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Groen, gezond en gezellig!
Het zonnetje schijnt en de temperaturen stijgen. Ideaal om met 
het hele gezin in de tuin te vertoeven. Kinderen hun groene 
vingers zien groeien terwijl ze enthousiast groenten zaaien 
en planten, is tof en leerrijk. Ook heel wat scholen denken hier 
zo over en zijn gestart met een eigen vierkantemetertuin (zie 
pagina 7). Wetenschappelijk is zelfs aangetoond dat kinderen 
die leren over voeding ook beter hun groenten eten.

Laat je inspireren door OSMO Kriebels en zaai bv. dille waarmee 
je drie vliegen in één klap slaat of bouw samen met de kinderen 
een hotel voor lieveheersbeestjes. Dit zorgt ongetwijfeld voor 
leuke en onvergetelijke momenten.

www.osmo.be

VOOR MEER LEUKE OSMO KRIEBELS:

scan de
QR-code
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03

Suikermaïs, lekker zoet!
Suikermaïs uit zelfs de beste groentespeciaalzaak kan niet op tegen een vers geplukt exemplaar;  
het is zoeter en is veel aangenamer om in te bijten. 

Wil je suikermaïs voor een heerlijke 
zomerbarbecue, zaai dan nu in potjes. Hoeft die 
barbecue niet per se, stel het zaaien dan uit tot 
mei en zaai ineens in de tuin. Houd rijtjes 75 
cm van elkaar en laat in de rij 20 cm afstand 
tussen de planten.

Vers uit de tuin is suikermaïs op zijn best, want elk extra uur na 
het oogsten zetten de lekkere suikers om in saai zetmeel. 

Suikermaïs groeit op alle bodemtypes, maar heeft wel een 
duidelijke voorkeur voor een warm en zonnig plekje. Omdat het 
een forse groeier is mag een flinke portie compost of potgrond en 
plantenvoeding niet ontbreken. 

TIPS

Van zaadje tot op je bord
Zaai de planten bij voorkeur in groep of een dubbele rij. Op 
die manier komt het stuifmeel van op de top van de plant, 
makkelijker op de vrouwelijke bloem die halfweg staat.  
Lukte de bestuiving dan groeit een mooie, rond om rond met 
korrels gevulde kolf. 

Uit de top van de kolf hangt steeds een busseltje haren. Het 
zijn restjes van de vrouwelijke bloemen. 
Kleuren ze donkerbruin tot zwart, dan 
is de kolf rijp voor oogst. Verwijder 
de schutbladeren en daar heb je de 
smakelijke korrels. Staat de barbecue 
warm, smeer de kolf dan in met boter 
en bak hem - voortdurend draaiend - 
lekker aan. Suikermaïs kan je ook koken in 
water. Voeg geen zout toe, want dat maakt de korrels taai. 



Vogels om je tuin  
gezond te houden

Tuinvogels plukken wel eens een groen blaadje van 
jonge groenten. Gun het hen, want ze eten nog zoveel 
liever insecten en houden zo je tuin gezond.

9000 insecten per mezennest!
Deze cijfers illustreren het … een koolmeespaar voert tot 
9000 insecten aan één nest jongen en dat in slechts 16 
tot 23 dagen. Als het even meezit, doen ze het nog eens 
over, voor een tweede nest. Zijn hun jongen nog klein dan 
vangen de ouders kleine larfjes. Elke dag dat de jongen 
groter worden, gaan ze op zoek naar steeds grotere 
insecten.

Geen vogels meer voeren
Tuinier je met een hart voor de natuur dan gaat je tuin 
gegarandeerd door een voedselaanbod dat vanaf nu groot 
genoeg is voor tuinvogels. Stop dus geleidelijk aan het 
voeren. Op die manier stimuleer je dat oudervogels op 
zoek gaan naar insecten voor hun jongen. Vogeljongen 
kunnen trouwens niet overleven zonder larfjes, rupsen, 
wormen en insecten; hun maag is (nog) niet aangepast om 
nootjes en zaden te verteren. Bovendien krijgen ze met een 
plantaardig menu onvoldoende vocht naar binnen. Gevolg: 
ze groeien te langzaam en zullen - als ze het al overleven - 
te zwak het nest verlaten.

