Groenten en fruit
op Bonaire
BASISBOEK

POP Bonaire

Voorwoord
Dit boek geeft je de basiskennis om groenten en fruit te telen in je eigen tuin.
De foto’s laten zien wat je nodig hebt en wat je moet doen. De teksten verduidelijken het
verhaal. Extra informatie vind je in de bijlagen.
Het Basisboek Groenten en Fruit is gemaakt om mensen te stimuleren gezonde, verse en betaalbare
groenten te verbouwen. De inspiratie komt uit de workshops met Rocky Emers aan volwassenen en
met Edshel Martha aan jongeren.
We willen Gemine Ramackers-Frans bedanken voor de prettige samenwerking en voor haar hoofdrol
in dit boek. De foto’s zijn gemaakt in haar mooie tuin. Met Lacey Pauletta zijn de foto’s van zijn
groentekas gemaakt. Nolly Oleana danken we voor zijn commentaar.
Heb je vragen of wil je de teksten in het Papiamentu of Engels ontvangen? Stuur dan een e-mail
naar popbonaire@gmail.com

Colofon
Fotografie: Staysly Goilo | Tekst: Corien Unger | Redactie: Jan Jaap van Almenkerk, Wayaká Advies |
Vormgeving: Wijnand Vlok
Rechten
Het Basisboek Groenten en Fruit is een uitgave van Wayaká Advies voor Plattelandsontwikkelingsprogramma POP Bonaire.
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook worden
verveelvoudigd zonder voorafgaand overleg via popbonaire@gmail.com
Disclaimer
Aan de samenstelling van dit boek is de grootst mogelijke zorg besteed. Noch de uitgever noch medewerkers aan deze
uitgave kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van enige fout in deze uitgave of de
uitvoering van instructies in deze uitgave.
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Basisboek groenten
en fruit op Bonaire
Toewijding
Dit boek voor beginnende tuinders is voor
iedereen die groenten en fruit wil telen voor
eigen gebruik. Je ziet stap voor stap hoe je een
groentetuin aanlegt, verzorgt en oogst.
Planten hebben dagelijks verzorging nodig.
Groenten en fruit telen doe je met liefde en
aandacht.

Je gezondheid
Dagelijks verse groenten en fruit eten houdt je
gezond.

Lekker!
Wat is er lekkerder dan een maaltijd met vers
geplukte spinazie?
Een mooie stoofschotel van je eigen okra?
Een rijpe papaya, nog warm van de zon?
Het is lekker,
het is gezond en:
het is leuk om te doen!

1.

Zwarte
grond is
de basis

1. Zwarte grond is de basis

Op een bodem met veel klip, of een bodem die keihard opdroogt na de regen, kunnen
planten niet goed groeien. Maar gelukkig kun je zelf een vruchtbare bodem maken:
met zwarte grond.

Slechte grond

Zwarte grond

Zelf zwarte grond maken

Geitenmest

Kippenmest

As

Grond van onder
de watapana
Grond

Mest voedt de planten. Gebruik mest van 1 jaar oud.
Grond van onder de watapana - onder deze boom
vind je vind je een mengsel van blaadjes, grond en mest.
As heeft belangrijke voedingsstoffen voor planten.

• 2 emmers grond uit je eigen tuin of diabaas
• 1 emmer kippenmest
• 1 emmer geitenmest
• 1 emmer grond van onder de watapana (of extra mest)
• 1/2 emmer as van de barbecue

Meng alles goed met elkaar. Maak na het mengen de
grond goed nat. Na drie dagen rust is de grond klaar
voor gebruik.
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2.

Groentekas

2. Groentekas

Telen in de open lucht is niet eenvoudig op Bonaire. Een groentekas met schaduwgaas
is nodig om de planten te beschermen tegen zon en wind en om leguanen en vogels
buiten te houden. Je kan een groentekas maken van hout of met pvc pijpen.

Houten raamwerk

PVC raamwerk

Een groentekas van 2 bij 3 meter kost ongeveer $225 aan materialen. Twee mensen kunnen deze groentekas in
3 uur bouwen. Je kan dit zien als een investering: als je drie keer per week groenten uit je eigen tuin kan eten,
haal je de kosten er binnen een half jaar uit. In bijlage 1 lees je hoe je zelf een groentekas maakt.

