
een tuin beginnen
1. een plan maken

Het is handig om te weten hoeveel 
belangstelling er is voor lokale groente 

en of mensen mee willen helpen in de 
tuin. Hiervoor kun je een enquête doen. 

Daarmee kom je er niet alleen achter of er 
enthousiasme is voor je plan, maar ook vind je 

zo mensen die met je mee willen doen.

De enquête die wij in Heeg deden,
 vind je op

 www.devoedselwerkplaats.nl

2. tijd
Denk na over de tijd die jullie in 
de tuin willen en kunnen stoppen. 

In de winter is er minder te doen 
dan in de zomer.

Tip: Het is handig om uit te 
gaan van  één of twee vaste 

tuinwerkmomenten zodat je 
elkaar regelmatig ontmoet. 

3. kennis
devoedselwerkplaats.nl organiseert 

jaarlijks de cursus “Moestuinieren op 
grote schaal”. Daarin is aandacht voor 
planning, vrijwilligers, planten etc.

 
Ook is het handig om eens te gaan 

kijken bij tuinen in de buurt die al 
een tijdje bezig zijn. Zij delen 

vaak graag hun kennis.

4. geld
Het is verrassend hoe ver je komt 

met gratis hergebruikte materialen, 
maar soms heb je toch geld nodig. 

Bijvoorbeeld voor de huur van 
grond, voor zaai- en pootgoed en voor 

de aanschaf van materialen.  

Bepaal in je plan hoeveel geld je 
denkt nodig te hebben. Sheet 

twee gaat erover. 

Met verse groente uit eigen tuin eet je gezonder en goedkoper 

en je bent samen lekker buiten. In 2020 zijn we in Heeg begonnen 

met het gezamenlijk verbouwen van groente, fruit en kruiden.   

Een tuin beginnen kan op veel verschillende manieren. Of je nu een kleine tuin wilt met 

groentebakken bij de school of groente voor 30 gezinnen wilt verbouwen 

op een groot stuk grond net buiten het dorp,  je hebt om te beginnen een goed plan nodig.

Daarbij zijn er vier zaken van belang. 

1. mensen
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Met verse groente uit eigen tuin eet je gezonder en goedkoper 

en je bent samen lekker buiten. In 2020 zijn we in Heeg begonnen 

met het gezamenlijk verbouwen van groente, fruit en kruiden.   

een tuin beginnen
2. geld

de Goede Verwachting is een initiatief van Duurzaam Heeg

Als het een beetje meezit, hoeft een tuin niet veel geld te kosten. Maak een overzicht van je startkosten 

(tuingereedschap, schuurtje, hekken, compost) en je jaarlijkse kosten (eventuele huur/pacht van de grond, 

zaai- en pootgoed en dingen als touw, stokken etc.). Er zijn verschillende manieren om je jaarlijkse uitgaven 

te bekostigen of op een andere manier middelen binnen te krijgen. 

4.
vraag je dorp 

of buurt
Soms hebben andere mensen de spullen 

over die jij goed kunt gebruiken. 
Oud tuingereedschap, paardenmest, 
stoeptegels of gieters bijvoorbeeld. 

Plaats een oproep in de dorpskrant of 
op social media. 

Je zult zien,
mensen helpen graag!

1.

Startbedrag

Als je het geld zelf niet bij 

elkaar kunt leggen, kun je voor je  

startkosten een aanvraag doen bij 

fondsen als het Iepen Mienskipsfûns, 

Oranjefonds, Stichting Doen. 

 Crowdfunding  is ook een 

mogelijkheid, maar

kan veel tijd kosten.  

3. verkoop 
Je kunt met je tuin ook geld verdienen. 
Door groente te verkopen en (eetbare) 

bloemen en kruiden. Je kunt ook 
producten maken om te verkopen; denk 

aan vlierbloesemlimonade,
 vruchtentaartjes, gedroogde kruiden, 

thee, gedroogd bloemenzaad of 
stekjes van groenteplanten

of zaailingen.

2.
vrijwillige 

bijdrage
Je kunt de jaarlijkse kosten (huur/

pacht van de grond en zaai- en 
pootgoed etc.) dekt door de tuiniers 

of donateurs van de tuin
om een bijdrage te vragen. 

€

€

€

Tip: bewaar aan het einde van 

het seizoen je eigen gratis zaai- 

en pootgoed van je postelein, 

doperwten, tomaten, knoflook etc.)