Beestig!
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Schoolproject!
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Op 17 maart was het eindelijk zover en werden de 
eerste groentjes in de vierkantemetertuin gezaaid 
en geplant. De spinazie, wortelen en slaplantjes 
zijn reeds volop aan het groeien en binnenkort 
kunnen de eerste radijsjes al geoogst worden. De 

DE SCHOLEN HEBBEN AL HEEL WAT LEUKE BERICHTEN, FOTO’S EN 
VIDEO’S OP HUN BLOGS GEPLAATST. SUPERTOF OM TE ZIEN, TE 
HOREN EN TE LEZEN HOE ENTHOUSIAST DE KINDEREN ZIJN. 
WWW.ZIEZEGROEIEN.BE

videoboodschappen waarin alles stap voor stap 
wordt toegelicht, vind je terug op  
www.ziezegroeien.be. In video 2 wordt ook 
getoond hoe je op een eenvoudige manier een 
mini-hotel voor lieveheersbeestjes in elkaar kan 

knutselen. Zo bestrijd 
je op een natuurlijke 
manier bladluizen 
die in iedere tuin 
aanwezig zijn.



Mooi!
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lekker, mooi & vlindervriendelijk
Dille is zowel smaakmaker als ideale matchmaker in de border en lokt de prachtige koninginnepage naar je tuin.

Drie maal dille
Dille is een ideale smaakmaker voor 
visgerechten. Met zijn fijn loof en zijn 
hoog opgestoken zomerbloemen is 
het echter ook een erg waardevolle 
plant voor gelijk welke border en een 
ideale matchmaker tussen planten 
die qua karakter en uitstraling het 
niet zo goed met elkaar kunnen 
vinden.

Dille gaat bovendien voor een 
absolute ecologische meerwaarde. 
Het is een van de weinige planten 
waar de koniginnepage, een prachtig 
gekleurde vlinder, verlekkerd op 
is. Met wat geluk kiest hij jou 
dilleplanten zelfs uit om zijn eitjes 
op te leggen. 

Liever zaaien dan planten
Zaai dille op een warm en zonnig 
plekje. Voorzaaien in potjes of starten 
met plantjes is geen goed idee … 
dille heeft een lange penwortel 
die bij verplanten afbreekt! Dun de 
plantjes uit tot ze ongeveer 20 cm 
afstand houden. Dille wordt net iets 
hoger dan een meter en bekroont zijn 
stengels met zachtgele bloemen in 
ongeveer 10 cm brede schermen.

Kiezen voor bloemen of zaden
Snij de bloemschermen om een 
boeket bij te kleuren. Laat je ze 
ongestoord doorgroeien dan volgen 
zaadjes. In bereidingen hebben ze 
een meer uitgesproken smaak dan 
het groene loof. Ze kunnen bovendien 
meegekookt worden in gerechten of 
meegebakken in brood. 

Wil je vooral blaadjes oogsten voor bij visbereidingen 
of andere gerechten, zaai dan van april tot augustus, 
elke maand een kleine hoeveelheid. TIPS



Radijzen zijn verwant aan mosterdplanten. Dat 
is met hun pittige smaak niet verwonderlijk. 
Er zijn verschillende soorten radijzen. Ze 
variëren in kleur van helderrood, rood-wit 
tot roze en geheel wit. Er zijn zelfs paarse en 
zwarte radijzen, maar die zal je bij ons niet 
gauw vinden. De vorm kan zowel rond als 
langwerpig zijn. Verschil in smaak tussen al 
die vormen is er nauwelijks. 

Mmm, 
lekkere radijzen!

Lenteboterhammen met radijsjes en verse kaas

Ingrediënten per persoon: 2 dikke sneden volkorenbrood½ bosje radijsjes · 3 lente-uitjes · 75 g magere verse kaas
1 eetlepel fijngehakte peterselie · peper · zout 

Bereiding
Spoel de schoongemaakte radijsjes en snij ze in plakjes. Snij de lente-uitjes fijn (óók het loof!).Meng de verse kaas met de lente-uitjes en breng op 

smaak met peper en zout. 
Besmeer de snede brood met het kaasmengsel en bedek 
met plakjes radijs. 
Bestrooi met de peterselie.  