In de groentekas maak je bakken met randen van planken of stenen. Leg 25 cm zwarte grond op de bodem.
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3.

Groenten

3. Groenten

Uit ervaring blijkt dat er groenten zijn die goed groeien op Bonaire, en groenten die
minder goed groeien. Als je voor het eerst groenten teelt, kan je het beste beginnen
met de makkelijke groenten.
Makkelijke groenten
Okra, spinazie, snijbiet, tajerblad, paksoi en rucola.

Okra

Snijbiet

Spinazie moet je langs een touwtje of langs gaas omhoog
leiden. Andere groenten, zoals tomaat, komkommer en
kousenband moeten ook geleid worden.

Spinazie
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Moeilijkere groenten

Tomaat, kousenband, komkommer en paprika zijn moeilijker te telen op Bonaire. Tomaat bijvoorbeeld, krijgt
alleen vruchten in de ‘koude’ periode, tussen november en maart. Kousenband groeit goed maar kan veel last
krijgen van insecten. Deze groenten zijn wel lekker, dus als je wat meer ervaring hebt, kan je ze planten.

© Wayaká Advies
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Kousenband
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Paprika

Tomaat

3. Groenten

Indeling groentekas
Kousenband

Spinazie

Komkommer

Tomaat

4 planten
20 cm. plantafstand

2 planten
40 cm. plantafstand

1 plant
40 cm. plantafstand

2 planten
30 cm. plantafstand

Selderie
Peterselie
Koriander
Sla
Paksoi
Amsoi

Okra

Snijbiet

Tajerblad

3 planten
40 cm. plantafstand

6 planten in vierkant
30 cm. plantafstand

4 planten
30 cm. plantafstand

Voorbeeld van een indeling van een groentekas van 2 bij 3 meter.
Zie bijlage 2 voor de afstand tussen planten.

Groenten in de zon
Er zijn groenten die goed te telen zijn in de zon buiten de groentekas, zoals okra, komkomber chikí, pompoen,
bonen, watermeloen en zoete aardappel. Het is belangrijk om de planten goed te beschermen tegen leguanen
door de tuin af te zetten, bijvoorbeeld met oude metalen golfplaten.
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4.

Aan het werk

4. Aan het werk

Je kan planten direct zaaien op de plaats waar ze moeten staan. Of je plant jonge
planten die je hebt gekocht, geruild, of gekregen.
Zaaien

Bij grote zaden, zoals bonen, snijbiet en okra, prik je met
je vinger een gaatje in de grond, tot 1 vingerkootje diep.

Zaai direct op de plek waar de planten moeten staan.

Doe een zaadje in het gat en dek af met aarde.
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Voor kleine zaadjes, bijvoorbeeld van peterselie,
maak je met je vinger een geultje in de grond.

Strooi het zaad met duim en twee vingers in het geultje,
net zoals je zout strooit. Doe een dun laagje grond over
het geultje en geef water met een gieter met een fijne
sproeikop.
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4. Aan het werk

Uitdunnen

Bij kleiner zaad komen vaak teveel plantjes dicht bij elkaar uit.
Hier is uitdunnen nodig: laat de sterkste planten staan.

De uitgedunde plantjes van bladgroenten en groene kruiden zijn heerlijk en gezond, je kan ze in een salade
verwerken. Zie ook hoofdstuk 10 over microgreens.
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Planten

Jonge planten in een pot kan je uitplanten op hun
definitieve plek. Maak de aarde in de pot nat,
dan kan je de plant makkelijker uit de pot halen.

Jonge spinazie
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4. Aan het werk

Dek af met wat losse grond en geef de plant water.
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5.

Water

5. Water

In een kas van 2 bij 3 meter heb je per maand een halve kuub (0,5 m3) water nodig.
Water van WEB lijkt een dure optie, maar een halve kuub kost 2 dollar. Dat verdien je
al terug met één keer eten uit je eigen tuin!

Het beste geef je planten water aan het begin van de
ochtend voor 8 uur, of aan het eind van de middag na
6 uur. Het is dan relatief koel, dus er verdampt minder
water.

De kunst van het gieten

• rustig aan en niet te veel tegelijk
• je begiet de grond, niet de plant
Er zijn verschillende manieren om water te besparen.
Lees de tips in bijlage 4!
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6.

