Elementen die zorgen voor groei van planten en bomen:
Zonlicht

Planten hebben zonlicht nodig om te groeien.
Ze gebruiken het licht om voedsel mee te maken, zo worden ze sterk en
gezond en krijgen ze mooi groen blad. Bij te weinig licht worden planten slap
en blijven de blaadjes klein en bleek.
De meeste planten hebben het liefste flink veel zonlicht,
dus zet ze op een goede zonnige plek.

Lucht

Iedereen heeft lucht nodig om te leven, ook planten.
Wat je misschien nog niet wist, is dat planten ook lucht bij de wortels nodig
hebben. Wij ademen door onze mond en neus. Planten ademen met alles,
met hun bladeren, stengels en wortels.
Wanneer de grond aangestampt is, kan er geen lucht bij de wortels, en
kunnen de wortels niet goed groeien. Zorg dat de grond luchtig blijft en loop
niet over de paden, en niet over de grond.

Dat planten water nodig hebben om te groeien, weten jullie vast.

Water

.

Planten halen het water dat ze nodig hebben met hun wortels uit de grond.
Met het water krijgen de planten hun voeding binnen. Groentes die weinig
water krijgen, smaken minder lekker. Droge grond, moet dus genoeg water
gegeven worden.
TE VEEL water is niet goed, want dan kan er geen lucht bij de wortels komen
en het zaadje/plantje kan gaan rotten. Het water moet dus weg kunnen
stromen.

Aarde

Planten staan in de aarde. Ze halen voedingsstoffen uit de grond. Er moet
dus voldoende voedingsstoffen in de grond zitten. Vaak hebben planten wat
meer nodig. Hiervoor gebruiken we compost.
Compost ziet er gewoon uit als aarde, maar is gemaakt van plantenafval.
Kleine beestjes eten de resten van planten, zoals blaadjes en schillen. Die
beestjes eten het op en poepen het weer uit. En hier zitten heel veel
voedingsstoffen in.
Wanneer het regent, of na het gieten, lossen deze voedingsstoffen op in het
water en zakken samen de bodem in. De planten zuigen met hun wortels
deze voedingsstoffen op uit de grond.

7 handige tips voor groene vingers
Heb je al groene vingers? Met deze tips gaat dat vast lukken!
Tip 1:

Zet bij het zaadje een klein stokje in de grond zodat je weet waar het plantje
zal komen. Zo is het makkelijker om te zien wat onkruid is en wat het
groenteplantje is. Of zaai in duidelijke rijen.

Tip 2:

Hou het weerbericht in de gaten. Warm en droog weer in het weekend? Geef
vrijdag de planten een extra scheutje water.

Tip 3:

Bij warm weer is de vroege ochtend het beste tijdstip om water te geven. Zo
verdampt het water niet zo snel en kunnen de wortels van de plant voldoende
drinken.

Tip 4:

Geef de plantjes geen water op de bladeren, maar op de grond bij de steel.
Giet met een sproeikop, zo maak je de nog jonge plantjes niet stuk. Als
bladeren nat worden en de zon schijnt, zijn de waterdruppels net een
vergrootglas, waardoor de blaadjes kunnen verbranden.

Tip 5:

Kijk af en toe of de grond droog of vochtig voelt. Check b.v. op een
onbegroeide plek 10 cm diep in de grond of de grond plakkerig of droog is.
Droog: Snel water geven! Ook kan je aan de plantjes zien of ze genoeg te
drinken hebben door te kijken of de blaadjes niet slap/gekruld of bruin zijn.

Tip 6:

Loop niet over de grond heen, gebruik de paden. In grond waar overheen
gelopen wordt, kunnen de wortels van de planten niet groeien. De oogst
mislukt dan. Spreek elkaar daar ook vriendelijk op aan, als je het anderen ziet
doen. Niet iedereen heeft in de gaten waar ze lopen als ze lekker aan het werk
zijn.

Tip 7:

Verwijder af en toe het onkruid. (Kijk daarbij goed waar de nieuwe
groenteplantjes staan! Pas op dat je deze niet per ongeluk eruit haalt). Het
onkruid haalt veel voeding uit de grond, waardoor er minder overblijft voor de
moestuinplanten.

Tip 8:

Gebruik een flinke laag stro onder sommige groenten zodat de vruchten van
deze planten (aardbei/courgette, pompoen, komkommer) niet de aarde
raken. Dit zorgt ervoor dat ze minder snel rotten of schimmels krijgen.

Veel verschillende zaden
Bloemen van verschillende plantensoorten zien er anders uit en dat
geldt ook voor hun zaden. Zonnebloempitten zien er bijvoorbeeld heel
anders uit dan tuinbonen. En maïskorrels zien er ook weer heel anders
uit dan rijstkorrels. Toch zijn het allemaal zaden.
Er bestaan net zoveel soorten zaden als bloemen.
Wat is zaaien?
Zaaien is het door de mens in de grond brengen van zaad.
De belangrijkste informatie over het zaaien,
vind je op de verpakking van de zaadjes.
Denk hierbij aan het juiste zaaimoment en de behoefte aan zon.
Zaaien doe je direct in je bak en meteen op de goede plek. Daar
ontkiemen de zaadjes, komen de zaailingen op en groeien de
plantjes tot je ze oogst.
Wat is voorzaaien?
Vóórzaaien doe je binnen, in potjes. Die zet je op de vensterbank of in een kas. Daar geef je
de plantjes precies genoeg licht, voeding en warmte om goed op te groeien. Net zo lang tot
ze sterk en groot genoeg zijn om buiten in je bak te planten.
Zomergroentes, zoals tomaten, komkommers, courgettes en
pompoenen hebben veel warmte nodig. Om ze goed te laten
ontkiemen, doe je dat dus beter binnen, bijvoorbeeld op de
vensterbank. Ze hebben ook water nodig, maar niet te veel, want
anders gaan net ontkiemde zaadjes schimmelen.
Wat is ontkiemen?
Ontkiemen is het proces waarin een plantje uit een zaadje komt groeien, de kiemplant. Om
te ontkiemen heeft een zaadje warmte en vocht nodig. Is het te droog en te koud dan
gebeurt er niets. Daarom komen zaadjes in de winter niet op.
Hoe dit gaat, is goed te zien bij het ontkiemen van een boon:

Voorzaaien doe je alleen als het zin heeft en liefst zo laat mogelijk.
- eind maart de tomaatjes,
- begin mei de komkommers, courgettes en pompoen.
Bij het verplanten van de kleine plantjes verstoor en beschadig je
altijd de worteltjes, dat is niet te voorkomen, maar wanneer je dit
zo voorzichtig mogelijk doet, blijft de schade beperkt.
Basilicum kun je het hele jaar door zaaien op de vensterbank.

Wat is een kiemplant?
In zaden zit al een heel klein plantje. We noemen dat het
kiemplantje. Wanneer het zaadje op een goede plek terecht
komt, goed verzorgd wordt, kan het ontkiemen.
Het kiemplantje heeft nog niet meteen voedsel nodig.
In een zaadje zitten namelijk 1 of 2 zaadlobben. In die
zaadlobben zitten voedingsstoffen die het kiemplantje nodig
heeft om te gaan groeien. De zaadlobben worden ook wel
voedsellobben genoemd.
Het kiemplantje laat eerst een worteltje groeien, die water uit de
grond kan halen. Dan komt er een stengeltje bij. Die groeit zo
snel mogelijk boven de grond uit voor zuurstof en zonlicht
Wat is een zaailing?
Een zaailing is een uit zaad opgekweekte plant. Zodra het kiemplantje de eerste twee echte
bladeren heeft, noem je de kiemplant een zaailing.
Wat is verspenen?
Na het zaaien, wanneer de plantjes groot genoeg zijn, kun je ze verspenen.
Bij het verspenen verplant je de jonge plantjes die vaak dicht op elkaar staan. Je zet ze apart
in potjes of verder uit elkaar in de volle grond.
Verspenen is erg belangrijk voor je kiemplantjes; wanneer je plantjes te dicht op elkaar
staan, kunnen ze zich niet goed ontwikkelen. Verspeende planten hebben wel de ruimte om
flink te groeien en een goed wortelstelsel te vormen.
Een kiemplantje krijgt eerst altijd twee kiemblaadjes, vanuit het zaadje mee, daarna volgen
twee echte blaadjes. Je kunt gaan verspenen, wanneer de kiemplantjes hun eerste twee
echte blaadjes hebben gekregen.Het verspenen van de kiemplantjes moet je heel erg
voorzichtig doen. De zaailingen zijn nog heel kwetsbaar.
-

Zet alvast het nieuwe potje klaar.
Doe er aarde in en maak met een potlood een gaatje in de grond.
Probeer dan voorzichtig de wortels van het plantje los te krijgen, trek niet !
Pak het plantje vast bij de blaadjes, daar is het plantje nu nog het meest stevig.
Plaats de worteltjes van het kiemplantje voorzichtig in het gaatje.
Let er hierbij op dat de wortels netjes recht naar beneden gaan.
Zet het kiemplantje ook altijd wat dieper dan dat hij eerst stond.
Druk de aarde voorzichtig, maar goed aan.
Geef je kiemplantje water.
De aarde moet goed vochtig zijn, maar niet te nat !

