
ZAAIEN 
met succes

Met onze eenvoudige instructies leer je hoe 
je succesvol planten uit zaad opkweekt. Het 

belangrijkste is dat je weet hoe en waar je moet 
zaaien, dus bekijk onze tips voor het zaaien van 
bloemen en groenten, zowel binnen als buiten. 



Een goed begin
Het is voordelig, gemakkelijk en iedereen kan het. Geef je tuin 
een ander aanzicht door zelf bloemen en groenten te zaaien.  

Z elf zaaien wordt een succes als je elk 
zaadje geeft wat het nodig heeft voor een 
goede ontkieming: warmte (binnen of 

buiten), licht (zaadjes wel of niet afdekken) en 
zaaidiepte. Als jij hiervoor zorgt, dan volgt de rest 
vanzelf. Binnen zaaien is essentieel voor alles 
wat warmte nodig heeft, zoals vorstgevoelige 
vaste planten en planten met een lang groeisei-
zoen, zoals vorstgevoelige groenten en eenjarige 
perkplanten. Deze laatste geef je een vroege 
start door binnen te zaaien wanneer het buiten 
nog te koud is.

Zaaien ‘onder glas’ betekent zaaien in een kas, 
serre of op een vensterbank. Met andere 
woorden: overal waar het warmer is dan buiten. 
De planten moeten worden beschermd tegen 
vorst en op een lichte plek staan om te voorko-
men dat ze lang en iel worden. De meeste 
hebben alleen wat warmte nodig en kunnen 
worden verspeend naar bakken of modules met 
potgrond zodra ze groot genoeg zijn, totdat het 

in mei of juni tijd is om ze uit te planten. Alles 
wat je nodig hebt, zijn potten of zaaibakken, 
en een zak turfvrije zaaigrond. Als je verknocht 
raakt aan het zaaien van exotische  planten of 
vroeg zaaien, dan is het handig om een kleine 
verwarmde kweekbak te hebben. Maar dat is 
een extraatje voor fanatiekelingen. Er is niets 
frustrerender dan zaadjes die niet ontkiemen of 
zaailingen die kapseizen. Maar door zo goed 
mogelijk te zaaien, geef je het zaad de beste 
kans. Binnen zaaien verbetert de ontkieming 
dankzij de extra warmte en bescherming tegen 
ongedierte. Zelfs zaad waarvan je aanneemt dat 
het rechtstreeks de grond in kan, zoals koriander 
en winterharde eenjarigen, kun je binnen 
opkweken en later uitplanten. Dat is zeker nuttig 
als je zware grond hebt of als het koud is. 

Zaaien geeft erg veel voldoening. Je hebt er 
niet veel ruimte of speciale voorzieningen voor 
nodig, en het kan je een fortuin besparen. 
Proberen dus!

1 Gebruik de juiste potgrond
Zaaigrond moet goed draineren en heeft 

geen extra voedingsstoffen nodig. Integendeel, 
rijke potgrond kan jonge planten in hun groei 
belemmeren. In plaats van speciale zaaigrond 
te kopen, kun je standaard universele potgrond 
gebruiken en daaraan 50% scherpzand, grit, 
vermiculiet of perliet toevoegen om de 
luchtcirculatie rond de zaden en zaailingen te 
verbeteren. Helaas verschillen potgrondsoor-
ten nogal in kwaliteit, dus onderzoek welke het 
meest geschikt is. 

2 Geef zorgvuldig water 
Maak de potgrond voor het zaaien goed 

nat en geef daarna ‘s winters gedurende drie 
of vier dagen geen water meer (zaad in een 
elektrische kweekbak of boven een radiator 
heeft vaker water nodig). Geef alleen water als 
je ziet dat de potgrond langs de randen 
uitdroogt, totdat de planten goed groeien. Dit 
helpt om omvalziekte te voor komen. Als je 
zaailingen toch bezwijken, probeer dan 
dunner te zaaien zodat er lucht tussen de 
steeltjes kan circuleren.

3 Zaai op de juiste diepte
Zaai niet te diep, want zaad wortelt 

makkelijker de grond in dan dat het door de 
grond heen naar boven uitloopt. Bedek de 
zaden met genoeg potgrond of vermiculiet om 
het aan het gezicht te onttrekken. Duw grotere 
zaden in potten tot net onder de potgrond. 
Dek zaad af met een laag grond die hoogstens 
twee keer zo dik is als de zaden groot zijn. 
Zaad van bijvoorbeeld leeuwenbek, primula 
en selderij heeft licht nodig om te ontkiemen 
en moet op het oppervlak worden gezaaid. 

ZAAITIPS 

Met de juiste potgrond en 
een zorgvuldig waterregime 

bezorg je zaad een 
vliegende start.
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Zaailingen die onder warme 
omstandigheden zijn gezaaid, 

moet geleidelijk acclimatiseren 
aan lagere temperaturen. 

