
Teeltplan 2018 concept BMVH-ZPG-bijeenkomst 16 november 2017

Wisselteelt in 6 vakken van (10 x 12.6 m =) 126 m²/plantvak, 
plus daarnaast nog een klein plantvak met rabarber als vaste plant. 
Met het systeem van wisselteelt in 6 vakken staan de hoofdgroepen van gewassen vast. Ieder jaar schuiven de 
gewassen in een vaste volgorde één plantvak op: 

2017: 

vruchtgewassen knolgewassen aardappels peulvruchten koolgewassen bladgroenten

2018: 

knolgewassen aardappels peulvruchten koolgewassen bladgroenten vruchtgewassen

2019: 

aardappels peulvruchten koolgewassen bladgroenten vruchtgewassen knolgewassen

2020: 

peulvruchten koolgewassen bladgroenten vruchtgewassen knolgewassen aardappels

2021: 

koolgewassen bladgroenten vruchtgewassen knolgewassen aardappels peulvruchten

2022: 

bladgroenten vruchtgewassen knolgewassen aardappels peulvruchten koolgewassen

Evaluatiegesprek met de Voedselbank:

Op 9 oktober aan bestuur gevraagd: 
Als de ZPG ook het contact met de Voedselbank overneemt voor de planning van het nieuwe seizoen, dan had ik 
eigenlijk ook nadere informatie bij het verslag verwacht van alle contactinformatie met de Voedselbank. Iedereen in de 
ZPG moet dit weten. Zijn er afspraken over wanneer er geëvalueerd moet worden? Hoe gaat het ophalen en bestellen
van kratten in zijn werk? 
Vraag is niet beantwoord. 

 http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinplanten/groenten/ Blz. 1

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinplanten/groenten/


Vruchtgewassen

Jaar 2017
De BMVH besteedt de opkweek van jonge vruchtgewassen uit aan SWB. Midden mei levert SWB het pootgoed aan. De 
gebruikte vruchtgewassen in de afgelopen jaren waren courgettes (ras Black Beauty), komkommers (ras Tanja & 
Sonja) en paprika's (ras Yolo Wonder). 

Plantvak vruchtgewassen Beschikbare breedte: 12.6 m

 Plan 2017 Beschikbare oppervlak: 126 m² (= 12.6 x 10)

Plantafstand Bed grootte Oppervlakte Breedte
Courgettes 1.00 x 1.00 3 x 1.00 28 m² 4.0 m

Paprika .50 x .40 3 x 1.20 32 m² 5.1 m

Komkommer 1.20 x .40 2 x 1.30 57 m² 3.5 m

Totaal: 117 m² 12.6 m

Plantvak vruchtgewassen: Datum van aanplant Aantal planten Opbrengst

2017 plan actie plan actie plan actie

Courgettes Medio mei 01-jun 30 27 80<<120 

kg

303 kg

Paprika Medio mei 22-jun 200 178 40<<60 kg 0

Komkommer Medio mei 01-jun 60 36 300<<400 
stuks

756 stuks

Resultaat: 
1) De oogst van courgettes was het driedubbele van wat was gepland;
2) de oogst van komkommers was het dubbele van wat was gepland;
3) de oogst van paprika's is totaal mislukt, het pootgoed is 5 weken te laat aangeleverd. 

P.m.: 
1) courgettes: de streefopbrengst is gesteld in gewicht, maar de opbrengst is gemeten in aantallen. Eind juli heb 

ik aan de hand van 28 geplukte courgettes het gemiddelde gewicht bepaald: 538 gram. Dit zou betekenen dat 
in het totaal naar schatting 303 kg. courgettes is geoogst. Het hoge resultaat bij de courgettes komt in elk 
geval voor een deel doordat wij een aantal vruchten te laat hebben geoogst / te lang hebben laten 
doorgroeien. Het resultaat is dus wat geflatteerd. 

2) Komkommers: met slecht 60% van het geplande aantal planten is het dubbele van de geplande opbrengst 
behaald. 

