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In 2019 zijn we te gast in de permacultuurtuin van Alex Schreiner 
in Liempde. Ze tekent tuinverhalen en -tips voor je op.
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Een rijke oogst
in de permacultuurtuin

Tekst Alex Schreiner Foto’s François De Heel, Pixabay, Luis Miguel Bugallo Sánchez, Trounce

September en oktober zijn oogstmaanden bij uitstek: zomergewassen  
zoals courgette en tomaat produceren nog volop, terwijl de eerste  

herfstgewassen al op gang komen. Veel appels en peren rijpen  
in deze maanden, zodat er volop fruit is. En ook voor gewassen  

die in je wintervoorraad gaan, zoals pompoen en wortelen,  
breekt het oogstseizoen aan. Maar Alex oogst nóg meer in haar tuin.  

Ze vertelt je er graag over, en toont meteen hoe je langer kunt  
oogsten en bewaren.

De oogst  
van geluk

In mijn tuin oogst ik niet alleen groenten 
en fruit. Ik oogst er ook biodiversiteit, 
rust, en een plek om even stil te zitten  
na een lange werkdag of ’s ochtends met 
een kop koffie. Ik oogst zelfs als ik binnen 
aan de boekhouding werk en buiten  
de jonge musjes door de tuin zie dartelen  
of het roodborstje op het tuinhek zijn lied 
hoor zingen. Ik oogst het gezoem van de 
bijen op de oregano, de hommels op  
de lavendel en de vlinders die door de 
tuin fladderen. 

Op de tuinderij oogst ik, naast de groen-
ten voor in de pakketten, het besef dat ik 
groenten verbouw zonder een aanslag te 
plegen op mijn omgeving. Sterker nog:  
ik draag bij aan de biodiversiteit, met  
een gezonde bodem en gezonde water-
huishouding. Ik oogst er de wetenschap 
dat ik elke week de groenten lever voor 
families in de regio, die weten waar hun 
groenten vandaan komen en hoe ze ge-
produceerd zijn. Families die weten dat 
het geld dat ze voor de groenten betalen 
ook bij mij, de boer zelf, terechtkomt en 
niet verdwijnt naar de aandeelhouders 

van een internationaal conglomeraat. 
Niet voor niets is ‘Wij oogsten hier geluk’ 
de titel van een mooie documentaire 
over de opkomst van CSA’s (Community 
Supported Agriculture) in Nederland.  
 
Neem eens een kijkje op www.facebook.
com/wijoogstenhiergeluk.

Geluk betaalt misschien niet de huur, 
maar het zorgt er wel voor dat je weet 
waarom je het doet op die momenten dat 
het werk zwaar is, het weer tegen zit of 
dingen even niet gaan zoals je zou willen. 
Maar om te oogsten moet je eerst zaaien, 
en ook in deze tijd van het jaar kun je nog 
late gewassen zaaien om in de winter-
maanden groen op je bord te hebben.  
Zeker als je het seizoen wat kunt  
oprekken in een kleine kas.  
 
Op de tuinderij zaai ik in september nog 
wat snelle bladgewassen zoals rucola, 
raapsteel en mosterdblad. Veldsla kan  
nu nog in de vollegrond, en in de kas zaai 
ik nog winterpostelein, spinazie  
en snijbiet. 

KLUS 1: maak  
een lage tunnelkas
 
Om het seizoen langer te maken heb  
ik op de tuinderij twee tunnelkassen 
staan: hoge bogen met plasticfolie  
eroverheen waarin ik nog tot ver in  
de herfst tomaten oogst, tot het begin 
van de winter andijvie of sla, en winter-
postelein en veldsla in de winter en 
vroege lente. Plant of zaai die laatste 
uiterlijk in september of oktober.  
De dagen worden almaar korter en  
vanaf november is de meeste groei  
daardoor uit je wintergewassen.  
Niet iedereen heeft ruimte voor een  
tunnel of (glazen) kas, maar je kunt  
net zo goed een lage tunnel maken. 

Gebruik bogen die over een of twee  
bedden heen passen en ongeveer een 
halve tot hele meter hoog zijn.  
Zet ze op 2 meter afstand van elkaar  
over het bed heen. Daarover trek je  
plastic folie, die je aan de uiteinden  
in punten bij elkaar trekt en met een  
anker in de grond vastzet. Langs de  
zijkanten kun je de folie met zand- 
zakken of bakstenen verzwaren. 
→
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Het voordeel van zo’n lage kas is dat je ze gemakkelijk kunt 
verplaatsen. In de loop van september zet je ze bijvoorbeeld 
over de courgetteplanten om ze tegen de eerste nachtvorst 
te beschermen en net wat langer courgettes te oogsten.  
Zijn de courgettes klaar, dan verplaats je de bogen naar  
de andijvie, sla of andere bladgewassen. Zo ga je verder tot  
in de zomer, wanneer je ze kunt gebruiken voor laag  
blijvende gewassen die je normaal gezien in de kas  
zou telen: paprika en aubergine bijvoorbeeld. 

Voor de bogen kun je dunne HDPE-buizen gebruiken of 
metalen bogen kopen. Deze tunnels worden ook in de 
tuinbouw gebruikt en zijn tweedehands vrij gemakkelijk te 
vinden. Zonder bogen kun je ook vliesdoek gebruiken om je 
herfstgewassen wat langer goed te houden en tegen lichte 
vorst te beschermen. Je legt het direct op de gewassen.  
Let er wel op dat nat doek in combinatie met (lichte) vorst 
voor schade kan zorgen op het blad dat direct met  
het doek in contact is. 

