
 
Zojuist verschenen!  
 

 

Een kleine eetbare tuin met vaste planten 
ontwerpen voor tuin, balkon en terras van 6 tot 60 m2  
 
Zojuist verschenen! ‘Een kleine eetbare tuin’ 
biedt een verse kijk op tuinaanleg en een 
creatieve start in het nieuwe tuinseizoen. 
Ook op een balkon of in een kleine tuin kun 
je namelijk genieten van heerlijk fruit, eetbare 
bloemen, bessen en zaden. En dat alles 
zonder veel werk en onderhoud. Dit boek 
biedt volop inspiratie voor ontwerp, aanleg 
en onderhoud van een kleine eetbare tuin. De 
vele praktische tips, haalbare voorbeelden en 
ontwerpen helpen je op weg! 
 

naar het inkijkexemplaar >> 

 

 

 

 
“Tuintjes om je vingers bij af te likken”  
 
Genieten van heerlijk fruit, groente, kruiden en eetbare bloemen van ‘eigen grond’ kan ook met een 
kleine tuin of balkon. Dit boek biedt volop inspiratie voor ontwerp, aanleg en onderhoud van een kleine 
eetbare tuin met vaste planten. En dat alles zonder veel werk en onderhoud. De vele praktische tips, 
haalbare voorbeelden en ontwerpen helpen je op weg! 
 
‘Een kleine eetbare tuin’ is een stijlvolle handleiding met prachtige illustraties. Het boek biedt een verse 
kijk op tuinaanleg en geeft een 10-tal tot in detail uitgewerkte ontwerpen met bijbehorende 
plantenlijst voor geurige, kleurige en smaakvolle tuinen. 
 

 Een eetbare siertuin aanleggen op het balkon, in bakken en in de volle grond 

 Met vaste planten (zonplanten, schaduwplanten, hoog, laag, vast, pot) 

 Inspirerende aanwijzingen voor tuinaanleg en tuinontwerp 

 Optimale benutting van zonlicht en regenwater 

 Vaste, winterharde, overblijvende en zelf zaaiende planten, dus weinig onderhoud 

 Zaaien, stekken, vermeerderen, scheuren 

 Gereedschappen, harde materialen, steunen van klimplanten 

 Dieren en insecten lokken en afweren, composteren 

 Tips voor oogsten, bewaren en verwerken 

 Met losse plantenlijst als keuzewijzer 
 
Met losse plantenlijst als keuzewijzer! 
Meer dan 200 soorten eetbare vaste planten (met informatie over o.a. grondsoort, groeiwijze en 
toepassing in de keuken) 
 
‘Een kleine eetbare tuin’ is een heerlijk creatief boek, ook geschikt voor beginners. 
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http://www.knnvuitgeverij.nl/NL/webwinkel/natuur%20in%20de%20tuin/0/57003


 
 
Madelon Oostwoud is stylist en ontwerper. Ze schreef verschillende hobbyboeken en tuiniert al meer 
dan 20 jaar op 5 x 5 meter. 
 

Een  kleine eetbare tuin 
Ontwerpen voor tuin, balkon en terras van 6 tot 60 m2 
Auteur:  Madelon Oostwoud 
Uitgever: KNNV Uitgeverij  
Uitvoering: 17  x 21 cm, 128 p. + 40 p., hardcover met losse keuzewijzer eetbare planten 40 p. 
ISBN:  9789050115407 
Prijs:  € 21,95 
 
Verkrijgbaar in de boekwinkel en via www.knnvuitgeverij.nl  
 

tuinontwerpen, tuinplannen, tuinaanleg, tuinideeën, pluktuinen, eetbare planten, bloemen, vaste planten, 
groentes, fruit, bessen, zaden, kruiden, eten uit de natuur, kleine tuin aanleggen, balkon, dakterras, 
minituin, siertuinen, natuurlijk, diervriendelijk tuinieren, plantenlijsten, permacultuur, paleo 

 
 
Meer over de inhoud, interviews, workshops en lezingen 
Graag contact opnemen met Madelon Oostwoud, T 06- 14178777, email:madelon.oostwoud@xs4all.nl 
 

Boek bestellen? 
U kunt het boek bestellen via het Centraal Boekhuis of direct bij KNNV Uitgeverij, t.a.v. Monique 
Lochtenberg, T 030-233 35 44, e-mail: info@knnvuitgeverij.nl 
 

Meer actuele tuinboeken van KNNV Uitgeverij  >> 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.knnvuitgeverij.nl/
mailto:madelon.oostwoud@xs4all.nl
mailto:info@knnvuitgeverij.nl
http://www.knnvuitgeverij.nl/NL/webwinkel/natuur%20in%20de%20tuin

