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Cirkeltje rond 
Die eerste keer dat ik een zelfgekweekte aardbei at, warm van de 
zon, is mij altijd bijgebleven. Ik weet niet hoe oud ik was, maar 
wel dat ik niet veel hoger kon kijken dan de knieën van mijn trotse 
moeder. Het zal dus even geleden zijn, maar het maakt niet uit 
hoe oud je bent wanneer je voor het eerst ervaart hoe wezenlijk 
het is iets te eten wat je zelf met liefde kweekte. Dat het start met 
een stekje of zaadje, en eindigt met oogsten, zo warm van de zon 
je mond in. Dit gevoel zal je nooit meer verlaten en je krijgt acute 
moestuinkoorts, net als iedereen op de redactie van Gardeners’ 
World. Herkenbaar misschien? Bij ons vliegen de tuintips de 
redactie over, die je toch al makkelijk kan vinden door simpelweg 
het modderspoor ernaartoe over de uitgeverij te volgen. We 
hebben ons best gedaan zoveel mogelijk inspiratie en tips te 
stoppen in dit miniboekje. Dat is voor een enthousiaste redactie 
die jou het liefst bij de hand neemt en alles met je deelt over hoe, 
wat, wanneer en waarom te kweken, nog best lastig, maar we 
zijn heel tevreden over het resultaat. Je legt er een mooie basis 
mee, en gelukkig komen we als magazine iedere maand uit, en 
maakten we een heuse – en dikke!- moestuinspecial. We hebben 
nog meer plannen op dit gebied, maar die zijn nog geheim …
Volg ons vooral op onze site www.gardenersworldmagazine.nl
en via instagram  @gardenersworldnl en @anne_wieggers.

Dan blijf je altijd op de hoogte. Intussen hebben mijn dochter 
en ik onze zelf gestekte aardbeiplantjes net de grond in. Die eet al 
sinds ze kan kruipen uit de tuin. En zo is de cirkel weer rond. 

Veel liefs, en geniet van het 
komende moestuinseizoen!

awieggers@fnl.nl
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Het is niet makkelijk om te kiezen wat je 

wil planten. Spit door de keuze in zakjes 

zaad bij het tuincentrum en check het 

assortiment bij gespecialiseerde kweke

rijen. De keuze is reuze. Heb je eindelijk 

gekozen voor een fruitsoort, groente of 

kruid, dan moet je nog kiezen welke 

 variëteit je wilt. In een zaadcatalogus vind 

je bijvoorbeeld zo veertig verschillende 

soorten tomaten.  

Wat moet je kiezen? Het belangrijkste 

is dat je kijkt naar wat je wil planten en 

hoeveel ruimte je hebt. Kijk ook naar de 

hoeveelheid tijd die je wil besteden aan 

je moestuin en natuurlijk naar wat je 

graag eet. De variëteiten kun je kiezen 

op smaak en uiterlijk. 

De grootte van je tuin
Als je geen grote volkstuin of moestuin 

hebt, moet je goed bedenken wat je plant. 

Maisplanten of aardappelbedden vragen 

veel ruimte voor relatief weinig opbrengst. 

Kleine gewassen die niet zwaar worden en 

niet heel diep wortelen zijn ideaal. Er zijn 

genoeg gewassen die voor een grote en 

heerlijke oogst zorgen, zelfs in een kleine 

plantenbak.

Hoeveel tijd kost het?
Heb je een tijdrovende fulltime baan of een 

druk sociaal leven? Mijd planten die veel 

verzorging nodig hebben voordat je kunt 

oogsten. Mizuna, rucola en andere sla

soorten kun je al snel plukken. Radijsjes, 

lenteuitjes en spinazie duren een paar 

weken langer. Babygroenten als miniprei, 

paprika’s en wortels zijn ook erg geschikt 

voor drukke levens. Die zijn over het alge

meen te oogsten na zo’n twaalf weken.  

Nog sneller en makkelijker? Koop een 

plant, bijvoorbeeld peper, aubergine of 

aardbei, waar al vruchten aan hangen. Je 

mist de voldoening van zelf zaaien, maar je 

eet nog steeds uit eigen tuin. 

Zo begin je
Zodra je weet waar en hoe je je tuin wilt beplanten, is het tijd om 
te bedenken wat je gaat planten. Als je goed kiest, eet je binnen 
de kortste keren uit je eigen tuin.
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Plant wat je lekker vindt
Veel beginners planten in hun enthou

siasme een keur aan gewassen die ze uit

eindelijk niet eten omdat ze ze eigenlijk niet 

lekker vinden. Houd het simpel als je start, 

vooral als je maar weinig ruimte hebt. Het 

heeft weinig nut als je de waardevolle 

ruimte volzet met gewassen die op de 

composthoop belanden. Gebruik de ruimte 

voor een kritisch geselecteerde verzame

ling heerlijke gewassen die je graag eet.  

Smaak is een prioriteit
Eten uit je eigen tuin smaakt altijd beter 

dan voedsel uit de winkel, maar sommige 

 variëteiten smaken beter dan andere. 

Foodies geven vaak de voorkeur aan de 

oude rassen. Die werden nog verbouwd 

om hun smaak, bij de moderne rassen is 

het vaak belangrijker dat ze minder vatbaar 

zijn voor ziektes. 

Tomaten zijn het populairst bij de moes

tuinierder. En vergeleken met de waterige 

en smakeloze rode bollen uit de super

markt is dat ook niet gek. De rassen die je 

in je tuin kweekt, zorgen voor een ware 

smaak explosie. Ook bijvoorbeeld aard

appels, bonen, aardbeien en bietjes uit 

eigen tuin kunnen erg verrassen.   

Een seizoen zonder eind
Als het je gelukt is zaailingen op te laten 

groeien tot gezonde planten, kun je 

gespreid zaaien eens overwegen. Dan 

zaai je van hetzelfde gewas niet alles in 

een keer, zodat je het hele seizoen kunt 

oogsten, in plaats van in een keer een 

overschot te hebben. Deze techniek kun 

je bij veel gewassen toepassen, bijvoor

beeld bij bladsla, wortels, radijsjes, bietjes 

en verschillende kruiden. Zaai de volgende 

lading zaadjes wanneer de eerste lading 

ontkiemt en boven de grond verschijnt.

Wat zijn F1-hybriden?
Wanneer je op een doosje met zaadjes F1 

ziet staan achter de naam, betekent dit 

dat je een sterke variëteit in handen hebt 

die veel vruchten afgeeft en minder vat

baar is voor ziektes. Er is wel een nadeel: 

je kunt niets kweken van de zaadjes van 

de plantjes die van een F1variëteit 

komen. Je moet dus elk jaar een nieuw 

zakje kopen en de F1zaadjes zijn vaak 

ook duurder dan de andere variëteiten.
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Buiten zaaien
Sommige zaadsoorten kun je meteen buiten in de grond zaaien. Dat kan op 

twee manieren: door breedwerpig zaaien, waarbij je de zaden verspreid 
uitstrooit over de grond, of door in rijen zaaien. Bij deze laatste veelgebruikte 
manier maak je ondiepe gleuven (voren) in de grond. Je gebruikt de ruimte 

dan optimaal en je kunt dan makkelijk bij de planten komen voor onderhoud, 
wieden en oogsten. De rijen kunnen lang zijn of kort, afhankelijk van hoeveel 

ruimte je hebt en hoeveel je wilt oogsten.