Wanneer niet verspenen?
Niet iedere groente is geschikt om te verspenen. Er zijn enkele groenten die je beter direct
op hun definitieve plek kunt zaaien, zoals; wortel, radijs, biet en pastinaak.
Deze groenten vormen een penwortel die bij het
verplanten makkelijk kan beschadigen.
De kans is groot dat die na het verplanten nog
amper groeit of in een rare hoek komt te staan.
Met als gevolg rare worteltjes, geen mooie
radijsjes of alleen maar groen en geen dikke biet.
Je kunt er ook voor kiezen om deze groenten te zaaien in een biologisch afbreekbaar
opkweekpotje. Dan kun je het plantje met potje en al in de grond planten. Het potje lost dan
vanzelf op in de grond en zo kan de (pen)wortel zonder beschadiging verder groeien.

De jonge plantjes hebben 3 dingen nodig:
1) Genoeg daglicht
Liefst van boven, anders gaat het plantje scheef groeien. Een gewone lamp is niet
voldoende: planten hebben het hele spectrum van daglicht nodig.
2) De juiste temperatuur
Een zonnige vensterbak is al snel te warm. Voor de meeste groentes is het in een
huiskamer sowieso veel te droog en te warm. Dan groeien ze te hard en krijgen lange
slappe steeltjes. Een temperatuur van rond de 15 graden is veel beter.
Ervaren moestuinders zetten hun zaailingen daarom na het opkomen op een lichte,
onverwarmde slaapkamer, of in een koude kas.
3) Genoeg voeding maar niet te veel
Een zaailing heeft maar weinig voeding nodig. In potgrond zit al snel te veel. Vergelijk
het maar met een baby: die geef je de eerste tijd ook geen 3-gangen menu.
Maar als het plantje groter wordt heeft het wel meer voeding nodig. Dan plant je het
over naar een groter potje met aarde/compost mix.
En wat doe je dan?
Goed zorgen voor je plantjes. Net zo lang tot ze groot genoeg zijn en het buiten warm
genoeg is. Voor groentes die niet tegen kou kunnen, is dat op zijn vroegst half mei.
Maar eerst moet je ze afharden, dat is het laten wennen aan de buitenlucht. Dit doe je door
de plantjes elke dag een poosje langer buiten te zetten. Na een dag of 5 zet je ze over in je
moestuinbak. Ook daar moeten ze aan wennen, maar gaat het goed dan groeien ze een
week later verder.
Wisselteelt
Wisselteelt is eigenlijk een soort stoelendans met
groenten. Je zorgt ervoor dat de groentesoort die dit
jaar op een plek groeit, het volgende jaar op een
andere plek wordt geteeld. Wanneer je elk jaar
dezelfde groente op dezelfde plek zet, dan geef je
bepaalde ziektes en plagen de kans om zich sterkt te
ontwikkelen. Daarom is het verstandig om steeds te
wisselen.

Goede buren – slechte buren
Er zijn verschillende manieren waarop planten elkaar
kunnen beïnvloeden. Wanneer ze elkaar helpen, noemen
we ze goede buren, en wanneer ze last hebben van
elkaar, noemen we ze slechte buren.
Hoge planten zorgen voor schaduw. En in de schaduw
van bijvoorbeeld je hoge bonenstaken kun je prima
planten zaaien die dat niet erg vinden, zoals spinazie.
Maar planten die van veel zon houden, geef je natuurlijk
een ander plekje.
Alle wortels van planten geven stoffen af, die in de grond terecht komen. Deze stoffen
kunnen invloed hebben op andere planten. Soms gaan planten er beter van groeien, en
soms juist niet. Zo groeit de wortel niet lekker naast de tomaat.
Peulvruchten, zoals erwten en bonen, maken stikstof aan onder de grond. Sla en spinazie
houden daar wel van. Deze bladgroenten groeien vlakbij of tussen de peulvruchten erg goed.
Een combinatie die heel goed werkt, is; mais, bonen en
pompoen. De mais doet dienst als ondersteuning voor de
klimmende bonen en de pompoen is de bodembedekker.
De bonen zorgen voor stikstof in de grond, waardoor de
pompoen en mais extra goed groeien.
Een andere combinatie die erg goed werkt, is sla en bieslook
De wortelvlieg heeft het gemunt op je wortels, maar van de geur van uien houdt hij niet. Het
is dus een goed plan om je wortels naast je uien te zaaien. De ui verjaagt het insect.
Koolwitjes komen op kool af en leggen daar graag eitjes op. Maar koolwitjes houden niet zo
van muntplantjes. Wanneer je munt in de buurt van je kool zet, komen er minder snel rupsen
die je kool opeten.
De Oost-Indische kers vinden bladluizen en
onder ongedierte echt super lekker. Ze gaan
liever dáár op zitten , dan op je groente
plantjes. Dit plantje (met prachtige bloemen
trouwens) noem je een ‘vanggewas’, omdat
het ongedierte lokt.
En dan heb je nog planten die bepaalde insecten aantrekken, die
weer anderen bestrijden. Zo trekt de blauwe winde
lieveheersbeestjes aan. Die lieveheersbeestjes eten graag
bladluis en houden zo je moestuin bladluisvrij.
En Afrikaantjes kom je heel vaak in moestuinen tegen.
De stof die uit hun wortels vrijkomt, trekt aaltjes aan.
Die bodemaaltjes zijn schadelijk voor onder andere bieten
en aardappelen. Fijn dus wanneer die aaltjes naar de
Afrikaantjes gaan in plaats van naar jouw groenten.

Waarom worden sommige planten geel?
Vaak is het heel normaal dat een plant er minder goed uit gaat zien.
Wanneer je bedenkt hoe een plantje groeit en werkt, kun je dat beter begrijpen.
Planten hebben, net als dieren en onze verre voorouders, maar één doel:
1) zorgen voor nakomelingen.
Daarvoor moeten ze vruchten krijgen of gaan bloeien.
Zijn er eenmaal bloemen, vruchten en zaden, dan zal de plant alle energie daarin stoppen en
niet meer in het blad.
Peultjes, sugarsnaps en andere bonen
Je ziet meestal vrij snel: zodra er peulen komen begint het blad aan de onderkant van de
plant geel te worden en te verdorren. Door de peultjes jong te plukken stimuleer je de plant
om nog meer bloemen (en dus peultjes) te maken. Dat is geen eindeloos proces: bij
sugarsnaps heb je na een week of twee/drie alle peulen wel geoogst en kun je de planten
beter verwijderen. Dan is je vak weer vrij voor iets nieuws. De hoge peultjes maken nog lang
nieuwe zijtakken aan waar dan ook weer bloemen aan komen. Maar die oogst zal niet zo
groot meer zijn.
Aardappels, uien en knoflook
Wanneer je aardappelplanten geel worden is dat meestal een goed
teken: de tijd is dan rijp om te gaan graven. Uien zijn ook rijp om te
oogsten als het blad gaat verdorren en vergelen.
Bij knoflook is dat net zo.
Tomaten, boontjes en courgettes
Boontjes, tomaten en courgettes willen in het begin van de zomer ook
nog wel eens geel blad krijgen. Vooral als het overdag en 's nachts wat
kouder en natter is. Het zijn nu eenmaal echte zomergroentes die niet
van die kou en nattigheid houden.
Andere redenen voor geel blad
Te nat
Wanneer de wortels van de planten te lang geen zuurstof krijgen omdat de grond te nat en
drassig is zal de plant er stukken minder mooi uit gaan zien. Maar als je goede grond mix
gebruikt en het overtollige water kan weglopen, dan zal dat over het algemeen geen
probleem zijn. Tenzij het weken achter elkaar blijft plenzen, maar dat is een uitzondering.
Zonlicht
Ook moet je ervoor zorgen dat je planten genoeg zonlicht krijgen. Daar maken ze immers
een groot deel van hun eigen voeding mee aan. De bladgroenkorrels in de groene gedeelten
van de plant reageren op het zonlicht. Bij té weinig zonlicht, verbleekt de plant, verliest de
plant zijn groene kleur.
Stikstof
Planten halen ook een
deel van hun voeding uit
de grond. Met hun wortels
zuigen planten water op
uit de grond.

