
Doorlevende kruiden

Waarom kiezen voor doorlevende kruiden ?

- Gemakkelijke teelt: ze zijn doorlevend wat wil zeggen dat ze meerdere jaren overleven. Je hoeft ze niet  
 elk jaar terug te zaaien of aan te kopen. De meeste kruiden kunnen gemakkelijk gehouden worden in  
 potten.
- Culinair interessant: veel kruiden kunnen verwerkt worden in diverse bereidingen of om mee te   
 experimenteren.
- Diversiteit: Door zelf kruiden te kweken, kan je voor jezelf een groter aanbod creëren dan het aanbod  
 in de winkel.
- Medicinale eigenschappen: heel wat kruiden beschikken over medicinale eigenschappen. Men kan   
 thee trekken om de spijsvertering te bevorderen, de keel te ontsmetten,...
- Drachtplanten: veel bloemen van kruiden zijn rijk aan nectar en pollen. Dit maakt ze zeer aanlokkelijk  
 voor bijen en andere insecten. Door deze bestuivers aan te trekken zijn ze ook nuttig voor de (vrucht) 
 gewassen in de moestuin .
- Nuttig in de moestuin: door allerlei eigenschappen, hun geur, stoffen die ze afscheiden spelen ze een  
 belangrijke preventieve rol in de moestuin: ze houden allerlei belagers en ziektes op afstand.
- Esthetisch aspect: de vele vormen, kleuren en groottes laten toe om een mooi geheel te vormen.
- ...

Bodemtype - Belichting

Opdat de kruiden zich maximaal kunnen ontwikkellen en in een goede gezondheid gehouden kunnen 
worden, is het belangrijk om met zo veel mogelijk eigenschappen rekening te houden.

Bodemtype
plant

Waterdoor-
latend

vochtige 
grond

rijk aan 
om

arme 
grond

kalk-
rijk Belichting

Bieslook X X X X Zonnig
Dragon X X Zonnig/Halfschaduw
Hysop X X X Zonnig
Lavandel X X X Zonnig
Lavas X X X Halfschaduw
Munt X X Halfschaduw

Zuring X X Zonnig/halfschaduw
Rozemarijn X X X Zonnig
Wijnruit X Zonnig
Bonenkruid X X X Zonnig
Salie X +/- X X Zonnig
Tijm X X X Zonnig
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Wilde marjolein          X                  X                       Zonnig



het moment om te stekken

Het merendeel van de doorlevende aromatische kruiden laten zich stekken (=een deel van de plant groeit 
uit tot een nieuwe plant) of delen. Op deze manier kan je je kruiden vermeerderen zonder dat dit de 
karakteristieken van de plant wijzigt.

Onderstaande tabel vat de beste techniek en periode samen voor een aantal kruiden.

plant stekken delen

Bieslook / Maart of oktober

Dragon / April - mei

Hysop April of eind september /

Lavendel Juli tot september Maart

Lavas / April

Munt April tot juni April

Wilde marjolein Mei tot september Maart-april of september

Rozemarijn Augustus-september /

Bergbonenkruid April tot september /

Salie April April

Tijm Juli Maart-april of september

zaaiperiode

Bepaalde kruiden laten zich gemakkelijk opkweken vanaf het zaad. Hoewel het proces zeer traag verloopt, 
laat het toe om een aantal planten te bekomen aan een lagere prijs. Bovendien beschik je zo over een 
grotere genetische diversiteit (in tegenstelling tot het vegetatief vermeerderen via stekken of delen). Het 
is ook gewoon plezant om de levenscyclus van de plant vanaf het begin te kunnen opvolgen.

plant zaaien

Bieslook Maart

Lavendel April-juni

Wilde marjolein Maart of september

Rozemarijn April-juni

Winterbonenkruid April of september

Salie April

Tijm April - mei

Rozemarijn Augustus - september

Bergbonenkruid April tot september

Tijm Juli
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