3) paprika's: de plantjes zijn vijf weken te laat aangeleverd en daarmee was het te laat in het seizoen om nog 
vruchten te kunnen leveren. 

4) Naast het bovenstaande heeft nog iemand 3 aubergineplanten in het rabarberveld aangeplant. Deze bleven 
zonder opbrengst. 

Plan 2018
Voorstel: voor vruchtgewassen hetzelfde plannen als voor 2017. 
Pootgoed bestellen voor aanlevering op maandag 14 mei 2018.

 courgettes (Black Beauty): 30 stuks. 10 planten  zouden 40<<60 kg vruchten moeten opbrengen, dus de 
geplande opbrengst voor 2018 is daarmee 120 << 180 kg courgettes. 

 paprika's (Yolo wonder): 200 stuks. 50 planten in de volle grond zouden 20<<30 kg vruchten moeten 
opleveren, dus de geplande opbrengst voor 2018 is daarmee 80<<120 kg paprika.

 komkommers (Tanja en Sonja): 60 stuks. 20 planten zouden 150<<200 komkommers moeten opleveren, 
dus de geplande opbrengst voor 2018 is daarmee 450 << 600 komkommers. 
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Knol- & wortelgewassen

Jaar 2017
Plantvak knol- en wortelgewassen: Beschikbare breedte:

 Plan 2017 Beschikbare oppervlak:

Plantafstand Bed grootte Oppervlakte Breedte
Rode biet (kogel 2) 30 x 10 1,2 x 11 m X 3 = 56 m² ? 3,6 m

Rode biet (cylindra) 30 x 10 1,2 x 11 m X 3 = 56 m² ? 3,6 m

Zomerwortel 20 x 0,4 1,2 x 11 m X 2 = 24 m² 2,4 m
Winterwortel (Flakese) 30 x 10 43 m²

Knolselderij 50 x 40 1,2 x 11 m X 3 = 39 m² 3,6 m

Prei 40 x 0,15 1,2 x 11 m X 3 = 39 m² 3,6 m

Totaal:

Plantvak knol- en 
wortelgewassen:

Datum van aanplant Aantal planten Opbrengst

2017 plan actie plan actie plan actie

Rode biet (kogel 2) ½ mrt 20-apr 12 rijen 
van 10 m 
over 3 
bedden/ # 
110 per rij 

12 rijen 
van 10 m 
over 3 
bedden 

# 1320 13 kratten

Rode biet (cylindra) juni 15-jul 12 rijen 
van 10 m 
over 3 
bedden/ # 
110 per rij

9 rijen van 
10 m over 
3 bedden 

# 1320 4 kratten

Zomerwortel Eind mrt – jul 20-apr ? 2 bedden 
met elk 4 
rijen van 

10 m

150 kg 0

Winterwortel (Flakese) apr-jun 13-jun 14 rijen 
van 10 m 
verdeeld 
over 4 
bedden

100<<160 kg ?

Knolselderij ½ mrt 13-mrt # 108 # 409 # 108 ?

Prei april 13-mrt 3 rijen van 
10 m per 
bed / # 
73 per rij

640 stuks 
geplant

110<<200 kg ?

Resultaat: 
De opbrengst van de knol- & wortelgewassen voor 2017 lijkt helaas onder de maat te zijn geweest?
1) rode biet (kogel 2): 
doordat de streefopbrengst is vastgesteld als 1320 bieten maar de opbrengst is gemeten in aantal kratten, is niet te 
zeggen dat met 13 kratten bieten de geplande opbrengst wel of niet is gehaald. Maar het resultaat lijkt iets tegen te 
vallen, er zaten volgens mij geen 100 bieten in iedere krat?
2) rode biet (cylindra): 
in september zijn 4 kratten geoogst met in het totaal ongeveer 1090 (kleine) bietjes. Het is mij niet bekend of, en zo 
ja hoeveel er in oktober nog aanvullend is geoogst. 
3) Zomerwortels: 
geen oogst, totaal mislukt. 
4) Winterwortels: 
in september zijn circa 400 (kleine) winterwortelen geoogst. Het is mij niet bekend of, en zo ja hoeveel er in oktober 
nog aanvullend is geoogst. 
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5) Knolselderij: 
staat nog op het veld en zoals het er nu uitziet zullen wij de geplande opbrengst ruimschoots halen. 
6) Prei:
staat nog op het veld, maar zoals het er nu uitziet zullen wij de geplande opbrengst niet halen. Dit is onze eigen fout, 
de aanplant is (héél) slecht uitgevoerd, de planten staan op elkaar gepropt op een (véél) te kleine oppervlakte - dit 
kan volgend jaar makkelijk beter. 