Oogsten en
verzorgen

6. Oogsten en verzorgen

Als je netjes oogst en je planten en de grond goed verzorgt, heb je er langer plezier van!
Netjes oogsten

Bij snijbiet, sla, paksoi, selderie en peterselie hoef je
niet meteen de hele plant te oogsten. Snijd alleen de
grote buitenste bladeren. Als je de bladeren in het hart
van de plant laat staan, groeit de plant door en kan je
later weer oogsten.

Oogsten is een feest. Gebruik een scherp mesje of een
schaartje. Dan maak je een nette, schone snee. Als je
met je vingers plukt, trek je snel een stukje van de plant
kapot. In dat kapotte stuk kunnen makkelijk ziekten
komen.

21

Verzorgen

Leg een dun laagje mest van 3 cm rondom de planten.
Leg de mest niet tegen de planten aan.

Tijdens de groei haalt de plant voeding uit de grond.
Voor een goede groei van de plant moet je elke maand
wat mest geven.

Vergeet niet onkruid te wieden, anders krijgen de groenten te weinig voedingsstoffen.

Een goed mestmengsel bestaat uit:
• 2 emmers mest (van geit, kip of ezel)
• 1 emmer grond van de watapana (of extra mest)
• 1/4 emmer as van de BBQ

In bijlage 5 lees je meer over belangrijke voedingsstoffen voor planten.

Zien de planten er niet meer stevig uit, of blijven ze
licht van kleur in plaats van mooi, vol groen?
Dan krijgen ze te weinig voedingsstoffen en moet je
bemesten.
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6. Oogsten en verzorgen

Opruimen

Als de plant niet meer produceert, haal je hem weg. Je kan de plantenresten rond planten of bomen leggen tegen
uitdroging. Zieke planten moet je weggooien in de vuilnisbak.

Meng een laagje mest van 3 cm losjes in de bovengrond.

Maak de grond los met een hak of een schep. Hark de
grond fijn en egaal.

Zet niet steeds dezelfde groenten op dezelfde plek.
Want dan kan de grond ziektes krijgen door schimmels
en aaltjes. Wissel verschillende groenten af. Dat heet
‘vruchtwisseling’. Een handig schema staat in bijlage 6.

Als de grond goed verzorgd is, kun je weer gaan zaaien
of planten.
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7.

Luizen en
mieren

7. Luizen en mieren

Mieren, witte vlieg en luizen zoals wolluis en bladluis kunnen schade aan planten
toebrengen. Geen paniek! Planten hebben altijd wel wat last van insecten.
Gezonde planten kunnen daar best tegen. Je hoeft er dan niet meteen wat aan te doen.
Luizen

Luizen “poepen” honingdauw, dat is zoet en plakkerig.
Er kan een zwarte schimmel op gaan groeien die mieren
aantrekt.

Luizen prikken een gaatje in de plant om het plantensap
op te zuigen. De plant krijgt groeistoornissen, wordt
geel, verdroogt gedeeltelijk of gaat helemaal dood.

Bladluis

Het is geven en nemen in de natuur. In de droge
tijd storten insecten zich soms massaal op de
groene planten in de kas. Groenten verbouwen is
dan moeilijk. Verwijder alle planten, bemest de
grond en geef de kas een maand rust. Geef wel drie
keer per week water voor het leven in de bodem.

© Wayaká Advies

Bladluizen zijn kleine insecten, vaak zijn ze groen,
maar soms ook zwart.
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Mieren

Witte vlieg

Mieren zoeken koelte en water bij de wortels van de
planten en maken daar nesten. De plant raakt beschadigd of gaat dood. Als je luizen in je planten hebt,
komen de mieren al snel op de honingdauw af.

Witte vlieg ziet er uit als kleine witte vlindertjes, vaak
aan de onderkant van de bladeren. Ze vliegen in een
groep op bij verstoring. In het echt zijn de vliegjes veel
kleiner dan op deze foto.

Witte vlieg

© Wayaká Advies

Wolluis
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Wolluis komt regelmatig voor op kousenband, spinazie en paksoi.
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7. Luizen en mieren

Preventie en bestrijding
Preventie

Mieren en luizen raken in de war van sterk ruikende
planten. Bijvoorbeeld munt en basilicum. Plant die dus
tussen je gewassen. De luizen en mieren kunnen ze dan
minder goed vinden. De kruiden zijn nog lekker ook!