Bron: www.alldaylong.be

TIP

Lekker!
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Om radijsjes schoon te maken 
moet je alleen het loof en het 
wortelpinnetje wegsnijden. 
Spoel ze nog even en ze zijn 
hapklaar. Schillen hoeft niet. 
Snij nooit meer radijsjes van 
het loof af dan je nodig hebt, 
zo blijven de andere langer 
vers.



Solitair levende bijen zijn nuttig voor het bestuiven van fruit 
en groenten, maar schrikken er ook niet voor terug lastige 
insecten weg te werken. Het ontbreekt hen echter al te vaak aan 
nestgelegenheid. Help hen met een insectenhotel.

De meest eenvoudige manier - en dat doen de leerlingen die 
deelnemen aan het project ‘Zie ze groeien!’ - is het samenbinden 
van bamboestokjes (of zelfs rietjes) of ze in een conservenblik te 
bundelen. 

Thuis kan je een nestkastje timmeren, zoals je het ook zou doen 
voor vogels, maar vergeet dan bewust de voorkant. Vul van onder 
tot boven met hol riet, bamboe en andere stengels. Wat ook kan 
is gaatjes van verschillende diameter boren in een houten balk of 
blok.

Tof!
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Bouw een  
insecten- 
hotel

http://www.ziezegroeien.be/onze-vierkantemetertuin/video-2

Maak meerdere kleine insectenhotels.  Als je 
merkt dat op een andere plant bijvoorbeeld 
een luizenplaag begint, verhuis je gewoonweg 
een insectenhotel naar daar!T

IP



Tof!
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Bouw een  
insecten- 
hotel

Oorwormen, 50 luizen/dag
Uit studies blijkt dat een oorworm tot 50 blad- en andere luizen 
per dag wegwerkt. De hele plaag opruimen doen ze nooit. Zijn de 
bladluizen onder controle, dan schakelen ze over op een andere 
prooi. Vandaar het belang van ze een oorwormhuisje aan te 
bieden: een omgekeerde bloempot gevuld met stro. Zo kan je hen 
gemakkelijk naar een andere boom of plant verhuizen. 

Lieveheersbeestje 90 luizen/dag,  
lieveheersbeestlarve 150 luizen/dag
Een enkel streekeigen (tweestippig) 
lieveheersbeestje doodt tot 90 
bladluizen per dag, een larve 150 stuks. 
Groot voordeel is dat je hen zelf kunt 
introduceren want eitjes en larven kan je kopen.  
Zet de eitjes of larven niet uit bij vorst, tijdens 
hevige regen of wind. 

Spit een  
amfibieënpoel
Kikkers en padden zijn ideale spinnen- en slakkenopruimers. Geen 
vijver in de tuin? Installeer dan een mini-amfibieënpoel en zorg zo 
voor een vochtig plekje waar ze zich thuis voelen. 

Graaf een minivijver van ongeveer een meter doormeter en 
ongeveer dertig centimeter diep. Bekleed met 
vijverfolie en vul deels met keien. Spontaan 
vult deze poel zich met regenwater 
en zullen er planten over en in 
groeien. Maak je geen zorgen 
over het nodig zijn van een 
overloop. Elk teveel aan 
water infiltreert in de 
grond er rond.

Meer toffe tuinideeën -> www.osmo.be.



Aha!
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WIST JE DAT ... ?
Helder  
vijverwater
Help de tuinvijver in biologisch 
evenwicht te komen en je hebt 
geen hulpmiddeltjes nodig om het 
vijverwater kraakhelder te houden. 

Geheime opruimers
Waterzuiverende micro-organismen vestigen zich 
spontaan in de vijver. Om het proces te versnellen voeg je 
gevriesdroogde of in vloeistof opgeloste bacteriën aan het 
water toe.  Je koopt ze in het vijver- of tuincentrum. Doe het 
nu, want algen nemen voorsprong op vijverplanten. Herhaal 
eventueel maandelijks met 10% van de dosis. 

