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WOE 25 | ZA 28 JANUARI  INTRODUCTIE: NATUURLIJKE EN EETBARE TUIN 

We leren over de uitgangspunten van een natuurlijke en eetbare tuin. We maken kennis met de tuin en je 
gaat een eerste verbeterplan voor je tuin- of eetbare border maken. 

ZA 11 |  WOE 15 FEBRUARI  INTELLIGENTIE VAN PLANTEN EN ETHERISCHE OLIE 

We leren vandaag meer over de intelligentie van planten en over etherische olie van verschillende soorten 
planten en maken hier toepassingen mee. 

WOE 8 | ZA 11 MAART   BODEM EN (ON)KRUID 

Lesdag over het belang van een gezonde bodem en functies van (wilde) planten. We leren over methodes van 
natuurlijke verbetering van de bodem in je tuin. En we leren over eetbare en anderszins nuttige kruiden. 

WOE 29 MRT | ZA 1 APRIL  BODEM, KRUIDEN EN DIEREN 

Een vervolgles over bodem en kruiden. Verder komen (plaag)dieren in de tuin aan bod. Ook leren we over het 
bemesten van je (moes)tuin. 

WOE 19 | ZA 22 APRIL    MINERALEN EN WATER 

We leren over het belang van mineralen voor de bodem, voor planten en onze eigen gezondheid. We maken 
nuttige toepassingen voor onszelf met mineralen en (mineraalrijke) planten. Ook is er aandacht voor het 
belang van water in de natuurlijke tuin. 

WOE 10 MEI | ZA 13 MEI  GENEESKRACHTIGE KRUIDEN  

We leren enkele geneeskrachtige kruiden en eetbare wilde planten (nog) wat beter kennen. We maken een 
of meer toepassingen met geneeskrachtige en eetbare wilde planten, zoals het samenstellen van een 
kruidenthee. 

WOE 31 MEI | ZA 3 JUNI  FRUIT EN  KEUKENKRUIDEN 

Heerlijk: vers fruit en (keuken)kruiden uit je eigen tuin! Je kan zelf keuzes gaan maken in plantensoorten 
van fruit en keukenkruiden. Ook kijken we naar boomspiegels en het ontwerp van een kruidentuin.  

WOE 21 JUNI | ZA 24 JUNI  ROND DE LANGSTE DAG 

We leren enkele eetbare meerjarige en vaste planten beter kennen en nemen een aantal soorten (met al dan 
niet eetbare) bloemen onder de loep. Herkennen van planten in de tuin. Praktijk: Toepassing maken met 
eetbare vaste planten en/of geneeskrachtige bloemen/planten. 

WOE 13 SEPT| ZA 16 SEPT  KLEUREN VAN PLANTEN, BLADVORMEN EN ECOPRINTEN 

We gaan al wandelend boom- en plantensoorten bekijken en verzamelen allerlei plantaardig materiaal om 
mee te printen. Hiermee maken we vervolgens een ecoprint op katoen. 

WOE 15 NOV EN ZA 18 NOV  PLANTEN VERMEERDEREN 

We leren hoe planten zich vermeerderen en hoe je dit zelf kan doen. We gaan stekken maken die je mag 
meenemen voor je eigen tuin. 

 
Mocht je dit jaar al willen beginnen, dan kun je ook starten op vrijdag 30 september 2022 (les: kleuren van planten en 
ecoprinten) en vrijdag 21 oktober 2022 (les: planten vermeerderen) en dan de lessen van 2023 volgen (t/m juni). 
Lesdagen zijn van 10.00 -16.00 uur.  
  


