
Zaaikalender 2022
Gebruik onze jaarplanner om groenten en kruiden te zaaien, te planten en te oogsten.



Groenten jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Asperge
Plant asperges in lichte, 
goed drainerende 
grond, bijvoorbeeld in 
verhoogde bedden.

PLANTEN

OOGSTEN

Rijk aan folaat en vitamine A, C en K. Bevat ook saponines, die cholesterolverlagend kunnen werken. Oogst asperges pas 
vanaf het derde jaar na het zaaien of planten.
Plant  20 cm Afstand  30 cm tussen planten  45 cm tussen rijen

Asperge- 
broccoli
Deze ‘superfood’ lijkt 
op broccoli, maar 
smaakt milder – meer 
als asperges.

ZAAIEN

OOGSTEN

Aspergebroccoli zit boordevol anti-oxidanten, heeft een erg hoog gehalte aan vitamine A voor een gezondere huid, en veel 
vitamine C ter ondersteuning van de celbescherming.
Zaai  2 cm Afstand  60 cm tussen planten  60 cm tussen rijen

Boerenkool 
De pittige jonge 
blaadjes smaken 
heerlijk rauw in salades. 
Pluk in de winter blad 
om te koken.

ZAAIEN

OOGSTEN

Zet Oost-Indische kers bij je boerenkoolplanten. Deze goede buur zorgt ervoor dat het koolwitje op afstand blijft. Houd de 
grond vochtig tegen aardvlooien.
Zaai 2 cm Afstand  60 cm tussen planten 45 cm tussen rijen

Courgette
Courgetteplanten ne-
men veel ruimte in. Heb 
je weinig plek, kies dan 
voor een klimmende 
soort.

ZAAIEN

OOGSTEN

Zaai de zaden op hun kant, zodat water makkelijker weg kan lopen. Dat voorkomt dat de zaden verrotten. Zaai pas na 
IJsheiligen (half mei), wanneer er geen kans meer is op vorst. De planten groeien erg snel.
Zaai  2,5 cm Afstand  45 cm tussen planten  60-75 cm tussen rijen

Doperwten
Oogst erwten jong om 
als peultjes te eten, of 
laat ze rijpen tot heerlijk 
zoete sugarsnaps.

ZAAIEN

OOGSTEN

Rijke bron van vitamine A, C en K, en ook van vezels en eiwitten. Dopererwten helpen ook cholesterol te verlagen en het 
bloedsuikerniveau te reguleren.
Zaai  4 cm Afstand  7 cm tussen planten  60 cm tussen rijen

Knofl ook
De meeste soorten 
knofl ook poot je in het 
najaar, maar in het 
voorjaar planten kan 
vaak ook.

PLANTEN

OOGSTEN

Knofl ook is niet alleen erg lekker, maar heeft ook een antibacteriële en schimmel- en ontstekingsremmende werking. 
Probeer ook olifantenknofl ook. Die levert reusachtige tenen op die een heerlijk milde smaak hebben.
Plant  4 cm Afstand  15 cm tussen planten  30 cm tussen rijen

Nieuwe 
aardappelen
Poot voor een zo lang 
mogelijke oogst zowel 
vroege, middelvroege 
als late soorten.

POTEN

OOGSTEN

Plant aardappelen in geultjes. Hoog de grond rond de stengels op (aanaarden) tijdens de groei. Als er zonlicht bij de knollen 
komt worden ze groen en dus giftig.
Poten  8-15 cm Afstand 30 cm tussen planten  45 cm tussen rijen

Paprika
Kweek paprika’s op bij 
minstens 20 graden 
Celcius. De hoogste 
opbrengst krijg je als je 
ze in de kas kweekt.

ZAAIEN

OOGSTEN

Geef regelmatig water en laat de grond niet uitdrogen. Geef elke veertien dagen tomatenvoeding vanaf het moment dat de 
plant zijn eerste bloemen krijgt.
Zaai  0,5 cm Afstand  45 cm tussen planten  45 cm tussen rijen

Pastinaken
Je kan pastinaak al 
buiten zaaien in 
februari, maar vanaf 
april levert vaak betere 
resultaten.

ZAAIEN

OOGSTEN

Pastinaak hoef je niet te bewaren tot kerst! Oogst vroege gewassen eind zomer, zodra het blad verwelkt. Op je bord is het 
een goede bron van calcium, vezels, kalium, magnesium en vitamine C.
Zaai  2 cm Afstand  10-14 cm tussen planten  30 cm tussen rijen
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Peper
Er zijn ontzettend veel 
soorten pepers die je 
kunt proberen. Hoe 
meer zon en warmte, 
hoe pittiger de smaak.

