Welkom in Ecotuin Keutenberg

Ontdekkingsreis door Ecotuin Keutenberg e.o.
0. U staat met uw rug tegen de keukendeur van ons huis.
Links ziet u het gehucht Keutenberg (1), achter u is ons huis (2), voor de eetbare sierweide (3) en
rechts de veranda en het terras (4), de sierlijke moestuin (5), shii-take kweken (6), de serre (7) en
achter de sierlijke moestuin is een tuin met een wisselende collectie kruiden en eetbare planten (8)
en een natuurweide (9).
1. De Keutenberg is al duizenden jaren bewoond. Rivier de Geul voor water en het plateau
met vruchtbare grond voor voedselproductie zijn twee basisfactoren voor bewoning. Daarbij
komt nog dat dit plekje eenvoudig te verdedigen was omdat aan drie kanten hellingen
omlaag gaan. Een agressor die van beneden naar boven moet komen heeft het moeilijker dan
de bewoners die bovenop wonen. De vierde kant had waarschijnlijk een aarden wal ter
bescherming (keltische vluchtburcht of berg).
De naam Keutenberg komt niet van 'keut' dat 'klein' betekent. Waarschijnlijk is het een Keltische of
Romeinse naam waarbij u moet denken aan 'klei' (cotta) of de naam van een romeinse veldheer
(ceutano) die hier een veldslag heeft geleverd met bewoners.
In de bodem zijn nog vele restanten van woningen uit vroegere tijden te vinden. Op het hoogtepunt
van bewoning rond het jaar 1850 stonden er ongeveer dertig maar later die eeuw zijn veel huizen
bij door een grote brand verwoest.
Andere kenmerken van bewoning zijn de kleine mergelgroeve met kalkoven aan de voet van de
berg en de vondsten uit het stenen tijdperk (vuursteen) vijfhonderd meter bergopwaarts. De weg is
een eeuwenoude secondaire verbinding tussen Heerlen (Coriovalum) via Klimmen, Keutenberg
(Ceutano) naar Battice (Baticum). Ter hoogte van onze tuin loopt een wandelpad naar de
Gronselerput, een schone bron langs de Geul. Het eerste stukje is beloopbaar maar het vervolg niet
meer hoewel het nog zichtbaar is. In de middeleeuwen is daar een kerkenpad richting kerk van
Wijlre aan toegevoegd. Dit pad is vrijwel helemaal in takt.
In deze tijd wonen hier nog enkele gezinnen, zijn er nog twee kleine veehouderijen met
appartementen voor toeristen en een B&B. Ondanks de nieuwbouw heeft de kern Keutenberg zijn
uitstraling behouden. De meeste gebouwen dragen nog steeds de sfeer uit van honderden jaren
geleden en de hofjes (tuintjes) bij de woningen zijn fraai. Het landschap is bijzonder mooi, het
vergezicht richting Vaals is fantastisch, bij helder weer kun je de Duitse Eifel (600 meter hoog) zien
liggen. Er zijn veel wandel- en fietspaden. Het openbaar vervoer (op 2 kilometer) is uitstekend.
Valkenburg ligt op ruim 5 kilometer, Maastricht en Heerlen liggen op ongeveer 15 kilometer, maar
ook steden als Aken en Luik en zelfs Keulen zijn eenvoudig bereikbaar.
Keutenberg ligt midden in het natuurreservaat 'Gerendal – Keutenberg'. Het is officieel stiltegebied
en er is daardoor geen gemotoriseerd doorgaand verkeer toegestaan, alleen bewoners en bezoekers
kunnen met de auto komen.
2. Het huis was vroeger een boeren woning waarin familie van een knecht van de herenboer
woonde. Vermoedelijk tijdens de Franse overheersing (Napoleon) konden ze eigen kleine
zelfstandige boerenbedrijfjes oprichten. Dit waren gemengde bedrijfjes, een akker en enkele
dieren. Bij één van de huizen is nog mooi te zien hoe onder een afdak het hooi op de zonder
opgeslagen kon worden. Dit zorgde tevens voor een warme woning. Niet verwonderlijk dat
halverwege de negentiende eeuw veel huizen op de Keutenberg afgebrand zijn.
De woning is in stijl opgeknapt. De klimop aan de buitenkant zorgt voor isolatie maar ook voor
nestgelegenheid voor mus en spitsmuis. Tevens zijn aan de zuidkant op het dak zonnepanelen
(warm water) en zonnecellen (elektriciteit) geplaatst. De kleine windmolen levert een beetje stroom
voor ventilatie in de veranda.
U staat op een maaskeienpad zoals dat eeuwenlang, zelfs in de Romeinse tijd, in dit gebied
gemaakt werd. Wij willen deze traditie hier voortzetten.