In dat grondwater zitten verschillende mineralen, bijvoorbeeld stikstof. Wanneer er te weinig
stikstof in de bodem zit, krijg je zwakke en gele planten. Wanneer planten een langere
periode op dezelfde plek staan - zoals tomaten en courgettes – raakt de bodem langzaam
uitgeput. Je kunt de bodem dan verrijken door compost toe te voegen.
Water
Teveel water is niet goed maar bij te weinig kan je erop
wachten: dan zijn je planten heel snel geel. En dood. Maar
wanneer na een warme dag ’s avonds je tuin flink water
geeft met een tuinslang schuilt er nog een gevaar: te heet
water. Het water in een tuinslang die in de zon ligt kan heel
heet worden. Vang de eerste lading water dus op in een
emmer en check de temperatuur.
Perfecte Plaatje
Het perfecte plaatje bestaat niet bij een moestuin. Verwacht niet dat zelf gekweekte groentes
er net zo uit komen te zien als de groentes die je in de winkel kunt kopen. De groentes uit de
winkel zijn vaak gekweekt in een gecontroleerde omgeving, zoals kassen, en daarin worden
omstandigheden zoveel mogelijk aangepast aan wat het plantje nodig heeft.
In je eigen tuin zijn je plantjes aan weer en wind zijn blootgesteld, en ook slakken en ander
ongedierte komen gewoon op visite in je tuin. Dat heeft invloed op de groei van de plantjes.
En daarnaast is de ene plant de andere niet, zelfs al zijn ze tegelijkertijd gezaaid en hebben
ze in hetzelfde vak gestaan, kunnen verschillen groot zijn.
Bladluizen
Bladluizen zijn een probleem voor de plant.
In de plant is continue een sapstroom. In dat sap zit veel suiker, wat de plant zelf aangemaakt
heeft. De bladluizen zijn daar dol op en boren met hun zuigsnuit gaatjes in het blad of de stam
van de plant. Ze drinken dan van de sapstroom van de plant. Door de suiker in de sap groeien de
bladluizen vlug en kunnen ze nieuwe bladluizen maken. Het begint met één bladluis, maar al heel
snel worden dit er meer.
Bladluizen zijn vooral op de jonge delen van de plant te vinden, in de bloemknoppen, op en
onder de bladeren en langs de jonge scheuten. Met hun zuigsnuit zuigen de bladluizen sap
uit de plant. Ze nemen eigenlijk de voedingsstoffen van de plant af. Wanneer de bladluizen in
de plant bijten, laten ze een giftig speeksel achter dat het blad van de plant misvormt.
De bladluis krijgt vaak teveel suikersap binnen, doordat de sapstroom in de plant onder hoge
druk beweegt. Dat komt er aan de achterkant van de bladluis als een druppeltje weer uit.
Wanneer deze luizenplas op de plant terecht komt, ontstaat er een plakkerig laagje op de
plant. Dit laagje noemen we honingdauw. Honingsdauw is een goede bodem voor
schimmels, dus wanneer er veel honingdauw op de plant zit, is de plant ook vatbaar voor
schadelijke schimmels.

De grootste vijand van de bladluis, is het
lieveheersbeestje. Het lieveheersbeestje en
zijn larven eten graag bladluizen op. Probeer
dus lieveheersbeestjes te lokken, wanneer
je last hebt van bladluizen.
Hiernaast zie je op de foto hoe verschillend
het lieveheersbeestje en de larve van een
lieveheersbeestje er uit zien.

Mieren in je moestuin
Mieren in je moestuin zijn vaak heel nuttig, ze jagen op allerlei nare insecten, ruimen bergen
troep op en maken de grond los en rul. De schade die ze aan plantjes toebrengen is meestal
beperkt, ze maken wel eens gaatjes in jonge plantjes, maar die groeien daar vaak makkelijk
overheen.
Mieren zijn dol op zoetigheid en de honingdauw van luizen
vinden ze erg lekker. Mieren stimuleren de uitscheiding
van deze zoete suikersap, door op het achterlijf van de
luis te ‘trommelen’. Dit noemen we het ‘melken’ van luizen.
Bijna alle mierensoorten melken luizen. Bovengronds
actieve mieren melken bladluizen of schorsluizen en de
ondergronds actieve mieren melken de wortelluizen.
Wanneer er bladluizen in de buurt zijn, zullen mieren deze
erg goed verzorgen en zelfs helpen verdedigen.
Wanneer je in je moestuin luizen en mieren hebt, is dat dus
schadelijk voor je planten, omdat de mieren ervoor zorgen,
dat de luizen het erg goed hebben. Het is dus niet gek om
dan te proberen deze mieren weg te jagen.
Maar dit doe je nooit met gif !
Door het jarenlange gebruik van mierengif en andere insecticides in de landbouw en bij
mensen in hun tuin, zijn er veel schadelijke stoffen in de natuur terecht gekomen. Dit is de
grootste oorzaak van de bijensterfte van de afgelopen jaren. Met nieuwe regelgeving is het
nu ook verboden om bepaalde stoffen te gebruiken, maar de effecten van het eerdere
gebruik zullen nog lang aanwezig blijven. De natuur heeft al een enorme klap gekregen en
dat is niet snel te herstellen.
Mieren kun je prima bestrijden op een mens-, milieu- en miervriendelijke manier:
Het reukvermogen van mieren is heel sterk en daar kan je goed gebruik van maken. Ze
houden niet van de geur van goudsbloem, knoflook, munt, afrikaantjes en/of bieslook en
wanneer je dat in je moestuin zet, lopen de mieren een straatje om. Kruidnagels hebben
hetzelfde effect. Stop er een paar in de grond op de plek waar ze zitten en de mieren
vertrekken. Merk je dat je jonge plantjes toch aangevreten worden, bescherm ze dan door er
flink wat zwarte peper op en omheen te strooien. Dat helpt ook tegen de rupsen van het
koolwitje. Nog een goeie: bewaar je koffiedrab, droog het en strooi het rijkelijk om je
kwetsbare plantjes heen. Mieren hebben een hekel aan de geur van koffie. Slakken gaan er
meestal ook niet overheen, en omdat er veel stikstof in zit is het ook nog eens heel goed
voor je plantjes.
Flessen Spa in de grond …
Nee, niet dat je die over de grond heen giet, planten hebben geen Spa-water nodig ;-)
maar de lege flessen kun je wel goed gebruiken in de moestuin.
Tomatenplanten hebben bijvoorbeeld regelmatig
water nodig, maar ze hebben een hekel aan nat
blad. En dan kun lege spaflessen gebruiken.
Deze flessen zijn lekker stevig en groot. Knip de
bodem eraf en duw ze met de hals in de grond
aan de voet van de planten. Zonder dop
natuurlijk. Dan vul je de fles en neemt de grond
het water langzaam op.
Super handig !

Handboek voor de moestuin
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Poten:
Aardappels zaai je niet uit, die poot je.
Poten is het in de grond zetten van een plant, kluit of knol.
Een aardappel is een knolgewas, dat je kunt poten van half maart tot half mei.
Vanaf begin maart kun je speciale pootaardappeltjes bij het
tuincentrum halen, maar je kunt hier ook je eigen aardappels
voor gebruiken. Wanneer je een kleine aardappel in een
bakje stopt met vochtige aarde/compost, verschijnen er
uitlopers eraan. Rond april groeien er vaak spontaan uitlopers
aan de aardappels. Grote aardappels met meerdere
uitschieters, kun je eerst in stukjes snijden. Deze kun je
allemaal gebruiken om te poten.

Hoe poot je aardappels?
Zorg eerst dat de aarde waarin je de aardappels wil poten goed omgespit is.
Aardappels hebben een luchtige grond nodig, voeding en vocht, al moet het
water wel goed weg kunnen lopen.
Verdeel de grond in kleine vakjes van 30 bij 30 cm.
Per vakje poot je 2 stukjes aardappel met uitlopers of 2 kleine pootaardappeltjes. Leg ze zo diep
mogelijk in de bak. De planten worden zo’n 40 tot 50 centimeter hoog.

Verzorging:
Eigenlijk is dat supersimpel.
Na het poten beginnen de uitlopers onder de grond snel te groeien
en na ruim een week zie het eerste blad al verschijnen. Geef
regelmatig water en zorg dat de planten niet in de schaduw staat:
aardappels hebben veel zon nodig, verder hoef je niets te doen.
Eventueel kun je op het laatst wat steun geven aan het plantje door
er grofmazig tuingaas als een rekje over heen te zetten.

Oogsten:
Als de planten beginnen te bloeien (zo rond half juni) zitten er al
kleine aardappeltjes aan. Dan kan je krieltjes oogsten.
Wil je grotere aardappels telen, dan oogst je pas wanneer de plant
geel wordt en afsterft: in juli of augustus.
Aardappels oogsten: altijd leuk, want oogsten doe je gewoon met je
handen, zodat je de aardappels niet beschadigt. Superleuk en altijd
weer spannend, net als in een grabbelton.