 Tip: Organiseer een 

leuke activiteit op 

Nationale Burendag. 

Vaak kun je bijv. 

plantkosten vergoed 

krijgen.

www.burendag.nl

€
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een tuin beginnen
3. grond

1. locatie
Zoek je grond midden in je dorp of wijk of vlak 
erbuiten? Vaak zijn kleine, onbenutte stukjes 
grond wel te vinden. Denk hierbij aan scholen, 
zorginstellingen, bermen, bedrijfsterreinen. 
Grotere stukken grond zijn vaak veel 
moeilijker te vinden. Informeer ook bij de 
volkstuinvereniging of bij je gemeente of zij 
nog een ongebruikt stuk grond hebben.

Grond checklist:

O  wat is de kwaliteit van de bodem?
O  zijn er milieu-aspecten in de omgeving 
    waar je rekening mee moet houden?
O  wat was het eerdere gebruik?
O  is het beschut/in de wind?
O  hoe vochtig is het?
O  kunnen mensen er makkelijk komen?
O  is het langere tijd beschikbaar?

 

2. Verdeel de m2

Maak een tuinplan. Verdeel je grond in gelijke delen 

zodat je wisselteelt kunt toepassen. Houd rekening met 
een vaste plek voor kruiden, asperges, rabarber of 
fruitbomen. Vergeet niet ruimte te reserveren voor 
‘wilde natuur’  zoals vogels, insecten en andere helpers.

3. bodem
Als je twijfelt aan de kwaliteit van de bodem is het 

aan te bevelen je bodem te onderzoeken. (Het hoeft 
natuurlijk lang niet altijd en het is erg duur.)
Het is goed om te weten welke samenstelling  je bodem 
heeft en of je bodem vrij is van giftige stoffen. De 
grondsoort en de voedingsstoffen die je bodem bevat 
zijn van invloed op de groei van je groenten. 
Belangrijk is ook de aanwezigheid van bodemleven: 
die zorgt voor een gezonde bodem en een goede 
bodemstructuur.

bodem-Tip
Vaak kun je bij je lokale 

tuincentrum gratis 
de samenstelling van je grond

laten onderzoeken. Let op: zij kijken 
NIET naar evt. giftige stoffen.

Met verse groente uit eigen tuin eet je gezonder en goedkoper 

en je bent samen lekker buiten. In 2020 zijn we in Heeg begonnen 

met het gezamenlijk verbouwen van groente, fruit en kruiden.   

de Goede Verwachting is een initiatief van Duurzaam Heeg
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aardappel
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een tuin beginnen
4. gebruik de natuur

de Goede Verwachting is een initiatief van Duurzaam Heeg

Gezond bodemleven (wormen, 
schimmels, bacteriën etc.) in je 
groentebedden is essentieel. 
Het verdeelt vruchtbare stoffen 
en zet ze om in mineralen voor 
je planten, het verbetert de 
bodemstructuur en beschermt  je 
planten tegen ziekteverwekkers.  

Verwen je wormen met een bad van 
oude bladeren of paardenmest. 
Gebruik geen gif of huis- tuin 
en keuken middeltjes als zeepsop 
of spiritus, want het tast je 
bodemleven ernstig aan. 

3. “onkruid”
Volgens de principes van de 
permacultuur laat je de bodem zo veel 
mogelijk bedekt zodat 
die niet uitdroogt. 

Onkruid bestaat niet. 
Sommige wildgroeiers 
haal je weg als 
ze je oogst dreigen 
te overwoekeren of als ze 
zich enorm uitzaaien. 

Van al dat groen maken we 
compost. Bouw je eigen composthoop 
van snoeihout en na een jaar heb je 
‘zwart goud’ waarmee je je bodem kunt 
verbeteren. 
Hardnekkige wildgroeiers als kweek 
kun je beter apart onder zwart 
plastic composteren en laten 
liggen tot ze echt helemaal 
verteerd zijn. 

Met verse groente uit eigen tuin eet je gezonder en goedkoper 

en je bent samen lekker buiten. In 2020 zijn we in Heeg begonnen 

met het gezamenlijk verbouwen van groente, fruit en kruiden.   

