In deze rubriek treft U allerlei handige tips aan voor verantwoord en goed tuinieren onder het
motto: Met zo min mogelijk inspanning zo hoogst mogelijke oogst.
U zult ervaren, dat vaak door een kleine verandering het resultaat veel beter zal zijn. Een zeer
belangrijk item is de zogenaamde gewascombinaties. Deze hebben invloed op Uw oogst, en
geeft de verdraagzaamheid aan van de gewassen welke U wilt kweken.
U vindt deze gewascombinatietabel hieronder.

GEWASCOMBINATIES
GEWAS

Aardappelen

Aardbeien
Andijvie
Asperges
Aubergines
Bonenkruid,
Basilicum
Bieten (rode)
Bleekselderij
Bonen
Brandnetels
Courgette
Erwten
Kervel
Knoflook
Komkommer
Knolselderij
Knolvenkel
Koolgewassen
Koolrabi
Kropsla

GOEDE BUURPLANTEN

SLECHTE BUURPLANTEN

Stimuleren elkaar en beschermen elkaar

Brengen bacterien voort die de groei
belemmeren of de smaak aantasten
Erwten, selderie. Tomaten,
frambozen, appels, komkommers

Bonen, maïs, erwten, koolgewassen, karwij,
mierikswortel, afrikaantjes, spinazie tuinbonen,
pepermunt, tuinbonen, Oost-Indische kers,
knoflook.
Sla, bonen, spinazie, prei, borage, pyrethrum,
margriet, knoflook, radijs, rammenas, uien.
Stokbonen, knolvenkel, prei, koolsoorten.
Tomaten, peterselie.
Groenebonen, goudsbloemen
Stam en stokbonen, kropsla.
Tomaten.
Uien, koolsoorten, sla, knoflook, komkommers,
dille, karwij, koriander.
Prei, bloemkool
Wortelen, knolselderij, rode bieten maïs, selderij
tomaten, aardappelen, salie, dille, koolsoorten
Stimuleren alle planten vooral tomaten en
aromatische planten.
Uien, stokbonen, maïs, Oost-Indische kers.
Maïs, wortelen, koolgewassen, komkommer,
rapen, sla, radijs, augurken, dille, rammenas
Aardbei, wortelen, rozen, tomaten, bieten.
Stambonen, dille, knoflook, koolgewassen,
kropsla, selderie, stokbonen, uien, bieten, maïs.
Prei, bloemkool, bonen
Komkommers, veldsla, witlof, kropsla, andijvie,
erwten, salie
Stam en stokbonen, erwten, aardbeien,
komkommer, kropsla, prei, radijs, rammenas,
selderij, spinazie.
Bonen, spinazie, asperges, selderie,
schorseneren, bieten, radijs, prei, kropsla,
aardappelen, erwten.
Stam en stokbonen, dille, erwten, aardbeien,
komkommer, koolgewassen, koolrabi, prei,
radijs, rammenas, tomaten, uien, bonenkruid,
kervel, bieten, witlof, tomaten, schorseneren,

Zonnebloemen aardbeien.
Koolsoorten, aardappelen..

Stokbonen, spinazie, aardappels,
maïs, prei.
Knoflook, uien, erwten, venkel,
prei, sjalot, bieslook.

Knoflook, aardappelen, prei,
stokbonen, tomaten, venkel.
Radijs.
aardappelen, erwten, bonen,
koolgewassen
Radijs, rammenas, tomaten.,
Aardappelen, uien, knoflook.
Aardappelen.
Tomaten, bonen.
Aardappelen, knoflook, uien,
aardbeien, mosterd, bieslook.

Peterselie, selderij.

Mierikswortel
Oost-Indische kers
Peterselie

maïs, knolvenkel, pepermunt.
Bonen, tomaten, courgettes, meloenen, kropsla,
aardappelen, pompoen, komkommers, augurken
Aardappelen, vruchtbomen.
Vruchtbomen, radijs, rammenas, stokbonen
Radijs, rammenas, tomaten.

GEWAS

GOEDEBUURPLANTEN

SLECHTE BUURPLANTEN

Stimuleren elkaar en beschermen elkaar

Brengen bacterien voort die de groei
belemmeren of de smaak aantasten

Aardbeien, uien, bieten, schorseneren, koolrabi,
andijvie, wortelen, koolgewassen, koolrabi,
kropsla, selderij, tomaten, afrikaantjes,
boerenwormkruid.
Stam en stokbonen, tomaten, snijbiet, koolrabi,
koolsoorten, erwten, aardbeien, kool, peterselie,
wortelen, sla, spinazie, kervel, Oost-Indische
kers, tuinkers.
Prei, kropsla, pluksla, koolrabi.
Beschermt alle groenten tegen insecten vooral
bonen, tomaten aubergines, pompoenen.
Stam en stokbonen, komkommers, koolgewassen
vooral bloemkool, prei, tomaten, koolrabi
Kervel, stambonen, erwten. Wortelen, kool, prei,
tomaten, uien, rode bieten.
Radijs, rammenas, koolsoorten, wortels.
Aardappelen, koolgewassen, koolrabi, radijs,
rammenas, stokbonen, tomaten, aardbeien
knoflook, bieten, rammenas.
Komkommer, Oost-Indische kers, kool, koolrabi,
kropsla, radijs, rammenas, selderij, spinazie
Wortelen, koolgewassen, prei, asperges, selderie,
bieten, radijs, rammenas, knoflook, stambonen,
koolrabi, kropsla, prei, spinazie, basilicum,
brandnetels, peterselie, tegen insecten
kapucijners, salie en afrikaantjes
Bieten, wortelen, sla, knoflook, komkommer,
afrikaantjes, boerenwormkruid, dille, aardbeien,
Tomaten, stokbonen, kropsla, bieten,
knolvenkel, wortelen.
Bonen, erwten, dille, rammenas, tomaten, uien,
prei, sla, knoflook, afrikaantjes, witlof, snijbiet,
boerenwormkruid, bieslook, schorseneren, salie,
rozemarijn.
komkommer

Bonen, erwten, bieten.

Maïs

Prei

Radijs rammenas

Schorseneren
Salie
Selderij
Sla
Snijbiet
Spinazie
Stokbonen
Tomaten

Uien
Witlof
Wortelen

Zonnebloemen

Selderie, bieten.

Kropsla.

Kervel, komkommer

Aardappelen, kropsla, maïs.
Peterselie, dille, venkel, selderij

Uien, knoflook, prei, tomaten.

Erwten, knolvenkel, prei, uien,
knoflook.
Aardappelen, Komkommer,
erwten, koolraap, augurken,
knolvenkel, erwten, rode bieten,
rode kool.
Stokbonen, stambonen, erwten,
koolgewassen, aardappelen.