Wisselteelt:
Aan aardappels kweken kleeft één groot nadeel: ze krijgen soms last van de aardappelziekte.

De planten worden dan zwart en de aardappels worden bruin. Maar soms is de aantasting zo klein
dat je het amper in de gaten hebt. De ziektekiemen blijven na het oogsten achter in de grond. Deze
ziektekiemen verdwijnen vanzelf weer, maar hebben daar wel een jaar of 2 voor nodig. Zet je binnen
die 2 jaar er weer aardappels in, dan slaat de ziekte genadeloos toe. Dan worden niet alleen je
aardappels meteen ziek, maar ook je tomaten.
Waar je dus rekening mee moet houden is dat je aardappels nooit 2 jaar
achter elkaar in dezelfde moestuinbak mag telen. Nog beter sla je 2 of 3
jaar over. Wil je dus elk jaar aardappels kweken, dan heb je minstens 4
bakken nodig.

De goede buren en slechte buren:
afrikaantje, knoflook, kool,
koolrabi, maïs, Oost-Indische kers,
munt, tuinboon en zonnebloem

komkommer, pompoen,
selderij en tomaat

Aardbeien
maart
bui

april
bui

mei
juni
juli
bui oo bui oo oo

augustus
oo

september oktober
bui

Planten:
Een aardbei is een vaste plant. Maar ze dragen het beste in de eerste 3 jaar. Daarna kan
je ze beter vervangen door nieuwe. Die hoef je niet eens te kopen, want de planten
maken in de loop van het jaar zelf uitlopers met nakomelingen: kant en klare kleine
aardbeienplantjes waaraan al snel worteltjes komen. Zodra die wortels goed te zien
zijn, knip je het plantje los van de moeder. Om het verder op te kweken, zet je het in
een potje of een leeg vak grond en compost. Elke plant kan een enorm aantal kindjes
produceren. Haal je de uitlopers niet weg, dan staat je bak in no time helemaal vol.
uitloper van de aardbeiplant

Wanneer je mooie aardbeien wilt oogsten moet elke plant genoeg ruimte hebben.

Voeding:
Aardbeien doen het heel goed in de grond, maar omdat je ze jarenlang op
dezelfde plek laat staan, moet je elk jaar wel nieuwe voeding aan de grond
toevoegen. Dit kun je doen met compost.
Haal alle overbodige planten en ingewaaid onkruid weg en daarna kun je
de compost tussen de planten strooien. Je werkt het dus niet door de
grond heen, maar laat het er gewoon bovenop liggen, zodat je de wortels
van de aardbeiplant niet beschadigen.

Vogelnet:
Wil je straks lekkere aardbeien oogsten, dan moet je voorkomen dat vogels ze wegkapen. Zodra de
eerste aardbeien wat kleur krijgen, kun je de planten afdekken met een vogelnet.
Hoe dan?
Heel simpel: steek 2 stukken electriciteitspijp in de hoeken van de bak,
drapeer daar een net overheen en gooi wat stenen op het net zodat het
niet weg kan waaien. Wanneer je een net koopt, zorgt dan dat het een
groen net is. Vogels zien dat beter en raken er minder snel in verstrikt dan
in een zwart net.

Knoflook:
Knoflook is een goede vriend van het aardbeiplantje. Knoflook ruikt erg sterk
en daarmee houdt je ongedierte weg. Het is dus een goed idee om tussen de
planten hier en daar een teen knoflook te poten. Wanneer je geen aardbeien
meer kunt oogsten, zijn de bolletjes knoflook bijna klaar om te oogsten en te
drogen voor de winter begint.

Plantjes kopen:
Ook in het najaar kan je nieuwe aardbeienplantjes kopen, vaak zelfs goedkoper dan in het voorjaar.
Die plantjes hebben dan nog mooi de tijd om goed aan te slaan voor de winter invalt.

Zelf kweken:
Om sterke en stevige nakomelingen te krijgen, laat je 1 of 2 uitlopers aan de
moederplant zitten. De rest knip je telkens weg.

Zodra het plantje groot genoeg is, en je de wortels al goed ziet, knip je het los van de moederplant.
Zet het nieuwe plantje in een potje met aarde en compost of in een leeg vak zodat het lekker kan
groeien. Het zal het volgende jaar al aardbeien geven.
De moederplant haal je aan het eind van het derde seizoen (zo rond augustus) uit de bak en gooi je
op de composthoop. Het vrijgekomen vak maak je vrij van onkruid, dood blad en wortels. Dan vul je
het aan met flink veel mooie compost: minstens een halve emmer per vak. Daarin zet je dan het
nieuwe plantje.

Het eerste jaar:
Aan elke bloeistengel laat je maar 1 of 2 bloemetjes uitgroeien tot aardbeien. De
plant kan dan groot en stevig worden voor het volgende jaar. Ook knip je weer alle
uitlopers weg: zodra je ze ziet en vóórdat er een plantje aankomt.

Het tweede jaar:
Je zal zien dat er dan meer bloeistengels verschijnen dan in het eerste jaar.
Laat je alle bloemetjes en vruchtjes zitten dan krijg je veel aardbeien maar ze
blijven vrij klein. Dun je ze uit, dan krijg je veel grotere vruchten:
Aan elke stengel laat je 3 vruchtjes zitten. Die groeien dan uit tot de mooiste en
grootste aardbeien die je maar kan bedenken.
Ook dit jaar knip je weer alle uitlopers weg.

Het derde jaar:
In het derde jaar is de plant al flink groot geworden. De plant zal nog steeds veel
aardbeien geven. Voor grote vruchten dun je ook dit jaar de bloeistengels uit.
Volwassen planten maken veel uitlopers aan, direct na de bloei. Aan al die
uitlopers komen kleine aardbeien plantjes, die je kunt gebruiken om de moeder-plant te vervangen.

najaar en winter:
De aardbeiplanten kunnen goed tegen kou en een paar graden vorst. Maar
van een bijna-11-stedentocht periode krijgen ze wel een flinke opdonder.
Om er zeker van te zijn dat al je planten ongeschonden door een strenge
vorstperiode komen, dek je de planten voor de winter af met een laag stro.
In het late najaar maak je de bak dus schoon en bescherm je je planten met
stro tegen de vorst.
Aan het einde van de winter moet je de hele bak opschonen, je haalt het stro weg,
knipt het dode blad eraf en verwijdert het ingewaaide onkruid. Er zijn vaak ook wel
een paar planten die de winter niet hebben overleefd of waarvan de helft is
afgestorven. Daarvoor moet je alsnog op zoek gaan naar vervangers. En daarna vul
je de bak aan met een flinke laag compost.
Doe je dat niet, dan zal je oogst flink tegenvallen.

De goede buren en slechte buren:
afrikaantje, andijvie, bonen,
knoflook, kropsla, prei, radijs,
spinazie, wortel en ui

kool

Bieten
maart
bi

april
z

mei
juni
juli
bui z
oo z oo z

augustus september oktober
oo z
oo
oo
oo

Zaaien:
Je kunt bieten binnen voorzaaien, maar dan moet je daarna de
zaailingen wel heel erg voorzichtig verplanten, want wanneer de
wortel beschadigd raakt, kan de biet niet goed verder groeien.
Buiten kun je vanaf half april aan de slag.
Verdeel voor het zaaien je bak in vakken van 30 cm bij 30 cm. In elk
vak passen 9 bietenplantjes.
Prik met je vinger 9 gaatjes van 1 tot 1,5 cm diep. Bij bietjes hoef je maar 1 zaadje per gaatje te doen
want eigenlijk zijn dat klompjes met meerdere zaadjes. Uit één zo’n klompje groeien vaak 2 of meer
plantjes. Doe dus in elk gaatje één zaadje en druk de gaatjes dan voorzichtig dicht. Giet nog een
beetje water op de plek van de gaatjes. En zet meteen een naambordje bij je zaadjes, zodat je niet
vergeet wat je gezaaid hebt.
zaden van de rode biet

Zaailingen:
Na 5 tot 7 dagen komen de zaailingen tevoorschijn - afhankelijk van het
weer. Houd de grond goed vochtig en pas op voor slakken want die zijn
dol op de kleine plantjes! Je kunt ze beschermen door er tijdelijk een
doorschijnend plastic bakje overheen te zetten, tot ze iets groter en dus
minder kwetsbaar zijn.