Zorg dat de planten gezond en sterk zijn, dan hebben
ze meer weerstand tegen ziekten en plagen. Bemest de
grond elke maand en geef voldoende water.

Goed om te weten: mieren zetten geursporen uit en
volgen altijd dezelfde route. Verniel je de route, dan
raken de mieren in de war. Je kunt ook talkpoeder op de
route strooien, dan gaan de mieren er niet meer langs.
Koffiedik, restjes koffie en gemalen peper werken ook.
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Spuiten

Hieronder lees je twee recepten voor natuurlijke middelen tegen luizen en tegen mieren.

Een plantenspuit koop je al voor ca $3.

Recept voor spuiten tegen luizen en witte
vlieg
• 1 liter water
• 20 ml (2 eetlepels) vloeibare groene zeep
• 20 ml (2 eetlepels) spiritus
Roer alles goed door elkaar!
Spiritus (ca $ 2) en groene zeep (ca $2,40) zijn te koop
bij de supermarkt.

Spuit niet met chemische middelen. Het is gevaarlijk
voor jezelf en voor je familie die de groente eet.
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7. Luizen en mieren

Spuit het mengsel met een plantenspuit op de stengels
en bladeren waar de luizen zitten. Vergeet de onderkant
van de bladeren niet! Je kunt de bladeren ook schoonmaken met een sponsje met het mengsel.

Let op: Niet spuiten of afsponzen in de volle zon!
Gebruik niet te veel spiritus, en gebruik het nooit puur.
Daarvan gaan de planten dood.
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Recept voor spuiten tegen mieren

1 liter water
0,5 liter natuurazijn (niet de chemische schoonmaakazijn), te koop voor ca $1 per liter.
Je giet het azijnwater waar de mieren zijn, op paden en
tussen en onder potten die op de grond staan.
Hiervoor kun je een gieter met sproeikop gebruiken.
De azijn verjaagt de mieren. Giet azijnwater niet direct
op je planten en ook niet bij de wortels!
Blijven er te veel mieren, dan kun je ze doodmaken met
kokend water. Giet een aantal liters kokend water in de
nestuitgangen. Herhaal dit een paar dagen later.
Spuit niet met chemische middelen. Het is gevaarlijk
voor jezelf en voor je familie die de groente eet.
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7. Luizen en mieren
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8.

Fruit in
je tuin

Papaya

8. Fruit in je tuin

Er is snel fruit, dat je al gauw kunt oogsten. En er is groot en klein fruit van bomen en
struiken die wat meer tijd nodig hebben.
Papaya, banaan en ananas kunnen binnen een jaar
vruchten geven.
De banaan maakt uitlopers die je kunt stekken.
Zodra een uitloper eigen wortels heeft, snijd je hem
voorzichtig los. Doe dat zo dicht mogelijk bij de
moederplant. Plant hem zo snel mogelijk uit.
Van papaya’s kan je meestal 2 tot 3 jaar vruchten eten.
Zaai op tijd nieuwe papaya’s, zodat je steeds weer kunt
oogsten. Als je pech hebt, kan je een papaya krijgen
met mannelijke bloemen, hier komen geen vruchten
aan.
Koop een ananas in de winkel en snijd de bovenkant
met de groene bladen eraf. Plant de bovenkant in een
pot. Als hij begint te groeien, kan je hem uitplanten in
de tuin. Geef niet te veel water. Na ongeveer een jaar
kan je een heerlijke zoete ananas oogsten.

© Wayaká Advies

Ananas

Banaan
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Groot fruit

Grote fruitbomen zijn kenepa, tamarinde en mispel.
Het kost wat tijd voordat deze bomen vruchten geven,
maar het worden prachtige schaduwbomen waar je
lekker onder kan zitten.

© Wayaká Advies

Kenepa

© Wayaká Advies
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Mispel

Tamarinde

8. Fruit in je tuin

Klein fruit

Kleine fruitbomen zijn zuurzak, limoen, granaatappel, shimaruku, guava, Surinaamse kers en skopapel.
Deze fruitbomen kunnen na twee jaar al vruchten geven.

Granaatappel

Zuurzak
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Klimfruit

Over een pergola kunnen klimplanten als passievrucht en druif groeien.
Ze geven vruchten en schaduw!