3. De eetbare sierweide ligt tussen ons huis, de weg, het wandelpad en wilde natuur. Rond het
jaar 2000 was dit nog een huisweide waar een paar drachtige koeien in stonden. Nu is deze
weide 'omgebouwd' tot eetbare siertuin. Vrijwel alle planten zijn winterhard en hebben,
naast een hoge sierwaarde iets met voeding te maken. Laten we maar eens aan de wandeling
beginnen. Loop door het hekje en dan naar rechts.
a. We houden ook kippen, je ziet aan het einde van de haag het poortje van waar ze de tuin in
kunnen lopen. Onze tuin is zodanig ingericht zodat ze niet veel schade aanrichten. Daarbij leveren
ze ons gezonde eieren, onze tuin prima mest en ze eten belagers (zoals emelten) van onze planten.
b. Kweepeer (Cydonia oblonga) en Mispel (Mespilus germanica) haag.

Meestal mogen de kleine bomen volledig uitgroeien maar dit zou te veel schaduw brengen. Door ze
te snoeien passen ze prima op deze plaats. De bloei in mei is fraai maar verscholen tussen de
bladeren waardoor het niet opvalt. De vruchten kunnen het beste zo lang mogelijk aan de boom
blijven hangen. Daarna kunnen ze nog een paar weken in een kistje narijpen. Eten kun je ze pas
nadat ze gekookt zijn. Deze haag heeft twee doelen: vruchten die gebruikt worden voor de
verwerking tot marmelade voor ons B&B. Tevens biedt het een fraaie afscheiding voor het hok
waar fietsen en terrasmeubilair staan. Onder de tweede boog naar rechts door het klaphekje de
sierweide in. Buig dan naar rechts en loop langs de andere zijde van de Kweepeerhaag naar de
c. Mahoniebes.

Deze struik is wintergroen en daarom een hoge sierwaarde en ook veel gebruikt als perkplant. De
gele bloempjes in het voorjaar geven de struik een extra mooie kleur terwijl de vrijwel zwarte
bessen eetbaar zijn maar wel veel bitterstoffen bevatten. Daarom worden ze meestal gekookt en
verwerkt met andere vruchten tot bv. diksap. We kijken nu naar links en zien dan de
d. Japanse wolmispel (Eriobotrya japonica).

Deze exoot komt uit Oost Azië en is redelijk vorstbestendig. Aan blad en vrucht kun je zien dat deze
nauw verwant is aan onze inheemse mispel. De sierwaarde is hoger met mooi zichtbare bloesem in
mei. De vruchten zijn rijp in oktober en eetbaar nadat ze gekookt zijn. Iets verder aan de linkerkant
zien we het bijzondere

e De nashipeer (Pyrus pyrifolia), Hosui

De nashipeer, zandpeer of Aziatische peer is een perensoort, die van nature voorkomt in het
oosten van Azië. De sappige vruchten hebben de vorm van appels, de smaak is heerlijk fris.
Het proeft als een combinatie van zoete peer, watermeloen en lychee.
f. Augurkenstruik (Decaisnea frangesii).

Deze zeldzame struik heeft bijzondere bloemen in het voorjaar maar de vruchten zijn nog meer
bijzonder. Uiteraard lijken ze op augurken maar de plant heeft niets met augurkenplanten te maken.
De volgende plant die u tegen komt is de
g. Vijgenboom (Ficus caria).

Helaas groeit deze soort in onze streken niet uit tot boom omdat de plant niet winterhard is. Maar de
plant past zich aan en zal vele jaren via ondergrondse wortelstokken telkens opnieuw uitlopen. Het
blad is fraai en volgens de bijbel uitermate geschikt om lichaamsdelen te bedekken. De bloei is
eigenlijk niet te zien maar de vijgen worden, indien de zomer een beetje fraai is, meestal wel rijp.
Ze kunnen direct gegeten worden (even het schilletje eraf snijden) maar gedroogd smaken ze veel
zoeter. In Corsica is marmelade gemaakt van vijgen een bijzondere delicatesse. Wij proberen de
plant ook bovengronds de winter door te helpen maar of dat altijd lukt? Iets verder ziet u
h. Druivenstruiken (Vitis vinifera).