Zaaiplekken 
Een juiste standplaats gee�t zaad een gezonde start. 

potten ‘s avonds van de vensterbank te halen. 

Een koude bak gebruiken
Tussen binnen zaaien en rechtstreeks in de grond 
buiten zaaien, ligt een periode die je het beste 
‘koud maar beschut’ kunt noemen. Hieronder 
vallen koude bakken, muurkassen, serres en 
carports met een transparant dak – allemaal 
goede plekken om ingezaaide potten en bakken 
neer te zetten die geen warmte nodig hebben, 
maar wel profi teren van de beschutting totdat de 
planten groot genoeg zijn om buiten te zetten. 

Geschikte kandidaten zijn onder andere 
tweejarige planten, vroege winterharde groenten 
en winterharde eenjarigen, en lathyrus, die je dan 
allemaal later moet verspenen. Hoe beter je ze in 
de gaten houdt en hoe beter je de omstandig-
heden onder controle hebt, hoe groter de kans 
op succes.

Zaden variëren enorm in grootte, van 
orchideeënzaad dat zo fi jn is als stof tot 
reusachtige en bijna onverwoestbare 
kokos noten. Het heeft te maken met hoe 
lang zaden in de vrije natuur moeten 
overleven voordat ze geschikte groeiomstan-
digheden vinden. Orchideeënzaadjes vallen 
rechtstreeks op altijd vochtige bladaarde en 
kunnen meteen ontkiemen, terwijl kokos-
noten zijn uitgerust voor een lange zeereis 
voordat ze op een tropisch strand onder het 
zand worden begraven. De vuistregel is om 
zaad te bedekken met een laag grond die 
ongeveer even hoog is als de zaden zelf. 

oppervlak

ware grootte

1 cm

2 cm

3 cm

4 cm

A

B
C

D

E

A
Oppervlak 
• begonia  
•  vingerhoeds-

kruid
• lobelia
• nicotiana
• polianthes
• primula

B 
< 0,5 cm
• 1-jarige 
klaproos
• akelei
• sla
• afrikaantjes
• paprika
• tomaat

C
0,5-1 cm diep
• snijbiet
• cosmea
• komkommer
• lupine 
• radijs
• lathyrus

D 
1-2 cm diep
• courgette
• sperzieboon
• goudsbloem
• pompoen
• zonnebloemen
• mais

E 
2-4 cm diep 
• rode biet
• tuinboon
•  Oost-Indische 

kers
• erwt
• rucola
• pronkboon

ZAAIDIEPTEN

Z aadjes die warmte nodig hebben, kun je 
zaaien in bakken of potten in een kas of op 
een warme vensterbank. Het ideale raam 

om zaailingen op te kweken, heeft een deel van 
de dag zon, maar geen direct zonlicht rond het 
middaguur. Vergeet niet dat zonlicht varieert met 
de seizoenen. ’s Winters komt de zon in het 
zuidoosten op en gaat in het zuidwesten onder, 
maar rond de lente-equinox (21 maart) komt de 
zon op in het oosten en gaat hij in het westen 
onder, dus dan krijgen je ramen langer zon. 

Kies voor zaaien in het voorjaar een raam op 
het oosten, waar de ochtendzon de lucht 
‘s morgens snel opwarmt en het ook bij somber 
weer licht genoeg is voor een gezonde 
ontkieming. Ramen op het westen zijn ook goed. 
Een raam op het zuiden lijkt misschien ideaal, 
maar het krachtige directe zonlicht tussen 
halverwege de ochtend en halverwege de middag 
is voor de meeste zaailingen te warm. 

Hoewel de temperatuur op vensterbanken 
overdag en in verwarmde kamers stijgt, is dat 
‘s nachts een ander verhaal. Ramen met enkel en 
zelfs met dubbel glas laten koude straling door 
wanneer de buitentemperatuur onder de 10 °C 
zakt. Het is dan de moeite waard om bakken en 
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TIP
Zaadjes die van warmte en 
vocht houden, gedijen goed 

onder een doorzichtige 
deksel van een kweekbak of 
in een pot onder een plastic 
zak. Veeg de binnenkant wel 
regelmatig af om overmati-
ge condensatie te verwijde-
ren. Als je zaad afdekt met 
polyethyleen, een stuk glas 

of een deksel van een 
kweekbak, wordt de warme, 
vochtige lucht vlak boven de 

potgrond vastgehouden 
voor een gelijkmatigere 

kiemtemperatuur. 
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Je hebt geen speciale uitrusting nodig om te zaaien. 
Afhankelijk van de grootte van de zaden kun je in 
bakken, modules of potten zaaien. Oude yoghurtpot-

jes, potjes van krantenpapier maken of, voor grotere 
zaden, kartonnen wc-rolletjes zijn ook geschikt. Je kunt 
ook zaaien in de bakjes waarin je bijvoorbeeld tomaten 
of champignons koopt. 