Zonder zon groeit niets, maar te veel zon 
is niet voor alle planten goed. 
Plant daarom ook bomen bij je tuin. 
Ze geven schaduw, koelte en zijn een 
woonplaats voor vogels en insecten.

wormen
& CO

water
Droge zomers zullen we in 
de toekomst vaker gaan 
krijgen. Hele natte zomers 
ook. Zorg dat je altijd 
water in de buurt hebt 
en vang je regenwater 
op. Gebruik het in droge 
tijden. Plant je knoflook 
op hooggelegen richeltjes 
met geulen ertussen 
waardoor het water 
weg kan, zodat ze niet 
verdrinken bij zware 
regenval.

“onkruid”

zon 

Een plan maken, zaaien op 

de juiste tijd en dan... dan is 

er de natuur. Wie tuiniert 

volgens de principes van 

permacultuur grijpt

niet te veel in en maakt 

juist gebruik van de 

systemen van de natuur.
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Samen werken op een tuin is heel gezellig. Toch is er het een en ander dat geregeld moet 

worden om het goed te laten lopen. Het is handig om de taken te verdelen. Wie doet de 

planning? Wie doet de financiën? Wie doet de verkoop en wie is verantwoordelijk voor het 

bestellen van zaaigoed? Met onze tips- en trucs is samenwerken nog handiger en gezelliger.

een tuin beginnen
5. samen aan het werk

de Goede Verwachting is een initiatief van Duurzaam Heeg

app groep
Als je samen in een tuin 

werkt is een app groep* 

heel handig. Wie neemt 

er koffie mee? Het regent 

straks, gaan we wel of 

niet? Wie gaat er vanavond 

mee extra water geven?

vrijwilligers-
brief
Als je groep vrijwilligers groeit, 

is het handig om de practische 

afspraken op een A4tje te zetten (‘Wie 

werkt, oogst mee’, ‘kweek gaat op de 

aparte compostbult’,  ‘We spitten niet’ 

etc.), zodat je nieuwe vrijwilligers 

makkelijk op de hoogte brengt van hoe 

jullie werkwijze is.

 

zoek vrienden
Houd je dorp of buurt op de hoogte van wat jullie 

doen en organiseer af en toe een open dag of een 

leuke markt op de tuin. Het is fijn om een groep 

‘vrienden van de tuin’ te hebben die je steunen of 

helpen bij speciale klussen. En bezoek op de tuin 

levert vaak ook nieuwe vrijwilligers op! 

tuinfeestjes
Tuinfeestjes waarop iedereen iets lekkers 

meeneemt uit de tuin, zijn het ideale moment om 

met elkaar te bespreken wat er volgend jaar 

gekweekt moet worden, wat lekker was en wat niet 

en hoe sommige dingen handiger aangepakt zouden 

kunnen worden.

En ze zijn hét moment om recepten uit te wisselen 

natuurlijk.

Met verse groente uit eigen tuin eet je gezonder en goedkoper 

en je bent samen lekker buiten. In 2020 zijn we in Heeg begonnen 

met het gezamenlijk verbouwen van groente, fruit en kruiden.   

de
tuin
app

Wat heb je nodig

om te beginnen?**

• tuiniers

• grond

• een plantplan

• een werkplan

• gereedschap

• zaai- en pootgoed

**Tip: begin gewoon, 

al doende kom je 

erachter wat voor 

jullie het beste 

werkt!

*Tip: De app Signal 

is een veiliger alternatief 

voor Whatsapp 
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een tuin beginnen
6.  producten & adressen

Goed gereedschap is niet goedkoop, maar het betaalt zich wel terug doordat het  
veel langer meegaat. Ook goed tweedehands gereedschap gaat vaak langer mee dan 
goedkoop nieuw gereedschap. 
Laat heggescharen slijpen en houten stelen kun je makkelijk vervangen als dat 
nodig is. En vergeet niet een oproep te doen in je buurt voor oud gereedschap!

www.dewithandentuingereedschap.nl - Nederlands tuingereedschap
www.marktplaats.nl - tweedehands tuingereedschap
www.agromulder.nl - verkoopt o.a. nunki’s, bronzen handwieders
www.eldik.nl - Nederlandse houten ladders voor fruitpluk
www.stadsakker.nl - gereedschappen (web)winkel
www.dewiltfang.nl - gereedschappen (web)winkel

