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DE MOESTUIN

Warwinckel: 
   moestuinieren 
   in hoge bakken   

t In augustus zijn groenten en bloemen op hun hoogtepunt. Palmkool of 
     Cavolo Nero is een fraaie Italiaanse boerenkool uit de 18e eeuw, 
     smaakvol en goed bestand tegen kou; de gele bloemen zijn lekker pittig 
     in voorjaarssalade.

‘Wij hebben mooie oogsten’
Vers geoogste groenten op je bord, dat smaakt! 
Een moestuin is leuk èn lekker, maar je moet er wel 
wat voor doen. Zaaien, planten, dunnen…, het gaat 
niet vanzelf. Die tuinwerkjes worden aanzienlijk 
aangenamer als je er niet voor op de knieën hoeft. 
‘Telen in hoge bakken is dé oplossing’, vinden Martin 
de Ruiter en Ronald Talsma. ‘Het ziet er leuk uit en 
spaart je rug. Een bijkomend voordeel kan ook zijn 
dat de ondergrond geen rol speelt. Te nat of te droog, 
zware klei of zand: het maakt niet uit. Ons bevalt het 
prima en we hebben mooie oogsten’.

Ze hadden al wat ervaring met een kleine tuin toen ze in 1999 
neerstreken in een poldergebied bij Rotterdam, een perceel 
van 5000 m² met rondom een windsingel en bij de bungalow 
extra beschutting tegen de heersende westenwind door een 
grote schuur. De naam “Warwinckel” namen ze over. Er was geen 
sprake van tuinaanleg, zodat Martin en Ronald vrijelijk aan de 
slag konden. Voor ze het wisten ging al hun vrije tijd naar de tuin 
en was tuinieren een ware passie geworden. ‘Zeg maar gerust 
a way of life! Van meet af aan ruimden we een flink stuk in voor 
het telen van eetbare zaken, want we houden van lekker eten 
en wilden experimenteren met minder gangbare groenten, 

gecombineerd met bloemen zoals dahlia’s en eenjarigen. 
De beste plek was dichtbij huis, luw en niet te veel schaduw, 
praktisch met de nabijheid van de keuken.’  Vanwege het uitzicht 
vanuit het huis, moest de moestuin ook mooi zijn. De bedden 
werden ingericht rondom een carré van taxus met een grote 
Italiaanse siervaas als centrum, het geheel omkaderd met een 
lattenhek vanwege de honden. Aansluitend hadden we al een 
vorstvrije hobbykas neergezet om vroeg in het jaar te kunnen 
zaaien en warmteminnende gewassen te telen zoals tomaten, 
pepers, paprika’s en aubergine.’
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Van drie naar zes bakken
Bij de kas kwam een drietal hoge bakken, waaronder een grote 
vierkante voor groenten en bloemen, een koude bak met 
glasramen voor (het bewaren van) wintergroenten en vroege 
teelten, plus een aparte bak voor keukenkruiden omdat die voor 
een deel overblijvend zijn. Zo ontstond een betegeld pleintje 
voor alle teeltwerkjes, nog aangevuld met een overdekte 
potten- en gereedschapschuur. ‘De drie 40, 60 en 80 cm hoge 
bakken bevielen zo goed, dat wij enkele jaren terug besloten 
ook de moestuinbedden door bakken te vervangen, verschillend 
van vorm en hoogte. Het zou de structuur van de moestuin ten 
goede komen en bukken behoorde daarmee tot het verleden. 
De taxuscarré met siervaas en de bloembedden lieten we 
ongewijzigd, evenals een hoek met vaste groenten zoals 
rabarber, eeuwig moes en kardoen. Voor rabarber hebben 
we bleekpotten, zodat wij vroeg malse stengels kunnen 
oogsten met een zachte, pure smaak. Een halfverharding van 
schelpenpaden, opgesloten in een betonrand, zorgde voor extra 
structuur. Dankzij de koude bak kun je vrijwel jaarrond groenten 
hebben uit eigen tuin. Elke bak kreeg een nummer, makkelijk 
vanwege het jaarlijks wisselende teeltschema. Met zes bakken 
kun je ook aardappels telen, wij vinden dat die erbij horen. Nadat 
in de herfst alles is geoogst kan de grond oppervlakkig worden 
omgewoeld en aangevuld met biologische compost en voorzien 
van organische voeding.’