Het zijn vier verschillende soorten, twee blauwe en twee witte. Druivenplanten zouden
oorspronkelijk uit Mesopotamië komen maar werden door de Romeinen naar ons gebied
meegenomen. In Limburg tegen een muur op het zuiden gericht worden ook minder geschikte
druiven wel rijp. Wij hebben, naast een Boskoop linksachter, gekozen voor drie bijzonder fijne
soorten. We lopen nu verder langs de druivenstruiken naar links langs het schapengaas en zien

i. Bessenstruiken (Ribes rubrum, Ribus nigrum, Ribes ×nidigrolaria, Rubus phoenicolasius).

Rode bes, Zwarte bes, Jostabes en daartussen Japanse wijnbes. Vooral deze laatste is een heel fijne
struik waaraan vanaf juli zeer smakelijke aromatische dieprode bessen verschijnen. Heerlijk om
rechtstreeks van de struik te eten maar ook heerlijk voor het maken van een limo- of marmelade. U
komt nu ook een boompje tegen
j. Kaki (Diospyros kaki),

waarvan de vruchten ook wel Sharonfruit genoemd worden. Het zijn oranje vruchten met een dun
hard schilletje zo groot als een sinaasappel. Het vruchtvlees is zacht, of deze vruchten bij ons altijd
rijp worden is maar de vraag. Ze hebben veel zon maar vooral in de zomer veel warmte nodig. Iets
verderop staat nog een Kaki en daartussen een inlands appelboompje met onderbegroeiing van o.a.
k. Thijmborder gebruik in de keuken, Echinacea voor de weerstand, Venkel met zaden voor het

maken van een heerlijke thee. Daarnaast staan hier afwisselend nog verschillende kruiden. Aan de
andere kant van het schapengaas en wandelpad ziet u een interessante haag van Berberis. Deze
struik heeft in het voorjaar geurige gele bloempjes waar bijen verzot op zijn en in de herfst kleine
zwarte besjes die eetbaar zijn. Voor vogels biedt deze struik goede bescherming en dus ook voedsel.
Ter hoogte van de verharde weg staat een
l. Jeneverbes (Juniperus communis)

waarvan de bessen gebruikt worden als smaakmaker o,a, zuurkool, in alcoholische dranken maar
waarvan de bitterstoffen heilzaam blijken te zijn…. Daarnaast ook het zeer giftige Kruidvlier
waarvan beweerd wordt dat deze vooral groeit op plaatsen waar bloed heeft gevloeid. Medicinaal
bij vergiftigingsverschijnselen maar wel in minieme hoeveelheden. Wij kunnen er best van af
blijven. Langs de weg staan twee

m. Amandelbomen (Prunus dulcis),

familie van de perzik. Deze zijn dubbel geënt (onder bij de wortel en boven waar de kruin begint)
waardoor ze beter bestand zijn tegen de vorst. De prachtige bloei verschijnt al in maart en de noten
zijn vanaf half september onder de boom te rapen. Tussen de twee Amandelbomen komt u nog
enkele planten tegen zoals het kleine stekelige boompje langs de cirkelrand
n. Szechuanpeper. (Zanthoxylum simulans),

Is natuurlijk in China inheems. In het late voorjaar kleine onopvallende bloempjes die uitgroeien tot
ronde zwartje vruchtjes in een rood schilletje, amper 3 millimeter in doorsnee. Het schilletje heeft
na droging een verrukkelijke stevige smaak van citroen en peper en kan voor diverse gerechten
gebruikt worden. Een gewoon pepermolentje is geschikt voor vermaling. Verder door, richting
parkeerplaats, ziet u een rij

o. Zoethout (Glycyrrhiza glabra)

waarvan de wortel het bekende oude snoepgoed zoethoutstokjes levert maar de wortel wordt nog
steeds in de dropindustrie gebruikt. Tevens staat hier een interessante plant,
p. Peterselievlier (Sambucus nigra var. Laciniata),

inheems in Europa, winterhard en er komen lekkere vruchtjes aan. In de wereld zijn verschillende
vliersoorten te vinden waar van de Sambucus Nigra verreweg de bekendste is.

