, welke bloemen in je moestuin zijn goed voor jouw
groenten, combinatieteelt.
Wat zaai, poot en plant je uit in maart en april? Wat zaai je voor in maart en april?
Seizoensgebonden problemen/plagen: luizen in de tuinbonen, uienvlieg, wortelvlieg en koolvlieg.
Hoe bescherm je jouw zaaigoed en jonge plantjes tegen mee-eters?
Nico nodigt de deelnemers uit voor een onderlinge zadenruil. Hij neemt zelf ook wat zaden mee. Op
deze manier probeer je makkelijker eens iets nieuws en het leidt tot meer diversiteit.
Introductie in praktische permacultuur. Wat is permacultuur en hoe pas ik dat toe in mijn moestuin?
Het (bodem)voedselweb. Aan de hand van een kleine oefening wordt het belang van (bio)diversiteit
duidelijk. We gaan even in op het schadelijke effect van kunstmest op het bodemleven. We
discussiëren over het belang van een rijk bodemleven en we delen ervaringen uit over het verrijken
van je bodem.
Afsluiting. Korte evaluatie en vooruit kijken naar de volgende cursusdag.

26 Mei: 9.00

- 13.00 bij iemand in de tuin

De stemming peilen. Iedereen heeft het druk. De ijsheiligen zijn geweest. Tijd voor de vorstgevoelige
planten. Wat zaai, poot en plant je uit in mei en juni en wat ga je oogsten, heb je al geoogst. Hoe was
je oogst?
Seizoensperikelen
Welke problemen hebben zich voorgedaan? Zijn deze opgelost en zo ja, hoe? Of hoe kunnen we deze
oplossen? Hoe ga je om met het onkruid dat er nu volop is. Hoe ga je om met water geven. Verschilt
dat per groente? Hoe ga je om met slakken, muizen, woelmuizen, woelratten, vogels die ook van
aardbeien en groenten houden. Hoe bereid je jouw tuin voor op jouw vakantie.
Theeën en gieren. Wat is het verschil? Waar zijn ze voor te gebruiken? Wie heeft hier ervaring mee?

Na het delen van kennis en ervaring gaan maken we thee en gier.
Op deze ochtend ook:
De moestuin, alleen een tuin om van te eten of ook een plek om bij tijden te relaxen en bezoek te
ontvangen? Een geïnteresseerde bezoeker wat wegwijs en enthousiast maken rond ecologisch
tuinieren?
Kruiden en eetbare bloemen: de eetbare siertuin
Diverse soorten kruiden en eetbare bloemen. We delen kennis over het kweken van kruiden en
eetbare bloemen en de toepassing er van in diverse gerechten. Hoe combineer je eetbare planten
met andere planten in je siertuin?
Afsluiting. Korte evaluatie en vooruit kijken naar de volgende cursusdag.

23 Juni: 9.00

- 13.00 tuinderij de Es en Kruidenrijk Haaren

De stemming peilen. Even bijpraten.
Seizoensperikelen
Wat zaai en plant je nog in juli en augustus (o.a. aardbeiplanten, elk jaar nieuwe?), Wat ga je
oogsten en hoe was je oogst in de afgelopen 2 maanden? Zaai je de open gekomen plekken in de tuin
in met bijv. groenbemester of ga je voor een tweede oogst? Wat ging goed/welke problemen kwam
je tegen? Hoe bescherm je jouw tomaten tegen Fytoftora?
Overvloedige oogst
Hoe kun je bonen en andere groenten die je teveel hebt invriezen, wecken, drogen, fermenteren, op
zuur zetten of anderszins bewaren? Wie heeft welke ervaringen met bewaren van diverse
producten?
Bezoek aan bio tuin de Es.
Bezoek aan het naast gelegen kruidenrijk Haaren.
Afsluiting. Korte evaluatie en vooruit kijken naar de volgende cursusdag.

6 Oktober:

9.00 - 13.00 bij iemand in de tuin

De stemming peilen. Even bijpraten.
Seizoensperikelen
Is het afgelopen met zaaien en inplanten? Hoe maak je jouw tuin winterklaar? Wat doe je met
kolenstronken, wel/niet op de composthoop. Laat je de grond die nu vrij gekomen is leeg, of doe je
aan groenbemesting of bedek je anderszins?
Composteren
Wie heeft ervaring met composteren? Hoe lukt dat (niet)?

Mulchen
Wat is mulchen. Wanneer en wat ga je mulchen? Hoeveel? Welke materialen kun je gebruiken? Wat
is sheetmulchen? Wat zijn de voor- en nadelen van mulchen t.o.v. het inzaaien van een
groenbemester?
Wildplukexcursie
De natuur is in deze periode erg rijk aan vruchten , bloemen, planten en misschien al wel wat
paddenstoelen. We trekken een paar stevige schoenen aan en trekken het buitengebied in voor een
wildplukexcursie. We wijzen elkaar op soorten die we kennen.
Afsluiting. Korte evaluatie en vooruit kijken naar de volgende cursusdag. Huiswerk: maak op basis
van je ervaringen van dit jaar een tuinplan voor volgend jaar. Neem geschikte materialen mee voor
het maken van een insectenhotel.

19 November: 19.30 -

22.00 Brede Bossche School Boschveld

De stemming peilen. Even bijpraten.
Seizoensperikelen
Gereedschap schoonmaken, opbergen. Aanbrengen compost. Bekalken. De kas ontzilten.

tuinplan 2019
Tuinplan voor volgend jaar. Ieder maakt die van tevoren. Waar moet je op letten komend jaar, vind
je zelf? Wat waren je leermomenten? Wat plan je op basis van je leermomenten anders in dan vorig
jaar? Durf je nieuwe variatie aan, nieuwe groenten uitproberen? Ga je experimenteren met
permacultuur?
Je eigen zaden kweken.
Wie kweekt er naast de wat meer voor de hand liggende soorten als droogbonen zijn eigen zaden?
Wat zijn de voordelen van eigen zaden kweken? Hoe doe je dat? Hoe schoon je de zaden en hoe
bewaar je ze?
Hoe maak ik een insectenhotel?
Welke materialen kun je gebruiken? Hoe groot maak je een insectenhotel? Welke diameters zijn
geschikt? Na het delen van kennis maken we zelf een insectenhotel en daarmee ons eigen
afscheidscadeautje van de cursus en natuurlijk ook uitstekend bruikbaar als sint-of kerstcadeautje .
Evaluatie van de cursus en uitzwaaien.