2. gereedschap

www.debolster.nl - biologische zaden van eigen teelt

www.cruydthoeck.nl - wildeplantenzaden en bloemenweidemengsels

www.zaderij.nl - biologische boeren en tuinders die zelf zaden selecteren en vermeerderen

www.zadenbibliotheeknederland.nl - leent gratis zaad uit, sinds 2017 (oorspronkelijk zadenbibliotheek Fryslân)

www.vreeken.nl - grote sortering biologisch zaad

www.biologischpootgoed.nl - (zoete) aardappelen, plantuien, sjalotten, knoflook, bollen, planten, en groenten

www.velt.nu/biozaden - een uitgebreide lijst met zaad- en ppotgoedleveranciers

www.werkverband-frieserassen.nl - zaden én documentatie over oude Friese groente- en fruitrassen

www.devrolijkenoot.nl - biologisch dynamische fruitbomenkwekerij in Wapserveen

www.jongeriusplant.com - biologisch plantgoed, Houten

www.bingenheimersaatgut.de - grote sortering biologisch zaad

www.velt.nu - vereniging voor wie milieuvriendelijk aan de slag wil in de tuin of keuken.
www.devoedselwerkplaats.nl - ondersteuning voor lokale voedselgemeenschappen, 
met o.a. cursus moestuinieren op grote schaal, lokaalmenu en buurtmarkt
www.moestuinplanner.nl - online zaaikalender en moestuinplanner
www.permacultuurnederland.org - over permacultuur
www.groenkennisnet.nl/nl/show/dossier-voedselbossen.htm - over voedselbossen

3. tuininfo

Met verse groente uit eigen tuin eet je gezonder en goedkoper 

en je bent samen lekker buiten. In 2020 zijn we in Heeg begonnen 

met het gezamenlijk verbouwen van groente, fruit en kruiden.   

1. zaden & plantgoed

de Goede Verwachting is een initiatief van Duurzaam Heeg
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een tuin beginnen
7.  voor op je verlanglijst

Met verse groente uit eigen tuin eet je gezonder en goedkoper 

en je bent samen lekker buiten. In 2020 zijn we in Heeg begonnen 

met het gezamenlijk verbouwen van groente, fruit en kruiden.   

de Goede Verwachting is een initiatief van Duurzaam Heeg

Tuiniers, grond, zaad en plantjes, tuingereedschap en een liefst nog klein schuurtje, 

zijn eigenlijk de enige zaken die je echt nodig hebt voor het starten van een tuin, 

maar er blijft natuurlijk altijd wat te wensen over. Hier zijn verlanglijst-tips. 

Het is leuk om een gezamenlijke zitplek te hebben. Als het heel 

hard regent, is het fijn als je met je mede-tuinders even kunt 

schuilen onder een afdakje of luifel. Ook bij felle zon is een dakje 

fijn voor een koffie- of theemoment in de schaduw.

1. watersysteem

2. kas

4. picknicktafel (en een dakje)

3. bijen

Groente verbouwen kan prima zonder kas. Toch staat staat 

deze koepelkas op onze verlanglijst: http://www.greenspan.nl/

heliotroop.htm Hij is niet alleen prachtig, maar hij zorgt er ook 

voor dat je nog langer en makkelijker die heerlijke tomaten, 

basilicum, citroenen en aubergines kunt kweken.

En kijken op http://www.marktplaats.nl voor een gebruikte kas is 

ook een goed idee.

Vanwege de droge zomers is het handig om een watersysteem te 

hebben. In Heeg ontwierpen we een systeem dat met een elektrische 

waterpomp (met zonnepaneel) water pompt uit de sloot. Het 

opgepompte water wordt opgeslagen in een tweedehands IBC-vat op 

een hoge ijzeren stelling. De zwaartekracht doet de rest van het 

werk en laat het water gestaag over de tuin druppelen door oude 

tuinslangen waarin gaatjes gemaakt zijn. 

Bijen op je tuin zijn van groot belang: zonder bestuivers geen 

groente en fruit. Bijen kun je op verschillende manieren naar 

je tuin lokken: https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/

tuinontwerp/tips-voor-een-bijenvriendelijke-tuin/ Denk je erover 

om bijen te gaan houden en honing te maken op je tuin, kijk dan 

voor meer info op https://www.bijenhouders.nl. Je kunt ook een 

imker vragen om een bijenkast in je tuin te zetten.
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welkom bij de tuin
Doarpstun HeecH

Met verse groente uit eigen tuin eet je gezonder en goedkoper 

en je bent samen lekker buiten. In 2020 zijn we in Heeg begonnen 

met het gezamenlijk verbouwen van groente, fruit en kruiden.   

Wat leuk dat je mee wilt komen werken op de tuin.
In deze flyer zie je de belangrijkste dingen die handig zijn om te weten.

