Fruit en klein fruit uit de stadstuin
Zelfs in een stadstuin kan je fruit en klein fruit kweken. Er zijn talrijke mogelijkheden: kleine boompjes of
struiken in pot of volle grond, vormen die langs een muur of een afsluiting geleid worden, als klimplant
langs de hevel of kleinere plantjes die zich gewoon op de grond ontwikkelen. Fruit is lekker gezond en
het is een plezier om vruchten te plukken die jezelf hebt zien groeien en rijpen. Waar wacht je nog op?

Enkele goede redenen om eigen fruit te telen :
• De smaak en voedingswaarde:
- Verse producten, geplukt wanneer volledig rijp waarna deze direct geconsumeerd kunnen worden.
- Kwaliteitsvolle vruchten, in goede staat, terwijl ze zeer fragiel zijn en moeilijk te conserveren zijn.
- Groot assortiment aan variëteiten die je niet terug vindt in de winkel.
					
• Economische redenen:
-Na de begin aankoop weinig kosten en een goede productie gedurende verschillende jaren.
- Direct eetbaar en verschillende mogelijkheden om te conserveren.
• Teelt is relatief simpel:
- Eenmaal op een goede standplaats vraagt de plant in verhouding weinig onderhoud.
• Ecologische redenen:
- Teelt zonder chemische producten
- Lokale producten
- Seizoensgebonden producten
• Voor het plezier

Welke planten kiezen ?
Kies voor inheemse planten of planten die aangepast zijn aan ons klimaat.
Kies een variëteit die je smaakt.
In functie van de aanwezige ruimte, oriëntatie, de aanwezigheid van goed blootgestelde muren, heb je
keuze tussen:
• Bomen en struiken, half -en laagstamfruitbomen of dwergstammen die op de gewenste grootte 		
gehouden kunnen worden door te snoeien.
• Klim -of leiplanten, die op een hevel, muur of afrastering geleid worden.
• Struikjes zoals zwarte bes, aalbes, bosbes,...
• Lage planten die de bodem bedekken zoals aardbeien.
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Welke planten telen :
•
•
•
•
•
•

Appelboom, perenboom, kerselaar, pruimelaar,...
Aalbes, zwarte bes, framboos, braam
Bosbes
Vijg en kiwi
Aardbei
Rabarber

Algemene raadgevingen in verband met de aanplanting :
• De grond goed onkruid vrij maken.
• Maak een gat dat beduidend groter is dan de wortelmassa en hou de verschillende bodemlagen 		
gescheiden.
• Plaats de stuik zodanig dat het onderste gedeelte bedekt is met grond. Dit bevordert het verschijnen
van nieuwe takken. Indien aanwezig, hou het punt waarop geënt werd boven de grond.
• Voeg aan de aarde compost of mest toe, en hou bij het opvullen rekening met de volgorde van de 		
grondlagen.
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