1 Hark de grond goed aan om 

brokken en gaten weg te halen. 

Zorg voor een vlak, korrelig oppervlak.

3Zaai het zaad op de potgrond. Houd 

de tussenruimte aan van de 

instructies op de verpakking.

2 Maak een brede geul, verspreid 

wat potgrond op de bodem en 

maak de geul dan smal met een stok.

4 Dek de zaden af met potgrond, druk 

het zachtjes aan met de achterkant 

van de hark en geef een beetje water.
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Binnen zaaien
Planten zoals tomaten, Spaanse pepers en aubergines hebben veel tijd nodig 
om groeien. Daarom kun je ze het best eerst vroeg in het jaar binnen zaaien. 

Zo krijgen ze een goede start, goed beschermd tegen de kou.

1   Vul een klein potje bijna helemaal 

met zaai- en stekgrond, maak de 

grond vlak met je vingers en druk het 

oppervlak dan aan met de onderkant 

van een potje van dezelfde grootte.

3Zet een label in de potjes zodat je 

weet wat je hebt gezaaid. Geef dan 

water met een gieter met broeskop. 

Doe het kalmpjes, zodat je de grond 

niet wegspoelt of de zaadjes verplaatst.

2  Leg een klein aantal zaadjes op de 

grond. De meeste zullen ontkiemen, 

dus zaai niet te veel. Bedek de zaden 

vervolgens met een dun laagje grond 

of vermiculiet.

4 Zet de potjes in een kweekbak 

voor op de vensterbank, of dek ze 

af met doorgeknipte plastic flessen of 

huishoudfolie. Haal de bedekking weg 

zodra de kiempjes verschijnen.
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Zaaien en planten
Voor een vroege oogst zaai je halverwege 

de lente binnen voor. Vul hiervoor potten 

of zaaibakken met potgrond. Voor latere 

oogsten zaai je aan het einde van de lente 

rechtstreeks in de vollegrond.

Wanneer de zaailingen tevoorschijn 

komen, zet je de sterkere exemplaren in 

grotere bakken en gooi je de zwakkere 

exemplaren weg. Laat de sterke planten 

binnen doorgroeien tot het einde van de 

lente, na de laatste vorst. Plaats de planten 

buiten 90 centimeter uit elkaar en leg fl ink 

wat mulch op de grond om de plant heen 

om vocht in de grond te houden.

Heb je geen tijd of plek om binnen zaden te 

planten? In de meeste tuincentra kun je 

aan het einde van de lente kantenklare, 

aardig grote courgetteplanten kopen. 

Verzorgen
Genoeg vocht, daar draait het om. Wil je 

alles uit de planten halen, dan moet de 

grond continu net vochtig zijn. Geef 

daarom geregeld water en bedek de grond 

met een dikke laag mulch, zodat het water 

in de grond blijft.

Onder droge omstandigheden krijgen de 

meeste variëteiten mannelijke bloemen die 

geen vrucht dragen. Om de groei van vrou

welijke bloemen, de bloemen die vrucht 

dragen, te stimuleren, moet je regelmatig 

en ruim water geven. Bemest iedere twee 

weken met mest voor tomaten, daarmee 

bevorder je de groei en de ontwikkeling 

van bloemen.

Courgettes
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Oogsten
Snijd de courgettes af als ze nog klein zijn 

(ongeveer 10 centimeter is ideaal). Dat is 

lekkerder én beter dan dat je ze laat door

groeien tot de omvang van pompoenen: je 

stimuleert zo de vruchtgroei.

Bewaren
Courgettes smaken vers het lekkerst, maar 

je kunt ze eventueel korte tijd bewaren op 

een koele, droge plaats. Overschotten kun 

je verwerken in chutneys of inmaken.

Bereiden
Je kunt courgettes stomen, bakken of gril

len. Bolronde variëteiten zijn heel geschikt 

om te vullen en dan te bakken in de oven.  

Pas op voor ...
Bij vochtig weer heb je al snel last van rot

tende vruchten. Vaak verspreidt het rot

tingsproces zich vanuit de verwelkte 

bloem naar de courgette. Giet het water 

altijd direct op de grond rondom de stam. 

Houd de planten bij nat weer goed in de 

gaten en verwijder vochtige bloemen van 

het uiteinde van groeiende vruchten. Houd 

naaktslakken weg door verbrokkelde eier

schalen rondom de stam te leggen.

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

   2,5 cm diep             90 cm uit elkaar           90 cm tussen rijen      Gem. opbrengst: 4,5 kg per rij van 3 m 

zaaien

oogsten

OOGST REGELMATIG Hoe meer 
vruchten je plukt, hoe meer de 
plant er zal voortbrengen.
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Zaaien en planten
Je kunt paprika’s en pepers in de volle

grond kweken, maar ze doen het het best 

in potten. Ze hebben veel vocht nodig en 

hebben een hekel aan slechte drainage, 

dus gebruik potgrond waar je veel scherp 

zand aan hebt toegevoegd. 

Op een zonnige, beschutte plek groeien 

ze goed, maar ze doen het nog beter in 

een serre of kas, of op een vensterbank in 

de volle zon.

Zaai in de lente binnen voor. Plant de 

zaailingen over in individuele potten van 

7,5 centimeter zodra de eerste echte bla

deren verschijnen en de wortels stevig 

genoeg zijn. Zet ze op een later moment in 

een pot van 30 centimeter of plant er drie 

in een groeizak. Wacht met buiten plaatsen 

tot half mei, na de laatste nachtvorst. 

Verzorgen
Geef weinig maar vaak water. Geef zodra 

de eerste bloemen verschijnen, regelmatig 

vloeibare mest met een hoog kalium

gehalte, bijvoorbeeld tomatenmest. Wan

neer de planten ongeveer 20 centimeter 

hoog zijn, moet je de bovenste scheuten 

verwijderen, zodat ze voller worden. Zet 

stokken naast de planten en bind ze op 

met binddraad of strips om te voorkomen 

dat de stammen knakken onder het 

gewicht van de vruchten.

Bij een hittegolf moet je de planten met 

een plantenspuit besproeien om de rode 

spintmijt weg te houden.

Oogsten
Zowel paprika’s als pepers kun je vanaf het 

einde van de zomer oogsten. Je kunt 

paprika oogsten als deze nog groen is, of je 

wacht tot de vruchten een andere kleur 

krijgen en zoeter worden. Sommige gele 

variëteiten zijn eerst groen, andere zijn van 

meet af aan geel.

Wanneer je pepers oogst als ze nog 

groen zijn, hebben ze een mildere smaak. 

Wil je ze pittiger, dan laat je ze geel wor

den, voor extra hete pepers laat je ze 

Zaaien en planten

Verzorgen
Geef weinig maar vaak water. Geef zodra 

Paprika’s 
& pepers
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jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

   0,5 cm diep             45 cm uit elkaar           60-75 cm tussen rijen      Gem. opbrengst: 2-3 kg per rij van 3 m

zaaien

oogsten

 helder rood worden. Raak je gezicht en 

ogen niet aan bij het oogsten of bereiden.

Bewaren
Paprika’s kun je het best vers eten. Ze zijn 

een paar dagen te bewaren in de koelkast. 

