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Potten en verhogingen
Aubergines in allerlei vormen

Aubergines verstoppen zich tussen hun gebladerte. Potten 
met alyssum lijken bedekt met wit schuim. Hun kleine, geu-
rige bloemetjes verspreiden de volle geur van honing. De 
dwergdahlia’s ‘Top Mix’ en de hanggeranium vermengen hun 
zachtroze kleur met het paars van de aubergines. De potten 
staan op metalen verhogingen, waardoor ze allemaal vol-
doende zon krijgen.

Boodschappenlijstje

1 Aubergine ‘Violetta di Firenze’ 2 plantjes
2 Alyssum 4 plantjes
 of zaad
3 Hanggeranium 1 plantje
4 Dahlia ‘Top Mix’ 1 wortelknol
5 Aubergine ‘Slim Jim’ 1 plantje
 of zaad
Potgrond, scherp zand

Welke potten?
Gebruik voor al deze planten stenen 
potten: drie potten van 22 cm voor 
de aubergines, één pot van 20 cm 
voor de geranium, één van 18 cm 
voor de dahlia ‘Top Mix’ en vier pot-
ten van 14 cm voor het alyssum.

Planten
Koop half mei aubergineplantjes in 
kweekbakjes. Het heeft geen zin de 
planten vroeger te kopen. Auber-
gines zijn namelijk mediterrane 
plan ten die een hekel hebben aan 
lage temperaturen. Gebruik bij het 
planten gedraineerde potgrond be-
staande uit 1/4 scherp zand en 3/4 
potgrond.

➋
➋

➋
➍

➎

➋

➊ ➌

DECORATIETIP
Voor een heerlijke ratatouille

1 Zaai de aubergines 
half februari in een 

schaal die u op een ver-
warmingselement van 
24°C zet. Gebruik een 
men geling van gelijke 
delen potgrond en zand. 
Als de plantjes een paar 
echte blaadjes hebben 
(na zes weken), kunt u ze 
verspenen in kweekpot-
ten van 6 cm.

3 Durf gerust vruchten 
te verwijderen zodra 

ze zich beginnen te 
vormen. U zult daardoor 
weliswaar minder vruch-
ten kunnen oogsten, 
maar de overblijvende 
vruchten zullen wel gro-
ter zijn. Laat maar één 
vruchtje zitten per trosje, 
met uitzondering van de 
‘Slim Jim’.

2 Zet de planten eind 
mei in hun defi-

nitieve pot. Vermeng 
1/4 scherp zand en 3/4 
gewone potgrond. Vul de 
pot daarmee ongeveer 
tot de helft. Verpoot de 
plant zonder de kluit te 
breken. Vul daarna de 
ruimtes tussen de kluit 
en de pot op met het 
mengsel.

Verzorging
Geef elke dag water; bij grote warm-
te twee keer per dag. Geef de auber-
gines een maand na het verspenen 
een beetje mest voor tomaten. Na 
een eerste bloeiperiode in de zomer 
zal het alyssum nog eens bloeien, 
op voorwaarde dat u de verwelkte 
bloemen op tijd verwijdert.

De oogst
Oogst de aubergines als de vruch-
ten hun definitieve kleur hebben. 
‘Violetta di Firenze’, een ronde, 
geribde vrucht, blijft lichtpaars 
met witte vlekjes. ‘Slim Jim’ 
vormt trossen van 4 of 5 vruchten 
van 10 cm lang.Paprika’s, aubergines... alleen de 

courgettes ontbreken nog! Als u 
genoeg plaats hebt, kunt u auber
gines in een diepe plantenbak 
zetten (60 cm x 30 cm x 30 cm). 
De mooie variëteit ‘Vista’ met 
donkerpaarse glanzende vruchten 
geeft ongeveer vijf grote vruchten 
per plant. Knalrode geraniums F1 
‘Pulsar’ vrolijken de bladeren van 
de aubergines op.
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Aubergines doen het goed in com
posities. Wanneer men ze goed 
verzorgt, kunnen ze heel mooie 
resultaten geven. De verschillende 
kleuren dragen daar ook toe bij. 
Op de foto hiernaast zien we de 
mooie ‘Violetta di Firenze’, hele
maal geribd in de vorm van een 
Florentijnse lantaarn, de zwarte 
en glanzende ‘Vista’ en de kleine 
lichtpaarse ‘Slim Jim’.
En in de pot? Eieren aan takken? 
Nee, witte aubergines. De zaden 
van deze plant worden verkocht 
onder de naam ‘eierplant’. In deze 
compositie hebben we ook Afri
kaanse aubergines ‘Jaxatus soxna’ 
gebruikt.