q. Honingbes (Lonicera caerulea),

soms ook wel blauwe honingbes of blauwe kamperfoelie genoemd is een zeer winterharde
fruitstruik die tot 2 meter hoog kan worden. De plant bloeit erg vroeg en geeft in mei al de eerste
vruchten. De blauwzwarte vruchten smaken zoet en worden al lange tijd vers gegeten. De vruchten
worden ook gebruikt om sappen, moes, jams etc. van te maken.
Kijken we naar links dan zien we een cirkel waar langs de rand verschillende kruiden staan waar u
zelf een eigen gemaakte kruidenthee kunt maken. U ziet o.a. verschillende soorten Munt,
Citroenmelisse en Salie (gebruik niet te veel).
In de cirkel vindt u o.a.
r. Nachtschadesoorten (Solanacea)

gekweekt worden waaronder Ananaskers, Pepino, Boomtomaat. Door het beschutte microklimaat
hebben deze planten hier de beste kans om vruchten te dragen. Tussendoor kruipt de Pompoen.
Langs de achterkant staat Framboos.

s. PawPaw (Asimina triloba)

Deze, uit Noord Amerika afkomstige plant draagt in het voorjaar prachtige bloemen die in najaar
vruchten opleveren die een beetje op mango’s lijken. De smaak lijkt op een kruising van mango en
banaan. Omdat aasvliegen en kevers weinig aangelokt worden is het wel belangrijk om de
bestuiving zelf ter hand te nemen. Met een penceel.
Onder de PawPaw vind je een onderbegroeiing van o.a. Peterselie en eetbare Viooltjes.
Langs de PawPaws richting uitgang lopende zien we aan de linkerkant nog vier interessante planten
staan. De eerste is de

t. Chinese dadel (Ziziphus jujuba).

Pas op voor de stekels. In het voorjaar kleine onopvallende bloempjes die kunnen uitgroeien to
kleine dadelachtige vruchtjes met een heel fijne smaak. Helaas hebben we nog geen vruchten gehad.
De tweede plant is
u. Granaatappel (Punica granatum).

Deze is niet goed winterhard maar we proberen met experimenteren de plant toch te laten
overleven. De bloei is heel mooi rood maar vruchten zullen vrijwel nooit rijp worden. In feite kan
de plant een vorstperiode goed aan maar we hebben in Nederland meestal een paar vorstperiodes en
dan is het met hem gedaan. De plant loopt wel altijd weer ondergronds uit, zoals de vijg dat ook
kan. Dan is er een derde plant in de rij en dat is de
v. Braziliaanse guave (Acca sellowiana).

Heeft niks met Guaves te maken maar de vruchten smaken een beetje het zelfde. In het late voorjaar
mooie paarse pluizige bloemen die uitgroeien tot groene rozenbottelachtige vruchten. De plant is
niet echt winterhard maar we helpen hem een beetje de winter door, zolang als het gaat. De vierde
en laatste plant in de rij is
w. Poncirius trifoliata.

De Nederlandse naam Citroenboompje is eigenlijk niet juist. Hoewel de Poncirius een beetje
verwant is aan de citroen is deze niet echt eetbaar. Een paar druppeltjes in thee kunnen nog
genietbaar zijn maar verder moet je de vruchten vooral gebruiken voor de geur die op een schaal in
de kamer of in de linnenkast zeer aangenaam is.
Dan hebben we nog een cirkel in het midden van de tuin niet besproken en daar staan o.a.

x. Een moerbij (Morus nigra)

in het midden. Een boom met mooie witte bloesem in het voorjaar en in de zomer zoete zwarte
vruchten die een beetje op bramen lijken. De rijpe vrucht is een prima verfstof dus pas op met uw
kleding. In deze cirkel staan verder vier
y. Aspergeplanten (Asparagus officinalis subsp. officinalis)

die op deze grond prima van smaak zijn. De plant maakt telkens nieuwe wortelstokken die boven de
grond uitgroeien en geoogst kunnen worden. Andere planten die in de cirkel staan zijn de
z. Pyrethrum (Tanacetum coccineum) (niet eetbaar) Dropplant (Agastache foeniculum)
(kruidenthee) en Daglelie (Hemerocallis (bloem is eetbaar).

Pyrethrum, een plant met mooie van lichtroze tot paars gekleurde Margrietachtige bloemen. Deze
zijn niet eetbaar maar de bloemen kunnen verwerkt worden tot een natuurlijk bestrijdingsmiddel
tegen belagers zoals mijten, luizen en ook vlooien. Het nadeel is dat het middel niet selectief is, dus
al het kleine grut wordt bestreden, het voordeel is dat het slechts een paar dagen werkt en dat is
meestal lang genoeg. Enkele frisse bloemen in het kippenhok onderdrukken kippenluizen in het
hok. Dropplant ziet een beetje uit als een paarse dovenetel maar als je de bladeren ruikt en de tisane
proeft dan weet je dat deze plant bijzonder is. Een echte insectenplant. Hemerocallis heeft
verrukkelijke oranje bloemen die ook nog eens bijzonder mooi zijn.
Onder de bogen