Gedroogde pepertjes kun je bewaren in 

een luchtdichte pot op een koele, 

 donkere plaats.

Bereiden
Bereid een paprika door de zaadjes en de 

steel te verwijderen. Snijd hem in reepjes 

om hem rauw te verwerken in een salade, 

of om hem toe te voegen aan een rata

touille of roerbakgerecht.

Met pepers zorg je voor pit in je gerech

ten, bijvoorbeeld in roerbakgerechten, chili 

con carne of een Indiase curry. Door de 

zaadjes weg te laten maak je het gerecht 

minder heet. 

Pas op voor ...
Kijk uit voor neusrot en grauwe schimmel. 

Deze aandoeningen worden veroorzaakt 

door onregelmatig water geven, dus zorg 

dat je geregeld water geeft. De rode spint

mijt kan uit de buurt gehouden worden 

door regelmatig te sproeien. Door te 

sproeien met een zeepoplossing houd je 

witte vlieg weg.

Paprika’s 
& pepers

BUITEN PLAATSEN Zet de 
paprikaplanten eind mei buiten 
in hun defi nitieve potten.

VERSPENEN Zet de zaailingen 
in aparte potjes zodra hun echte 
bladeren tevoorschijn zijn gekomen.
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Zaaien en planten
Voordat je gaat zaaien, is het zaak om fl ink 

veel compost door de aarde te spitten. 

Hierdoor schiet de plant minder snel door 

wanneer het warm of droog is, vooral in 

lichte grondsoorten.

Maak een geul van 1 centimeter diep 

door een bamboestok door de grond te 

trekken. Zaai hier spaarzaam zaadjes in en 

bedek de zaadjes met een dun laagje 

aarde (ze ontkiemen beter wanneer ze 

licht krijgen) en giet er water over.

Houd 30 centimeter tussen de rijen aan. 

Zodra de zaailingen groot genoeg zijn 

om vast te pakken, dun je de rij uit tot de 

planten zo’n 10 à 20 centimeter uit elkaar 

staan. Verwerk de uitgetrokken zaailingen 

in een salade. Begiet de rij om de grond 

rondom de overgebleven planten weer 

te dichten.

Zaai van maart tot in september iedere 

14 dagen een nieuwe kleine hoeveelheid 

zaadjes. Je kunt dan constant oogsten.

Verzorgen
Laat de grond nooit uitdrogen, vooral niet bij 

warm weer, want dan schieten de planten 

door. Leg mulch op de grond rondom de sla 

om vocht in de grond te houden en om de 

planten te voeden. Planten die vroeg of juist 

laat in het jaar gezaaid zijn, zullen minder 

snel doorschieten.

Oogsten
Begin na zes weken met het oogsten van 

minisla met losse bladeren en na tien 

weken met het oogsten van 

de kropvarianten. 

Bij warm weer zul je zien dat de 

sappigheid van de bladeren afhankelijk is 

van het tijdstip waarop je oogst. De sla is 

‘s ochtends op zijn best: dan hebben de 

bladeren nog geen vocht verloren in de zon.

Bewaren
Eet sla zo snel mogelijk na het oogsten, 

want de bladeren worden al snel slap, 

vooral als het warm is. Eventueel kun je sla 

nog een paar dagen bewaren in de 

groentela van je koelkast. 

Bereiden
Haal de bladeren uit elkaar en was ze 

goed met koud water. Schud ze daarna 

goed droog, dat gaat het makkelijkst in 

een slacentrifuge.

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

   1 cm diep             10-20 cm uit elkaar           30 cm tussen rijen      Gem. opbrengst: 8-12 kroppen per rij van 3 m

zaaien

oogsten

zaaien

BESCHERMEN TEGEN 
SLAKKEN Strooi scherp materiaal 
zoals gruis rondom de planten om 
slakken en naaktslakken uit de buurt 
te houden.

UITDUNNEN Haal een deel van de 
zaailingen weg om de resterende 
planten ruimte te geven om te 
groeien.

Gebruik de sla als basis voor een salade of 

samen met vlees of kaas als beleg op je 

boterham. Houd je over? Maak eens een 

verfrissende slasoep.

Pas op voor ...
Slakken en naaktslakken kunnen 

aanzienlijke schade aan de kroppen 

veroorzaken. Er is kopertape verkrijgbaar 

die je om de planten heen kunt leggen om 

de slakken op afstand te houden. Of bedek 

de grond met gemalen schelpen of 

eierschalen. Rode en paarse bladeren 

schijnen minder gevoelig te zijn voor 

aanvallen van slakken.

Valse meeldauw is een schimmel die 

planten behoorlijk kan verzieken. Dit 

probleem treedt vooral op bij nat weer aan 

het einde van de zomer. Probeer de 

bladeren droog te houden wanneer je de 

sla water geeft en zorg voor genoeg 

tussenruimte tussen de gewassen zodat 

de lucht goed kan circuleren.

Biologische tip 
Kweek dille of kervel in de 
buurt van sla om bladluis 

weg te houden.
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Zaaien en planten
Er zijn allerlei soorten tomaten, zoals 

cherry tomaten, romatomaten en vleesto

maten. Ze hebben allemaal hun specifieke 

smaak, vorm en culinaire toepassing. Ze 

groeien als klimtomaten met een enkele 

stam, of als struiktomaten.

Jonge tomatenplanten zijn goed verkrijg

baar, maar als je minder gebruikelijke varië

teiten wilt proberen, kun je ze beter uit 

zaad kweken. 

Begin eind januari met zaaien. Zaai de 

zaadjes in potjes van 7,5 centimeter met 

vochtige potgrond. Doe bovenop het zaad 

een dun laagje fijne vermiculiet. Geef 

water en bedek met plastic folie. Zet de 

potjes op een warme en goed verlichte 

 vensterbank of in een kweekbak. 

Verwijder de folie of haal de potjes uit de 

kweekbak zodra de zaadjes zijn ontkiemd. 

Houd de grond vochtig. Plant de plantjes 

als ze zo’n 23 centimeter hoog zijn in pot

jes van 5 centimeter, gevuld met univer

sele potgrond. Zet die potjes op de ven

sterbank. Blijf ompotten wanneer dit nodig 

is en ondersteun de stammen van de plan

ten met een stok met zachte draad.

Na de laatste vorst in mei kunnen de 

planten naar buiten. Kies een zonnige, 

beschutte locatie. Zet ze in een border met 

vruchtbare grond. Je kunt de planten ook in 

potten van 30 centimeter zetten, of twee 

of drie planten in een groeizak planten.

Verzorgen
Geef de planten geregeld genoeg water. 

Door onregelmatig water geven, kunnen de 

vruchten splijten of harde donkere plekken 

vormen – dit heet neusrot en wordt veroor

zaakt door een gebrek aan calcium, dat in 

water zit. Geef wanneer er bloemen ver

schijnen de planten wekelijks vloeibare 

tomatenmeststof. Geleide klimtomaten 

moet je regelmatig dieven, dat wil zeggen, 

uitgelopen oksnelknoppen verwijderen. Zo 

voorkom je dat alle energie naar het maken 

van nieuwe stengels gaat. Ondersteun de 

hoofdstam door hem vast te maken aan 

een stok. Haal, als de eerste vruchten ver

schijnen, de bladeren eronder weg, zodat 

er veel licht en lucht bij kan komen. Top de 

plant zodra er vier trossen bloemen zijn.