Kleurrijke vruchten
Aubergines in allerlei vormen

Normaal geven bloemen de toon aan op een terras. Hier 
zijn tomaten en aubergines de blikvangers. Door te spelen 
met de contrasten van complementaire kleuren (paars en 
geel), worden beide groenten geaccentueerd. Twee potten 
met paars alyssum vullen discreet de leegten op. Zorg dat 
de potten en de gieter bij het geheel passen. De raffia band 
geeft een landelijke toets aan het geheel.

Boodschappenlijstje

1 Alyssum 2 plantjes
2 Tomaat ‘Birdie’ 1 plantje
3 Aubergine ‘Slim Jim’ 1 plantje of zaad
Potgrond, scherp zand

Zorg dat u gezonde plantjes koopt, die 
geen enkel teken van ziekten vertonen.

Welke potten?
Gebruik stenen potten: één van 22 
of 24 cm voor de aubergine, één van 
18 cm voor de tomaten, twee van 
14 cm voor het alyssum.

Planten
Laat de kluiten van de plantjes eerst 
goed weken in water. Plant ze ver-
volgens in een mengeling bestaan-
de uit 3/4 potgrond en 1/4 scherp 
zand. Wacht tot half mei voordat u 
uw planten buiten zet.
Geef de planten goed water na het 
planten, zodat er geen luchtbellen 
tussen de kluit en de nieuwe aarde 
komen te zitten.

Verzorging
Geef de planten één keer per dag 
water; twee keer bij warm weer, 
want stenen potten zorgen voor een 
hoge verdamping.
Geef de tomaten, maar ook de auber-
gines, mest voor tomaten. Verwijder 
de bloemetjes van het alyssum als 

ze uitgebloeid zijn en geef van mei 
tot augustus om de twee weken 
gera niummest.

De oogst
De aubergine ‘Slim Jim’ krijgt 
weliswaar kleine vruchten (10 cm 
lang), maar het zijn er vrij veel. 
Doordat het kleine planten zijn, 
zijn ze heel geschikt voor het bal-
kon. In een pot krijgt u ongeveer 
tien vruchten, waar u één of twee 
stoofschotels mee kunt maken. U 
kunt de aubergines oogsten vanaf 

Symfonie in paars. Groenten en bloe-
men fleuren samen de hele zomer 

door deze vensterbank op.

DECORATIETIP
Aubergines of niets

➋

➊

➌

eind augustus, maar de tomaten 
kunt u al eerder proeven.
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KEUKENTIP  Kleur op uw bord

Een wintervoorraad
Rauwe of gekookte bieten?

Deze winter kunt u nog 
steeds groenten eten uit 
uw moestuin op het balkon. 
Bieten kunt u goed bewaren. 
Als u ze tenminste niet rauw 
wilt eten voordat ze groot 
geworden zijn. Deze sobere 
planten kunt u afwisselen 
met bloemen.

Boodschappenlijstje

1 Biet ‘Egyptische platronde’ zaad
2 Biet ‘Albina vereduna’ zaad
3 Surfinia 1 pot
4 Lobelia 5 plantjes
5 Afrikaantje 2 plantjes
6 Kornoelje ‘Cherokee’ 1 struik in 
 container
7 Kamperfoelie 1 struik in 
 container
8 Aspergesla ‘Celtuce’ zaad
9 Miscanthus sacchariflorus 1 plantje
Potgrond

Welke potten?
Vijf potten van 22 cm voor de bie-
ten, twee van 20 cm voor de sla, 
vijf van 14 cm voor de lobelia’s, 
twee van 30 cm voor de miscan-
thus en de kamperfoelie, één van 
35 cm voor de kornoelje, een hang-

pot van 35 cm voor de surfinia en 
een plantenbak van 50 cm voor de 
afrikaantjes.

Planten
Zaai de bieten in maart op een be-
schutte plaats. In april verspeent 
u ze en zet u telkens één plantje 
in een kweekbakje van 8 cm. Zet ze 
half mei in de definitieve potten. 
Zet de lobelia’s en de afrikaantjes 
in potten. Verpot de kornoelje en 
de kamperfoelie als de potten te 
klein zijn. Zaai de sla vanaf april. 
Verpot de miscanthus vanaf maart. 
Plant de surfinia vanaf mei.