Teruglopend naar de oprit, het hekje door, zien we aan de bogen ook nog enkele interessante planten
staan waaronder

Honderdjarenthee, Jiaogulan (Gynostemma pentaphyllum)
Een Chinese klimplant waarvan gezegd wordt dat het drinken van, in heet water getrokken
blaadjes, een lang leven garandeert. In het gebied waar men deze thee drinkt worden mensen
inderdaad erg oud en of dit genetisch bepaald is of door de thee komt……. Ik probeer het uit.
Chinese yam (Dioscorea batatas)
De eetbare wortel kan tot 1 meter lang en 2 kg zwaar worden. Deze wortel kan gekookt, gebakken,
gefrituurd en toegevoegd worden aan soepen. De wortel is goed en lang te bewaren. Aangezien de
wortel verticaal groeit kun je er een aantal dicht bij elkaar groeien. In het najaar ontstaan in de
oksels van de plant kleine knolletjes ook wel luchtaardappelen genoemd. Door deze vlak voordat ze
eraf vallen te plukken. Deze kunnen mits goed bewaard het voorjaar erop geplant worden en
groeien dan uit tot nieuwe planten.
Schisandra (Schisandra chinensis)
De volledig rijpe, zongedroogde vrucht wordt zowel als voedsel als therapeutisch gebruikt. Het zou
zuur, zoet, zoutig, 'heet' en bitter smaken, vandaar de naam wu-wei-zi, betekenend: "vijf smaken
fruit.” Van de gedroogde bessen wordt vaak thee gezet.
Tot slot staan aan de bogen nog enkele andere planten
Klimplanten: Schijnaugurk (Akebia), Stauntonia hexaphylla

die in de winter groenblijvend zijn en ook eetbare vruchten krijgen, ze staan er pas en over een paar
jaren kunnen we u er meer over vertellen.
Het tweede deel van onze ecotuin, de sierlijke moestuin, kunt u vinden als u door de veranda loopt.

4. Veranda en Terras
U staat nu in de veranda. Hier worden o.a. workshops gehouden waarover u meer vindt op onze
websites. In de winter staan hier de planten die niet winterhard zijn.
a.Druivenstruik (Vitis vinifera)

die u ziet staat met zijn wortels in de veranda. Begin maart loopt de struik al uit en begin april zitten
de eerste bloemtrosjes er al aan. Einde juni kunnen we de eerste rijpe druiven al eten.
We lopen nu door het terras op. Hier staan
b. Kiwisoorten, de gewone Kiwi (Actinidia chinensis) en de Kiwibes .

De planten zijn winterhard. Goed snoeien is van groot belang om veel vruchten te krijgen. Bloem en
vrucht zitten goed verstopt onder een stevig bladerdak. Handmatig bevruchten is niet noodzakelijk
maar kan wel. Op dit terras staan twee
c. Balkontuintje.

Tegen de veranda op het terras hebben we een voorbeeld gemaakt van hoe je op een balkon toch
nog heel wat mooie en eetbare planten kunt kweken. Als uw buren mee doen dan wordt uw
woonbuurt een mooie groene oase.
Uitkijkend over het terras ziet u onze

