
 

Moestuincursus 2021 

Zaterdagen : 27-02 ; 6-03 ; 20-3; 27-03 ; 4-09 ; 18-09 

 

Zaterdag 27 februari 
09.00 Ontvangst met koffie en thee 

09.15 Kennismaking (Jasper Sinoo) 

09.45 Biologisch-dynamische teelt, landbouw in samenhang, compost en 

voedselkwaliteit(JanW)    

12.15 lunch 

13.15   De bodem als levend organisme, bemesting, compost Profielkuil, bodem van 

Kraaybeekerhof (JS) 

16.15 Einde 

 

Opdracht Bodemmonsters: 

Meebrengen van een bodemmonster van eigen moestuin, (één grote glazen 

jampot vol) 

 

Opdracht Teeltplant:  

Maak een plattegrond van je eigen moestuin op schaal, met teeltplan 

(minimaal A3 formaat), die op enige afstand te zien is (dikke stift). 

 

Geef daarop aan:  

- noord-zuid richting 

- afstanden 

- schaduw door bomen, schutting, bebouwing 

- of het zand, veen of kleigrond is 

- overzicht wat u in de loop van een jaar eet of wilt eten uit eigen tuin 

 

Zaterdag 6 maart 

09.00 Ontvangst met koffie/thee 

09.15 Bespreking teeltplannen(JanW) 

12.15 Lunch 

13.15 Beoordeling bodemmonsters, vruchtwisseling, teeltplan moestuin(JanW) 

16.15 Einde 

 

Voor de volgende keer: 

Meebrengen snoeischaar  

 

  



 

Zaterdag 20 maart (snoeischaar mee) 

09.00 Ontvangst met koffie/thee 

09.15 Gereedschappen. Werken in de moestuin(JS) 

12.15 Lunch 

13.15 Gezond fruit telen in eigen tuin 

Fruit aan bomen en struiken, groei, snoei, vruchtbaarheid(JB) 

16.15 Einde 

 

Zaterdag 27 maart 

09.00 Ontvangst met koffie/thee 

09.15 Spitten, zaaien (JS) 

12.15 Lunch 

13.15 Teelt, bewaring, verwerking van fruit(JB)  

16.15 Einde 

 

Zaterdag 4 september 

09.00 Ontvangst met koffie/thee 

09.15 Groenteteelt door het jaar heen (JanW) 

12.15 Lunch 

13.15 Groenteteelt in relatie tot de zaaikalender(JanW) 

16.15 Einde 

 

Zaterdag 18 september 

09.00 Ontvangst met koffie/thee 

09.15 Betekenis van insecten en van bijen in het bijzonder(JosW  

12.15 Lunch 

13.15 Preparaten. Betekenis van ziekten en plagen. (JanW) 

16.00 Evaluatie tijdens de koffie/thee(JS) 

16.15 Einde 

 

Wilt u meebrengen op alle lesdagen:  

* werkkleding en schoenen die tegen een stootje kunnen 

 

JanW = Jan Weijsenfeld  

JosW = Jos Willemse 

JS= Jasper Sinoo (cursusleider) 

JB = Joke van den Ban 

 