Verzorging
Geef de bieten om de dag wat wa-
ter. Geef de afrikaantjes, lobelia’s, 
surfinia, kornoelje en kamperfoelie 
elke dag water. Knip de verwelkte 
bloemen weg van de surfinia en de 
afrikaantjes. Geef alle bloeiende 
planten mest. Bemest de sla drie 
weken nadat hij verspeend is. Geef 
de miscanthus in mei, juni en juli 
één keer per maand mest.

De oogst
Als u de bieten rauw wilt eten, 
kunt u ze eind juli oogsten. Ze 
zijn dan heel zacht. Anders laat u 
ze verder groeien en oogst u ze in 
augustus. Bewaar ze op een koele 
plaats in turf, zodat ze niet uit-
drogen.

Er zijn niet alleen rode 
bieten, zoals de bekende 
‘Egyptische platronde’. 
Er bestaan witte (‘Albina 
vereduna’), gele (‘Bur
pee’s golden’), en zelfs 
tweekleurige zoals ‘Tonda 
di Chioggia’ met concentri
sche witte en roze cirkels.

➐➍➍

➍
➎
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De bieten ‘Albina Vereduna’ en ‘Tonda di Chiogga’.
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Lof voor wortelen
Wortelen voor een mooie teint

… maar veel minder voor hun loof, dat in afwachting van 
de oogst moeilijk te verbergen is op het terras of balkon. 
In combinatie met kleurige bloemen wordt dit loof echter 
minder opvallend. Er ontstaat een spel tussen de felroze 
petunia’s en de verbena, het paars van de geraniums en het 
purper van de surfinia’s.

Boodschappenlijstje

1 Wortel ‘Demi-longue  zaad 
  de Chantenay’ 
2 Verbena ‘Babylon’ 1 plantje
3 Verbena ‘Imagination’ 1 plantje
4 Hanggeranium 6 plantjes
5 Surfinia 2 plantjes
6 Petunia 3 plantjes
7 Kamperfoelie 1 struik in container
8 Liguster 1 struik in container
Potgrond, scherp zand

Ze zijn maar kleine hapjes. Deze 
korte worteltjes groeien heel snel; 
ze hoeven niet in een diepe pot 
te staan. Als u ze half maart zaait, 
kunt u ze vanaf juli oogsten. De 
ronde worteltjes ‘Parijse markt’ 
zijn sappig en zoet.

CLOSE-UP
Ronde worteltjes

1 Om wortelen te zaaien 
maakt u een mengsel van 

gelijke delen zand en pot-
grond. Duw met behulp van 
een stokje gootjes in de grond 
en zaai hierin de zaadjes.

3 Bevochtig de aarde voor-
zichtig met een gieter 

met een fijne sproeier. Zo 
voorkomt u dat de zaadjes 
wegspoelen of bloot komen 
te liggen.

2 Bedek de zaden in de 
gootjes met een dun laag-

je aarde. Duw de aarde met 
behulp van een plankje aan, 
zodat de zaden zich aan de 
aarde hechten.

4 Ongeveer drie weken na 
het zaaien moeten de 

wortelen uitgedund worden: 
de plantjes moeten 5 cm van 
elkaar vandaan staan om de 
worteltjes te laten groeien.

Welke potten?
Twee plantenbakken van 50 cm x  
25 cm x 25 cm voor de wortelen, 
de surfinia’s en de verbena ‘Imagi-
nation’, een stenen pot van 50 cm 
voor de petunia’s. Een pot van 20 
cm voor de verbena ‘Babylon’, één 
van 22 cm voor de geranium, twee 
van 30 cm voor de kamperfoelie en 
de liguster.

Planten
Zaai de wortelen begin april in een 
plantenbak met gelijke delen pot-
grond en zand. Koop de geraniums, 
de petunia’s, de verbena’s en de 
surfinia’s in kweekbakjes en zet ze 
in hun potten. Verpot de struiken 
gerust als ze in te kleine containers 
staan. Geef de planten voldoende 
water nadat ze geplant zijn.

Verzorging
Zet alle potten in de zon. Vergeet 
niet de wortelzaden regelmatig wa-
ter te geven, vooral als de zaden be-
ginnen uit te lopen. Daarna mag u 
minder water geven. Dun de planten 
na drie weken uit. Geef mest voor 
geraniums aan de bloeiende plan-
ten. Verwijder verwelkte bloemen.

De oogst
In augustus mag u de wortelen uit 
de grond halen. U mag een vijf-
tiental wortelen verwachten. Dat 
is niet veel, maar de smaak ervan 
maakt alles goed.
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