Klein zaad dat langzaam ontkiemt, kun je het beste in 
zaaibakken zaaien, zodat je de sterkste zaailingen kunt 

verspenen. Doe dat wanneer de zaailingen hun eerste 
twee echte blaadjes hebben (zie p. 100–101 voor 
instructies). Zaad van gemiddelde grootte, zoals rode 
biet, kun je het beste in modules zaaien, en grote zaden, 
zoals zonnebloemen, in potten met 8–10 cm doorsnee. 

Sommig zaad heeft voor het zaaien een speciale 
behandeling nodig, zoals scarificatie (krassen), weken of 
een koude periode. Controleer de voorschriften op de 
verpakking. Zie ook pagina 96, ‘Technieken’.

Bakken zijn het meest geschikt voor zeer kleine zaadjes die moeilijk te hanteren zijn. Zodra de zaailingen groot genoeg zijn om 
beet te pakken, kun ze naar hun eigen potjes verhuizen. Probeer het bijvoorbeeld met zaad van vingerhoedskruid, begonia en ui.

1 Vul een zaaibak tot 1 cm onder de rand met verse, turfvrije 
zaaigrond. Maak het oppervlak gelijkmatig door tegen de 

bak te tikken of even over de grond te vegen.

3 Pak snufjes zaad tussen duim en wijsvinger en strooi het 
gelijkmatig over het oppervlak van de potgrond, met 

ongeveer 1 cm tussenruimte. 

2 Open de verpakking en schud de zaadjes in je hand. 
Probeer niet rechtstreeks vanuit de verpakking te zaaien, 

want dan is het lastig om ze gelijkmatig te verdelen. 

4 Dek de zaadjes voorzichtig af met potgrond (voor 
sommige is vermiculiet beter) totdat je ze net niet meer 

ziet. Geef van onderaf water en houd de grond licht vochtig.

ZAAIEN IN BAKKEN

Waarin zaaien?
Kies bakken, modules of potten, a�hankelijk van de grootte van de zaden.

Zaaien met succes
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1 Vul de cellen van een modulaire kweekbak 
met potgrond en druk aan. De grond moet 

vochtig zijn, dus zet de bak eerst even in een 
andere bak met lauw water. 

3 Dek de zaden af met een 2 mm dikke laag 
gezeefde potgrond of vermiculiet. Als je er 

een deksel op legt, zullen ze sneller ontkiemen. 
Geef van onderaf water wanneer de potgrond 
droog wordt. Zet de bakken op een warme, lichte 
plek, zoals een zonnige kas of vensterbank.

2 Duw in elke cel een of meerdere zaden tot 
op de juiste diepte in de grond.

Zaai iets grotere zaden per twee of drie in een 
cel van een zaaitray, afhankelijk van het soort 

zaad. Als het zaad gemakkelijk ontkiemt, is één 
zaadje per cel genoeg. Controleer de instructies 

voor de zaaidiepte op de verpakking. Probeer 
het bijvoorbeeld met het zaad van rode bieten, 

cosmea en nicotiana.

IN MODULES ZAAIEN

Een deksel verhoogt de 
temperatuur en vochtigheid, 
waardoor het zaad sneller 
ontkiemt.

Zaaien met succes
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1 Vul potten met turfvrije zaaigrond 
dat een dag of twee op een warme 

plek heeft gestaan. Druk in het midden 
van een kleine pot één zaad 1 cm diep 
de grond in of zaai meerdere zaden 
langs de rand van een grotere pot.  

2 Zet de potten een paar uur in een 
bak met lauw water. De zaden 

moeten het vocht absorberen voordat 
ze kunnen ontkiemen. Label de potten 
en zet ze in bakken om ze gemakke-
lijker te kunnen verplaatsen. 

Grotere zaden, zoals zonnebloemen, courgettes en klokwinde, kun je in losse potten 
zaaien. Hergebruik plastic potjes of gebruik potjes van kokosvezel. Deze methode 
werkt goed met zaad van lathyrus, zonnebloemen en courgettes.

IN POTTEN ZAAIEN

Verwijder zwakke 
slazaailingen en laat per pot 
één sterke plant staan. 

Zaaien met succes
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Warmteminnende soorten hebben baat bij 
verwarming. Dit zijn bijvoorbeeld vorstgevoelige 
vaste planten, perkplanten, kasgroenten als 
tomaten, komkommers en paprika’s, en 
vorstgevoelige groenten als courgettes en 
suikermais. Verwarmde kweekbakken zijn 
handig voor het opkweken van varens uit 
sporen, en ook van blad- en knolselderij, die 
vaak doorschieten als ze in hun vroege 
ontwikkeling niet de juiste temperatuur hebben 
genoten. Maar de zaailingen van veel vorst-
bestendige planten worden in een kweekbak 
juist lang en iel, wat ze kwetsbaar maakt voor 
schimmelinfecties. Haal die na de ontkieming 
dus meteen uit de bak.