Hoe werken wij?
Wanneer werken jullie?
We werken op woensdag-middag tussen 15 en 17 uur op de tuin en op 
zaterdag-ochtend tussen 9:30 en 12:00 uur. Je bent van harte welkom 
om langs te komen en mee te werken om te kijken of werken op de tussentuin 
iets voor je is.

Hoeveel tijd kost het mij?
Je kunt komen wanneer je wilt. We vinden het gezellig en fijn als je komt, 
maar als je niet komt is dat geen probleem. We hebben een app-groep. Hierin 
kun je je afmelden als je niet komt. Als je er altijd wilt zijn ben je er 4,5 uur 
per week. Je kunt ook één keer per week komen.

Is het erg als ik nog niets of niet zo veel van 
tuinieren weet?
Nee hoor, door mee te werken leer je het vanzelf. Het werk wordt per keer 
verdeeld en iedereen gaat met een klus aan het werk. Je zult zien dat je snel 
meer weet.

Hoe verdelen jullie de groente?
We werken volgens het principe “wie werkt, krijgt oogst mee”. 
Dus als je er bent, verdelen we wat er die dag is geoogst.

Hoe wordt alles geregeld?
Freya, Lucie en Dorine regelen de lopende zaken (huur tuin, inkoop 
groentezaden, planning etc.). Verder wordt alles samen beslist. 
Welke groente gaan we komend jaar verbouwen? Hoe kunnen we geld 
verdienen voor ons nieuwe plantgoed?

Wat kost het om mee te doen?
Meedoen kost niets. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan 
doen. Scheppen, harken etc. zijn op de tuin aanwezig. Je hoeft dus niet te 
investeren in tuingereedschap.

We streven ernaar om de huur van de grond en de kosten van zaad en 
plantgoed terug te verdienen met de verkoop van onze groente aan de 
vrienden van de tussentuin. Ook maken we zelf producten (thee, gedroogde 
kruiden, cake etc.) om geld te verdienen voor de tuin.

Verder ontvangen we ook regelmatig kleine giften, waar we heel blij mee 
zijn.

Moet ik verder nog iets weten?
Op zaterdag drinken we samen koffie. Die wordt om beurten door twee 
mensen meegenomen. In de groeps-app melden zich deze spontaan.

1/3

de
tuin
app

Is het erg als 
ik nog niets of 
niet zo veel van 
tuinieren weet? 

Je leert het 
vanzelf doordat 
we samen aan het 
werk zijn. Je zult 
zien dat je snel 

meedoen kost niets. we vinden het 
belangrijk dat iedereen mee kan 
doen. 
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welkom bij de tuin
Doarpstun HeecH

Met verse groente uit eigen tuin eet je gezonder en goedkoper 

en je bent samen lekker buiten. In 2020 zijn we in Heeg begonnen 

met het gezamenlijk verbouwen van groente, fruit en kruiden.   

Onze tuin principes
Zaai- en pootgoed
Ons zaai- en pootgoed is voor het grootste deel gecertificeerd biologisch. 
Daarnaast gebruiken we ook zaad uit eigen teelt.

Bodem & wilde planten
Wij tuinieren volgens de principes van de permacultuur. Dat wil zeggen 
dat we de bodem zoveel mogelijk met rust laten (dus zo min mogelijk frezen, 
spitten en schoffelen) om het bodemleven niet te verstoren.
Wilde planten laten we zo veel mogelijk staan, waar ze de groente niet in 
de weg staan. Als het gaat om planten die zich snel naar onze buren kunnen 
verspreiden, zoals kweek en paardebloem, halen wij wel ze weg.

Plastic
Wij streven wij er naar geen plastic te gebruiken op de tuin om de 
verspreiding van micro- en nanoplastics in de voedselketen te 
verminderen. Onze groente is niet in plastic verpakt. Het gaat zo van de 
tuin in jouw tas.

Bestrijdingsmiddelen & kunstmest
Bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruiken wij niet. Toch doen wij aan 
bodemverbetering. Wij maken onze eigen compost van het afval van de tuin. 
Ook krijgen we af en toe een vrachtje paardenmest. Hiermee bemesten we de 
grond en verwelkomen we de regenwormen en andere bodemdieren die voor 
ons de bodemverbetering verder uitvoeren.

Water
Wij begieten onze groente met water uit de sloot. Dat water wordt - in de 
nabije toekomst - met een pomp op zonnepanelen over de tuin verspreid.