Struiktomaten groeien flink in de breedte 

en je kunt dit ook gewoon laten gebeuren. 

Tomaten
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Tomaten Als vruchten verscholen raken onder de 

bladeren, is het verstandig om het loof wat 

uit te dunnen zodat er genoeg zonlicht bij 

de tomaten komt. Ondersteun zware tros

sen met omgekeerde bloempotten om te 

voorkomen dat stengels breken.

Oogsten
Laat de tomaten aan de plant zitten zodat 

ze natuurlijk kunnen rijpen. Snoei aan het 

einde van het seizoen de oude bladeren om 

meer licht bij de tomaten te laten komen 

en om grauwe schimmel (Botrytisrot) te 

voorkomen. Wordt het koud, pluk dan de 

trossen om ze binnen rijp te laten worden. 

Bewaren
Je kunt tomaten het beste vers van de 

plant eten, als ze nog warm zijn van de 

zon. Ze blijven een week goed op 

kamertemperatuur.

Bereiding
Tomaten zijn lekker in salades of op de 

boterham. Daarnaast zijn de meeste soor

ten ook geschikt voor warme gerechten. 

Dat geldt vooral voor trostomaten. Ver

werk een overschot aan tomaten in 

de pastasaus. 

Pas op voor ...
In kassen kun je last krijgen van de witte 

vlieg, terwijl tomaten buiten vatbaar zijn 

voor de aardappelziekte, vooral in warme, 

natte zomers. Zorg dat planten na regen 

goed op kunnen drogen en verwijder 

iedere plant die aangetast lijkt te zijn.

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

   1 cm diep             40 cm uit elkaar           40-60 cm tussen rijen      Gem. opbrengst: 2,75-5 kg per plant 

Binnen zaaien Buiten planten

oogsten
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DIEVEN Verwijder bij geleide 
klimtomaten okselknoppen, dit zijn 
nieuwe scheuten in de bladoksels.
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Broccoli
Broccoli is een voedzaam gewas 
dat er goed uitziet en lekker smaakt. 
Het is er in verschillende kleuren. Je 
kunt er heel goed een lege plek in je 
border mee opvullen.

Zo teel je het De planten houden er niet van 
verplaatst te worden, dus zaai in de lente 
direct in een goed voorbereide grond buiten. 
De zaden moeten 30 centimeter uit elkaar op 
een diepte van 2 centimeter gezaaid worden. 
Kies een warme, zonnige plek met vruchtbare 
grond die vocht goed vasthoudt. Geef de 
planten goed water en laat ze niet uitdrogen. 
Oogst de broccoli geregeld aan het einde van 
de winter zodra zich knoppen vormen. 

Problemen
Groeit traag en moet afgedekt worden om 
rupsen weg te houden.

Interessante variëteiten
‘Early Purple Sprouting’ – een overvloed 
aan heerlijke paarse knoppen.
‘Waltham’ – biologische zaden, uit de 
bladoksels ontstaan veel zijscheuten die een 
regelmatige oogst opleveren.

Boerenkool
Een winter/nawinter-groente, een 
favoriet voor in onze stamppot, 
maar ook jong te oogsten als 
bladsla. Mooie planten die niet 
misstaan in de border.

Zo teel je het Zaai van maart tot augustus in 
de volle grond wanneer je de boerenkool als 
bladsla wilt eten. Je hoeft niet uit te dunnen, 
gewoon plukken en opeten. Of je zaait van 
maart tot juni voor volgroeide planten. Dan 
moet je uitdunnen tot tussenruimtes van 
45 centimeter. Arme grond, lichte schaduw 
en onbeschutte locaties zijn geen probleem, 
maar voorkom drassigheid. De beste smaak 
krijg je na een vorst.
  
Problemen
Houd ongedierte weg met vliesdoek.

Interessante variëteiten
‘Dwarf Blue Curled Vates’ – diepgroen met 
in de herfst een blauwgroene glans, is eet
baar maar ook mooi.
‘Nero di Toscana’ – donker tot blauwgroen 
geribde bladeren, goede vorstbestendigheid.
‘Red Russian’ – erg smakelijk, rood/groene 
eikenbladachtige bladeren.
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Spinazie
Doe kleine blaadjes in de salade 
en roerbak grotere bladeren in een 
pan. Moderne variëteiten zullen 
in warme zomers minder snel 
doorschieten. 

Zo teel je het De grond moet rijk en vrucht
baar zijn en vocht goed vasthouden. Zaai in 
de lente na de laatste vorst in de volle grond, 
met 10 centimeter tussen de rijen en dun uit 
tot een tussenruimte van 5 centimeter. Zaai 
tot aan de zomer iedere drie weken. Oogst 
vaak een beetje van de plant en laat hem tel
kens weer aangroeien. 

Problemen
Bescherm de gewassen tegen de volle zon. 
Geef vaak water om doorschieten te voor
komen.

Interessante variëteiten
‘Lazio’ – dikke, sappige bladeren, resistent 
tegen meeldauw.
‘Mikado’ – grote donkergroene bladeren, 
kan jong of volwassen gegeten worden.
‘Tarpy’ – met gladde, ovale bladeren, resis
tent tegen meeldauw.

Komkommers
De smaak van zelfgeteelde 
komkommers is veel intenser dan 
die van hun neven in de supermarkt. 
Struikkomkommers zijn gemakkelijk 
buiten te telen. 

Zo teel je ze Zaai in de lente binnen voor, zet 
de planten in mei na de laatste vorst in de 
vollegrond. Je kunt de komkommers ook telen 
in potten of in een groeizak onder glas. Geef 
goed water. Zodra er vruchten vormen moet 
je de planten wekelijks moestuinmest geven. 
Leid de planten langs stokken of andere 
ondersteuning. Oogst als de vruchten nog 
jong zijn.
  
Problemen
Kijk uit voor spintmijt en witte vlieg. 
Bescherm de planten tegen naaktslakken.

Interessante variëteiten
‘Burpless Tasty Green’ – ruime oogst, 
goede kwaliteit.
‘Marketmore’ – doet het goed in potten en 
is resistent tegen meeldauw.
‘Sensation’ – Oogst midden tot laat, met 
knapperig, fris vruchtvlees. 
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Planten
Plant aardbeienstekjes met een kale wor

tel in de lente of laat in de zomer of de 

herfst. Een zonnige, beschutte plek is 

essentieel voor gezonde planten en vruch

ten vol smaak.

Schoffel voor het planten voldoende 

compost door de aarde en voeg daarbij 

een vloeibare meststof op basis van 

kalium sulfaat toe. Houd 3045 cm ruimte 

tussen de plantjes, graaf de wortels ondiep 

in en druk de aarde stevig aan. Geef de 

eerste paar weken royaal water.

Je kunt aardbeien ook telen in potten of 

hangmanden. Gebruik diepe potten van 

ten minste 15 cm breed en plant één 

stekje per pot. De aardbeiplant houdt van 

een goede drainage. Zorg dus voor losse 

potgrond met een dikke laag scherp zand 

op de bodem.

Een ingegraven groeizak houdt zes tot acht 

aardbeiplanten, zeker wanneer je twee 

groeizakken bovenop elkaar neerlegt en er 

boven elkaar gaten in snijdt, zodat de wor

tels de volle diepte kunnen bereiken.