Tips
✓ Open de ventilatieopening in de deksel om 
lucht te laten circuleren en condensvorming 
te verminderen. 
✓ Veeg overmatige condensatie weg. 
✓ Keer potten en modules in de kweekbak af en 
toe, zodat zaailingen niet één kant op groeien. 
✓ Haal zaailingen eruit voor ze iel worden.  
✗ Stel de temperatuur niet te hoog in. 
✗ Geef bakken en potten in een kweekbak niet 
te veel water. Houd de potgrond net vochtig. 

Alle peulvruchten, inclusief lathyrus, doen het goed als hun wortels de 
diepte in kunnen. Bij de ontkieming ontwikkelt een zaadje eerst één lange 

wortel, die stopt met groeien zodra hij de lucht aan de onderkant van de pot 
bereikt. Daarna ontwikkelt de wortel meerdere zijscheuten, zodat zich snel 
een nieuw wortelstelsel vormt. Als je in een ondiepe pot zaait, zal de eerste 
wortel korter blijven en zich minder vertakken. Een langere wortel betekent 

meer zijwortels en een sneller groeiende, grotere plant. Gebruik diepe 
zaaimodules of bijvoorbeeld wc-rolletjes om de plant te helpen sterke, lange 
wortels te ontwikkelen en laat de zaden ontkiemen in een koude kas of bak. 

Bescherm ze tegen muizen en gebruik bij koud winterweer vliesdoek. 
Probeer zaad van tuinbonen en lathyrus. 

1 Duw één zaad in elke diepe 
zaaimodule. Controleer de 

instructies op de verpakking voor 
de juiste zaaidiepte. 

2 Geef water, label de bak en zet 
hem voor de ontkieming in een 

koude bak of kas. Geef weer water 
wanneer de potgrond droog wordt.

IN DIEPE ZAAIMODULES ZAAIEN

EEN KWEEKBAK GEBRUIKEN

Bonen ontwikkelen sterke 
wortelstelsels als je ze 
individueel in wc-rolletjes zaait.

Zaaien met succes
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Rechtstreeks 
zaaien

Het zaad van veel vorstbestendige bloemen en groenten kun 
je eind voorjaar rechtstreeks in de grond zaaien. 

W anneer het weer warmer wordt en de 
grond warm aanvoelt, kun je winter-
harde eenjarigen en groenten recht-

streeks zaaien. Dat is gemakkelijker als je niet de 
ruimte of middelen hebt om deze planten binnen 
te zaaien, want de meeste kun je direct op hun 
definitieve plek buiten zaaien. Tot de winterharde 
eenjarigen behoren waardevolle planten als de 
luchtige Ammi majus, de mooie zilver met paarse 
Cerinthe major ‘Purpurascens’, goudsbloemen 
zoals Calendula officinalis ‘Indian Prince’ en 
uiteraard pronkerwten (Lathyrus). Eenjarige 
planten als lathyrus kun je binnen zaaien om de 
bloei te vervroegen: als je in februari zaait, heb je 
in mei bloemen. Je kunt zo ook groenten als rode 
bieten, pluksla, kropsla en wortelen zaaien. 

Sommige winterharde eenjarigen geven er zelfs 
de voorkeur aan om direct op hun definitieve plek 
te worden gezaaid. Dit geldt voor de meeste 
klaprozen, en ook voor zonnebloemen en dille.

Zaai niet te vroeg
Als je zaait in koude, natte grond onder een grijze 
hemel in een periode met meer donkere dan lichte 
uren, dan blijft de dikke zaadhuid stevig zitten. Het 
zaadje zal wegrotten of worden opgegeten door 
vogels of muizen. Als je daarentegen eind maart of 
in april zaait, wanneer de dagen meer dan twaalf 
uur licht hebben en de grond ongeveer 15 °C en 
iets droger is, dan zou het zaad snel moeten 
ontkiemen. De beste manier om te weten of de 
omstandigheden goed zijn, is te letten op de 
zaailingen van zelfzaaiende planten en zelfs 
onkruid, zoals klein kruiskruid, ereprijs en 
vogelmuur. Wat de natuur kan, kun jij ook! Je 
kunt een voorsprong van een paar weken 
nemen door de zaaibedden af te dekken met 
vliesdoek, plastic tunnels of ander isolatie-
materiaal, zoals oud tapijt, karton of kranten. De 
grond wordt dan sneller warmer en droger. 

Bereid de grond voor
Fijnkorrelige grond is belangrijk wanneer je 
rechtstreeks zaait en zaailingen uitplant. De 
meeste zaden bevatten slechts een beperkte 
energievoorraad voor hun ontwikkeling. Zodra ze 
ontkiemen, moeten de zaailingen snel door het 
grondoppervlak heen breken en het licht 
bereiken, zodat de groene scheuten en blaadjes 
via fotosynthese meer energie kunnen leveren. 