5. Sierlijke moestuin.

Het is niet mogelijk om op papier aan de hand van de plaats inzicht te geven in de soort plant die er
staat omdat we in onze tuin werken met verschillende werkwijzen die ‘met de natuur meewerken’
en niet ‘het evenwicht verstoren’. Om u toch zoveel mogelijk wegwijs te maken kunt u op elk
perceeltje op een leien bordje de belangrijkste info vinden.
We willen u er nog op wijzen dat ook dit gedeelte enkele waardevolle natuurelementen heeft, zoals
een vijver (amfibieën), zonnerand (hagedissen) en plek voor avifauna (vogels, vlinders, insecten).
. Vruchtwisselingsysteem.
Elk jaar staan de planten op een andere plek. Wat zijn de belangrijkste redenen?
a. belagers minder kans geven. Zoals de prei- en wortelvlieg die een ei, larve en insectstadium
kennen. Bepaalde insecten hebben meer dan één jaar op één plek één specifieke plant nodig om te
leven. Als je dus elk jaar voor je groente een nieuw plekje uitzoekt dan heeft de betreffende insect
het moeilijker.
b. Voedingbehoeftes raken minder gauw uitgeput. Een doperwt heeft een andere voedingsbehoefte
dan bijvoorbeeld een aardappel. Door vruchtwisseling zal de bodem minder gauw uitgeput raken en
is zelfs de kans dat je ecosysteem erdoor versterkt.
c. Onderdrukking onkruid. Op een open preiveldje zal sneller onkruid ontstaan dan op een
pompoenenveld met zijn dichte bladerstructuur. Dit werkt positief op onkruidonderdrukking.
Kruidenborders geven interessante smaakjes voor in de keuken maar de geuren leiden belagers af
van planten die ze nodig hebben om te leven en dat vinden wij weer fijn.
Voor uitgebreide informatie over onze groenten verwijzen we naar het Handboek Ecologisch
Tuinieren van VELT waarin vrijwel alle soorten groenten precies beschreven staat, van zaai tot
oogst, van verzorging tot natuurlijke bestrijdingsmogelijkheden. Er is ook een beginnerboekje dat
de moeite waard is voor mensen die minder diep geïnformeerd willen worden. Om u toch enig
inzicht te geven tonen we u hierna een uitgewerkt vruchtwisselingplan zodat u enig inzicht heeft.
Compost, het zwarte goud in onze tuin.

Drie belangrijkste redenen om zelf compost te maken:
Voeding. Aan het einde van de sierlijke moestuin ziet u hoe we compost maken. Als je voeding uit
de tuin verwijderd (de producten die we eten) dan zul je nieuwe voeding terug moeten geven. Onze
compost wordt gemaakt van alle soorten tuinafval uit eigen tuin. Daarnaast helpen onze kippen een
handje met extra voeding.

Bodemstructuur. Meestal heeft de grond een te hoog anorganisch gehalte, oftewel te veel
gesteentegrond. Compost verhoogt het organisch gehalte dat wil zeggen grond van plantaardige
herkomst. Een goed evenwicht tussen beiden is het beste om te tuinieren. De bodem moet niet
alleen de juiste hoeveelheid koolstof en stikstof bevatten maar ook de juiste hoeveelheid mineralen
en bodemleven.

grelinette, soort spitvork
Schone grond. Als je weet wat je terug geeft aan de bodem dan weet je ook hoe zuiver dat is. Veel
gekochte groenten en fruit zitten vol gif en dat willen wij niet in onze tuin.
6. Shii-take kweken, een gezonde aanwinst voor de keuken.

Rechts, tegen het houten hekwerk ziet u onze Shii-take kwekerij. Eiken boomstammen waarin gaten
geboord zijn en daarin zijn houten stokjes (deuvels) met geënt mycelium van de paddenstoelen in
geslagen. Het eikenhout moet ongeveer 3 maanden van tevoren afgezaagd zijn. Na een jaar is het
mycelium door de hele boomstam verspreid en kan het oogsten beginnen: 24 uur in water leggen en
na een paar dagen komen de eerste Shii-itake tevoorschijn. Gedroogd zijn de paddenstoelen een jaar
houdbaar maar vers vind ik ze lekkerder.
7. De serre. Doen wat eigenlijk niet kan.

Wij vinden tomaten geweldige vruchten. Er zijn verschrikkelijk veel soorten met ieder een eigen
smaak. Niet elke soort is geschikt voor ons klimaat,,, eigenlijk geen enkele soort maar sommigen
doen het redelijk goed. De soorten die het moeilijker hebben kweken we in dit kastje. Met tomaten
kun je in de keuken eindeloos variëren. Daarnaast kweken we er ook nog andere planten waarvan u
de naam in de serre kunt vinden.

8. Het geurige kruidenveld met wisselende collectie kruiden en eetbare planten.

U ziet planten die niet overal voorkomen. Een paar komen uit tropische landen en overleven niet
maar als en eenjarige zijn die zich door knollen voortplanten dan wordt het ook voor ons
interessant. Hier vindt u Hop, Sporkehout, Mierikswortel, Goijbes, bijzondere saliesoorten, namen
treft u aan op kaartjes bij de percelen.
9. Natuurweide.

Deze weide proberen we weer ‘voedselarm en kalkrijk’ te maken. Dit zijn de voorwaarden voor de
rijke Limburgse flora waar het gebied om bekend is. Maar ook fauna komt aan bod. Natuurlijk de
vele vogels dankzij de veelzijdigheid van het land maar ook zoogdieren, vlinders, amfibieën en
reptielen vinden hier een plekje.
Wij hopen dat u een interessante ontdekkingstocht door onze tuin gemaakt heeft.

