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Lifestyle

Lamp kan
overal mee
naartoe

Het Franse merk
Fermob, bekend van de
parkstoelen die in het Parijse park
Jardin du Luxembourg staan, brengt
nu ook een lamp op de markt. Met
de draagbare Balad, die een batterij
heeft die 12 uur meegaat, kun je
overal je eigen licht maken.
Je kunt zelf de maat en kleur kiezen,
bepalen of je hem ophangt of neerzet
en of je dat binnen of buiten doet.
Prijs: vanaf 77 euro.
www.fermob.com

R Moestuin-

Verbouwen

man Max de
Corte: ‘Ik heb
het mezelf
aangeleerd
door veel te
doen en cursussen te volgen.’

Aaibare haaienkop voor
aan de muur
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‘Kweek wat je lekker vindt’
ROTTERDAM | Steeds meer mensen, vooral in de steden, beginnen met het aanleggen van een moestuintje. Maar hoe zorg je
er nu voor dat je straks zelfgekweekte groente kunt eten? Hoeveel water moet je bijvoorbeeld geven? En wat zijn simpele gewassen om mee te beginnen? De Rotterdamse Moestuinman
Max de Corte geeft tips.
SuzANNE EIjGENRAAM

,,Mensen zijn steeds bewuster met voedsel
bezig,’’ zo verklaart Max de Corte de populariteit van moestuintjes. Ze willen weten
hoe gewassen groeien en dat aan hun kinderen meegeven, ze willen verser en gezonder eten of willen zelfvoorzienend worden.
Zelf begon De Corte met tuinieren in een
buurtmoestuin in Kralingen-West. ,,Ik had
nul kennis. Ik heb het mezelf aangeleerd
door veel te doen en cursussen te volgen,’’
vertelt hij. Inmiddels is hij moestuinman
van beroep en geeft hij moestuincoaching
en -begeleiding. Ook is hij coördinator bij
de Voedseltuin, waar groentes verbouwd
worden voor de voedselbank.
Hoe kun je volgens hem nu het beste beginnen? ,,In de stad is het huren van een
volkstuin de beste optie,’’ zegt hij. Op het
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balkon tuinieren kan, maar een moestuin
is daar veel kwetsbaarder. ,,Een volkstuin
kun je makkelijk een week alleen laten,
maar op het balkon moet je in de zomer
zelfs twee keer per dag water geven.’’

Gezonde bodem

Begin vooral met het kweken van groentes
die je lekker vindt. ,,Want dat stimuleert.’’
Makkelijke gewassen zijn bijvoorbeeld
worteltjes, bonen, courgettes, pompoen en
spinazie. ,,Dat gaat bijna altijd goed.’’ Een
gezonde bodem is erg belangrijk. Die moet
je niet omspitten, maar wel regelmatig
voorzien van een laag organisch materiaal,
het liefst compost. Kunstmest is uit den
boze. ,,Dat maakt het bodemleven dood.’’
Groeien de plantjes, dan is een belang-

rijke tip: geef zo min mogelijk water. Dat
is eigenlijk alleen nodig bij heel droog
weer, en dan liever één keer een ﬂinke hoeveelheid dan iedere dag een beetje. ,,Je
kunt wel iedere dag water geven, maar dan
moet je dat blijven volhouden. De planten
wortelen dan ondiep en dat maakt ze
kwetsbaarder,’’ legt de Moestuinman uit.
Om te voorkomen dat je een luizen- of
andere plaag krijgt, adviseert De Corte om
vooral ruimte te geven aan insecten. Zet
bijvoorbeeld een insectenhotel neer, plant
bloemen die rooﬁnsecten aantrekken of
zorg voor natuurlijke plekjes waar deze
diertjes zich kunnen verschuilen. ,,Zo doe
je aan natuurlijk plaagbeheer.’’ En dan is
het vooral geduld hebben. ,,Je moet ervan
uitgaan dat de helft lukt en de helft mislukt,’’ weet de Moestuinman. Maar wees
gerust: ,,Je hebt altijd wel wat succes.’’
De Moestuinman geeft donderdag een
lezing permacultuur moestuinieren in Museum Rotterdam. Op 18 mei start een cursus over dit onderwerp en op 24 mei een
cursus balkon moestuinieren, beide in
buurtkantine Het Lachende Varken in Rotterdam-Kralingen.
www.moestuinman.nl

WAT KOOP JE VOOR € 225.000

Deze haaienkop
voor aan de
muur ziet er
misschien
stoer uit, maar
is eigenlijk
heel lief.
Zacht is hij
ook: je kunt
hem zelfs
aaien. Deze
haaienkop,
die 54 euro
kost, maakt
onderdeel uit van de
nieuwe collectie Duiker van kinderkamerspecialist Saartje Prum. Deze
is speciaal is gemaakt voor waterratten. In de collectie zitten bijvoorbeeld ook kussens in de vorm van
vissen, stickers in de vorm van druppels en houten muurkastjes.
www.saartjeprum.nl

Interieur

Boeddha als kruk of tafel

Je kunt natuurlijk een Boeddhabeeld
neerzetten, wanneer je in huis of buiten iets meer rust en sereniteit wilt
creëren. Maar is het niet veel leuker
om een Boeddha
in de vorm van
een kruk (170
euro) of een
bijpassende tafel
(293 euro)
te hebben?
Beide meubelstukken
van het merk
21st Living Art
kun je ook bestellen met
verlichting, zodat je ook ’s avonds
kunt blijven genieten van de magische sfeer.
www.famozo.nl

Tuin

Feestelijke pluimen
in de tuin: plant salie

Plaats: Rotterdam
Adres: Christoffelkruid 24
Bouwjaar: 1971
Type woning: Eengezinswoning
Woonoppervlak: 123 m2
Inhoud woning: 400 m3
Aantal kamers: 5 (4 slaapkamers)
Tuin of balkon: Achtertuin
Onderhoud: Goed
Ligging: In groene en kindvriendelijke
wijk
Bijzonderheden: Garage
Makelaar: Makelaarsland

Plaats: Barendrecht
Adres: Koperwiek 3
Bouwjaar: 1983
Type woning: Eengezinswoning
Woonoppervlak: 115 m2
Inhoud woning: 425 m3
Aantal kamers: 5 (3 slaapkamers)
Tuin of balkon: Achter- en voortuin
Onderhoud: Goed
Ligging: Nabij NS-station
Bijzonderheden: Aangebouwde stenen
berging
Makelaar: Ooms Barendrecht

Plaats: Vlaardingen
Adres: Orelioplantsoen 20
Bouwjaar: 1935
Type woning: Eengezinswoning
Woonoppervlak: 143 m2
Inhoud woning: 490 m3
Aantal kamers: 6 (5 slaapkamers)
Tuin of balkon: Tuin en balkon
Onderhoud: Goed
Ligging: Vlakbij het centrum
Bijzonderheden: Samengevoegde
boven- en benedenwoning
Makelaar: Vlietlanden Makelaars

Bij een klein beetje wind wuiven de
paarse pluimen van de salie al sierlijk heen en weer. Deze plant is dan
ook een feestje voor in je tuin. Bijzonder is dat de salie, die vanaf deze
maand bloeit, vierkante stelen heeft.
Ook honingbijen, vlinders en libellen
zijn er vanwege de hoge nectarproductie dol op.
Zijn de pluimen uitgebloeid? Knip
dan de stelen meteen terug, dan is de
kans groot dat de plant nogmaals
gaat bloeien.