Matig met vis
Vissen brengen leven in de vijver, maar ook mest dat 
oorzaak is van algengroei. Een vijver in biologisch 
evenwicht kan vervuiling aan die door 50 cm vis per 1000 
liter water wordt veroorzaakt. Is je vijver 5 x 3 m en  
0,65 m diep dan heeft hij een watervolume van 9,75 m³ of 
9750 liter water en kan hij 487 cm vis perfect aan. Stel dat 
de windes in uw vijver gemiddeld 20 cm lang zijn, wil dit 
zeggen dat er plaats is voor 25 vissen. 

Zuurstofplanten, gratis hulpjes
Zuurstofplanten nemen afvalstoffen uit het water op en 
geven zuurstof vrij waar bacteriën,  andere planten en 
vissen nood aan hebben.  ‹Aanbevolen zuurstofplanten zijn 
drijvend fonteinkruid, grof hoornblad en aarvederkruid. 
Waterpest staat niet in het lijstje omdat het een (té) 
geweldige groeier is en andere planten kan wegdrukken.

Gouden regels voor helder vijverwater
 » gemiddelde vijverdiepte minimaal 65 cm 
 » ongeveer vier uur volle zonneschijn per dag
 » maximaal 50 cm vislengte per 1000 liter water
 » voldoende zuurstofplanten

Toch een filterinstallatie...
Zwemmen er in jouw vijver meer vissen of is het aantal 
zuurstofplanten beperkt, installeer dan een vijverfilter. 

?

Wist je dat ... 
Koi zijn statige vijvervissen, maar vreten alle 
planten genadeloos weg. In verhouding tot andere 
vissen produceren ze een grote hoeveelheid mest. 
Een koivijver kan niet zonder extra filterinstallatie. 

Meer tuinideeën? Volg ons op Facebook.
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Hoe planten?
Maak een plantgat van 40 cm breed en net zo diep. Spit de bodem nog 10 
cm extra los. Meng de uitgegraven aarde met potgrond en een soeplepel 
organische meststof. Plant de roos en let erop dat de entplaats (daar waar 
onderstam en edele roos aan elkaar vastzitten) enkele centimeters onder de 
grond zit.  Zo is die veilig beschermd tegen zon en koude. Vul verder met het 
grondmengsel. Druk licht aan met de vingertoppen en geef flink water zodat 
de aarde perfect de wortels of kluit inpakt.

Geef rozen ruimte!
Rozen achter buxushaagjes planten is geen goed idee. Rozen waar af 
en toe wat wind over- en doorwaait en die kunnen genieten van de 
ochtendzon groeien gezonder. Dauw en nachtelijke regen drogen snel 
op, waardoor witziekte, roest of bladvlekkenziekte geen kans krijgen. 
Een invasie van bladluizen wijst op zwakke planten. Geef je rozen dus 
elk jaar een opkikker met rozenmest en als het even kan ook een flinke 
laag compost.

?

Rozen voor jouw tuin
Rozen met naakte wortel plant je van november tot begin april, 
rozen in pot het jaarrond, zelfs als ze in bloei staan.

OSMO Rozen is een natuurlijke meststof met een zachte en langdurige werking. Extra 
magnesium zorgt voor een frisgroene kleur. Het hoog gehalte aan kalium staat garant voor 
een uitbundige bloei en zeer intense kleuren.
INFO: WWW.OSMO.BE

TIP!

Lavendel geplant tussen of 
naast rozen houdt bladluizen 
op afstand.

Plant rozenstruiken nooit 
waar tot voor kort andere 
rozen stonden. In de grond 
zitten namelijk aaltjes die 
de nieuwe roos het groeien 
moeilijk tot onmogelijk 
maken. Oplossing: de aarde 
vervangen tot 60 cm diepte. 

TIP

?
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MEER KRIEBELS?
WWW.OSMO.BEVolg ons op Facebook