ZAAIEN

OOGSTEN

Pepers zijn rijk aan vitamine C. Ze bevatten het stofje capsaïcine, dat een antibacteriële werking heeft en de pepers hun 
pittigheid geeft.

Zaai dun, bedek met dun laagje aarde Afstand  38-45 cm tussen planten  60-75 cm tussen rijen

Pompoenen
Pompoenen zijn gulzige 
planten, dus geef ze 
veel water, voeding en 
de zonnigste plek die je 
kunt vinden.

ZAAIEN

OOGSTEN

Pompoenen zijn vezelrijk en zitten vol vitamine A, B6, C, E en K. De pompoenpitten zijn bovendien rijk aan zink. Plant ze in 
grond verrijkt met compost in de volle zon. Planten zullen klimmen als je ze een steun geeft.

Zaai  2,5 cm Afstand  90 cm tussen planten  90 cm tussen rijen

Savooiekool
Wil je deze winter-
groente ook in de lente 
eten, zaai dan in sep-
tember wat zaden in 
een koude bak.

ZAAIEN

OOGSTEN

Savooiekool kan behoorlijk groot worden, dus geef de planten voldoende afstand tot elkaar. Geef hem verder een plaatsje 
met veel zon.

Zaai  1,5 cm Afstand  45 cm tussen planten  60 cm tussen rijen

Sla 
Zaai een mix van 
pluksla en kropsla om 
een groot deel van het 
jaar verse sla te kunnen 
oogsten.

ZAAIEN

OOGSTEN

Wanneer het warmer is dan 25 graden ontkiemt slazaad niet meer. Zaai het dus op een koele plek. Voorkom doorschieten 
(bloeien) door voldoende en regelmatig water te geven.

Zaai  1 cm Afstand  35 cm tussen planten  38 cm tussen rijen

Snijbiet
Van snijbiet kun je de 
stengels stoven of 
koken. Het blad kun je 
op dezelfde manier 
eten als spinazie.

ZAAIEN

OOGSTEN

Snijbiet bevat vezels en vitamine A, C en K, en helpt het bloedsuikerniveau te reguleren. Het bevat echter ook oxaalzuur, dus 
mensen die gevoelig zijn voor nierstenen kunnen het beter niet rauw eten.

Zaai  2,5 cm Afstand  20 cm tussen planten  45 cm tussen rijen 

Spinazie
Zaai steeds kleine 
hoeveelheden, zodat je 
doorlopend een 
aanvoer van verse 
blaadjes hebt.

ZAAIEN

OOGSTEN

Geef de spinazieplanten regelmatig water. Knip planten waarvan je geoogst hebt terug tot 2,5 cm, zodat ze nog een keer 
kunnen uitlopen.

Zaai  2 cm Afstand  15 cm tussen planten  30 cm tussen rijen

Tomaten
Vleestomaten kun je 
het beste in de kas 
kweken, andere 
soorten doen het 
buiten vaak ook goed.

ZAAIEN

OOGSTEN

Geef tijdens het ontwikkelen van de vruchten voldoende en gelijkmatig water, anders splijten de vruchten open. Verwijder 
regelmatig dieven (zijscheuten) die tussen hoofdstengel en zijtakken verschijnen.

Zaai  2 cm Afstand  45 cm tussen planten  90 cm tussen rijen

Tuinbonen
Er gaat niets boven de 
smaak van jonge, zelf-
gekweekte tuinbonen. 
Je kunt ze ook in het 
najaar zaaien.

ZAAIEN

OOGSTEN

De vezelrijke tuinboon bevat meer eiwitten dan sperzie- of snijbonen. Zodra je zwarte bladluizen ontdekt, knijp je de 
aangetaste delen uit om een grotere plaag te voorkomen.
Zaai  8 cm Afstand  23 cm tussen planten  45 cm tussen rijen

Waterkers
Leuk om op de venster-
bank te kweken als 
kiemgroente voor door 
de salade.

ZAAIEN

OOGSTEN

Deze kiemgroente is rijk aan calcium, ijzer en vitamine A, C en E. Kweken kan binnen in principe het hele jaar door, maar in 
de vollegrond moet de bodemtemperatuur boven de 15 graden zijn om de zaden te laten kiemen.