Plan 2018. Gewoon hetzelfde opnieuw proberen: 
1) Rode biet (kogel 2): 
Er zijn 2 zakjes zaad gebruikt in 2017, er zijn nu nog 6,5 zakjes zaad op voorraad, bruikbaar tot 2019. 
Te bestellen voor 2018: er hoeft geen aanvullende voorraad te worden besteld. 
2) Rode biet (cylindra): 
Er zijn 2 zakjes zaad gebruikt in 2017, er zijn nu nog 6,5 zakjes zaad op voorraad, bruikbaar tot 2019. 
Te bestellen voor 2018: er hoeft geen aanvullende voorraad te worden besteld. 
3) Zomerwortel: 
Er zijn 2 zakjes zaad gebruikt in 2017. Er is geen voorraad zaad meer voor zomerwortels. 
Te bestellen voor 2018: 2 zakjes zaad voor zomerwortels. 
4) Winterwortel: 
Er zijn 4,5 zakjes zaad gebruikt in 2017, er zijn nu nog 1,5 zakjes zaad op voorraad. 
Te bestellen voor 2018: 3 zakjes zaad voor winterwortels. 
5) Knolselderij: 
Er zijn 2 zakjes zaad gebruikt in 2017, er is nu nog 1 zakje zaad op voorraad, bruikbaar tot 2018. Te bestellen voor 
2018: Het is heel fijn zaad, bij zorgvuldig werken moet het ene zakje op voorraad voldoende zijn voor 2018. 
6) Prei: 
Er zijn 2 zakjes zaad gebruikt in 2017 en er zijn nu nog 3 zakjes zaad op voorraad, bruikbaar tot 2018. 
Te bestellen voor 2018: Het is dus niet nodig om prei bij te bestellen. 
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Aardappels

Jaar 2017

 Plan: midden maart 660 Annabelle pootaardappelen uitzetten op 132 m². Wij hopen daarmee op een 
opbrengst van 247 kg < < 495 kg.; Plantafstand 50 x 40; 30 aardappelen per rij; Bed grootte 12 x 10 = 120 
m²; 

 Gebruikt: er is 15,5 of 16,5 kilo pootaardappelen gebruikt (teeltplan 2017 noemt verschillende getallen);

 Poten: 5 april zijn de aardappelen gepoot; 

 Oogsten: 4 & 11 juli zijn circa 240 kg resp. 4,5 kratten aardappelen + 0,5 krat krieltjes geoogst; 

 Resultaat: de precieze opbrengst is niet bekend, maar de geplande opbrengst is zeker gehaald.

Jaar 2018

Uitgaande van opnieuw een keuze voor vroege aardappelen Annabelle:

Nodig (bron: Velt): 

Per 10 m² grond is voor vroege aardappels 1,25 kg pootgoed (50 poters) nodig. 
Beschikbare oppervlakte: 126 m², dus nodig zijn (126/10) x 50 = 630 poters.
Bij maat 28/35 zijn er 40 poters in een kilo – dus nodig zijn 630/40 = 15,7 kg poters met maat 28/35, ofwel 16 
zakken van 10 kg. 

Vroege aardappelen hebben per 10 m² grond (of per 1,25 kg pootgoed) een verwachte opbrengst van 15<<30 kg. Dus 
de verwachte opbrengst voor 2018 zal zijn: (15,7/1,25) x 15-30 = 188<<377 kg. 

Annabelle kan in principe vanaf medio maart worden geplant. 

