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Denk vooraf goed na welke groentes en gewassen u wilt gaan telen. Want u kunt ze niet zomaar
allemaal naast elkaar zetten. Sommige planten verdragen elkaar goed of ‘helpen’ elkaar zelfs, andere
planten stoten elkaar juist af. Dat heeft vooral te maken met geuren en stoffen die de wortels
afscheiden. Wilt u het goed doen, zorg dan voor zoveel mogelijk ‘slimme’ plantcombinaties.
Verplaats daarbij niet alleen elk jaar de bedden, maar verwissel per bed ook de rijen planten van plaats.
Zo creëert u een bonte mengeling van planten die elkaars geur en smaak verbeteren of die elkaar
beschermen. Zorg wel dat hun vormen (bladeren en stengels) elkaar niet in de weg zitten. Dus zet
opgaande, slanke planten naast brede, bossige. En diepwortelende naast ondiep wortelende planten.
En... aarzel niet om met combinaties te experimenteren.
Goede buren

Slechte buren

Aardappels

Koolsoorten, koolrabi, spinazie, maïs, tuinbonen, karwij,
mierikswortel, afrikaantjes, Oost-Indische kers, pepermunt,
knoflook

Zonnebloemen, tomaten,
pompoenen, selderie, erwten
komkommers, rode bieten,

Aardbei

Knoflook, kropsla, prei, radijsjes, borage, stambonen, spinazie

Koolsoorten

Andijvie

Stokbonen, knolvenkel, prei, koolsoorten

--

Asperges

Tomaten, peterselie, pluksla, kropsla, komkommers

Knoflook, uien

Bieten (rode)

Uien, koolsoorten, koolrabi, pluksla, knoflook, komkommers,
dille, karwij, koriander

Stokbonen, spinazie,
aardappels

Courgettes

Uien, stokbonen, maïs, Oost-Indische kers

--

Erwten

Wortels, radijsjes, komkommers, maïs, courgettes, kropsla,
dille, koolsoorten, koolrabi, knolvenkel

Uien, prei, knoflook, bonen,
aardappels

Knoflook

Rozen, lelies, tulpen, aardbeien, tomaten, vruchtbomen,
frambozen, bieten, wortels

Stokbonen, koolsoorten,
erwten, asperges

Knolvenkel

Komkommers, veldsla, witlof, dille, kool, pluksla, kropsla,
koriander

Tomaten, bonen

Komkommers

Maïs, bonen, erwten, selderie, uien, prei, kool, bieten, kropsla, Tomaten, aardappels, radijsjes
koriander, dille, knolvenkel

Koolrabi

Bonen, spinazie, asperges, prei, selderie, erwten, bieten,
schorseneren, radijsjes, kropsla, aardappels

--

Koolsoorten

Aardappels, selderie, bieten, snijbiet, kropsla, tomaten, prei,
spinazie, pluksla, karwij, andijvie, erwten, kamille, koriander,
pepermunt, dille,

Mosterd, knoflook, aardbeien,
uien

Kropsla

Radijsjes, kervel, bieten, maïs, uien, komkommers, aardbeien, Selderie, peterselie
witlof, tomaten, spinazie, schorseneren, bonen, asperges,
tuinkers, maïs, prei, koolrabi, koolsoorten, erwten, knolvenkel

Maïs

Tomaten, kropsla, bonen, komkommers, courgettes, selderie, Selderie
bieten, pompoenen, meloenen, aardappels,

Mierikswortel

Aardappels, vruchtbomen

--

Pluksla/
Snijsla

Tomaten, asperges, schorseneren, bieten, dille, rammenas,
koolsoorten, radijsjes, knolvenkel

--
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Goede buren

Slechte buren

Prei

Uien, selderie, schorseneren, kropsla, wortels, koolrabi,
koolsoorten, Oost-Indische kers, tuinkers

Bonen, erwten

Radijsjes/
Rammenas

Kropsla, tomaten, bonen, spinazie, snijbieten, koolrabi,
koolsoorten, worteltjes, erwten, Oost-Indische kers tuinkers

Komkommers

Schorseneren

Prei, kropsla, pluksla, koolrabi

--

Selderie

Tomaten, stambonen, prei, koolrabi, kamille, koolsoorten
(vooral bloemkool), komkommers

Maïs, kropsla, aardappels

Snijbieten

Radijsjes, rammenas, koolsoorten, worteltjes

--

Spinazie

Aardbeien, bieten, tomaten, stokbonen, radijsjes, rammenas,
koolrabi, koolsoorten, aardappels

Rode bieten

Stambonen

Koolsoorten, koolrabi, kropsla, pluksla, bonenkruid, selderie,
aardappels, tomaten, bieten, komkommers

Knolvenkel, erwten, knoflook,
prei, uien, bieten

Uien

Worteltjes, bieten, witlof, kropsla, dille, komkommers,
aardbeien, kamille, bonenkruid

Koolsoorten, bonen, erwten,
asperges

Witlof

Tomaten, stokbonen, kropsla, bieten, knolvenkel, worteltjes

--

Worteltjes

Uien, tomaten, witlof, radijsjes, erwten, prei, rammenas,
snijbieten, knoflook, dille, pluksla, bieslook, schorseneren,
salie, rozemarijn

--

Zonnebloem

Komkommers

Aardappels