Zaailingen dunnen:

zaailingen van bieten

Waarschijnlijk komen er meerdere zaailingen per gaatje op. Maar om
goed uit te groeien mag er maar 1 blijven staan. Bij bieten is dat extra
belangrijk omdat de hoofdwortel anders geenruimte heeft om uit te
groeien. Maar omdat de zaadjes van bieten eigenlijk kleine
vruchtklompjes zijn, met 3-5 zaden, mag je ze nooit wegtrekken. Dan
trek je de andere plantjes ook mee. Pak dus een schaar, laat per gaatje
de grootste en sterkste zaailing staan en knip de anderen weg.
Na een week of twee komen de eerste echte blaadjes tevoorschijn:
Blijf nu goed voor je plantjes zorgen: geef regelmatig water en haal
onkruid meteen weg, net als gele of dorre blaadjes.

Supergezond:
Bieten zitten propvol met mineralen en vitamines. Bovendien is de rode kleurstof hartstikke goed
voor je bloedvaten. Niet alleen de bieten zelf zijn eetbaar, maar het blad is ook eetbaar. Het jonge
blad is lekker in salades en smoothies en het oudere blad kun je gebruiken om mee te roerbakken.

Bietenblad oogsten:
Een week of vier na het zaaien, zijn de bietenplantjes groot genoeg om
blad te oogsten. Zo lang je het midden van de bietenplantjes laat staan,
groeien ze gewoon verder. Je kunt het blad gebruiken voor in de salade
of voor door smoothies.

bietenplantjes waar je
blad van kunt oogsten

Bieten oogsten:
Weer een week of drie later zie je de bieten verschijnen. Ze worden
lang niet allemaal even groot, maar steken vaak wel een stukje
boven de grond uit. Je kunt bieten oogsten wanneer ze net zo
groot, of groter, zijn als een pingpongbal. Oogst de grootste bieten
eerst, zodat de rest lekker door kan groeien.

De goede buren en slechte buren:
dille, karwij, knoflook,
komkommer, koolrabi,
koolsoorten, koriander, uien

aardappels,
spinazie,
stokbonen

Courgette
maart

april
bi (eind april)

mei
bi
bui (na 20 mei)

juni
bui

juli
z

augustus
oo

september oktober
oo

Zaaien:
Courgettezaadjes kiemen makkelijker als je ze eerst een uurtje in een
beetje water laat voorweken. Neem dan potten van ongeveer 10-15 cm
diameter, vul die met vruchtbare grond (verrijkt met compost) en stop
de zaadjes ongeveer 2 cm diep in de grond. Houd de grond vochtig
maar niet nat, zodat de zaadjes en kiemplantjes niet gaan rotten. Zet
de potten op een warme plek als ze nog moeten ontkiemen,
bijvoorbeeld op de vensterbank voor het raam. Na ongeveer een week
zullen de kiemplantjes opkomen. Zet de potten op een iets koelere
plek, wanneer er al een plantje te zien is.
zaailing van de courgetteplant

Vaak blijft de zaadhuls aan het blaadje van de zaailing hangen. Ga dit er niet af proberen te halen, het
jonge plantje is nog veel te teer en groeit er vanzelf wel uit.

Buiten planten:
Voordat je de planten van binnen naar buiten verplaatst, moet je ze laten wennen aan hun nieuwe
omgeving. Zet de kleine plantjes dus niet van de een op de andere dag van binnen naar buiten, maar
laat ze steeds iets langer buiten staan. Vanaf 20 mei kun je de kleine plantjes buiten laten wennen,
en daarna in de vaste grond zetten. Let wel op de temperatuur buiten; het gaat het beste wanneer
de temperatuur hetzelfde blijft, zonder hoge schommelingen. De jonge plantjes moet je uiterlijk de
eerste week van juni buiten zetten.
Plant de planten minimaal 80 cm uit elkaar, want wanneer de
planten volwassen zijn, nemen ze behoorlijk wat ruimte in.
Kijk op de plattegrond waar je ze het beste kunt plaatsen.
Wanneer de plantjes in de aarde staan, zorg je ervoor dat de grond
niet uitdroogt!

Voeding:
Courgettes vragen veel voeding, dus graaf eerst een gat en stop daar voeding in. Wat goed werkt zijn
fijngesneden bananenschillen, een flinke schep koffiedik en wat fijngestampte eierschalen. Plant daar
de jonge plantjes in over en dek de wortels toe met aarde.
Geef ook meteen een flinke schep extra compost.

Bloemen:
De courgetteplant zal al vrij snel gaan bloeien.
De prachtige gele bloemen kun je eten en zijn erg lekker door de
salade. Het ziet er ook heel mooi uit om eten met zo’n prachtige
bloem erop op te dienen. Maar pluk de bloemen niet te vlug, want
de bloemen zorgen ervoor dat er vruchten aan kunnen komen.
En die vruchten, dat zijn dus de courgettes.

Niet elke bloem krijgt een vrucht, want je hebt mannelijke en vrouwelijke bloemen. Je ziet heel snel
welke de mannelijke bloemen zijn en welke de vrouwelijke bloemen zijn. De mannelijke bloemen
hebben alleen een steel achter de bloem. Bij de vrouwelijke bloemen zie je een verdikking achter de
bloem, dat is het vruchtbeginsel waar de courgette uit kan groeien. De mannelijke bloemen zorgen
met hun stuifmeeldraden, dat de vrouwelijke bloemen bevrucht worden, en daarna kan er een
courgette gaan groeien. Laat de uitgebloeide vrouwelijke bloemen aan de jonge courgette zitten.

Onder te koude omstandigheden in het vroege voorjaar kan het zijn dat er alleen maar vrouwelijke
bloemen komen en geen mannelijke, waardoor er geen courgettes gaan groeien.
Wanneer het warmer wordt, komen er ook weer mannelijke bloemen en kunnen aan de vrouwelijke
bloemen vruchten gaan groeien. Dit gaat door bestuiving op de stamper van de vrouwelijke bloemen
Dat bevruchten wordt normaal door bijen en hommels gedaan, maar daar zijn helaas steeds minder
van. Je kunt de plant helpen door zelf voor bij te spelen. Dan veeg je met het stuifmeel van de
mannelijke bloem langs de stamper van de vrouwelijke bloem.

Oogst:
Met een beetje mooi weer kun je eind juli de eerste courgette oogsten. De
normale oogst van de Courgette kan al bij een vruchtlengte van 15 tot 20
cm. Je kunt ze het beste afknippen, dan heb je de minste kans dat je de
plant beschadigt. Wanneer je geen schaar bij de hand hebt, kun je de
vruchten er met een draaibeweging vanaf halen. Doe dit wel voorzichtig,
zodat je de plant niet uit de grond trekt.
Je kunt ook langere vruchten oogsten, maar wanneer ze groter worden,
kan de courgette taaier zijn en waterachtig smaken. Dan zijn vaak alleen
nog maar geschikt om soep van te koken.
Je kunt oogsten tot de eerste vorst (of nog iets langer als je je planten
tegen de vorst beschermt).

Let op:
De grote bladeren van de courgetteplant zijn behaard en kunnen irritatie geven aan de huid.

De goede buren en slechte buren:
mais,Oost-Indische kers, sla,
stokbonen, uien

aardappels en
komkommer

Erwten
maart
bi

april
bi

mei
z bui
(eind april)

juni

juli
oo

augustus
oo

september oktober
oo

(half mei)

Zaaien:
Binnen kan je zaaien in zaadpotjes, waar je potgrond – gemend met zand – in zit. Gebruik luchtige
grond zodat de wortels van de plant makkelijk kunnen groeien. Laat de erwtenzaadjes even
voorwegen in een schaaltje met water en stop daarna het zaadje ongeveer 2 cm diep in de grond.
Zaden van peulerwten rotten snel door teveel water.

Leuk om te proberen;
Zaai 10 zaadjes binnen, laat ze binnen tot een klein plantje groeien en verplant ze dan. En zaai 10
zaadjes direct buiten in de grond. Zet er wel even een stokje bij, met daarop de groentesoort, zodat
je weet waar er plantjes gaan groeien en je niet denkt dat het onkruid is.
Vogels en muizen lusten de zaadjes wel heel graag, dus daar moet een beetje je mee opletten. Ter
bescherming kun je een doorschijnend plastic bakje of een glas over de plek heen zetten, waar je
gezaaid hebt. Hierdoor zijn de zaden beschermd tegen muizen en je creëert zo een soort kas waar de
warmte lekker onder blijft hangen.
Die warmte bevordert de kieming van de zaadjes en de groei van de jonge
plantjes. De kiemduur bedraagt, afhankelijk van de zaaitemperatuur,
zo’n anderhalve week (in huis) tot wel drie weken (buiten).
deze erwten zijn aan het ontkiemen

Buiten planten:
Wanneer peulen buiten uitgeplant worden hebben ze het liefst al 4 blaadjes.
Dan hoef je ze niet meer af te dekken voor de vogels, omdat het lekkerste er
dan al af is. Plant ze in groepjes van 5 plantjes tegen een klimrekje aan, of
maak een wigwam van bamboestokken of wilgentenen, zodat plantjes daar
langs omhoog kunnen groeien. Door ze omhoog te begeleiden, gaan de bonen
niet rotten op de grond.

