Teelten Vredestuin Noord 2021
(draait tegen de klok in)
Kas: tomaten, basilicum, peper, komkommer, meloen, watermeloen?
Tussen kas en tuin: frambozen en vijg
Na vak 3: Japanse wijnbes, aardbei, eeuwige prei, rabarber, artisjok, kardoen
Vak 3 Courgette

Vak 4 Aardappel-peulvrucht

3d Courgette

4d Aardappel-Kapucijners en erwten. Na: trail of
tears

3c Courgette

4c Aardappel-Tuinboon

3b Courgette

4b Aardappel
Peul. Na: trail of tears/siererwt

3a Courgette, komkommer , meloen,
watermeloen

4a Aardappel-Tuinboon

Vak 2 Kolen + peulvruchten

Vak 5 Wortel-look

2d Palmkool + sojabonen
voor: radijs, rucola, raapsteel

5d ½ bed Utrechtse ui. Na: Snijselder (zaaien in
juli)
½ Knoflook. Na: kervel.

2c Savooiekool (vroeg en laat) + sojabonen 5c Ui. (zaaiui en plantui)
voor: radijs, rucola, raapsteel
Na: winterpostelein
Na: rucola, radijs
2b Spitskool rood en wit (1 rij) +
5b 1 winterprei; 1 zomerwortel; 1 winterwortel, ½
kikkererwten
knolselderij, ½ knolvenkel
Koolrabi
Na amsoi, paksoi, Chinese kool, rammenas,
herfstrapen
2a Voor: meiraap en zomersla (juni, juli)
Radijs, rucola, meiraap, raapsteel +
kikkererwten
Boerenkool

5a Pastinaak 4/5 bed. 1/5 bed wortelpeterselie. 1/5
bed schorseneren of suikerwortel

Vak 1 Tomaat/biet/sla's, rest

Vak 6 Pompoen-stokboon (geen voorteelt ivm
grondig wieden voor de bonen en pompoenen de
grond in gaan)

1d Voor: vroege spinazie, sla (voor en
tussen)
Tomaat, peper, paprika, basilicum. herfstsla

6d Pompoen-stoksperziebonen

1c Voor: winterpostelein, sla
Tomaat sla april-juni

6c Pompoen-stoksperziebonen

1b Rode biet vroeg. Na: sla, andijvie,
groenlof, roodlof
Rode biet laat. Na: veldsla

6b Pompoen-stoksperziebonen

1a Snijbiet
6a pompoen-stokdroogboon

Tussen appelbomen: kruiden, asperges? kardoen en artisjok
Tussen aalbessen eeuwige kool en eeuwige prei en wat aardbeien
Tussen VTN en fietspad: aalbessen.
Tussen VTN en HvN: aalbes, zwarte bes, Japanse wijnbes, kruisbes.
Tussen tuin en kas frambozen
Druiven bij pergola.
Aan de Noordrand: appel, peer, bessen, pompoenen
Bloemen in de vlindertuin
Kruidenbedden: koriander, dille, peterselie zaaien. Er staan nu al verschillende soorten munt,
oregano en...
Kamille en goudsbloem voor Piet de imker, onszelf en de insecten