Als de grond dikke kluiten bevat, moet de 
scheut een omweg zoeken. Wanneer hij 
ondergronds door zijn voedsel heen raakt, dan 
betekent dat het einde. De zaailing in wording 
verschrompelt en sterft. Als de zaadjes 
daarentegen in fijne, kruimelige aarde zijn 
gezaaid, dan schiet de scheut binnen een paar 
dagen na de ontkieming omhoog, op zoek naar 
het licht. De vuistregel is: hoe groter het zaad, 
hoe groter de energievoorraad en hoe grover de 
grond mag zijn.

Zaaien met succes
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Je kunt winterharde eenjarigen en mengsels van vaste planten ook breed-
werpig zaaien. Zaai winterharde eenjarigen tussen april en juni voor bloei van 
juli tot september. Vaste, bloeiende wilde planten dragen het eerste jaar een 
paar bloemen, in de lente en zomer van het tweede jaar bloeien ze volop.

BREEDWERPIG ZAAIEN

Maak de grond eerst onkruidvrij. 
Druk de grond aan, hark het fijn en 
geef royaal water. Meng de zaden 
voor het uitstrooien, zodat ze 
willekeurig neerkomen. Gebruik op 
grotere stukken grond een plank 
om op te staan, dan verstoor je de 
aangeharkte grond niet. Hark de 
zaadjes licht het oppervlak in en 
gebruik felgekleurde vogelver-
schrikkers of netten om ze 
tegen vogels te beschermen.

RECHTSTREEKS ZAAIEN 

1 Prepareer het bed voordat je 
begint met zaaien. Dit houdt in: 

verwijder onkruid, hark de grond 
fijn en verwijder kluiten en grotere 
stenen die opkomende zaailingen 
in de weg kunnen zitten. 

3 Zorg ervoor dat de grond 
waarin je zaait licht vochtig is. 

Hanteer een tussenruimte volgens 
de instructies op de verpakking. 
Schud wat zaadjes in je hand en 
zaai die per stuk of in snufjes. Zaai 
niet direct uit de verpakking.

2 Een strakke rij zaailingen is 
gemakkelijker te wieden, dus 

gebruik een plantkoord op spoel of 
span een touwtje tussen twee 
stokjes aan weerszijden van de rij 
om rechte zaaivoren te maken. 

4 Bedek het zaad in de zaaivoor 
met een dun laagje grond. 

Druk de grond aan en geef een 
beetje water met een gieter met 
sproeikop om te voorkomen dat de 
zaadjes van hun plek spoelen. 
Vergeet niet de rijen te labelen.

Deze methode is geschikt voor het in rijen zaaien van snijbloemen en 
winterharde groenten. Probeer het met het zaad van sla, wortelen, 

goudsbloem en juffertje-in-het-groen.

Zaaien met succes
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Als je op het juiste moment 
zaait, kun je de tuin vullen met 
allerlei soorten bloemen die je 
uit zaad hebt opgekweekt. 

Planning is belangrijk als je zaait. Sommige planten doen er 
langer over dan andere om te bloeien of vrucht te zetten. 
Op tijd zaaien helpt je dus om zolang mogelijk van mooie 

bloemen en lekkere groenten te genieten. 

Zaai
KALENDER 



Feb-maart

April

Feb-april

Jan-feb 

8-12°C

16-28°C 

10-18°C

18-21°C

6-12°C

10°C+

8-18°C

10°C+

Maart-april

Mei-juni

Maart-sept

April-juni 

O.a.:
• avondviolier 
• goudsbloem 
• juffertje-in-het-groen 
• klaprozen 
• korenbloemen 
• lathyrus
• Oost-Indische kers 
• zonnebloemen  

O.a.:
• aubergines
• courgettes
• komkommers
• mais
• paprika
• pompoenen
• sperzie-/pronkbonen
• tomaten 

O.a.:
• erwten
• lente-uitjes
• radijsjes
• rode biet
• rucola 
• slasoorten
• snijbiet
• tuinbonen

O.a.:
• akelei
• lupines
• nieskruid
• primula’s
• ridderspoor
• rudbeckia’s
• toorts

Zaai lathyrus in 
februari.

Zaai komkommers 
in april binnen.

Zaai binnen voor 
een vroege slaoogst.

Buiten zaait nieskruid 
zichzelf vaak uit.

Voor het beste resultaat 
Diverse groepen planten hebben voor de ontkieming specifi eke hoeveelheden licht en warmte nodig. 

Bied zaden de ideale omstandigheden en de eerste stap op weg naar succesvol zaaien is gezet.