Wigwam van wilgentenen:
In het voorjaar worden overal in de buurt wilgen geknot; jonge scheuten worden van de wilgenboom
afgeknipt of afgezaagd. Deze scheuten noem je wilgentenen. Met wilgentenen kun je heel simpel zelf
een plantenwigwam maken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

verzamel wilgentenen
pak een autoband, die je even gebruikt als ondersteuning bij het bouwen
steek de wilgentenen rondom de band in de grond
bindt de wilgentenen aan de bovenkant aan elkaar
rijg of wee nu nieuwe wilgentenen rondom de autoband en maak ze stevig vast
weef dan spiraalsgewijs nog wat takken omhoog, zodat jonge planten meer houvast krijgen
bij het omhoog groeien
7. verwijder de autoband
8. zet de plantenwigwam in je moestuin en plant er plantjes naast
Kijk op de volgende bladzijde voor ondersteunende plaatjes.

Verzorging:
Naast de algemene zorgen zoals onkruid wieden, moet je er rekening mee houden, dat peulerwten
weinig water nodig hebben. Wanneer je de plantjes in de grond zet, moet ja natuurlijk water geven,
maar daarna echt alleen maar bij droog weer. Geef de planten niet op de blaadjes water, maar op de
grond bij de steel.

Bloei:
Erwten bloeien na een tijd meestal witte bloemen. Deze bloemen worden
door hommels en bijen bestoven en vormen daarna peulen.

Oogst:
Het is altijd in het begin even gokken wanneer je de peulen
het beste plukt: jonge peulerwten zijn zoeter van smaak,
maar wanneer je te vroeg plukt, zijn de doperwten nog niet
volgroeid. Wanneer je te lang wacht, kan de zoete smaak
minder worden en neemt het zetmeelgehalte in de peul toe
en dan smaakt je boon wat melig. Je plukt doperwten in
principe wanneer de peul al mooi rond is maar nog wel
veerkrachtig en groen.
En proef vooral!
Pluk een peul en maak die open
en proef de rauwe doperwt; dan
proef je het beste wanneer die
het lekkerst is en kun je
inschatten hoe dik je de andere
peulen oogst.

Zaad oogsten:
Om zaad te krijgen voor het zaaien van het volgende moestuinseizoen, oogst je de peulen pas
wanneer ze geel, uitgedroogd en hard zijn geworden. Knip de planten net boven de grond af en laat
de peulen aan de planten nadrogen. Na 2 tot 3 weken kun je de erwten uit de peulen oogsten.
Bewaar ze in een envelop met daarop de naam van de groente en oogstjaar.

De goede buren en slechte buren:
bieten, bonen, courgettes, dille,
knolvenkel, komkommer, koolrabi,
koolsoorten, kropsla, radijs en wortel

aardappels,
knoflook,
prei en ui

Knoflook
maart

april

mei juni
oo oo

juli

augustus

september
p

oktober
p

november
p

Poten:
Knoflook kun je niet zaaien, knoflook moet je poten. De beste
tijd om knoflooktenen buiten in de volle grond te poten, is het
najaar, vanaf half september tot half november.
Het is super simpel: je stopt wat teentjes in de grond, je laat ze
lekker groeien en als het loof (de blaadjes) begint te verdorren
haal je de bollen uit de grond.
Hoe eerder gepoot, hoe eerder je kunt oogsten.

Hoe dan?
De grootste tenen geven de grootste bollen, dus kies de mooiste en stevigste
uit. Verder heb je goed doorlatende, losse grond nodig. De bollen houden én
niet van teveel nattigheid én niet van te veel bemesting. De tenen stop je met
de punt naar boven in de grond. Duw ze ongeveer 5 cm diep de aarde in.
Je kunt rijen maken of de tenen verdelen in een vak, maar zorg dat er ongeveer
10 cm ruimte tussen de tenen zit.
In een vak van 30 cm bij 30 cm passen dan 9 tenen.

Waarom in het najaar?
De beste tijd om knoflook te planten is vanaf september tot half november, maar je kan ook wachten
tot de eerste nachtvorst. Rond deze tijd heb je vast wel wat ruimte in je bakken. Veel groentes zijn al
geoogst en er is niet veel meer wat je kunt zaaien en planten.
Een paar weken na het planten komt groen loof op, vergelijkbaar met dat
van uien. Bij kou wordt dat loof wel minder mooi maar als de winter
voorbij is lopen de planten weer uit.
Echt strenge vorst overleven ze trouwens niet. Dan moet je ze wat extra
bescherming geven met een laag stro.

Oogsten:
Van het loof kun je af en toe wat oogsten om door de sla of roerbak
te doen. Het heeft een lekkere knoflooksmaak. Eind mei en juni gaat
het loof verkleuren, en wordt het gelig. Dan zijn de bollen rijp voor
de oogst. Je trekt ze uit de aarde en hangt de bollen daarna op om
ze goed te laten drogen. Wanneer je ze daarna op een droge en
luchtige plaats bewaard, zijn ze lang te bewaren.

De goede buren en slechte buren:
aardbeien, bieten, frambozen,
lelies, rozen, tomaten,
vruchtbomen en wortels

erwten,
koolsoorten,
stokbonen

Komkommer
maart
bi

april
mei
bi z(onder kas) z
bui (onder kas)
bui

juni

juli
oo

augustus
oo

september oktober
oo

Koud…
Het is in ons land eigenlijk te koud om komkommers te kweken, maar ze groeien prima in een kas of
in een broeibak onder glas. Heb je dat allemaal niet, zoek dan een zonnige, beschutte plek uit.
Komkommers houden van temperaturen boven de 20 graden Celcius, ook in de nacht. Wanneer je je
komkommers in een broeibak kweekt, houd je het glas op de bak tot dat het boven de 20 graden is.
Ook een kas laat je staan, totdat het warm genoeg is.

vliesdoek of zeil dat je over
planten heen kunt spannen

plantjes in een kweekbak
met een glazen deksel

De nacht is vaak kouder dan de dag, wanneer de temperatuur in de nacht onder de 20 graden wordt,
moet je aan het eind van de dag het glas weer op de bak zetten of de kas weer over de plantjes heen
plaatsen. Kweek je de komkommers in een kweekbak of kas? Zorg dan voor een goede ventilatie om
schimmels te voorkomen. Heb je geen kweekbak met glas of een kas? Dan kun je in
de koude nacht een vliesdoek over de komkommerplantjes heen leggen.
Of je maakt een tunneltje van plastic.
Dek de grond waar de komkommer komt een week of drie van tevoren af met wat
plastic zodat de grond alvast wat kan opwarmen. Dan slaat de plant makkelijker aan.

Zaaien:

De ideale kiemtemperatuur van komkommers is 20 tot 22 graden,
daarom kun je dus het beste binnen zaaien. Buiten in de kas kan ook,
maar half april is het in de nacht vaak nog te koud. Daarnaast vinden
muizen deze zaadjes erg lekker, er is dus meer kans op een gezond
kiemplantje, wanneer je binnen zaait.
Komkommers houden niet van verspenen, dus zorg dat je potje groot
genoeg is, zodat het plantje in het potje kan blijven, totdat het wordt
uitgeplant. Je stopt dus maar één zaadje in elk potje.
Bij de kieming houden komkommers niet van teveel vocht, de zaden
kunnen in te natte grond rotten. Door de potgrond te mengen met wat grof zand en eventueel nog
wat vermiculiet, verbeter je de waterdoorlaatbaarheid. Vul de potjes tot de rand met het mengsel en
duw de zaden dan ongeveer 1 centimeter diep de grond in, je hoeft de grond dan verder niet meer te
bedekken.
Geef je komkommer plant dagelijks water en zorg ervoor dat de grond goed
vochtig is, maar let op dat het niet kletsnat is. Op een warme en lichte plaats
kiemen de zaden vaak al binnen 7 tot 10 dagen. Komkommers kiemen niet
alleen snel maar groeien ook snel; je zaait ze dus zeker niet te vroeg.

