Aardbeien toren/Groente toren
Wat is de aarbeientoren?
De aardbeien toren is gemaakt van
afval bestratingsmateriaal en is bedoelt
voor mensen die of een kleine tuin
hebben maar het hele jaar door toch
hun eigen groente wilen kweken of
voor mensen die op een balkon wonen
en ook zelf wat groente/aardbeien
willen kweken.
De toren is ongeveer 2 meter in
doorsnee en ongeveer 2meter hoog
boven in is die nog 1 meter in doorsnee
je vult de toren met puin en grond en
zaait in de openingen de groente je hebt
in 1 zo’n toren ongeveer 1000 gaten tot
je beschiking zorg er wel voor dat alles
goed nat blijft en je zult verstelt staan
van de opbrengst van
de toren
(mensen met een balkon moeten wel
oppassen dat het balkon het gewicht
van de toren kan dragen.)

Waar moet je op leten met de bouw van de toren.
-Onderkant moet breder zijn als de bovenkant.
-Niet alle gaten tegelijk vol planten.
-Zorg voor afwiseling van de gewassen.
-Zorg dat er binen in de toren genoeg organische stof zit in de vorm van
compost eventueel aangevult met stro.
-Vul de toren van boven regelmatig bij met compost.
-Dek de toren af met stro of een courgete of ooostindiche kers tegen
uitdrogen.
-Voor een aardbeientoren is het van belang dat je verschilende rassen neemt,
door de ronde vorm zijn ze niet allemaal gelijk rijp,
gebruik ook doordragende aardbeien rassen.

De aardbeien toren is een bedacht door Taco Blom,
Voor vragen over de toren is hij te bereiken via het email
adres: toverhazelaar@planet.nl
Op de volgende pagina staat meer informatie over Taco
Blom.

Wie ben ik?
Taco blom en ik ben hovenier landschapverzorger en heb een eigen bedrijf de Toverhazelaar
Ik heb me gespecialiseerd in het snoeien van hoogstamfruitbomen dat doe ik van oktober
Tot eind april. In de overige tijd geef ik lessen in permacultuur en leg permacultuur tuinen
aan. Verder ben ik bezig met het realiseeren van een proeftuin voor permacultuur die
ongeveer 1 ha groot moet worden in de toekomst. Voor de rest geef ik cursussen en
workshops op het gebied van sjamanisme.
Wil je van mijn diensten gebruik maken bel of mail me maar;
Telefoonnr: 06-15058755
toverhazelaar@planet.nl
Email:
Ik werk door heel Nederland
--Taco Blom--