Verzorgen
Ter bevordering van de bloei en vruchtvor

ming kun je tomatenvoeding toevoegen 

(volg de instructies op de verpakking) en 

moet je geregeld water geven. Zorg ervoor 

dat de vruchten daarbij niet nat worden 

om schimmel te voorkomen.

Leg wat stro onder de plant op het 

moment dat de vruchten beginnen te 

groeien. Dit helpt de aardbeien schoon te 

houden en slakken te weren.

Om het daaropvolgende jaar ook weer 

volop te kunnen plukken, knip je de plant

jes na de oogst tot 5 cm boven de grond af 

en geef je de plantjes een universele mest

stof.

Na drie tot vier jaar gaat de grootte en 

de kwaliteit van de vruchten achteruit, dan 

wordt het tijd voor nieuwe plantjes.

Oogst
Het rijpingsproces van aardbeien stopt 

direct na het plukken. Wacht daar dus mee 

tot de aardbeien volledig rood zijn. Pluk 

daarna met duim en wijsvinger het steeltje 

van de aardbei van de plant, zodat de 

vrucht zelf niet kneust.

Aardbeien
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Aardbeien Bewaren
Omdat aardbeien kwetsbare vruchten zijn, 

eet je ze het beste direct van de plant, nog 

warm van de zon. Je kunt het fruit onge

wassen een aantal dagen in de koelkast 

bewaren. Sommige soorten zijn geschikt 

om in te vriezen.

Bereiden
Vochtige aardbeien schimmelen snel, dus 

was alleen de aardbeien die je direct eet 

en laat ze uitlekken op keukenpapier. Heb 

je een overvloed aan aardbeien, maak er 

dan jams of smoothies van.

Pas op voor ...
Bescherm de aardbei tegen slakken en 

rupsen en bedek met een net tegen de 

vogels.

Geef de planten ‘s ochtends water zodat 

ze tijd krijgen om te drogen. 

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

gelijk met de bodem 40 cm uit elkaar 40-60 cm tussen rijen Gem. opbrengst: 450 g per plant

planten planten

oogsten
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Gratis nieuwe plantjes
Stekjes zijn kleine plantjes die gevormd worden aan het 
einde van lange uitlopers. Druk de plantjes in de aarde 
of in kleine potjes met potgrond. Wanneer de plantjes 
goed wortel geschoten hebben, kun je ze los knippen 

van de moederplant en ergens anders uitplanten.

BESCHERM FRUIT Gebruik stro 
of speciale aardbeienmatjes om de 
aardbeien van de grond te houden.
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Planten
De winter is de beste tijd om appel bomen 

met een kale wortel te planten. Deze zijn 

goedkoper dan bomen in een pot en zijn bij 

fruitkwekers verkrijgbaar in meer verschil

lende rassen. De bomen kunnen 

verschillende hoogtes bereiken, afhankelijk 

van de onderstam (zie kader hieronder).

Kies een plek in de volle zon voor de 

boom, met genoeg ruimte voor de ontwik

keling van de takken. Geen zorgen 

wanneer je een kleine tuin hebt – de 

bomen kunnen ook gesnoeid worden tot 

leibomen tegen een geschikte muur of 

schutting.

Bereid de bodem voor met een ruime 

hoeveelheid compost of mest. Graaf een 

ruim gat, hamer er een steunpaal in en 

bepaal de positie van de boom. Houd de 

boom vast terwijl je de ruimte rondom de 

wortels opvult met aarde. Zorg ervoor dat 

het entpunt – een bolling op de stam waar 

de boom op de onderstam geënt is – zich 

net boven bodemhoogte bevindt. Druk de 

aarde rondom de wortels aan om luchtga

ten te voorkomen en zet de stam vast aan 

de steunpaal. Bewater de plant jaarrond.

Verzorgen
Indien goed verzorgd, zal een appelboom 

decennialang blijven groeien en fruit 

produceren. Voeg eens per jaar, eind 

 winter, een gebalanceerde meststof zoals 

kippenmest aan de bodem rondom de 

stam van de boom toe. Help de bloesem 

en fruitvorming door het toevoegen van 

een meststof op basis van kalium sulfaat. 

Verdeel elke lente een hoeveelheid tuin

compost onder de boom om de bodem te 

voeden, vocht vast te houden en onkruid 

tegen te gaan.

Snoeien in de zomer helpt om blad

producerende takken om te vormen tot 

fruitproducerende takken. Snoei takken 

langer dan 20 cm terug tot takken met 

drie bladeren. Snoei aangroeiende takken 

terug tot takken met één blad. Pluk fruit 

af tot één stuk per 10 cm, verwijder daar

bij de beschadigde vruchten. Snoei in de 

winter overtollige takken of takken die de 

verkeerde richting opgroeien. Creëer 

daarbij een geraamte dat licht en lucht 

doorlaat naar het midden van de boom.

Appels
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Appels Oogsten
Sommige appels beginnen in augustus al 

te rijpen, maar de meeste appels zijn pluk

rijp in september en oktober.

Pluk de appels wanneer ze nog rijpen en 

voorkom daarmee dat ze van de boom val

len en beschadigen. Neem de appel in de 

hand en til hem een beetje op. Als de appel 

niet makkelijk loslaat, wacht dan een week 

en probeer opnieuw.

Bewaren
Laat geoogste appels zijn langer houdbaar 

dan vroege exemplaren. Bewaar alleen de 

onbeschadigde vruchten in plastic zakken 

(prik er een aantal gaten in) in de koelkast of 

op een koude plek. Appels zouden een aan

tal maanden houdbaar moeten zijn. 

Controleer regelmatig op rotte of bescha

digde exemplaren en verwijder deze.

Bereiden
Eet appels uit het vuistje of snijd ze in plak

ken en voeg ze toe aan een fruitsalade of 

serveer met kaas. Kookappels gebruik je in 

taarten, crumbles, stoof ze en pureer ze 

voor zelfgemaakte appelmoes.

Pas op voor ...
Wikkel in de herfst een lijmband om de 

boom om wintermotten te vangen. De 

 lijmband stopt ook eventuele mierenpaden 

– mieren leggen kolonies bladluizen aan 

om hun zoete nectar te oogsten.

Hang in mei feromoonvallen in de boom 

om fruitmotten te vangen. Wolluizen lijken 

op witte pluisjes aan takken. Wrijf ze eraf 

of snoei takken waarop ze veelvuldig 

 voorkomen. 

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

1,5-6 m hoog  1-4,5 m breed 1-9 m uit elkaar Gem. opbrengst: 6-55 kg per boom

planten planten

oogsten
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UITDUNNEN Geef de plantjes ruimte 
om te groeien door overtollige 
zaailingen te verwijderen.
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Planten
Hoewel ze nauw aan elkaar verwant zijn, 

hebben rode en witte bessen een andere 

groeiwijze dan zwarte bessen. Alle drie 

verdragen ze de meeste bodemsoorten, 

behalve zeer natte of slecht gedraineerde 

gronden. Ze gedijen het best bij een zonnig 

plekje, beschut tegen harde wind, maar 

rode en witte bessen kunnen ook tegen 

halfschaduw.