Komkommer planten
Voordat je een komkommer kunt planten, moet je de plant eerst laten wennen aan buiten zijn. Neem
een paar dagen de tijd voor het afharden. Daarna kun je de plant vanaf half april in de kas zetten of
buiten vanaf half mei.
Maak een kuil in de aarde en vul deze met vruchtbare aarde, dat kan
compost zijn, of potgrond, of gewone aarde gemengd met koemest.
Komkommers groeien hard en hebben echt behoefte aan extra voeding.
Zet de planten dus in de kuil met vruchtbare aarde, giet dan een hele
gieter water leeg in de kuil en vul daarna de kuil aan met vruchtbare
aarde. Druk rondom de plant de aarde stevig aan.
Niet alleen bovengronds wordt de komkommerplant groot, het wortelgestel
kan onder de grond wel anderhalve meter breeduit groeien. Komkommers
zijn dorstige planten, en door regelmatig een flinke hoeveelheid water te
geven zorg je ervoor dat de planten niet te ver van de plant water hoeven te
halen en niet uitdrogen. Wanneer de plant droog komt te staan, zie je dat vrij
snel omdat het blad dan slap gaat hangen.
Zodra de komkommerplant zich wil gaan ‘winden’ maak je haar vast aan een
stok of rek, zodat de plant omhoog kan groeien. Soms moet je dat nog eens
herhalen, voordat de plant zelf haar weg vindt en zicht met hechtranken goed
vast kan zetten.

Verzorging:
Een komkommerplant heeft veel water nodig, zeker wanneer het al een grote plant is en vrucht
draagt. Volwassen komkommerplanten hebben elke 2 of 3 dagen 1 gieter (10 liter) water nodig, dicht
bij de stam gegeven. Giet zo min mogelijk water op het blad, want dat werkt schimmels in de hand.
Je hoeft de komkommerplant niet echt te snoeien, maar je kunt wel eens per 2 weken de scheuten,
die buiten het rek willen groeien, weghalen. Bovendien verwijder je het blad dat lelijk wordt en ook
het blad dat voor de vruchten hangt, zo krijgt de plant meer licht en lucht.

Oogst:
Om veel te kunnen oogsten, moet je ook regelmatig plukken; veel
plukken bevordert de maak van nieuwe vrouwelijke bloemen en dus
vruchten. De komkommers die je oogst in je eigen moestuin zijn vaak
wat minder mooi. Ze hebben vaak wat spikkeltjes, zijn minder recht en
minder egaal groen, maar ze smaken echt prima. Aan de spikkeltjes kun
je zien dat de komkommer en de augurk familie zijn van elkaar.
Een augurk is een kleine komkommersoort met spikkeltjes.
In het Engels noem je een augurk een ‘pikkel’ (pickle)
Bewaar je geoogste komkommers niet in de koelkast, dat is te koud voor ze, ze worden dan
zacht en gaan eerder schimmelen. Bewaar ze een paar dagen, koel en donker, bijv. in een
keukenkastje, maar het lekkerste zijn ze natuurlijk wanneer ze vers zijn.

Let op:
De grote bladeren van de komkommerplant zijn behaard en kunnen bij aanraking irritatie geven aan
de huid. Dat is iets om rekening mee te houden, wanneer je met deze plant werkt.

Parthenocarp
Parthenowattes?! Parthenocarp; komkommers zijn parthenocarp.
Dit betekent dat de vrucht kan uitgroeien tot een echte komkommer, zonder dat er bestuiving of
bevruchting nodig is. Je kunt dat ook zien aan de komkommers zelf als je ze opensnijdt: komkommers
bevatten geen echte zaden, de zaden zijn dun, zacht en leeg. Nieuwere komkommerrassen maken
vaak alleen maar vrouwelijke bloemen met een vruchtbeginsel, maar oudere rassen maken vaak ook
nog mannelijke bloemen. Dat levert dan altijd wel een aantal bevruchte komkommers per plant op.
Bevruchte komkommers zijn vaak veel minder sappig en bitter van smaak.
Om te voorkomen dat je vieze komkommers krijgt, haal je de mannelijke bloemen meteen weg.

Een mannelijke komkommerbloem heeft alleen een dun steeltje achter de bloem. Een vrouwelijke
komkommerbloem heeft een verdikking achter de bloem. Dat is het vruchtbeginsel waaruit de
komkommer gaat groeien. Wanneer er geen bloemen en komkommers meer worden gemaakt, is de
plant gewoon ‘op’ en kun je deze uit de grond halen.

Wisselteelt:
Komkommer houdt niet van koud en nat weer. Dan krijgt de plant last
van schimmels. Aan het einde van de groei tijd worden de bladeren
vaak wit, dit is een schimmel. Daarnaast is de komkommer ook
kwetsbaar voor andere ziekten. Dat is de reden dat je de
komkommerplant nooit 2 jaar op dezelfde plek moet zetten, behalve
wanneer je eerst alle aarde vervangt.

De goede buren en slechte buren:
bonen, bieten, dille, erwten,
knolvenkel, kool, koriander,
kropsla, mais, prei, selderie en uien

aardappel,
radijsjes
en tomaten

Komkommerkruid
maart
oo

april
oo +z

mei
juni juli
augustus september
oo +z oo +z oo +z z
+ oo z
+ oo

oktober november
z
+ oo oo

Zaaien:
Over het algemeen wordt komkommerkruid gezaaid in de lente, maar omdat deze plant
vorstbestendig is, kun je hem ook in het najaar zaaien, rond september en oktober.
Je kan dan in het voorjaar oogsten.
Zet je komkommerkruid dicht bij tomaten,
dan zal de smaak van de tomaten voller worden.
Dit geldt ook voor pompoenen en aardbeien.
Komkommerkruid zaait zichzelf gemakkelijk uit, dus één keer zaaien
voorziet de tuin waarschijnlijk voor de komende jaren van het
komkommerkruid.
Komkommerkruid is een eenjarig gewas. Het kruid behoord tot de familie van de ruwbladigen en
heeft dan ook ruwe en zilverkleurige bladeren. Komkommerkruid heeft zijn Nederlandse naam te
danken aan het feit dat de geur en het aroma ons doen denken aan de komkommer.

Het kruid lijkt in het begin wat klein met schattige eironde blaadjes, lichtbehaard… Dit verandert snel.
De plant stijgt binnen de kortste keren naar een meter, met stevige holle stengels. De stengels
vertakken sterk en aan ieder uiteinde verschijnen trossen vol met bloemknoppen. Dan siert de plant
je moestuin met stervormige blauwe bloemen. Er komen veel bijen, hommels en andere insecten op
af; met name bijen zijn er dol op.

Verzorging:
Komkommerkruid is een makkelijk kruid om zelf in je moestuin te kweken. De
grond hoeft maar aan weinig eisen te voldoen, maar grond die verrijkt is, met
compost bijvoorbeeld, geeft wel het beste resultaat. Vanwege zijn ruwe
structuur is komkommerkruid niet gevoelig voor ziekten en insecten. Plant het
kruid het liefst op een zonnige plek, waar af en toe ook wat schaduw staat.
Het is belangrijk om de ontkiemende zaadjes niet uit te laten drogen. Dun het
aantal kiemplantjes wel wat uit, zodat elke plant voldoende ruimte heeft om uit
te groeien tot een volwaardig exemplaar.

Oogsten:
Wanneer de plant eenmaal begint te bloeien, bloeit hij de hele zomer door. Hierdoor kun je ook de
hele zomer komkommerkruid oogsten. Geplukte blaadjes en bloemen zijn enkele dagen houdbaar in
de koelkast als je ze verpakt in een afgesloten zakje of bakje.

Gebruik:
Van komkommerkruid is alles eetbaar.
Zelfs de bladeren die je nauwelijks in je mond durft te steken
omdat ze zo sterk behaard zijn, smaken naar komkommer.
Wees gerust. De beharing proef je niet.
Komkommerkruid heeft een licht zoute, sappige smaak en
hoeft niet perse gekookt te worden voordat je het gebruikt.
Doe je dat toch, kook het dan pas op het laatst mee zodat
het zijn smaak behoudt.
Meng het door salades, voeg het toe aan soepen en hutspot.
Het is ook heel lekker in combinatie met bieten en bonen.
De bloemen zijn ook lekker en mooi
als versiering in de yoghurt of op een
taart of cupcake bijvoorbeeld.
Je kunt de bloemen invriezen en als
ijsblokjes in een drankje doen, dat
geeft een vrolijk en zomers effect.
En van de gedroogde bloemetjes kun je potpourri maken, dat ruikt lekker!
De meeste mensen gebruiken komkommerkruid vooral in de keuken, maar het schijnt ook gebruikt
te kunnen worden als geneesmiddel. Het helpt tegen zwaarmoedigheid, werkt ontspannend, is goed
voor de reiniging van je bloed en het werkt koortsverlagend.
Je kunt thee zetten van de bladeren, dat helpt tegen verkoudheid en mensen met reuma geven aan
minder last te hebben van ontstekingen door het drinken van deze thee, het geeft hen verlichting.