WINTERHARDE EENJARIGEN

VORSTGEVOELIGE GROENTEN 

WINTERHARDE SLA/GROENTE 

WINTERHARDE VASTE PLANTEN 

Maanden om buiten te zaaien Maanden om binnen te zaaien Bodemtemperatuur voor ontkieming 

Zaaien met succes
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Maart

Juni

Jan-feb

Sept-maart

16-24°C 

12-18°C

18-24°C

4-10°C

nvt 

10-18°C

nvt

0-12°C

nvt 

April-juni 

nvt

Sept-maart

O.a.:
• afrikaantjes
• cosmea
• dagbloem
• leeuwenbek
• lobelia
• nemesia
• nicotiana
• petunia’s 

O.a.:
• damastbloem
• duizendschoon
• marriëtteklokjes
•  middelste 

teunisbloem
• polianthus
• steenraket
• vergeet-mij-nietje
• vingerhoedskruid

O.a.:
• begonia’s
• blauwe margriet
• dahlia’s
• fuchsia’s
• pelargoniums
• salvia’s
• siernetel
• zonnewende

O.a.:
• abutilon
• bonsaibomen
• brem
• dwergmispels
• eik
• esdoorn
• lijsterbes
• meidoorn

Maanden om buiten te zaaien Maanden om binnen te zaaien Bodemtemperatuur voor ontkieming 

Cosmea moeten binnen 
worden gezaaid.

Primula polyanthus-
zaad ontkiemt snel.

Pelargoniums moeten 
vroeg worden gezaaid.

Verzamel zelf 
esdoornzaden om te zaaien.

HALF-WINTERHARDE BLOEMEN 

TWEEJARIGE BLOEMEN 

VORSTGEVOELIGE VASTE PLANTEN 

BOMEN EN STRUIKEN 

Zaaien met succes
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Het hele jaar zaaien
Alles wat je moet weten over zaai- en oogstperioden voor de beste resultaten. 

Binnen zaaien Buiten zaaien Uitplanten Bloei

 SIERPLANTEN jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec
Afrikaantjes
Zaaien in bakken en bedekken met dunne laag 
vermiculiet. 

Akelei
Zaaien op oppervlak. Zaad heeft licht nodig om te 
ontkiemen. Bloeit het volgende jaar.

Ammi majus 
Liefst rechtstreeks zaaien, 1 mm diep

Angelica gigas
Zaaien op oppervlak, licht bedekken met vermiculiet. 
Bloeit het volgende jaar.

Begonia’s
Zaaien op oppervlak en niet bedekken. 
Gebruik deksel of polyethyleen.

Bergamotplant
Zaaien in bakken en licht bedekken met potgrond, 
of rechtstreeks op definitieve plek.

Bomen
Zaaien in een pot en bedekken met gezeefde 
potgrond en een laag grit. Buiten laten staan.

Briza maxima
Breedwerpig zaaien of dun zaaien in voren, 6 mm 
diep.

Campanula lactiflora
Zaaien op oppervlak en bedekken met zoveel grond 
als zaad hoog is.

Cerinthe major ‘Purpurascens’
Zaaien in potten of dun zaaien in voren, 5 mm diep.

Chrysanthemum carinatum
6 mm diep zaaien en uitdunnen tot 25 cm 
tussenruimte.

Cobaea scandens
Zaden weken en op hun kant in potten zaaien.

Cosmea
Zaaien op oppervlak in bakken en bedekken 
met 0,3 mm gezeefde potgrond. 

Dagbloem 
Zaden weken en 1 cm diep zaaien. Op plek met 20-25 
°C zetten.

Dahlia’s
Zaaien in bakken, bedekken met 0,5 mm gezeefde 
potgrond en afdekken met deksel.

Duizendblad 
Zaaien op oppervlak en bedekken met vermiculiet.

Gipskruid
Rechtstreeks zaaien in bakken of borders, 0,6 mm 
diep.

Goudsbloem 
1 cm diep zaaien en zaailingen uitdunnen 
tot 10-15 cm tussenruimte.

Zaaien met succes
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 SIERPLANTEN (VERVOLG) jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec
Ju�ertje-in-het-groen
Zaaien in een bak en licht bedekken met potgrond, 
of buiten in voren zaaien en licht bedekken.

Kanariekers
Zaaien in potten of buiten, 1,5 cm diep.

Kattensnor
Zaaien op oppervlak in modules en bedekken met 5 
mm gezeefde potgrond.

Kattenstaart 
Zaaien op oppervlak en bedekken met dunne laag 
perliet.

Klaprozen
Op goed voorbereide grond zaaien. Hoeft niet bedekt 
te worden.

Kruisdistels
Zaaien op oppervlak, licht bedekken met 
0,3 mm grit en afdekken met kweekbakdeksel. 

Korenbloemen
Zaaien in bakken en bedekken met potgrond.

Lathyrus
Individueel zaaien, 1 cm diep, in modules of diepe 
zaaimodules.

