Hoe maak je een Balkontuin met wilde planten
Wat heb je nodig:
• Een schep
• Een tas om de plantjes in mee te nemen.
• Aarde
• Lege potjes, emmers en bakken waar je planten in kan zetten
• Water
Stap 1: zoek een goed plekje uit
• Ga op zoek naar een plek waar veel wilde planten groeien.
• Tegenwoordig laat de Rotterdamse schoonmaakdienst onkruid gewoon staan omdat
daar veel insecten en vogels en andere dieren kunnen leven. Zo’n plekje is altijd wel
te vinden bij jou in de buurt!
Stap 2: kies je favoriete onkruid uit
• Kies onkruidplantjes uit die je mooi vindt en graaf ze uit met wortel en al.
• Sander koos voor planten met mooie bloemen: Madelief (wit), Boterbloem (geel),
Vergeet-me-nietje (blauw), gras (groen) en een prikdistel. En ik vond een
aardbijenplant!
• Opgelet: Planten halen water en voedingsstoffen uit de grond met hun wortels.
Zonder wortels gaan ze dood. Graaf de plant dus met wortel en al uit. Dat is zwaar
werk of kies kleine plantjes uit slimmerd!
Stap 3: maak je balkontuin
• Thuis gaan de planten in een pot met een gaatje onderin. Zo kan het teveel aan
water wegstromen. Je kan de plant ook in een emmer doen of een doos of een zak
haha! Maar wel met een gaatje onderin.
Heeft de plant diepe wortels?
1. Doe dan een laagje aarde in de pot.
2. Plaats de plant in de pot en zorg ervoor dat de alle wortels niet uit de pot komen.
3. Vul de rest van de pot met aarde.
4. Druk de aarde zachtjes aan, zodat het plantje goed in de pot zit.
Heeft de plant kleine wortels?
1. Vul de pot met aarde.
2. Maak een kuiltje in de aarde, waar de hele wortel in kan.
3. Stop het plantje in de pot met aarde.
4. Bedek de wortel met aarde en druk het zachtjes aan.
•
•

Zet de planten op het balkon op een zonnige plek.
Geef je planten water, ze hebben een zware dag gehad, dus daar zijn ze echt aan toe.
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Stap 4: pimp je tuin met persoonlijke spulletjes
Zo deed meneer Sander het:

Belangrijk
Bij het weghalen van planten is het natuurlijk belangrijk dat je geen planten weghaalt die
zeldzaam zijn en dat er genoeg natuur overblijft. Neem alleen een beetje voor jezelf mee. Als je
zeker wil weten dat je niks verkeerd doet, kan je het beste overleggen met de eigenaar van de
plek. Doe het anders op plekken die niet echt van iemand zijn. Laat altijd genoeg natuur over.
Hou je aan de regels van het wildplukken: https://www.knnv.nl/knnv-landelijkbureau/nieuws/wildplukken-met-respect-voor-de-natuur en meer informatie over wildplukken:
https://outdooronly.nl/wildplukken-nederland/
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