Planten met een kale wortel kunnen 

geplant worden tussen oktober en vroeg in 

maart in milde weerperiodes. Planten in de 

pot kunnen op elk moment geplant 

worden. Bereid de bodem voor door er 

potgrond of compost doorheen te spitten. 

Voeg een plantenvoeding toe aan het 

gegraven gat (volg daarbij de instructies 

op de verpakking). Plant een zwarte

bessenstruik diep, 6 cm dieper dan de 

aardemarkering (tot waar de plant hiervoor 

in de grond heeft gezeten zie je aan de 

afdruk van de aarde). Voor rode en 

wittebessenstruiken geldt dat de 

bovenkant van de kluit moet uitlijnen met 

het bodemoppervlak. Druk de aarde 

rondom de wortels aan en geef ruim water. 

Laat 1,5 m ruimte tussen verschillende 

struiken en 1,8 m tussen verschillende 

rijen.

Snoei na het planten de takken van de 

zwarte bessenstruik af tot op één knop 

boven de bodem om nieuwe groei te 

stimuleren. Wanneer je de struik in de 

zomer hebt geplant wacht je hiermee tot 

de winter.

Verzorgen
Voed de struiken in de lente met 

kippenmest en mulch de wortels met 5 cm 

tuinaarde om de bodem vochtig te houden 

en onkruid tegen te gaan. Terwijl de 

zwarte bessenstruik vrij hongerig is, kunnen 

de rode en witte bessenstruik te hard gaan 

groeien wanneer ze overvoed worden. 

Geef water in droge tijden, maar niet 

wanneer de struik vrucht draagt, de bessen 

kunnen dan knappen. De zwartebessen

struik geeft vrucht op jong hout. Verwijder 

in de eerste twee jaar alle zwakke 

scheuten. Verwijder na twee jaar elke 

winter een kwart van de twee jaar oude 

(grijze) takken en de nog oudere (zwarte) 

takken. Snoei ze tot aan de grond weg.

Bessen
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Rode en wittebessen struiken geven vrucht 

op oud hout. Snoei in de winter oude en 

zieke takken. Snoei tegen het einde van 

juni de nieuwe takken tot op twee knop

pen, om de plant compact te houden.

Oogst
Oogst de hele trossen in plaats van losse 

besjes. De bessen zijn oogstklaar als ze 

kleur hebben gekregen, maar nog wel 

stevig en glanzend zijn. Pluk op een droge 

dag, natte bessen gaan eerder 

schimmelen.

Bewaren
Bewaar ongewassen trosjes bessen ca. 

5 dagen in de koelkast. Bessen kun je 

prima invriezen.

Bereiden
Ris de bessen met behulp van een vork van 

boven naar beneden van de takjes.

Een handje bessen is mooi als garnering, 

hoewel ze wel een beetje suiker kunnen 

gebruiken om wat van zure smaak kwijt te 

raken. Verwerk ze in taarten, of maak 

sauzen of jams van de bessen.

Pas op voor ...
Drapeer netten over de struiken om 

pikkende vogels geen kans te geven. 

Galmijt zorgt er bij de zwarte bes voor dat 

de bladeren indrogen en loslaten. Voorkom 

galmijt met (biologische) insectenzeep.

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

gelijk aan/dieper dan wortelbasis   1,5 m uit elkaar   1,8 m tussen rijen   Gem. opbrengst: 4-5 kg p.struik

planten planten

oogsten
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STEUN Bind lange takken aan bamboe-
stokken vast zodat ze niet ombuigen.
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Planten
Milde dagen in de herfst en winter zijn 

ideaal voor het planten van frambozen. 

Kies een open, zonnig plekje. Zorg voor 

een vruchtbare bodem met een goede 

drainage.

Dompel de wortel goed in water voor 

het planten. Houd 45 cm afstand tussen de 

stammen aan en 1,8 m tussen rijen. Bedek 

de wortels met niet meer dan ca. 5 cm 

aarde. Houd eventuele uitschieters (witte 

knoppen) op bodemniveau. Druk de aarde 

rondom de takken goed aan en geef vol

doende water. De takken zijn meestal zo 

kort gesnoeid, dat ze direct klaar zijn om te 

planten. Zo niet, snoei de takken af tot 

1522 cm lang.

Je kunt ook meerdere struiken in een 

groep planten, bijvoorbeeld in een border 

of grote pot. Maak in het midden een 

steunpaal en bind daar de takken aan 

vast. Planten met een kale wortel moeten 

op een milde dag, van november tot 

maart, geplant worden. Planten uit een 

pot kunnen elke dag van het jaar geplant 

worden.

Het is een taaie plant, maar de bloesem 

en jonge vruchten zijn wel kwetsbaar voor 

vorst. Plant de bomen tegen een muur op 

het zuiden of westen of in een pot zodat je 

de plant in de winter kunt verplaatsen.

Verzorgen
Zomerframbozen geven vrucht op een jaar 

oude takken. Maak groeiende takken vast 

en snoei zwakke uitschieters weg. Zorg 

voor 15 cm afstand tussen nieuwe takken 

en snoei overige takken weg om dichtgroei 

te voorkomen. Knip alle takken die vrucht 

hebben gedragen af op bodemniveau.

De herfstframboos heeft takken die 

tegelijkertijd bloeien en vrucht geven. 

Knip alle takken in de winter af, zodat er 

het daaropvolgende jaar nieuwe takken 

op kunnen groeien. Omdat de nieuwe tak

ken korter zijn dan die van vorig jaar, 

ondersteunen ze elkaar en blijft de struik 

compact.

Voed de plant in de lente met een uni

versele meststof. Leg een mulchlaag rond 

de plant om de wortels vochtig te houden 

en onkruid te weren. Geef de plant in 

droge periodes goed water.

Frambozen



25

Frambozen Oogsten
Pluk voorzichtig, frambozen beschadigen 

snel. Met een licht tikje zou een rijpe 

framboos in de hand moeten vallen.

Bewaren
Frambozen eet je het beste op de dag van 

plukken, maar je kunt ze ongewassen 

(vocht trekt grijze schimmel aan) in één 

laag een paar dagen bewaren in de koel

kast. De meeste frambozen kun je gemak

kelijk invriezen –  verdeel ze over een 

platte schaal en vries ze in. Doe ze over in 

een doosje of diepvrieszak en ze blijven 

twee maanden houdbaar in de diepvries.

Bereiden
Eet frambozen vers, bevroren of in een 

coulis, jam of smoothie.

Pas op voor ...
Leg een net over de struiken zodat je 

de oogst niet kwijtraakt aan hongerige 

vogels.

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

5 cm diep 45 cm uit elkaar 1,8 m tussen rijen Gem. opbrengst: 9 kg per 3 m rij

planten planten

oogsten
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SNOEIEN Knip na de oogst van de 
zomerframboos de vruchtdragende 
takken af op bodemniveau.



26 Gardeners’ World

Kersen
Zoete kersen eet je direct van de 
boom, terwijl de latere zure kersen 
ideaal zijn om mee te koken. Beide 
soorten dragen prachtige bloesem. 

Zo teel je ze De zure kers bevrucht zichzelf, 
de zoete kers heeft soms een bevruchter 
nodig. Beide bomen staan vroeg in bloei en 
moeten beschermd worden tegen vorst, 
plant ze dus op een zonnige en beschutte 
plek. Voor de beste oogst leid je de boom 
tegen een zonnige muur.

