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Waar moet je rekening mee houden als je je serre 
aanlegt?

 – Serre opbouwen of heropbouwen
 – Serre inrichten (kweektafels en zitruimte klaarmaken)
 – Kiezen voor glas of plastic (afhankelijk van de locatie). Hou 
rekening met wind en risico op vandalisme. 

Wat komt er kijken bij het onderhoud van je serre?

Een serre onderhouden is nogal intensief. 
 – Zaaien
 – Water geven 
 – Planten verzorgen: uitdunnen, tomaten dieven (de uitgelopen 
okselknoppen weghalen) 

 – Regelmatig luchtvochtigheid en temperatuur controleren
 – Verluchten als dat nodig is
 – Onderhouden (ramen schoonmaken en kapotte ramen vervangen)

Hou rekening met deze kosten:

 – Kostprijs van de serre zelf (van tweedehands tot professioneel 
serrecomplex)

 – Wateropvang
 – Voorkweekmateriaal (potjes, trays)
 – Zaad en plantgoed

 
Gekoppelde kansen 

 – Recreatie: combineer met een zithoek of zelfs horeca.
 – Samen leven: tuiniers vanuit het hele netwerk kunnen plantgoed 
voorkweken of aanschaffen op een centrale plek.

 – Zelfvoorzienende stad: de cyclus van zaad tot bord gebeurt in de 
stad.

Geschikte plekken in de stad

Dak, speelplaats, braakland, park, binnenplaats

Een serre heeft verschillende voordelen:
• Je kunt het teeltseizoen verlengen omdat het warmer is 

onder glas.
• Je kunt gewassen kweken die het graag warm hebben, zoals 

aubergines of tomaten. 
• Tropische planten kunnen overwinteren in kuip.

Ten slotte kun je in een serre planten voorkweken uit zaad. Als je 
dat doet, hoef je geen plantgoed meer te kopen. Als je ook leert 
hoe je zelf zaden oogst, heb je zelfs in de stad de hele cyclus zelf in 
de hand. 

Zon of schaduw?

Zon of halfschaduw      

De ideale ondergrond?

In potten of trays op voorkweektafel

Kan op verhard, vervuild terrein of dak

 – Om voor te kweken, heb je weinig grond nodig en werk je met 
tafels. Dat kan dus op verharding, op vervuild terrein of op een dak.

 – Serres zijn gevoelig voor vandalisme.
 – Serres installeer je beter niet op een dak of terrein waar de 
zuidwestkant (de dominante windrichting) open is.

 – Regenopvang kan (deels) van op het dak van de serre. Zorg voor 
genoeg bassins of citernen. 

Wat is de minimumoppervlakte van je serre?

Er zijn al serres van 2,5 m2. Knutsel je zelf? Dan kan het zelfs nog 
kleiner.  

eetbaar groen:
SERRE: VOORKWEKEN

Serres in de stadskwekerij ‘La Pousse Qui Pousse’ in Sint-Gillis.  
Meer info? www.lapoussequipousse.be  
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Stadsakker vzw kweekt in Antwerpen plantgoed in een serre 
gebouwd uit recuperatiemateriaal op een braakliggend terrein. Elk 

jaar organiseren ze een verkoop en ruilbeurs voor alle stadstuiniers. 
Ze gebruiken het plantgoed op hun veld in Wommelgem waar ze 

groenten kweken voor het sociaal buurtrestaurant van de vzw.  
Meer info? Stadsakker.org © Stadsakker 