2/3
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welkom bij de tuin
Doarpstun HeecH

Met verse groente uit eigen tuin eet je gezonder en goedkoper 

en je bent samen lekker buiten. In 2020 zijn we in Heeg begonnen 

met het gezamenlijk verbouwen van groente, fruit en kruiden.   

Wat we verbouwen is natuurlijk afhankelijk van de seizoenen en hoe 
goed het lukt is afhankelijk van het weer. Dit is een lijstje van wat we de 
afgelopen twee jaar verbouwd hebben.

Wat verbouwen wij?

Groente
aardappelen
uien
knoflook
andijvie
sla (diverse soorten)
doperwtjes
boontjes
venkel
boerenkool
bietjes
pompoen
courgette
asperges
tomaten
prei
wortelen
postelein
spinazie
pastinaak
bleekselderij
knolselderij
paksoi

Kruiden
munt
koriander
peterselie
salie (Heechhus)

Fruit
aardbeien
rabarber
frambozen
bramen
appels
bessen (Talma)

Meer weten? Bel Freya (06-22607643)
of stuur een mailtje naar 
freya.zandstra@gmail.com

bloemen
goudsbloem
ooustindische 
kers
komkommerkruid
smeerwortel
afrikaantjes
duizendschoon
cosmea
verbena

3/3

locaties: 

Ierdewurk, Lytshuzen 9
hoofdtuin, groente en fruit

achter Talmastate, Tollewei
Verhoogde groentebakken voor de 
bewoners van Talma 
bessen en kruiden

Tussentuin bij de 
Volkstuinvereniging, molefinne
knoflook, aardappelen en uien

welkom bij de tuin
Doarpstun HeecH

Met verse groente uit eigen tuin eet je gezonder en goedkoper 

en je bent samen lekker buiten. In 2020 zijn we in Heeg begonnen 

met het gezamenlijk verbouwen van groente, fruit en kruiden.   

Wat we verbouwen is natuurlijk afhankelijk van de seizoenen en hoe 
goed het lukt is afhankelijk van het weer. Dit is een lijstje van wat we de 
afgelopen twee jaar verbouwd hebben.

Wat verbouwen wij?

delen? graag! weten hoe? 
www.creativecommons.org/uitleg

creative commons 



tuinieren en koken
Doarpstun HeecH &
buurtmarkt Heech
In 2020 zijn we in Heeg begonnen met het gezamenlijk verbouwen 

van groente, fruit en kruiden.  Ook kopen wij gezamenlijk onze 

boodschappen in via Buurtmarkt Heeg. 

Als je samen op een tuin werkt en samen je biologische boodschappen 
inkoopt, gaat het gesprek al snel over eten. Recepten voor groente en fruit 
van het seizoen worden enthousiast uitgewisseld. Voor nog meer duurzame 
inspiratie openden wij een kookbieb. Leden van de tuin- en de inkoopgroep 
kunnen nog meer inspiratie op doen met onze boeken over inmaken, eten 
zonder vlees, eten van het seizoen, wildplukken, koken met restjes etcetera.

Op www.duurzaamheeg.nl vind je meer info over de tuin en de buurtmarkt.

De Hegemer Kookbieb
Joke Boon

Malin Landqvist

Nanne Hogeland

Natasja Oehlen

Hugh Fearnley-Whittingstall

Karin Luiten

Larin Luiten

Yotam Ottolenghi

Meneer Wateetons, Rene Zanderink

Edwin Flores

Yotam Ottolenghi

Jamie Oliver

Janneke Vreugdenhil

Green Happiness

Yvette van Boven

Yvette van Boven

Christian Weij

Bonen!
Vega BBQ
Goed zoet, bakken zonder suiker
BioBudget
Veg!
Koken met Karin: vega zónder pakjes & zakjes
Zonder pakjes & zakjes 2
Flavour Heel veel groenten, nog meer smaak
Over inpakken
Het grote wildplukboek
Shelf love
Jamie’s Veg
Koolhydraatarme bijbel
Veganbijbel
Van Bovens leftovers
Home Made
Verrot Lekker. Zelf fermenteren, eenvoudig, 
lekker & gezond inmaken

OOk een kookbieb

 beginnen?

tip: bestel 
de boeken 
bij je lokale 
boekhandel!

delen? graag! weten hoe? 
www.creativecommons.org/uitleg

creative commons 

de Goede Verwachting is een initiatief van Duurzaam Heeg, 

mede mogelijk gemaakt door Provinsje Fryslân en Súdwest Fryslân