Problemen
Leg een net over de boom om het fruit tegen 
vogels te beschermen.

Interessante variëteiten
‘Stella’ – zoete kers, flinke opbrengst aan 
grote, donkerrode vruchten.
‘Sunburst’ – Hoge opbrengst aan grote, 
zoete vruchten die rijp bijna zwart lijken.
‘Morel’ – zure kers, produceert veel donker
rode vruchten.

Blauwe bessen
Deze zoete bessen vol vitamines en 
antioxidanten zijn onweerstaanbaar 
in smoothies of in taart. 
 

Zo teel je ze Teel blauwe bessen op grond 
voor zuurminnende planten, in de halfscha
duw of volle zon. Bewater met regenwater – 
nooit kraanwater – en gebruik een zure mest
stof. Plant aan het einde van de winter voor 
een hoge opbrengst. Plant twee struiken 
zodat kruisbestuiving plaatsvindt. Oogst 
vanaf midden zomer.

Problemen
Zelden problemen.

Interessante variëteiten
‘Bluecrop’ – flinke trossen grote, stevige, 
zoete bessen.
‘Goldtraube’ – hoge opbrengst aan grote, 
aromatische vruchten.
‘Herbert’ – grote, donkerblauwe bessen 
boordevol smaak.



27

FRU
IT  |  O

v
erig

Rabarber
Met zijn lange, roze stengels en 
paraplu vormige bladeren neemt de 
rabarber veel plek in. Maar wat geeft 
dat als je van crumble houdt? 

Zo teel je ze Kies een beschutte plek in de 
zon of halfschaduw. Schep een grote hoe
veelheid potgrond door de aarde. Spreid bij 
het planten de wortels van de jonge plantjes 
goed uit elkaar en zorg dat het plantje net 
boven de grond uitkomt. Plant 90 cm uit 
elkaar. Voeg eind winter een mulchlaag toe. 
Ruim de dode blaadjes in de herfst op.

Problemen
Meestal vrij probleemloos.

Interessante variëteiten
‘Red champagne’ – lange, scharlakenrode 
stengels.
‘Holsteiner Blut’ – grote, lange stengels.
‘Mikoot’ – rijpt het vroegst, al vanaf februari.

Druiven
Druiven uit eigen tuin zijn goedkoper 
dan die uit de winkel. Wijnranken 
over een pergola of tegen een muur 
of schutting zijn bovendien een 
prachtig gezicht.

Zo teel je ze De makkelijkste manier om 
 druiven te telen is in cordonvorm – een enkele 
stam waaruit meerdere takken groeien. Maak 
nieuwe takken vast aan horizon tale bedrading 
en snoei ze na de oogst, eind winter terug tot 
de hoofdstam. In de lente groeien nieuwe tak
ken uit de knoesten. Plant in de zon in een 
bodem met goede drainage.

Problemen
Schimmelziektes.

Interessante variëteiten
‘Muskaat van Alexandrië’ – een 
groengouden zoete druif.
‘Phoenix’ – witte muskaatdruif. Zo te eten en 
voor het maken van wijn.
‘Regent’ – rode druif. Zo te eten en voor het 
maken van wijn.
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Zaaien en planten
Basilicum staat het liefst op een warme, 

beschutte plaats in vruchtbare grond met 

goede drainage. Om een goede plant te 

kweken waar je vanaf het begin van de 

lente tot halverwege de herfst plezier van 

hebt, kun je de plant het beste in een pot 

houden. 

Zaai de basilicum in potjes gevuld met 

vochtige potgrond op een warme, maar 

niet te zonnige vensterbank. Doe de 

zaailingen elk in een eigen pot wanneer de 

plantjes groot genoeg zijn om goed vast te 

kunnen pakken. Zet de plantjes vroeg in de 

zomer buiten, na de laatste kans op vorst. 

Haal ze de eerste twee weken ’s nachts 

weer binnen, zodat de basilicum goed 

kan acclimatiseren. 

Verzorgen
Buiten moet de basilicum beschermd wor

den tegen de wind en vorst. Bewater 

’s ochtends de grond rondom de plant en 

zorg dat er zo min mogelijk water op de 

blaadjes komt, dit zorgt ervoor dat schim

mels minder kans krijgen. 

De planten groeien snel als ze in een pot 

staan, verpot ze daarom meerdere keren 

tijdens het groeiseizoen.

Basilicum is een eenjarige plant, dus je 

moet hem elk jaar opnieuw kweken. Maar 

als je hem in de herfst naar binnen haalt, 

kun je er ook nog in de winter van oogsten.

Oogsten
Pluk regelmatig de blaadjes en toppen van 

de planten tijdens de zomer. Je kunt 

behoorlijk oogsten, zolang je minimaal drie 

stengels intact laat zodat de plant genoeg 

energie binnenkrijgt om weer te groeien. 

Was de blaadjes pas vlak voordat je ze ge

bruikt, anders worden ze slijmerig. 

Bewaren 
Bewaar blaadjes maximaal drie dagen in de 

koelkast of knip stengels van de plant en 

zet ze in een glas water. Je kunt basilicum 

ook invriezen. Pluk blaadjes van de plant, 

leg ze in een ijsblokjesvorm, giet er water 

over en vries ze in. De blaadjes blijven vijf 

maanden goed.

Bereiden
Je krijgt de beste smaak als je pas op het 

laatst verse basilicumblaadjes toevoegt 

Basilicum
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Basilicum aan het gerecht. Er wordt gezegd dat je de 

blaadjes beter kunt scheuren in plaats van 

fi jnhakken om het aroma zo goed mogelijk 

naar boven te laten komen. Gebruik de 

blaadjes in salade, soep en stoofgerechten 

of maak er pesto of een andere saus van, 

vooral in combinatie met tomaten heerlijk.

Pas op voor ...
Bescherm de planten tegen slakken. Daar

naast is basilicum vatbaar voor plagen van 

witte vlieg en mijt. Spuit de plant in met 

wat zeepsop en plant een teentje knofl ook 

ernaast om deze insecten te weren.  

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

0,5 cm diep 30 cm uit elkaar 30 cm tussen rijen Gem. opbrengst: pluk wat je nodig hebt

binnen zaaien buiten zetten

oogsten
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Zo laat je supermarktbasilicum groeien
De basilicum uit de super markt 
groeit in 22 dagen van zaadje naar 
plant die in de schappen staat. 
Door die snelle groei hebben de 
wortels niet genoeg tijd om zich te 
ontwikkelen. Hierdoor gaan de 
plantjes meestal dood als je ze in 
de tuin zet.

Wil je het toch proberen? Haal 
de plant voorzichtig uit het potje 

en haal met zorg de wortels uit 
elkaar. Plant de basilicum in een 
pot gevuld met potgrond. Houd de 
grond vochtig, maar niet te nat en 
zet de plant binnen op een warme, 
beschutte plek waar hij niet vol in 
de zon staat. Zodra je wortels door 
de gaten in de onderkant van de 
pot ziet komen, kun je de plant 
buiten afharden en planten.

GOEDE WORTELS  Basilicumplanten 
uit de supermarkt (links) hebben 
weinig wortels vergeleken met 
zelfgekweekte planten. 
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Planten
Munt is een winterharde vaste plant die je 

makkelijk kunt vermeerderen door te stek

ken. Opkweken vanuit zaad is dus eigenlijk 

de moeite niet waard. Munt houdt van 

vruchtbare grond met goede drainage in 

de halfschaduw.  