tv Eind mei zijn de eerste zaaisels opgekomen als haren op een hond. 
         Afhankelijk van de groentesoort is dunnen nodig.  
 p Eind april zijn groenten gezaaid en geplant, op de voorgrond tuinbonen. 
          Voor klimmende groenten zoals stok- en pronkbonen en bloemen zoals
          Lathyrus is steunmateriaal geplaatst, stevige piramides die door een smid
          zijn gemaakt. Tussen de XL bakken is voldoende ruimte voor de grasmaaier.

tv Snijbiet Rainbow heeft prachtig gekleurde bladribben.
vt Half juli zijn rode biet, prei, rode kool en Dahlia ‘Winston 
         Churchill’ flink aan de groei.
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Nieuwe uitdaging
In oktober 2020 kregen Martin en Ronald de kans een boerderij 
te betrekken in de Achterhoek, een mooie bosrijke regio in 
Oost-Nederland. Ondanks hun mooie tuincreatie in de polder 
hoefden ze er niet lang over na te denken. Een nieuwe uitdaging 
die ze met al hun tuinervaring graag aangingen. Voortvarend 
togen ze aan het werk om het 3000 m² grote erf van boerderij 
“Denneveld” om te toveren tot een bloeiende tuin. De naam 
“Warwinckel” ging mee, evenals het idee voor een moestuin 
met bakken. Gezien de ruimtelijke indeling werd besloten zes XL 
bakken te maken. Om geen teeltseizoen te missen werd direct in 
januari het benodigde verduurzaamde tuinhout besteld en op 
maat gezaagd afgeleverd. Ook werd alvast een metalen muurkas 
uitgezocht die tegen de nog te renoveren (potten)schuur moest 
komen. Een beschutte, goed belichte plek tegen de bosrand 
zou het meest geschikt zijn voor de bakkenmoestuin. Met 
onverwacht veel vrije tijd door de coronamaatregelen, werd de 
klus sneller geklaard dan gedacht. ‘Onze moestuin bestaat nu 

t Martin de Ruiter (links) en Ronald Talsma 

rt In de moestuin bleef een hoekje overblijvende groenten gehandhaafd, 
         want rabarber en kardoen zijn minder geschikt voor in een moestuinbak.   

pVanaf half augustus kan van Chioggia biet (rode biet met witte ringen), 
     stengelui en rode biet worden geoogst. De grootbloemige afrikaan ‘Kees’ 
     krijgt kleur. 

uit zes identieke bakken met flinke afmetingen (300 x 150 cm),  
40 cm hoog. Dit vinden we een prettige werkhoogte, voldoende 
om niet alles op de knieën te hoeven doen. De bakken staan 
gewoon op de grond, met voldoende tussenruimte voor de 
grasmaaier. Het gras is na plaatsing ingezaaid. Omdat de bakken 
van alle kanten bereikbaar zijn, is de wat bredere maat van 150 
cm geen probleem. Over de eerste oogst zijn we meer dan 
tevreden, de hele zomer hebben we eigen groenten gegeten. 
Wat we nog missen is een koude bak, die gaat er alsnog komen, 
60 cm hoog aan de achterzijde en 40 cm aan de voorkant. Niet 
met zware broeiramen, maar met kunststofplaten in een frame 
van aluminium.’ 
In luttele maanden kreeg “Denneveld” een aangename tuin, met 
een moestuin in bakken als verrassend onderdeel. Anders dan 
voorheen is openstelling slechts beperkt mogelijk en alleen op 
afspraak.   □
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