
 
 
 

 
PAGINA 1 VAN 2 – INFOFICHES OVER DE MOESTUIN - 29/05/2012 

11. Potten voor bloemen en groenten 

11. POTTEN  
VOOR BLOEMEN EN GROENTEN  

 

1. IN WELKE POT PAST MIJN PLANTJE?  
Gewone plastic bloempotten of -bakken zijn prima om groenten in te planten. Stenen potten zijn 
zwaarder dan plastic exemplaren en waaien dus minder gemakkelijk om, maar ze drogen ook 
sneller uit.  
Koop vooral geen nieuwe potten: er zijn genoeg tweedehands bloempotten, emmers… te 
verkrijgen. 
U kunt zelfs in een oude laars, een voormalig bad of een 
versleten wijnkistje groenten kweken. Het hoeft helemaal niet 
duur te zijn: vintagepotten vol lekkers zijn bovendien 
fotogeniek!  
 
Maak tweedehands potten eerst even schoon met soda of 
biologisch afbreekbare zeep. Zo verwijdert u eventuele 
ziektekiemen. 
 
Onderstaande potten en behandelingen raden we af, om te 
vermijden dat de groenten met gifstoffen in contact zouden 
komen: 
• autobanden: ze bevatten onder andere zware metalen; 
• geïmpregneerd hout: het gaat langer mee, maar de 

chemicaliën zijn giftig; 
• gebeitste of geschilderde potten: veel verven en 

beitsen zijn giftig.  
 
Drainage is een must: anders verdrinken de wortels van uw 
groenten!  
Een normale bloempot heeft minstens één gat onderaan; 
boor desnoods een paar flinke gaten bij in de bodem. Die 
draineergaten bedekt u bij voorkeur met materialen die nog water doorlaten, zoals oude kurken, 
zodat ze niet dicht komen te zitten. Ook klassieke potscherven kunt u hiervoor gebruiken. 
 

2. HOE GROOT MOET DE GROENTEPOT ZIJN  
In ieder geval groot genoeg voor de plant die u wilt kweken: hoe groter de groente en hoe 
langer de teeltduur, hoe dieper en groter de pot moet zijn. Voor de meeste groenten volstaat 20 
tot 30 cm diepte. Tuinkerskiempjes zijn al blij met een ondiep schaaltje. Courgettes hebben een 
pot van minstens 10 liter nodig: een emmer met enkele gaten onderin kan hiervoor heel goed 
dienen. 
 
Hoe groter uw pot, hoe meer water en voeding hij kan vasthouden – maar ook: hoe zwaarder hij 
wordt. Een pot van 5 liter met planten erin weegt minstens 5 kilo. Zet uw balkon, terras of 
vensterbank dus zeker niet te vol, en zorg ook dat u uw rug niet overbelast. Hou ook rekening 
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met het gewicht van de potgrond. Begin daarom, als u twijfelt, best met kleine potten. Als u het 
toch groter ziet: bakken op wieltjes maken uw pottentuin redelijk ergonomisch en mobiel. 
 
 
3.  BOODSCHAPPENLIJSTJE 
• bloempotten in verschillende maten om op te vullen: tweedehands; 
• tuinaarde en compost om de pot verder mee op te vullen: te kopen of te krijgen; 
• zaden en plantjes naar keuze: te kopen of te krijgen; 
• potscherven, kurken, een jute zak… als drainagemateriaal: tweedehands; 
• een plantschepje, een zandschepje of een grote lepel; 
• plantenlabels die u makkelijk zelf kunt maken (zie fiche 12). 

 
 


