FICHE

eetbaar groen:

GEWASSEN KWEKEN IN EEN SERRE

Een serre heeft verschillende voordelen:
•
Onder glas is het warmer. Daardoor kun je planten voorkweken en ze pas later uitplanten in de moestuin.
•
In een serre kun je ook tropische planten laten overwinteren
in kuip en gewassen telen die het graag warm hebben.
•
Met een serre kun je het teeltseizoen verlengen.
Er zijn varianten van telen onder plastic of glas, zoals tunnels of
halve serres tegen een muur.

De tomatenserres van BIGH op het dak van Abbattoir
in Anderlecht. Op de voorgrond de dakmoestuin met
warmteminnende planten van Atelier Groot Eiland.
© Atelier Groot Eiland

Wat komt er kijken bij het onderhoud van je serre?

Het stadslandbouwproject ‘Chant des Cailles’ in
Watermaal-Bosvoorde. Meer info? www.chantdescailles.be
© Atelier Groot Eiland

Hoe meer licht, hoe beter
Zet je serre in zon of halfschaduw: dan groeien je plantjes het best.

Een serre onderhouden is nogal intensief.
– Zaaien en planten
– Water geven
– Planten verzorgen: tomaten dieven (de uitgelopen okselknoppen
weghalen), bodem voeden
– Plagen bestrijden
– Regelmatig luchtvochtigheid en temperatuur controleren
– Verluchten als dat nodig is
– Onderhouden (ramen schoonmaken en kapotte ramen vervangen)

Hou rekening met deze kosten:

De ideale ondergrond?
Volle grond > opgehoogde grond > bak

Waar hou je vooraf rekening mee?
– Serres zijn gevoelig voor vandalisme.
– Serres zet je beter niet op een dak of op een terrein met een open
zuidwestkant (de dominante windrichting).
– Regen opvangen kan (deels) van het dak van de serre. Zorg voor
genoeg bassins of opvangtanks.

Wat is de minimumoppervlakte van je serre?
Er bestaan al serres van 2,5 m2. Knutsel je zelf, dan kan het zelfs nog
kleiner.

Waar moet je rekening mee houden als je je serre
aanlegt?
– Serre opbouwen of heropbouwen
– Serre inrichten (bedden of tafels klaarmaken, zitruimte)
– Kiezen voor glas of plastic (afhankelijk van de locatie). Hou
rekening met wind en risico op vandalisme.

– Hou rekening met deze kosten:
– Kostprijs van de serre zelf (van tweedehands tot professioneel
serrecomplex)
– Wateropvang
– Zaad en plantgoed

Gekoppelde kansen
–
–
–
–

Recreatie: combineer met een zithoek of zelfs met horeca
Water: wateropvang van het dak van de serre of de tunnel
Recreatie: tuinieren met de mensen uit de buurt
Educatie: voorzaaien is een leuke activiteit om samen met
kinderen te doen

Geschikte plekken
Speelplaats, dak (als het moet), braakland, parkeerplaats, gazon,
binnenplaats

Bronnen
– Velt vzw, ‘Achter glas: Tuinieren in serre of kas’

