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Pagina 34 – de oertuin 
 

Wat heb je nodig 

 4 zakken biologische potgrond van 40 l. Er gaat 140 liter potgrond in de bak, maar 

wat extra potgrond komt altijd van pas. Bijvoorbeeld om de kamerplanten te 

verpotten. 

 4 balkjes 9 x 9 cm, 40 cm hoog. 

 Watervast triplex of multiplex, 9 mm dik, 60 x 120 cm. 

 Planken 20 cm hoog, 20 mm dik: 2 x 120 cm + 2 x 60 cm. 

 Latjes 2 cm breed, 1 cm dik: 3 x 60 cm + 1 x 120 cm. 

In het kostenoverzichtje is uitgegaan van een in diverse lengtes te zagen steigerplank, 

panlatten en een stuk watervast triplex of multiplex. Een dikte ven 4 mm is het minimum 

om de aarde te dragen. ‘Watervast’ kan ook ‘exterieur’ heten in de bouwmarkt. 

Maar als je een oude en stevige tafel op de kop weet te tikken, is dat het beste. Dan hoef 

je alleen maar de planken en de latjes te kopen. Spijker antiworteldoek op het tafelblad. 

Dat voorkomt dat eventuele verfresten van de tafel in de aarde komen. Boor de gaten 

voor het teveel aan water ook door het doek. Antiworteldoek kun je bij een tuincentrum 

kopen. 

 

Plantenlijst 

kraaiheide  (4 plantjes) 

mos (uit het bos) (4 kussentjes) 

tongvaren  (3 plantjes) 

steenbreekvaren (3 plantjes) 

 

Wat kost het 

Prijzen zijn gemiddelden en kunnen sterk fluctueren. 

Prijsniveau: november 2012 

Het aantal benodigde planten is gebaseerd op een kindertuin met een effectief oppervlak 

van een tafeltuin van 60 x 120 cm. 

 

wat kost het? aantal per stuk totaal

balkje 40 cm hoog; 9 x 9 cm 4 € 2,50 € 10,00

planken 20 cm hoog steigerplank van 5 m 1 € 12,50 € 12,50

watervast triplex 9 mm dik60 x 120 cm 1 € 40,00 € 40,00

latjes panlatten 1 € 4,00 € 4,00

schroeven/spijkers 1 € 5,00 € 5,00

biologische potgrond 40 liter 4 € 7,50 € 30,00

kraaiheide plantjes 4 € 2,50 € 10,00

mos plantjes 4 € 0,00 € 0,00

tongvaren plantjes 3 € 3,75 € 11,25

steenbreekvaren plantjes 3 € 3,75 € 11,25

totale kosten € 134,00  
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In potten 

Alle hierboven genoemde planten zijn geschikt voor in potten en bakken. 

 