KLUS 2: kuil je  
wortelgewassen in

Traditioneel worden wortelgewassen zoals winterpeen, 
pastinaak of biet in oktober en november ingekuild  
om ze tot ver in de winter te kunnen gebruiken. Je graaft 
dan een ondiepe kuil waarin je de wortels legt.  
Daarna dek je ze weer af met zand of aarde. 
 
Deze methode is niet voor iedereen ideaal. Misschien 
heb je problemen met ratten of muizen, zorgt de hoge 
grondwaterstand voor een natte kuil, of heb je simpel-
weg geen ruimte. Een eenvoudige oplossing, die ik ook 
op de tuinderij gebruik, is het gewas in kratten opkuilen.

Draai eerst het loof van bieten, wortels of pastinaken, 
maar zorg ervoor dat het groeipunt intact blijft.  
Op die manier raakt de knol geen energie meer kwijt  
aan het loof, maar blijft hij wel in leven waardoor hij 
langer houdbaar is in het zand. Soms gaat het loof  
in de winter weer uitlopen, dan kun je het er  
opnieuw afdraaien. 

Neem een krat of curverbak en leg een laag zand op  
de bodem. Leg er vervolgens een laag knollen op  
en dek weer af met zand. Herhaal dit tot de krat vol is.  
Enkele aandachtspunten hierbij: 
 
• Het zand moet vochtig zijn, maar niet nat.
• Het zand moet de knollen volledig omsluiten.  
 Schud tijdens het vullen af en toe met de krat,  
 dan zal het zand alle hoeken en kieren vullen. 
• Het vocht moet weg kunnen. Laat de bovenkant van  
 de krat open, anders kan er schimmel of rot ontstaan.

Zet de kratten op een koele en donkere plek, die toch 
vorstvrij is. Controleer ze regelmatig, want een rottende 
knol kan de rest van de voorraad besmetten. 

www.voedselketen.nl
facebook.nl/voedselketen
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Ode aan  
de wesp 

Ook in de herfst kunnen de wespen opeens een ware plaag worden. 
Geen limonadeglas is veilig. Op dit moment vergeet je gemakkelijk  
dat wespen maar enkele weken in het jaar lastig doen, en dat het verder 
eigenlijk supernuttige beesten zijn. De rest van het jaar zijn het immers 
harde werkers die grote hoeveelheden muggen, vliegen en rupsen  
vangen om aan hun larven te voeden. Het zijn dus belangrijke plaag-
dierbestrijders in de tuin, die je eigenlijk zou moeten koesteren,  
zeker nu de biodiversiteit steeds verder achteruitgaat. 

Stel jezelf daarom, voor je de verdelger inschakelt,  
eerst eens de volgende vragen: 
 
• Met welke wesp heb ik te maken? In België en Zuid-Nederland komt  
 steeds vaker de Franse veldwesp (Polistes dominula) voor:  
 een veel vriendelijker verwant van de gewone wesp.  
 In plaats van één groot nest maken Franse wespen vele kleine nesten.  
 Ze zijn niet agressief en vallen je ook in het najaar niet lastig.  
 Er is eigenlijk geen reden om deze nesten weg te laten halen  
 als je ze tegenkomt. 
 
• Zit het nest écht in de weg? Ook de gewone wesp (Vespula vulgaris)  
 wordt eigenlijk alleen maar agressief als je het nest verstoort.  
 Een probleem in de tuin zijn bijvoorbeeld de nesten die in de grond  
 zitten, en die je pas ontdekt als je er in de buurt aan het werk bent.  
 Door een open kratje over de ingang heen te zetten, kun je het nest  
 laten zitten zonder het risico te lopen dat je het nest per ongeluk  
 verstoort. Een voordeel is dat wespen territoriaal zijn:  
 heb je een nest op een plek waar het geen kwaad kan, dan weet je  
 dat er in een straal van zes meter om dat nest geen andere nesten  
 te vinden zijn. Daar zorgen de wespen wel voor. 

Maar wat dan in de nazomer? Aan het einde van de zomer komen  
de wespen ook aan het einde van hun leven. De larven, die ze in het 
voorjaar en de zomer verzorgden en waarvan ze suikers kregen in ruil 
voor de vliegen en muggen die ze vingen, zijn inmiddels uitgevlogen. 
Hun taak is volbracht en aangezien wespen niet overwinteren (behalve 
de koningin) zullen ze binnenkort sterven. Kortom: ze hebben niets 
meer te doen en niets te verliezen. Ze zijn op zoek naar fastfood in de 
vorm van suiker. En dan is een limonadeglas wel heel aantrekkelijk … 

Wat weleens wil werken is het plaatsen van  
‘bliksemafleiders’: de wespen zijn immers niet  

op zoek naar jou, maar naar suiker. Door op verre 
plekken in de tuin een schaaltje met fruit te zetten, 
lok je de wespen bij je terras vandaan en zul je zelf 

minder last van ze hebben. Raak vooral niet in paniek 
en blijf rustig. Bedenk dat deze diertjes de rest  

van het jaar hard voor je hebben gewerkt. 

↑ Franse veldwesp
↓ gewone wesp


