
bezeten van eten. 

'Ik let altIjd 
erg op kleur 
en vorm van 
de groenten' 

MOESTUINIER OF VORM-
GEVER? ‘Als ik kiezen 
moet tussen die twee, 
wordt het moestuinier. 

Werken in de tuin geeft me veel voldoening en zorgt voor 
inspiratie in de keuken! Het is heerlijk om buiten te zijn, 
met je handen in de aarde. Heel wat anders dan de hele 
dag achter de computer zitten. Ongeveer een dag per week 
werk ik in de tuin, verdeeld over de week. Ik hoef niet per se 
zelfvoorzienend te zijn. Dat is bijna niet te doen. Als ik een 
paar dagen in de week uit mijn moestuin kan eten, is het 
goed. De tuin is zo mooi, zo fotogeniek… dat is ook een van 
de redenen dat ik mijn blog ben begonnen: een plek waar  
ik mijn foto’s kan delen.’ 

WAT ZAAI JE ZOAL? ‘Ik let altijd erg op kleur en vorm van 
de groenten, want dan kan ik ze weer leuk fotograferen. Dit 
jaar heb ik alleen dat gezaaid wat ik graag eet: peultjes, 
doperwten, courgette, pompoen, rucola, snijbiet, ronde 
worteltjes, bietjes, gekleurde radijs, knoflook, tuinbonen, 
paarse en Franse aardappels. Ook heb ik veel kruiden als 
salie, munt, basilicum. Mijn fruitbomen zijn ondertussen 
volgroeid. Ik heb ‘vergeten’ appelsoorten als de tydeman’s 
early en de notarisappel, de mirabelle de nancy-pruim en 
reine claude d’oullins, een groene pruim. Voor die laatste 
heb ik bewust gekozen, die ziet er onrijp uit, want paarse 
pruimen zijn hier zo weg op het volkstuinencomplex, die 

worden namelijk gepikt. Ook doe ik aan wisselteelt. In  
de tuin heb ik vier vakken: één met aardappels, één met 
bladgroente en kolen, één met wortelgroente en één met 
peulvruchten. Alles schuift elk jaar een vak op, zo houd je 
de bodem gezond.’ 

WAT DOE JE MET HET OVERSCHOT? ‘Ik ruil veel met mijn  
tuinburen. Zij kweken net weer andere gewassen dan ik. 
En we hebben met een aantal mensen van het complex een 
voedselbanktuin. Daar werken we om beurten in, de oogst 
gaat in kisten en die worden één keer in de week geleegd 
door de Voedselbank. Ook wat ik van mijn eigen tuin over-
houd, gaat in de voedselbankkisten. No waste dus!’  

ALTIJD EEN BLIJE MOESTUINIER? ‘Nee, ik baal af en toe 
flink. Bijvoorbeeld als er weer eens iets mislukt, als er  
een slakkeninvasie is of de konijnen zijn langs geweest. 
2013 was een rampjaar. Het duurde veel te lang voordat de 
lente op gang kwam, het bleef te koud en oponhoudelijk 
regenen en daarna volgde een veel te hete zomer… kortom 
een gevecht met de elementen.’

WAT DOE JE MET ONKRUID IN DE TUIN? ‘Paardenbloem 
maai ik en van brandnetels laat ik altijd een stuk staan voor  
de vlinders (brandnetel is een waardplant voor vlinders: 
planten waar rupsen graag van eten, red.). De rest verwerk  
ik in brandnetelpesto.’

Marleen van Es is freelance vormgever en fotograaf. Sinds 7 jaar heeft ze een volkstuin  
van 250 m! waarin ze zo’n acht uur per week zaait, schoffelt, wiedt, oogst en die ze fotografeert  

en deelt op haar blog etenuitdevolkstuin.nl waar ze ook tips, tricks en recepten geeft.
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marleenS tuInplannen? ‘Ik blijf doen wat ik nu doe: lekker tuinieren. Vooral verheug ik me op de oogsttijd. 
Lekker appeltaart bakken. Ik ben niet zo van het bewaren, meer van het opeten.’

2  delicious.  