Laurentia
Zaaien op oppervlak in bakken, onbedekt. Zet in 
verwarmde kweekbak of op een warme plek.

Lavendel
Zaaien op oppervlak en bedekken met 1 cm grit, of 
buiten, 3 mm diep.

Leeuwenbek 
Zaaien in een bak, onbedekt. Afdekken met deksel of 
in een kas zetten.

Limnanthes douglasii
Zaaien in bakken en licht bedekken, of buiten zaaien in 
voren, 3 mm diep.

Lunaria annua 
Rechtstreeks zaaien, 6 mm diep, voor bloemen in het 
volgende jaar.

Lupines
1 cm diep in bakken zaaien. Misschien is scarificatie 
en weken nodig.

Meisjesogen
Zaaien op oppervlak in bakken en bedekken met 
vermiculiet.

Mexicaanse zonnebloem
2,5 cm diep zaaien, individueel in potten (Ø 8 cm), of 
rechtstreeks in voorbereide, geharkte grond.

Nicotiana
Zaaien in modules, bedekken met vermiculiet en in 
verwarmde kweekbak of op vensterbank zetten.

Oost-Indische kers
Zaaien in potten of rechtstreeks op definitieve plek, 
2 cm diep.

Orlaya grandiflora
Zaaien in modules binnen of rechtstreeks buiten en 
zaad net bedekken.

Pelargoniums 
0,5 cm diep in bakken zaaien en bedekken met 
gezeefde potgrond. Zet op een warme plek.

Potentilla thurberi
Zaaien in een koude bak, zaad net bedekken met 
gezeefde potgrond. 

Primula vulgaris
Zaaien op oppervlak in bakken en bedekken met grit.

Binnen zaaien Buiten zaaien Uitplanten Bloei
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Binnen zaaien Buiten zaaien Uitplanten Bloei

 SIERPLANTEN (VERVOLG) jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec
Pulsatilla vulgaris
Zaaien in een koude bak, bedekken met gezeefde 
potgrond. Bloeit het volgende jaar.

Ridderspoor
Zaai in geharkte grond, 1,2 cm diep.

Rudbeckia
Zaai in bakken, 5 mm diep, en op 20-25 °C houden.

Salvia viridis 
Binnen in bakken zaaien, 0,3 mm diep, en bedekken, 
of rechtstreeks op definitieve plek in voren.

Scabiosa
Zaaien in een bak en licht bedekken met potgrond.

Spaanse vlag
Zaad weken en binnen zaaien, of rechtstreeks, 
1,5 cm diep.

Steenraket
In goed geharkte grond buiten zaaien, zaad net 
bedekken met aarde. Bloeit het volgende jaar.

Sterrekruid
Zaaien op oppervlak onder glas en bedekken met 
grit.

Stipa tenuissima 
Zaaien op oppervlak in bakken en bedekken met grit.

Stokrozen
Zaaien in bakken en licht bedekken met potgrond. 
Buiten zaaien in voren met 1,5 cm tussen zaden.

Suzanne-met-de-mooie-ogen 
Zaaien in bakken en bedekken met vermiculiet.

Verbena bonariensis
Binnen in bakken zaaien en bedekken met potgrond. 
In verwarmde kweekbak of rechtstreeks.

Vetplanten
Zaaien in afgedekte bak of verwarmde kweekbak bij 
20 °C.

Vingerhoedskruid
Dun zaaien in bakken zonder zaad te bedekken. 
Overwinteren in koude bakken.

Vlijtig liesje
Zaaien op oppervlak, onbedekt, en afdekken 
met kweekbakdeksel.

Wonderboom 
Zaad weken en 6 mm diep zaaien in individuele 
potten. In verwarmde kweekbak zetten.

Zinnia’s
Zaaien in individuele modules, 6 mm diep, om te 
voorkomen dat je de wortels verstoort.

Zonnebloemen
Zaaien in individuele potten, net zo diep als de zaden 
hoog zijn.

Zonnehoed 
Zaaien in bakken en licht bedekken, 
of rechtstreeks, 6 mm diep. 

Zaaien met succes
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Binnen zaaien Buiten zaaien Uitplanten Oogsten

GROENTEN jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec
Artisjok
Zaai 1,5 cm  Afstand 60 cm uit elkaar 