Te bestellen: 16 zakken met elk 10 kilo pootaardappelen Annabelle, maat 28/35; aan te leveren eind februari of begin 
maart.
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Peulvruchten 

Jaar 2017

Plantvak peulgewassen: Beschikbare breedte: 12.6 m

2017 Beschikbare oppervlak: 126 m² (= 12.6 x 10)

Plantafstand Bed grootte Oppervlakte Breedte
sperziebonen 90 x 60 46 m² 4,2 m

snijbonen 90 x 60 46 m² 4,2 m

tuinbonen 60 x 10 25 m² 2,5 m

Totaal:

Plantvak peulgewassen: Datum van aanplant Aantal planten Opbrengst

2017 plan actie plan actie plan actie

sperziebonen Midden mei medio mei, 
juni en juli 
elke maand 
2 x 10 m 

756 / 36 
per rij

134 kg 55 kg

snijbonen Midden mei medio mei, 
juni en juli 
elke maand 
2 x 10 m 

540 / 36 
per rij

138 kg 95 kg

tuinbonen Midden 
maart

25-mrt 400 / 100 
per rij

? 4 kratten

Resultaat: 
1) Sperziebonen: 
Om de opbrengst te spreiden zijn op medio mei, juni en juli elke maand 2 x 10 m sperziebonen gezaaid. Door de koele 
maand van eind augustus en begin september zijn de in juli gezaaide bonen niet aan productie toegekomen. Daardoor 
is minder geoogst dan gepland. Geoogst is circa 55 kg sperziebonen; dus ook de in mei en juni gezaaide bonen 
hebben aanzienlijk minder, namelijk slechts 60% opgebracht van wat was verwacht. De totale opbrengst was slechts 
40% van wat was gepland. Ik weet niet waarom de sperziebonen zo onder verwachting hebben gepresteerd? 

2) Stoksnijbonen: 
Om de opbrengst te spreiden zijn op medio mei, juni en juli elke maand 2 x 10 m stoksnijbonen gezaaid. Door de 
koele maand van eind augustus en begin september zijn de in juli gezaaide bonen niet aan productie toegekomen. 
Daardoor is minder geoogst dan gepland. Geoogst is circa 95 kg stoksnijbonen, ofwel 2/3 deel van de geplande 
aanplant heeft ruim 2/3 deel opgebracht van wat was is gepland. De in mei en juni gezaaide snijbonen hebben naar 
verwachting opgeleverd. 

Het is mij niet duidelijk waarom er 756 planten van sperziebonen stonden ingepland en 540 planten van 
snijbonen, terwijl in principe het # bedden, # rijen per bed en # planten per rij voor beide soorten gelijk 
was ??? Het lijkt wel of hier misschien iets niet klopt in de cijfers in het oude teeltplan voor 2017? Het is mij 
ook niet bekend wat er uiteindelijk daadwerkelijk is gerealiseerd. Kortom, de planning en uitvoering van het 
deel van de peulgewassen is in 2017 vind ik een beetje ondoorzichtig en verwarrend. 

3) Tuinbonen: 
Doordat is nagelaten een streefopbrengst vast te stellen, is niet te zeggen dat met 4 kratten tuinbonen de geplande 
opbrengst wel of niet is gehaald. Doordat maar 80% (20 m²) van de beoogde oppervlakte (25 m²) daadwerkelijk met 
tuinbonen is beplant, zou een eventuele streefopbrengst waarschijnlijk niet zijn gehaald? Dit is voor 2018 natuurlijk 
makkelijk te corrigeren door wel de beoogde oppervlakte in te zaaien. 
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Plan 2018. 

Het plan voor 2018 kan in grote lijnen hetzelfde zijn als voor 2017: 3 x 2 bedden met stoksnijbonen en sperziebonen, 
maar dan nu voor elke soort de helft van het aantal planten. 
Daarnaast 25 m² voor tuinbonen. 
Om de opbrengst te spreiden, weer gespreid zaaien, maar dan dit jaar iets dichter op elkaar in de tijd om de kans op 
uitval aan het eind van het seizoen iets te beperken. Zaaien per 2 bedden stoksnijbonen en sperziebonen plannen rond 
15 mei, 5 juni en 26 juni. 

