
 

Starterscursus Biologisch Tuinieren in de Stad  

 

Over de docenten: 

 

Wendy Pols, tuinder/docent 

Ik ben enthousiast geworden door de stadsboeren cursus Biologisch 
Tuinieren in de Stad en heb daarna de opleiding biologische-dynamische 
groenteteelt gevolgd aan de Warmonderhof in Dronten. Ik run met veel 
plezier, kennis en ervaring mijn eigen tuinderij De Vlier in Wolfheze. De 

Vlier is een kleinschalige moestuin van 500 m2 waar in het seizoen 

groenten, kruiden een eetbare bloemen geteeld worden. Met passie, 
ecologisch en eerlijk. Goed voor grond, mens en dier. Ik ben 

gediplomeerd VELT docent. 

 

Henk Boesveld, tuinder/docent 

Ik ben opgegroeid op het platteland en ik heb agrarische opleidingen 
gevolgd. Mijn groene loopbaan begon met een stadslandbouwproject in 
Nicaragua, daarna jarenlang bedrijfsadviseur in de tuinbouw en nu hou ik 
mij bezig met plantgezondheid. In mijn vrije tijd moestuinier ik vol passie 
op basis van ecologische principes. Het lukt mij om driekwart van de 
benodigde groenten zelf  te telen op 200 m2. Graag deel ik mijn 
ervaringen met moestuinieren en geef ik regelmatig cursussen en 
workshops. Ik ben gediplomeerd VELT docent. 

 

Zéger Nieuweboer, tuinder/docent 

Ik ben opgegroeid op een boerderij in Noord-Holland en ik heb daarna 

gekozen voor een groene opleiding aan de Wageningen Universiteit. 

Naast mijn reguliere werk heb ik een biologische tuin "Tuin langs Klim en 

Dal" in Arnhem. Vanuit de kennis van biologisch tuinieren geef ik groene 

lessen. Ik ben initiatiefnemer van het biologische stadslandbouw 

initiatief YIMBY Arnhem Yes-In-My-Back-Yard. Ik heb in 2018 het groene 

onderwijsbedrijf www.learningisgrowing.nl opgericht en in 2022 de 

Biologische Stadsboeren Coöperatie Arnhem Groen  

 

Verdere informatie over de cursus Biologisch Tuinieren in de Stad vind je op volgende pagina.  

https://www.vlier.nu/
http://www.learningisgrowing.nl/
https://www.linkedin.com/company/arnhem-groen/?viewAsMember=true


 

Starterscursus Biologisch Tuinieren in de Stad  

Locatie: Hoeve Klein Mariëndaal, Arnhem 

Doelgroep 

Aspirant stadsboeren 

Opzet starters cursus 

Welkom  & Waarom Biologisch Tuinieren? 

Blok 1 Voorbereiden en Zaaien (2  uur) 

Tags: Teeltplan, grondbewerking, bemesting, plantenfamilies, zaaikalender, compost 

Docent: Wendy Pols (over de docenten, zie achterzijde folder) 

Opdracht: Opstellen Teeltplan 

Dinsdag 7 maart 2023, 19.30 uur – 22.00 uur, Leslokaal Hoeve Klein Mari:endaal, Arnhem 

Blok 2 Teelt en Verzorgen (2,5 uur) 

Tags: Oude en nieuwe gewassen, klimaat en moestuin, teeltverzorging, ziekte en plagen 

Docent:  Henk Boesveld 

Dinsdag 14 maart 2023, 19.30 uur – 22.00 uur, Leslokaal Hoeve Klein Mariëndaal 

Blok 3 Oogsten en bewaren (2,5 uur) 

Tags: Oogst spreiding, voedsel bewaren, fermenteren,  YIMBY de klein tuin 

Opdracht: Presenteren Teeltplan 

Docent: Zéger Nieuweboer 

Dinsdag 21 maart 2023, 19.30 uur – 22.00 uur, Leslokaal 

Blok 4 Praktijkochtend (3 uur) 

 

Grote biologische tuin, Hoeve Klein Mariëndaal, Arnhem 

Zaterdag 1 april 2023, 9.00 uur – 12.00 uur 

 

Cursus bedrag 

Het cursusbedrag is 80 Eur (incl. BTW). Het cursusbedrag is inclusief cursusmateriaal en  koffie/thee. 

Deelnemers 

Het maximum aantal deelnemers is tien. Inschrijving gaat op volgorde van aanmelding.  De cursus 

gaat door als er minimaal vijf deelnemers zijn. 

Aanmelding 

Je  kunt  je aanmelden voor de cursus bij zeger.nieuweboer@gmail.com 

 