Passievrucht

Druif

© Wayaká Advies
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8. Fruit in je tuin

Handige plekken voor fruit

Fruitbomen groeien heel goed naast de beerput en bij
de afvoer van de wasmachine of de douche. Verleng de
afvoer een eind de tuin in en plant daar fruit aan.

Fruitbomen bemesten

Voor fruitbomen moet een goed gat gegraven worden
van 40 cm breed en diep. Vul dit gat met zwarte grond.
Het is wel even veel werk, maar het levert veel fruit op.
Om fruit te krijgen, zullen de fruitbomen elke 2 maanden bemest moeten worden. Leg een laagje mest van
3 cm rondom de boom. Hou wat afstand van de stam.
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9.

Kruiden

Peper

9. Kruiden

Kruiden zijn makkelijk te kweken en ze geven het eten een lekkere smaak.
Bekende groene kruiden zijn peterselie, selderie, koriander, munt en basilicum.
Grotere kruiden zijn rode peper en citroengras.

Basilicum

Selderie

Citroengras

Munt
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Kruiden stekken

Van de kruiden als munt en basilicum kan je een takje afknippen om te stekken.
Zet de stek in een potje met water. Na ongeveer een week krijgt de stek wortels.
Als er mooi bosje wortels aan zit van ongeveer 2 cm kunje de stek planten.
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9. Kruiden

Kruiden scheuren

Citroengras maakt jonge planten vlak naast de eigen wortels.
Scheur of snij een jong deel dat zelf wortels van 2 cm lang heeft van de plant af.
Plant het nieuwe plantje in vochtige grond, druk de grond goed aan en geef water.
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10.

Microgreens

Je kan al na 1 week oogsten!

10. Microgreens

Microgreens zijn kiemplanten die je speciaal kweekt om in een salade te eten.
Dit kan met bijvoorbeeld sla, rucola, daikon, rode biet en groene kruiden.
Je krijgt dan allerlei verschillende smaken.

Gebruik dezelfde zaden als voor grote planten. Knip de microgreens af als ze 4 cm hoog zijn.

Microgreens zijn heel gezond. Ze zitten vol vitaminen en zijn erg lekker in een salade.
43

Bijlage 1
Zelf een
groentekas
maken

PVC groentenkas

Bijlage 1 Zelf een groentekas maken

Je kunt op twee manieren een eenvoudige groentekas maken: een model met een
frame van hout, of een model met een frame van PVC-buizen.

Houten groentekas

Voorbeelden van deze houten groentekas is te vinden
bij verschillende mensen in hun tuin.

Materialen houten groentekas
10 latten van2 inch x 2 inch x 16 ft
schroeven van 6 x 1-5/8
10 m. schaduwgaas 50% (3 m. breed)
ijzerdraad, deurbeslag
Totaal

2 meter

3 meter

deur:
90 cm
breed
Hoogte: 2,10 m.
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Prijs
ca $ 88
ca $ 8
ca $ 125
ca $ 10
ca $ 231

Als je geen materialen hebt om bakken te maken,
kan je 3 planken van 1 inch x10 inch x16 ft kopen,
samen voor ca $78.

Materialen PVC groentekas
3 pvc-buizen van 1,5 inch x 5 m
11 latten van 1 inch x 3 inch x 10 ft
2 latten 2 inch x 3 inch x10 ft
Schroeven 6 x 1-5/8
9 m. schaduwgaas 50% (3 m. breed)
6 betonijzeren pinnen
ijzerdraad, deurbeslag
Totaal

46

Prijs
ca $ 27
ca $ 48
ca $ 13
ca $ 4
ca $ 112
ca $ 6
ca $ 10
ca $ 220

Bijlage 1 Zelf een groentekas maken
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Bijlage 2
Zaden en
planten

Bijlage 2 Zaden en planten

Plantafstand, ontkiemen en oogst
Plantafstand

ontkiemen na

oogst na

hoe lang kun je door oogsten?