1) Sperziebonen:
Het teeltplan van het afgelopen jaar vermeldt niet hoeveel zakjes sperziebonen er in 2017 zijn uitgezaaid. 
Uitgaande van de planning 2017 zouden er 756 sperziebonen in de grond moeten zijn gestopt. 
Voor 2018 dit wijzigen: 3 x 2 rijen van elk 36 stokken met 3 zaden per stok = 3 x 2 x 36 x 3 = 648 planten. 
Sperziebonen behoren per 80 planten circa 18 kg aan peulen op te brengen dus dan zou dit in 2018 moeten 
opbrengen: (648/80) x 18 = 146 kg peulen.  
Te bestellen voor 2018: er zijn nog 4,5 zakjes sperziebonen op voorraad, “bruikbaar tot 2017”. Wij komen daarmee 
circa 200 boontjes te kort en er moeten dus 2 zakjes stoksnijbonen worden bijbesteld. 

2) Stoksnijbonen:
Het teeltplan van het afgelopen jaar vermeldt niet hoeveel zakjes sperziebonen er in 2017 zijn uitgezaaid. 
Uitgaande van de planning 2017 zouden er 540 stoksnijbonen in de grond moeten zijn gestopt. 
Voor 2018 dit wijzigen: 3 x 2 rijen van elk 36 stokken met 3 zaden per stok = 3 x 2 x 36 x 3 = 648 planten. 
Stoksnijbonen behoren per 80 planten circa 18 kg aan peulen op te brengen dus dan zou dit in 2018 moeten 
opbrengen: (648/80) x 18 = 146 kg peulen. 
Te bestellen voor 2018: er zijn nog 2,5 zakjes stoksnijbonen op voorraad; 1,5 zakje “bruikbaar tot 2017” en 1 zakje 
bruikbaar tot 2019; gezamenlijk circa 250 boontjes. Wij komen daarmee circa 400 boontjes te kort en er moeten dus 
4 zakjes stoksnijbonen worden bijbesteld. 

3) Tuinbonen: 
Het teeltplan van het afgelopen jaar vermeldt niet hoeveel zakjes sperziebonen er in 2017 zijn uitgezaaid. 
Uitgaande van de planning 2017 zouden er 400 tuinbonen in de grond moeten zijn gestopt. 
Tuinbonen behoren per 140 planten een opbrengst te hebben van 20 kg aan peulen. Daarmee zou de verwachte 
opbrengst voor 2018 circa 55 kg aan peulen moeten zijn. 
Te bestellen voor 2018: Er zijn geen tuinbonen meer op voorraad, dus er moeten zakjes tuinbonen worden bijbesteld 
voor ten minste 400 boontjes. 
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Koolgewassen 

Jaar 2017

Plantvak koolgewassen: Beschikbare breedte: 12.6 m

2017 Beschikbare oppervlak: 126 m² (= 12.6 x 10)

Plantafstand Bed grootte Oppervlakte Breedte
Rode kool 60 x 60 60 m² 6 m

Boerenkool 50 x 50 1 x 1,2

Totaal:

Plantvak koolgewassen: Datum van aanplant Aantal planten Opbrengst

2017 plan actie plan actie plan actie

Rode kool ?? 1 juni zijn 
jonge 
plantjes 
geleverd en  
uitgeplant. 

10 rijen met 
elk 16 

planten / 
160 planten

200 160 stuks 141 stuks

Boerenkool juni In juni 
gezaaid, in 
aug & sept 
uitgeplant.

6 bedden; 2 
rijen per 
bed; 22 

planten per 
rij / totaal 

264 planten

276 130 kg p.m.

Resultaat: 
1) Rode Kool: 
141 rode kolen geoogst van de geplande 160 stuks: met 80% van de geplande oogst vind ik dat best een mooi 
resultaat. 
2) Boerenkool: 
Nog niet te zeggen, staat nog op het veld. 
3) Chinese kool: 
In augustus zijn nog 7 Chinese kolen geoogst, dit was waarschijnlijk spontane opslag van zaad van de chinese kolen 
die in 2016 waren aangeplant. 