De meeste muntsoorten woekeren, dus 

het kan handig zijn om een bodemloze pot 

in te graven en de plant daar in te planten. 

Of zet de munt in een pot met potgrond.

Hou twee planten in de buurt van de 

keuken, een om van te plukken, de ander 

om ondertussen aan te laten groeien.  

Verzorgen
Pluk de plant regelmatig. Zo blijft hij 

nieuwe, smaakvolle blaadjes aanmaken. 

Snoei de munt na de bloei terug tot net 

boven de grond en geef de plant wat voe

ding om ervoor te zorgen dat hij nog een 

goede herfstoogst geeft. 

Vermeerder de planten in de herfst door ze 

te scheuren. Schep de plant uit de grond 

en hak hem met een spade in stukken. 

Gooi het oude middenstuk weg en herplant 

de jonge scheuten die aan de zijkant zaten. 

Dun muntplanten in potten uit door ze te 

scheuren en de gescheurde stukken te 

herplanten. Zet de potten in de winter op 

voeten, zodat het water er goed uit 

kan lopen.

Oogsten
Zoals bij de meeste kruiden, is munt het 

lekkerst wanneer de oliën in de plant het 

meest intens smaken. Je kunt beginnen 

met oogsten zodra je blaadjes boven de 

grond ziet komen in de lente en je kunt 

doorplukken tot de eerste vorstperiode. 

Door regelmatig de toppen te plukken, 

wordt de plant gestimuleerd om nieuwe 

scheuten aan de maken.

Bewaren 
Ingevroren munt is een goede optie voor 

de momenten dat er geen verse munt te 

krijgen is. Was voor het invriezen de 

blaadjes, schud ze droog en hak ze fi jn. 

Verdeel de munt over een ijsblokjesvorm 

(je hoeft geen water erbij te doen). Haal de 

bevroren blokjes uit de vorm en bewaar ze 

in diepvries zakjes. 

Munt
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Munt Bereiden
Voeg verse munt toe aan erwtjes en 

nieuwe aardappeltjes of combineer het 

met suiker en wittewijnazijn voor een klas

sieke saus bij lamsvlees. Gooi een handje 

blaadjes in kokend water en voeg wat sui

ker toe voor een heerlijke thee.

Pas op voor ...
Check munt regelmatig op roest. De sten

gels zwellen dan op en er komen oranje 

plekjes op de blaadjes. Graaf aangetaste 

planten uit en gooi ze in de afvalbak. Munt

roest blijft minimaal drie jaar in de grond 

zitten. Plant op die plek de komende jaren 

geen munt, bieslook en dragon.

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

Tot 1 meter hoog verspreidt zich onbeperkt Gem. opbrengst: pluk wat je nodig hebt

zaaien zaaien

oogsten
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Verse munt 
in de winter 

Neem stekjes van een 
volwassen plant en zet ze 

in een glas water. Na 
ongeveer twee weken 

hebben ze genoeg 
wortels om te planten.

SNOEIEN  Verjong de planten na de 
bloei door ze te snoeien.



32 Gardeners’ World

Oregano
Deze aromatische vaste plant wordt 
gebruikt in Italiaanse gerechten, 
vooral op pizza’s. Het kruid groeit 
prima in potten en de bloemen staan 
prachtig in de border.

Zo teel je hem Koop jonge plantjes of zaai in 
de lente binnen voor. Plant na de laatste vorst 
in goed gedraineerde, vruchtbare grond. De 
volle zon brengt de peperachtige smaak naar 
voren. Plant in een grindtuin of in potten. 
Bijen en vlinders zijn dol op de bloemen.

Interessante variëteiten
‘Oregano’ – donkergroene, licht behaarde 
blaadjes en mauvekleurige bloemen.  
H 45 cm
‘Gouden Oregano’ – goudkleurige en 
groene blaadjes. Ovale blaadjes en roze bloe
men. H 45 cm
‘Kent Beauty’ – een vorstvaste plant met 
smaakvolle, grijsgroene blaadjes en mooie 
roze bloemen. H 20 cm

Zo teel je hem Zaai buiten in de lente en dun 
dan uit naar één zaailing per 15 cm. Bieslook is 
een vaste plant die uiteindelijk groot in 
omvang kan worden – ideaal om in stukken op 
te delen en aan vrienden door te geven! Bies
look groeit goed in de volle zon of halfschaduw 
en in potten, maar hij moet goed bewaterd 
 blijven. Hoe vaker je de sprietjes afknipt, hoe 
meer stengels de plant produceert.

Interessante variëteiten
‘Bieslook’ – rozelila bloemen op groene 
sprietjes. H 30 cm
‘Knoflookbieslook’ – platte blaadjes met 
een milde knoflooksmaak. Witte bloemen.  
H 40 cm
‘Staro’ – paarse bloemen en mildsmakende 
blaadjes. H 20 cm

Bieslook
Als alternatief voor lente-uitjes, is 
bieslook lekker op broodjes en in 
salades. Laat een aantal sprieten 
bloeien voor de bijtjes. 
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Peterselie
Een populaire garnering in gekrulde 
(milder van smaak) en platte (sterkere 
smaak) vorm. Beide soorten zijn 
tweejarigen, maar worden meestal 
als eenjarige geplant.

Zo teel je hem Zaai in de vroege lente binnen 
voor en verplaats na de laatste vorst naar bui
ten in rijke, vochtvasthoudende grond in de 
halfschaduw. Plant vijf zaai lingen in een pot 
van 25 cm doorsnede en houd goed bewa
terd. Tevens een ideale plant voor op de ven
sterbank. De blaadjes kun je jaarrond plukken.

Interessante variëteiten
‘Peterselie’ – gekrulde, mildsmakende 
blaadjes. H 3040 cm
‘Italiaanse Peterselie’ – platte blaadjes 
met een intense smaak. H 3040 cm
‘Lisette’ – gekrulde, donkergroene blaadjes 
en weinig schietgevoelig. H 3040 cm
‘Prezzemolo Gigante d’Italia’ – donkere, 
platte blaadjes. Zeer vorstbestendig.  
H 3040 cm

Koriander
Gebruik de blaadjes in salades. 
De zaadjes hebben een zurige 
sinaasappelsmaak – rooster ze om 
Oosterse gerechten op smaak te 
brengen.

Zo teel je hem Geef deze eenjarige plant een 
goed drainerende, vruchtbare bodem op een 
zonnig plekje. Om steeds genoeg verse blaad
jes te hebben, zaai je elke vier weken tussen 
maart en september. Dun de zaailingen uit tot 
één per 30 cm als je wilt dat de plant gaat 
bloeien en zaadjes gaat produceren (laat ze 
aan de plant zitten zodat ze kunnen rijpen).

Interessante variëteiten
‘Koriander’ – fijne, pittige blaadjes. H 60 cm
‘Calypso’ – vaak te plukken door de snelle 
bladontwikkeling. Doet het goed in potten.  
H 60 cm
‘Confetti’ – fijne blaadjes, snelle bladontwik
keling, doet het goed in potten. H 60 cm
‘Citroenkoriander’ – compact, subtiele  
 citroensmaak. H 40 cm
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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

Zaaikalender
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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.
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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
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