bonen

30 cm

7 dagen

6 weken

6 tot 8 weken

komkomber chikí

40 cm

7 dagen

6 weken

8 tot 12 weken

komkommer

40 cm

7 dagen

6 weken

4 tot 6 weken

kousenband

30 cm

7 dagen

6 weken

6 tot 8 weken

paksoi

25 cm

7 dagen

5 weken

6 tot 8 weken

paprika

40 cm

14 dagen

10 weken

Een half jaar

rucola

10 cm

7 dagen

5 weken

6 tot 8 weken

sla

25 cm

7 dagen

6 weken

4 tot 6 weken

spinazie

40 cm

stek

6 weken

40 weken

tajerblad

40 cm

stek

4 weken

2 jaar

tomaat

40 cm

10 dagen

10 weken

6 tot 8 weken

snijbiet

30 cm

7 dagen

7 weken

6 tot 8 weken

okra

40 cm

10 dagen

8 weken

8 tot 12 weken

basilicum

20 cm

7 dagen

4 weken

1 jaar

koriander

10 cm

7 dagen

5 weken

6 tot 8 weken

peterselie

12 cm

25 dagen

9 weken

1 jaar

selderie

10 cm

10 dagen

8 weken

1 jaar

banaan

2,50 m

stek

1 jaar

1 keer

papaya

2,50 m

14 dagen

1 jaar

2 jaar
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TIPS!
Zorg goed voor planten die doorgroeien na
de oogst!

•Gebruik een scherp mesje om de oogst te snijden,
anders verwond je de plant onnodig.
•Snij bij sla, paksoi, snijbiet, selderie en peterselie alleen de buitenste bladeren af zodat de
plant kan doorgroeien.
•Geef de planten elke maand wat mest.
•Snij bij okra de top uit de plant als hij ca 1-1.5
meter hoog is. De plant gaat dan zijtakken maken
en wordt niet te hoog.

Verplant jonge plantjes pas als ze minstens
6 bladeren hebben!
Als ze kleiner zijn, zijn ze nog te zwak.

Bijlage 2 Zaden en planten

Hoe kan ik zaden het beste bewaren?
In een plastic zak in de koelkast.

© Wayaká Advies

Tomaten moet je ‘dieven’!

Dit is het verwijderen van alle zijscheuten in de
ruimte tussen de stengel en het blad. Als je de
zijscheuten laat groeien, gaat dat ten koste van
de kracht van de hoofdtak. Je krijgt dan kleine en
zwakke tomaten.

Waar kan ik jonge planten en boompjes
kopen?

•Markten: Kriabonmarkt, Marshe di Playa en de
maandelijkse markt bij Mangasina di Rei
•Green Label
•Boomerang
•Particulieren (tip: kijk op Facebook bij de groep
Tuinieren op Bonaire)

Waar kan ik zaden kopen?

Er zijn geen vaste verkooppunten van zaden.
Soms zijn er zaden te vinden bij Green Label,
Kriabon, Boomerang of Kooyman. Kijk naar de
vervaldatum van de zaden, koop geen oude zaden.
Het beste kan je zelf zaden per post bestellen bij:
•USA: www.johnnyseeds.com
•Nederland: www.zaadhandelvanderwal.nl

Neem snel afscheid van zieke planten!
Op gegeven moment worden de planten zwak.
Je ziet dor blad, uitgedroogde stelen en blad dat
flets van kleur is. Verzwakte planten krijgen ziekten.
Zelfs al geven ze nog wat oogst: verwijder aangetaste planten zo snel mogelijk. Anders infecteren
ze je andere planten.
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Bijlage 3
Telen in potten,
emmers en bakken

Bijlage 3 Telen in potten, emmers en bakken

Je kan planten ook in potten, emmers en bakken telen.

•Let goed op dat de planten genoeg ruimte hebben om te groeien.
•Zorg voor voldoende diepe grond (25 cm).
•Bemest elke maand.
•Verpot de planten jaarlijks in grotere pot met nieuwe grond.
Geef de plant die je gaat verpotten wat water. Vul een grotere
pot met zwarte grond en maak de grond goed nat. Dan haal je
de plant uit de oude pot en plant hem in de nieuwe pot.
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Bijlage 4
Tips om water
te besparen

Bijlage 4 Tips om water te besparen

Tip 1: houd de grond bedekt

Als de grond bloot ligt, verdampt het water snel.
Bedek de grond met groene bladen van gezonde planten. Dit houdt de grond koel en mooi los.
Gebruik geen houtsnippers en zaagsel! Dit is meestal
afval van geïmpregneerd hout met gifstoffen.

Tip 2: geef genoeg water, niet te veel

Genoeg is: zodra er een plasje op de grond ontstaat.
Als het water niet meer meteen in de grond verdwijnt,
stop je met gieten.