Plan 2018. 
1) Rode kool: 
De rode kool was volgens mij niet door ons zelf gezaaid, maar is als jonge plantjes aangeleverd?? Mij is niet bekend 
hoe wij aan de rode kool zijn gekomen. 
Te bestellen voor 2018: Opnieuw voor juni 200 jonge plantjes bestellen / aankopen? 
2) Boerenkool: 
Winterboerenkool zou per 40 planten circa 20 kg moeten opbrengen. Als wij opnieuw plannen om 264 planten te laten 
opgroeien, dan is daarmee de verwachte opbrengst voor 2018 opnieuw circa 130 kg. 
Te bestellen voor 2018: Er zijn maar liefst elf zakjes zaad voor boerenkool op voorraad, bruikbaar tot 2018. Dus daar 
hoeft geen voorraad van te worden aangekocht voor volgend jaa.r 
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Bladgroenten 

Jaar 2017

Plantvak bladgroenten: Beschikbare breedte: 12.6 m

Beschikbare oppervlak: 126 m² (= 12.6 x 10)

Plantafstand Bed grootte Oppervlakte Breedte
Kropsla (meikoning) 30 x 25 3 x 1,30 55 m²
Kropsla (hilde) 30 x 25 2 x 1,30 55 m²

Andijvie (#5) 40 x 40 3 x 1,40 57,2 m²
Andijvie (breedblad) 30 x 30 3 x 1,40 57,2 m²

Spinazie 15 x 10 5 x 1,2 / 8 rijen 66 m² 6 m

Totaal:

Plantvak bladgroenten: Datum van aanplant Aantal planten Opbrengst

plan actie plan actie plan actie

Kropsla (meikoningin) april Mrt/apr 133 per rij / 
4 rijen

# 300 # 399 # 275

Kropsla (Hilde) Jul/aug Jun/sep 133 per rij / 
4 rijen

# 520 # 399 > 241

Andijvie (#5) lente Apr/mei 27 per rij / 
3 rijen

# 375 # 243 0

Andijvie (breedblad – #6) herfst Jun 133 per rij / 
3 rijen

# 690 # 399 > 182

Spinazie Mrt/apr 0 8 rijen / 110 
per rij

0 200 kg 0

Resultaat: 
1) Kropsla (meikoningin): 
Er zou 1 zakje zaad in 2017 zijn gebruikt. De geplande opbrengst is veel lager dan verwacht; de tweede oogstronde in 
juni was noodgedwongen te vroeg om daarmee te voorkomen dat de sla door het weer zou gaan schieten. De kroppen 
waren daardoor veel te klein. Het aantal van 275 kroppen sla is daarmee nog geflatteerd. 
2) Kropsla (Hilde):
Er zou 1 zakje zaad in 2017 zijn gebruikt. In augustus 241 kroppen; een tweede lichting staat nu nog op het veld, dus 
er is nog geen totaalresultaat van bekend.  
3) Andijvie (lente):
Oogst totaal mislukt door weersomstandigheden. 
4) Andijvie (herfst):
Er zou 1 zakje zaad in 2017 zijn gebruikt. In augustus 182 kroppen; een tweede lichting staat nu nog op het veld, dus 
er is nog geen totaal resultaat bekend. 
5) Spinazie: 
Spinazie zou 30<<35 kg per 10 m² moeten opbrengen, dus een verwachte totaalopbrengst van 200<<230 kg. Maar 
uiteindelijk is er niet gezaaid dus was er ook totaal geen opbrengst. 

