FICHE

eetbaar groen:

BESSENBOSJE

Bessen kweken is gemakkelijk. Ze hebben weinig onderhoud nodig.
Als je tijd investeert in snoei en bemesting en een plek in de zon
uitkiest, krijg je meer opbrengst en mooiere vruchten.
Ook vogels eten graag bessen. Een bessenbosje kan dus bijdragen
aan de biodiversiteit. Om zelf je motivatie niet te verliezen, bedenk
je het best manieren om een deel van je oogst af te schermen voor
vogels. Zo hou je zelf ook een mooie oogst over.

Een bessenbosje op Parckfarm. Meer info?
https://parckfarm.be/nl/
© VGC

Rijen bessen worden aangeplant op
Helifarm in de Brusselse Noordwijk
© Atelier Groot Eiland

– Plantvakken maken (volle grond) of plantbakken maken
(opgehoogde grond of bakken)
– Compostplek installeren (je kunt ook aansluiten bij een
buurtcompost in de buurt)
– Regenwateropvang organiseren
– Sommige struiken zoals frambozenstruiken extra steunen

Wat komt er kijken bij het onderhoud van je bosje?

Zon of schaduw?
– Halfschaduw (in de natuur komen bessen voor in de bosrand)
– Zon (betere opbrengst, grotere en zoetere bessen)

– Bemesten en mulchen
– Enkele keren per jaar snoeien

Hou rekening met deze kosten:

De ideale bodem?
– Volle grond > opgehoogde grond > bak
– Hou rekening met de bodem als je je planten kiest.

Zonnig terrein of onder de bomen
– Heb je een groter zonnig terrein? Dan kun je overwegen om een
professionele pluktuin in te richten. Dat vraagt meer onderhoud,
maar de opbrengst zal ook groter zijn.
– Een bessenbosje op een plek in de halfschaduw geeft kleinere
bessen, maar evenveel snoep- en spelplezier.
– Je moet je bessen delen met de vogels in de stad.
– Plant enkele vogelvriendelijke planten die niet interessant zijn
voor mensen, zoals krentenboompje of lijsterbes.
– Scherm de bessen af die je zelf wilt eten. Netten zijn in de
openbare ruimte geen goede oplossing. Wees creatief.
– Gele frambozen en witte aalbessen vallen minder op voor
vogels.

Minimumoppervlakte
1 m2

Waar moet je rekening mee houden als je je bosje
aanlegt?
– De bodem ontharden of saneren en eventueel ook nieuwe grond
aanvoeren

–
–
–
–
–

Plantgoed kopen (kostprijs afhankelijk van vormsnoei en leeftijd)
Bodem of bakken klaarmaken
Verharding uitbreken
Toegang tot water organiseren
Sommige struiken extra steunen

Gekoppelde kansen
– Klimaat: koelte-eiland
– Biodiversiteit: nestkastjes en insectenhotels
– Biodiversiteit: combineer met een bodembedekker (gezonde
bodem)
– Water: waterinfiltratie (als je in volle grond werkt)
– Water: water vasthouden
– Recreatie: tuinieren met buren
– Educatie: tuinieren op school

Geschikte plekken in de stad
Dak, muur, parkeerplaats, speelplaats, plein, voetpad, braakland,
straat, berm, hek, binnenplaats, balkon

Bronnen
– Op Proeftuin.eu vind je uitgebreide informatie over verschillende
soorten. In het voorjaar kun je hun tuin ook bezoeken.
– ‘Bessen uit de tuin: de ecologische teelt van kleinfruit’, Velt vzw