Tip 3: gebruik waswater voor fruit

Fruit groeit goed op waswater. Maak een afvoer van je wasmachine of je douche naar een fruitboom.
Gooi afwaswater en schoonmaakwater niet door de gootsteen, maar bij je fruitbomen of -struiken.
Let op: er mag geen chloor of bleekmiddel in het waswater zitten!
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Bijlage 5
Belangrijke
voedingsstoffen

Bijlage 5 Belangrijke voedingsstoffen

Belangrijke voedingsstoffen voor planten zijn: stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K).
Als je verschillende soorten mest, grond van de watapana en houtas mengt, heb je
een complete plantenvoeding.
Er is ook kunstmest te koop met de drie voedingsstoffen, deze heet NPK. Het geeft je planten een ‘boost’.
Maar het doet niets voor je grond, die blijft arm en
schraal.

Kippenmest en geitenmest zijn te krijgen bij kunukero’s.
Meng verse ezelmest altijd met rijpe mest.
Ezelmest heeft een mooie, vezelige structuur die de
bodem verbetert. Grond van onder de watapana is rijk
aan voedingsstoffen. De boom laat bladeren en takjes
vallen die gaan verteren. Als er regelmatig dieren onder
de boom rusten, mesten en urineren ze op de laag blad
en takjes. Zo ontstaat een vruchtbare zwarte grond.

Een vergelijking: natuurlijke mest is een gezonde
maaltijd; kunstmest is een vitaminepil.
Tip! Verse mest heeft de meeste voedingsstoffen.
Maar het is scherp voor de wortels van je planten.
Zeker jonge planten raken er door beschadigd.
Je kunt wel verse mest gebruiken, maar meng het altijd
met rijpe mest, dat is mest die een jaar gelegen heeft.

Houtas heeft veel fosfor en kalium en is een belangrijke
voedingsstof. Let op wat voor soort as je gebruikt: in de
as van verbrand afval of sloophout kunnen schadelijke
chemische resten zitten. Gebruik de as van snoeihout of
de as van houtskool van de BBQ.

Bron
Ezel
Geit
Varken
Kip
Kunstmest NPK
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Organische stof
20%
30%
20%
18%
0%

N
0,55%
0,70%
0,83%
0,97%
10%

P
0,30%
0,35%
1,30%
1,45%
10%

K
0,35%
0,30%
0,30%
0,70%
10%

Bijlage 6
Vruchtwisseling

Bijlage 6 Vruchtwisseling

Na de oogst moet je de planten uit de grond halen en de bodem verzorgen. Je kan dan
een volgend gewas gaan zaaien of planten. Maar je plant niet steeds hetzelfde gewas
op dezelfde plek. Want dan kan de grond ziektes krijgen door schimmels en aaltjes.
Elke teelt een andere soort op hetzelfde stuk
grond zetten heet vruchtwisseling.
Een gezonde afwisseling is:
peulgewas => vruchtgewas => bladgewas
Een voorbeeld van drie opeenvolgende
teelten:

Je kunt natuurlijk ook andere groenten
kiezen. Als je de juiste typen maar afwisselt.
Hiernaast zie je welke groenten welk type
gewas zijn: peul, vrucht of blad.

bed 1

bed 2

bed 3

eerste teelt

peulgewas
kousenband

vruchtgewas
okra

bladgewas
tajerblad

tweede teelt

vruchtgewas
tomaat

bladgewas
snijbiet

peulgewas
kousenband

derde teelt

bladgewas
spinazie

peulgewas
bonen

vruchtgewas
okra

peulgewas
kouseband
pinda
bonen
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vruchtgewas
tomaat
komkommer
peper
okra
paprika
aubergine

bladgewas
snijbiet
sla
paksoi
spinazie
groene kruiden
tajerblad

Aantekeningen

60

Basisboek groenten
en fruit op Bonaire
Dit boek voor beginnende tuinders is voor iedereen
die groenten en fruit wil telen voor eigen gebruik.
Je ziet stap voor stap hoe je een groentetuin
aanlegt, verzorgt en oogst.
De foto’s laten zien wat je nodig hebt en wat je
moet doen. De teksten verduidelijken het
verhaal. Extra informatie vind je in de bijlagen.
Veel plezier met tuinieren!
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