Plan 2018. 
Hetzelfde doen en hopen op een betere relatie met de weergoden:
1) Kropsla (meikoningin):
Te bestellen voor 2018: Er zijn nog 4 zakjes met zaad voorhanden, alle 4 bruikbaar tot 2018, dus hier hoeft niet van te 
worden besteld. 
Zaaien: half maart – eind april; of in de bak vanaf januari. 
2) Kropsla (Hilde): 
Te bestellen voor 2018: Hier is nog één zakje zaad van op voorraad, bruikbaar tot 2018. In 2017 zou ook één zakje 
gebruikt zijn, dus dit zou genoeg moeten zijn. 
Zaaien: van maart tot augustus. Zéér dun zaaien. 
3) Andijvie #5 / andijvie #4: 
Te bestellen voor 2018: van #5 is geen voorraad meer aanwezig, wel is er één zakje Andijvie #4 voorradig, bruikbaar 
tot 2019, en die ook geschikt is om in maart – half april te zaaien (oogst in juni-juli).
Ik stel voor om als lente-andijvie voor 2018 het zakje Andijvie # 4 te gebruiken. 
4) Andijvie (herfst – #6): 
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Te bestellen voor 2018: Er zijn maar liefst 8 zakjes zaad, bruikbaar tot 2018, op voorraad voor deze andijvie. Daar 
hoeft dus zeker niet van te worden bijbesteld. 
Zaaien van half juni – einde juli.
5) Spinazie: 
Te bestellen voor 2018: Er zijn nog maar liefst 7 grote zakken spinaziezaad op voorraad, bruikbaar tot 2018, voor 
voorjaarsspinazie. Daar hoeft dus zeker niet van te worden bijbesteld. 
Zaaien: maart – eind april. 
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Vaste planten: rabarber

Jaar 2017

 Plan: 40 m² met circa 25 rabarberplanten; er is geen geplande opbrengst vastgesteld;

 Oogst: op 14 april & 16 juni zijn achtereenvolgens 12,5 kg en 3 kg rabarber geoogst; totaal 15,5 kg;

 Resultaat: doordat is nagelaten een streefopbrengst te plannen, is niet te zeggen dat de geplande opbrengst 
wel of niet is gehaald. Maar het resultaat lijkt mij nogal tegen te vallen.

Jaar 2018

Het rabarberveldje is gewoon een rommeltje (nou ja, het is natuurlijk pas een rommeltje als je je er aan ergert). Mijn 
voorstel zou zijn om het schoon te maken van onkruid, aubergines, salie, en de berg gestort zand te verspreiden en de 
rommel aan de zijkant eraf te gooien. Een aantal rabarberplanten vervolgens in februari of maart op te graven en te 
scheuren en daarmee het veldje voorzien van een aaneengesloten begroeiing met rabarber. Zo gaat het er ook weer 
netjes uit zien. 
Voor een rabarberplant moet je 1 m² reserveren; op 40 m² passen dus 40 rabarberplanten. 
De opbrengst van 10 rabarberplanten behoort circa 50 kg te zijn en daarmee zou de te pannen opbrengst voor 2018 
toch circa 200 kg  kunnen zijn. 

Vaste planten: appelbomen en perken daaronder

Geen idee wat daarmee zou moeten gebeuren. 
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Bestellen voor 2018

Samenvattend, te bestellen voor de voedseltuin voor 2018: 

Vruchtgewassen. Pootgoed bestellen voor aanlevering op maandag 14 mei 2018: 
 courgettes (Black Beauty): 30 stuks
 paprika's (Yolo wonder): 200 stuks
 komkommers (Tanja en Sonja): 60 stuks

Knol- & wortelgewassen. 
 Zomerwortel: 2 zakjes zaad.
 Winterwortel (Flakkée 2): 3 zakjes zaad.

Aardappels. Poters bestellen voor aanlevering voor eind februari/begin maart 2018: 
 Aardappels: 16 zakken met elk 10 kilo pootaardappelen Annabelle, maat 28/35.

Peulvruchten. 
 Sperziebonen: 2 zakjes bijbestellen. 
 Stoksnijbonen: 4 zakjes bijbestellen. 
 Tuinbonen: zakjes bijbestellen voor ten minste 400 boontjes. 

Koolgewassen. 
 Rode kool: Opnieuw voor juni 200 jonge plantjes bestellen / aankopen? 

Bladgroenten. 
Er hoeft geen zaad te worden bijbesteld voor bladgroenten. 

Vaste planten. 
Er hoeft geen zaad te worden bijbesteld voor vaste planten. 
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