Zaai  op oppervlak Afstand  10 cm tussen planten  25 cm tussen rijen
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Basilicum
Kweek zowel de rode 
als de groene variant 
om hun heerlijke, 
aroma tische blaadjes. 

ZAAIEN

OOGSTEN

Basilicum verliest na het oogsten snel zijn smaak, dus eet het zo vers mogelijk. Zodra de planten gaan bloeien, wordt de 
smaak minder, dus knip bloemtoppen snel eruit.

Zaai 0,5 cm Afstand 30 cm tussen planten 30 cm tussen rijen

Dille
Dit eenjarige kruid 
smaakt heerlijk in 
sauzen, soepen en 
stamppotten.

ZAAIEN

OOGSTEN

Dille houdt er niet van om verplant te worden, dus zaai het ter plekke en probeer wortels niet te verstoren. Zaai dit kruid in 
vochtige, losse en voedzame grond.

Zaai 1 cm Afstand 15 cm tussen planten 60 cm tussen rijen

Kamille 
Loopkamille (of 
Roomse kamille) 
kun je goed uit zaad 
opkweken.

ZAAIEN

OOGSTEN

Meestal gebruikt bij behandeling van slapeloosheid en maagklachten.

Zaai 0,5 cm Verspeen naar aparte potten wanneer zaailingen groot genoeg zijn om beet te pakken.

Koriander
Voorkom doorschie-
ten door voldoende 
water te geven en 
pluk blad regelmatig 
om vaker te oogsten.

ZAAIEN

OOGSTEN

Heeft antibacteriële en schimmelremmende werking, en helpt de darmfunctie en een lage bloeddruk 
te reguleren.

Zaai 1 cm Afstand 30 cm tussen planten 23 cm tussen rijen

Laurier
De gewone laurier, 
ofwel Laurus nobilis, 
is geschikt als 
keukenkruid. Niet te 
verwarren met 
laurierkers!

PLANTEN

OOGSTEN

Rijk aan vitamine C, foliumzuur en allerlei mineralen. Een grote dosis kan een verdovend effect hebben en tijdens 
zwangerschap schadelijk zijn.

Plant op diepte van grondmarkering

Munt 
Kweek munt om een 
verzachtende 
kruidenthee mee te 
zetten of voor in 
salades of sauzen.

PLANTEN

OOGSTEN

Munt kan ontzettend woekeren, omdat het zich via de wortels door je tuin uitbreidt. Daarom kun je muntplanten beter in 
potten kweken.

Plant Leg 5 cm lange gezonde wortels op zaaibakken, denk af met dunne laag vochtige potgrond.

Peterselie
De platte blad-
peterselie heeft een 
intensere smaak dan 
krulpeterselie.

ZAAIEN

OOGSTEN

Peterselie is een tweejarig kruid. In het eerste jaar is zijn blad het lekkerst, in het tweede jaar zal hij bloeien en bijen 
aantrekken. Zaai dus elk jaar nieuwe planten.

Zaai 1 cm Afstand 15 cm tussen planten 15 cm tussen rijen

Rozemarijn
Zet de rozemarijn-
struik tegen een 
muur, zodat hij veel 
warmte krijgt, maar 
niet te nat staat.

PLANTEN

OOGSTEN

Rozemarijn zaaien is erg lastig, omdat er meestal maar erg weinig zaden ontkiemen. Koop liever een plantje en neem hiervan 
stekken om meer planten te maken.

Plant op zelfde niveau als bij kwekerij Afstand 50 cm tussen planten 50 cm tussen rijen

Salie
Salie houdt van een 
warme, zonnige plek 
en een niet al te 
voedingsrijke en vrij 
droge grond.

ZAAIEN

OOGSTEN

Kweek salie bij voorkeur in grote potten, zodat je de planten in de winter beschut kunt zetten tegen strenge vorst en 
overmatige regenval. 

Zaai 0,5 cm Afstand 45-60 cm tussen planten

Venkel 
Knolvenkel 
produceert dikke, 
witte bollen met een 
anijsachtige smaak.

ZAAIEN

OOGSTEN

Zaai de zaden in losse potjes of zaaimodules onder glas. Zaai per potje maar één zaadje, zodat je de zaailingen tijdens het 
verpotten zo min mogelijk hoeft te verstoren.
Zaai 2,5 cm Afstand 30 cm tussen planten 30 cm tussen rijen

Gardeners’ World4