90 cm tussen rijen

Aubergines
Zaai 2,5 cm  Afstand 40-45 cm uit elkaar

 40-45 cm tussen rijen

Bladsla
Zaai 1 cm  Afstand 15 cm uit elkaar 

15 cm tussen rijen

Bloemkool
Zaai 2 cm  Afstand 45 cm uit elkaar 

60 cm tussen rijen

Boerenkool
Zaai 1 cm  Afstand 45 cm uit elkaar 

45 cm tussen rijen

Broccoli
Zaai 2 cm  Afstand 30 cm uit elkaar 

45 cm tussen rijen

Courgettes
Zaai 2,5 cm  Afstand 90 cm uit elkaar 

90 cm tussen rijen

Doperwten
Zaai 3 cm  Afstand 10 cm uit elkaar 

30 cm tussen rijen

Knolselderij
Zaai 1 cm  Afstand 30 cm uit elkaar 

45 cm tussen rijen

Komkommers 
Zaai 2,5 cm    Afstand 60 cm uit elkaar 

30 cm tussen rijen

Koolraap 
Zaai 1 cm    Afstand 15-23 cm uit elkaar 

30 cm tussen rijen voor hoofdteelt

Koolrabi
Zaai 1 cm  Afstand 25 cm uit elkaar 

30 cm tussen rijen

Lente-uitjes
Zaai 1 cm  Afstand 2,5-5 cm uit elkaar 

10 cm tussen rijen

Paksoi
Zaai 1 cm  Afstand 20 cm uit elkaar

 30 cm tussen rijen

Paprika
Zaai 0,5 cm  Afstand 45 cm uit elkaar 

60-75 cm tussen rijen

Pastinaak
Zaai 1,5 cm  Afstand 15 cm uit elkaar 

30 cm tussen rijen

Pompoenen
Zaai 2,5 cm  Afstand 90 cm uit elkaar 

90 cm tussen rijen

Prei
Zaai 1 cm  Afstand 15 cm uit elkaar 

30 cm tussen rijen

Pronkbonen
Zaai 5 cm  Afstand 20 cm uit elkaar 

60 cm tussen rijen

Radijs
Zaai 1 cm  Afstand 2,5 cm uit elkaar (winter 
23 cm uit elkaar)  15 cm tussen rijen

Rode bieten
Zaai 1 cm  Afstand 10 cm uit elkaar 

30 cm tussen rijen

Zaaien met succes
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Binnen zaaien Buiten zaaien Uitplanten Oogsten

KRUIDEN jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec
Basilicum
Zaai 0,5 cm  Afstand 30 cm uit elkaar

 30 cm tussen rijen

Bieslook
Zaai 1 cm  Afstand 30 cm uit elkaar 

25 cm tussen rijen

Dille
Zaai 1 cm  Afstand 25 cm uit elkaar 

25 cm tussen rijen

Koriander
Zaai 1 cm  Afstand 25 cm uit elkaar 

30 cm tussen rijen

Peterselie
Zaai 1 cm  Afstand 15 cm uit elkaar 

30 cm tussen rijen

Salie
Zaai 1 cm  Afstand 15 cm uit elkaar 

30 cm tussen rijen

Zuring
Zaai 1 cm  Afstand 30 cm uit elkaar 

30 cm tussen rijen

GROENTEN (VERVOLG) jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec
Romanesco
Zaai 1 cm  Afstand 45 cm uit elkaar 

60 cm tussen rijen

Sla
Zaai 1 cm  Afstand 10-20 cm uit elkaar 

30 cm tussen rijen

Sluitkool
Zaai 2 cm  Afstand 25-45 cm uit elkaar 

30-60 cm tussen rijen

Snijbiet
Zaai 1,5 cm  Afstand 25-30 cm uit elkaar 

40 cm tussen rijen

Spaanse peper 
Zaai 0,5 cm  Afstand 35 cm uit elkaar 

30 cm tussen rijen

Sperziebonen
Zaai 5 cm  Afstand 15 cm uit elkaar 

45 cm tussen rijen

Spinazie
Zaai 2,5 cm  Afstand 7,5 cm uit elkaar 

30 cm tussen rijen

Suikermais
Zaai 2,5 cm  Afstand 45 cm uit elkaar 

45 cm tussen rijen

Tomaten
Zaai 1 cm  Afstand 40 cm uit elkaar 

40-60 cm tussen rijen

Tuinbonen
Zaai 5 cm  Afstand 20 cm uit elkaar 

20 cm tussen rijen

Uien
Zaai Met puntjes boven de grond Afstand

10-15 cm uit elkaar 30 cm tussen rijen

Venkel
Zaai 1,5 cm  Afstand 30 cm uit elkaar 

30 cm tussen rijen

Witlof
Zaai 1,5 cm  Afstand 30 cm uit elkaar 

30 cm tussen rijen

Wortelen
Zaai 1 cm  Afstand 5-8 cm uit elkaar 

30 cm tussen rijen

Zaaien met succes
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Je abonneert tot wederopzegging en voor ten minste de actieperiode van 3 nummers. Na afl oop van de actieperiode geldt de reguliere abonnementsprijs en is het abonnement per maand opzegbaar. 
Opzeggen is heel eenvoudig en kan via onze klantenservice. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud. Kijk voor de mest actuele aanbiedingen op www.gardenersworldmagazine.nl/abonneren.
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