Matig:
Hoewel komkommerkruid in het Middellands zeegebied heel veel wordt gebruikt, wordt overmatige
consumptie niet aangeraden. In de plant zitten kleine hoeveelheden van toxische alkaloïden en daar
moet je niet te veel van binnen krijgen. Zolang je matig gebruik maakt van deze plant en bloemetjes
kan het geen kwaad, maar gebruik het dus niet te vaak.

De goede buren en slechte buren:
tomaat,
aardbei
en pompoen

niet bekend

Kropsla
maart april
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bi
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bi
v
bui

juni
v
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augustus september oktober
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Voorwerk:
Sla heeft redelijk veel voedingsstoffen nodig. Compost onderspitten in de winter is het begin, voor
een goede luchtigheid en veel humus.

Zaaien:
Slazaadjes ontkiemen goed bij temperaturen tussen ongeveer 10 en
20 gr C, bij hogere temperaturen kiemen veel zaadjes niet. Door de
zaadjes op vochtig keukenpapier te zaaien, ontkiemen veel meer
zaadjes, dan dat ze in de grond zouden doen.
Binnen 1 tot 2 weken kiemen de zaden.

Laat de opgekomen plantjes op het keukenpapier wat groter worden
en een week of twee later kun je de zaailingen al uitplanten.
Plant ze dan alleen of in groepjes van twee in een bloempotje met
compost of potgrond. En zet de bloempotjes in een lage bak, zodat
je ze handig water kunt geven. Je giet het water op de bodem van de
bak en dan zuigen de plantjes het water zelf omhoog.
Laat de sla-plantjes in de bloempotjes binnen of buiten onder een
tunnelkas wat groter groeien. Je kunt ze nu nog niet in de aarde zetten,
want daar zijn ze nog te kwetsbaar voor. Slakken en andere kleine beestjes
zijn dol op zaailingen van kropsla. Ze kunnen in één nacht een heel rijtje
uitgeplante slazaailingen tot op de grond toe afvreten.
Hoe groter de zaailingen, des te meer kans is er op overleven.
Wanneer de sla-plantjes groot genoeg zijn, haal je ze met de kluit uit de potjes
en plant ze in de tuingrond. Door de grond goed vochtig te maken kun je de
plantjes met worteltjes en al voorzichtig uit het bakje scheppen en ze op hun
definitieve plaats uitplanten.
Laat de planten in de tuingrond uitgroeien tot grote sla-kroppen.

Oogst:
Sla kan binnen 8 tot 12 weken, gerekend vanaf het zaaien, al klaar zijn om te oogsten.
Sla kun je niet bewaren, oogst haar op de dag van eten, je kunt de blaadjes van buiten naar binnen
afsnijden, tot zoveel je nodig hebt. Je kunt ook het hele kluitje wortels uit de grond te trekken en de
hele krop sla met wortels even in een emmer water zetten. Dan kunnen de wortels nog wat drinken
en kun je de krop sla daarna met vochtige wortels in een krant wikkelen en op een koele plaats tot
wel 2 dagen bewaren. Of zet de hele emmer met laagje water en de krop sla met wortels erin in een
koele schuur. Even in ijskoud water leggen voor het bereiden frist haar dan ook nog wat op.
Kropsla is erg lekker, onmisbaar in salades, maar ook lekker op brood met kaas en ei, je kunt sla
stoven of als basis gebruiken voor stamppot en natuurlijk als eetbare garnering.

Handig om te weten:
Voor sla heb je altijd wel ergens een plekje over; ze kiemt snel, groeit snel dus je kunt haar vrij snel
oogsten. Mede daarom is ze bijna bekender als voor- en nateelt van andere groenten dan als
hoofdteelt. Dat komt doordat de meeste slasoorten het niet zo goed doen rond juni-juli; rond de
langste dagen van het jaar schiet sla snel door en doorgeschoten sla smaakt bitter en wrang.

Zaad winnen:
Kropsla is éénjarig en een zelfbestuiver.
De bloeistengel van sla wordt 1 tot 1,5 meter hoog, zet er een stok
bij om de plant te ondersteunen. Na de bloei worden de zaden
gevormd; ze zitten met pluisjes en met meerdere zaden bij elkaar
in het hoesje. Drie tot vier weken na de bloei is het zaad rijp.
Wanneer het regent tijdens de ontwikkeling van het zaad is de kans
heel groot dat er geen zaden komen maar dat de zaden klonteren
en schimmelen in de hoesjes.
Als de zaadpluizen zijn gevormd, kun je de hele bloemstengel afsnijden en ondersteboven boven een
krant of doek laten drogen tot de zaden oogstbaar zijn. Slazaden blijven minimaal 3 jaar kiemkrachtig
wanneer je ze koel, droog en donker bewaard.

De goede buren en slechte buren:
aardbeien,
asperges,
bieten
en bonen

niet bekend

Maïs
maart

april
bi

mei
z
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augustus september oktober
oo oo
oo

(vanaf half mei)

Zaden:
Het is handig om te weten dat zaden die rond en glad zijn altijd meer zetmeel en
minder suiker bevatten, en hoe rimpeliger zaden zijn, des te meer suiker een zaadje
bevat. En zoete zaadjes leveren zoete vruchten op aan de plant. Dit geldt voor
maïs, maar ook voor doperwten, tuinbonen, kapucijners, etc..

Voorzaaien:
Mais kan voorgezaaid worden in potten om de oogst te vervroegen, en om zaad uit te sparen. De
zaden hebben een temperatuur van minimaal 18 graden nodig om goed te kunnen kiemen. Zaai mais
begin/half april binnen voor in afzonderlijke potten. Zaai de zaadjes ongeveer 2 cm diep. De jonge
zaailingen maken al gelijk een flink wortelgestel, vandaar dat je maar 1 zaadje per potje zaait. Een
week of drie daarna kunnen de zaailingen al uitgeplant worden.

Buiten:
In de volle grond zaaien kan vanaf 1 mei, maar laat het ook van het weer afhangen; bij langdurig nat
en koel weer is het beter de zaai een week of twee uit te stellen.
Bij zaaien in de volle grond kun je ervoor kiezen om steeds twee
zaden tegelijk te planten. Dat geeft minder risico op lege plekken in je
vak. Wanneer allebei de zaadjes op 1 plek ontkiemen, haal je in een
later stadium het kleinste plantje weg (uitdunnen).
Zaai de korrels tussen 3 en 5 cm diep, en zorg ervoor dat de grond
niet uitdroogt tijdens de kiemfase. Dek het zaaisel eventueel af met
vliesdoek om wat extra warmte en vocht bij het zaad te houden en
ter bescherming tegen nachtvorst.
Maïs staat graag zonnig, logisch, gezien haar Mexicaanse afkomst. Eigenlijk is maïs een grassoort,
maar het heeft dezelfde stevige bemestingsbehoeften als vruchtgewassen. Om die reden moet je
ook bij mais wisselteelt toepassen, anders put je de bodem uit.
Je kunt in de moestuin handig gebruik maken van maïsplanten; omdat het zulke grote planten
worden kun je maïszaailingen zo uitplanten dat ze in volwassen staat als windscherm en
warmtevanger kunnen dienen voor de vruchtgewassen die graag beschut staan, zoals komkommer,
tomaat, augurk, etc..

Buiten planten:
Vanaf half mei kan de plant buiten geplant worden, ongeveer 15
cm van elkaar in een rij. Houd als rij afstand 50 cm aan en plaats
dan twee of drie rijen.
Maïsplanten worden groot en je kunt aan de stelen en het blad
van de volwassen plant zien, dat de plant wel wat extra voeding
lust. Strooi dus regelmatig met compost rondom de planten.

Bloemen:
Bovenaan de plant vind je de mannelijke bloem.
Deze ‘pluimen’ bevatten het stuifmeel.
En in dezelfde plant, in een bladoksel, vind je de vrouwelijke
bloeikolven met daaraan de zijdezachte stempels (‘haren’).
Voor een goede bevruchting moet het stuifmeel op deze
‘haren’ vallen. En bedenk daarbij dat elk korrel in een kolf
maïs bevrucht moet worden. Soms zie je in een zelf geteelde
kolf dat er een aantal korrels ontbreken, daar is dus iets niet
helemaal goed gegaan in de bevruchting.
Maïs wordt bestoven door de wind.
Ze staan daarom graag in groepen bij elkaar.
Het zijn stevige planten die geen steun nodig hebben

Verzorging:
Uiteraard hoort wieden bij de teeltzorgen, zodat de gulzige maïsplanten
optimaal kunnen eten, groeien en bloeien. Wieden doe je bij voorkeur
met de hand want maïsplanten maken naast diepere wortels ook veel
oppervlakkige wortels die je bij schoffelen of hakken kunt beschadigen.
Een andere optie is om de grond rond de maïsplanten te bedekken, bijvoorbeeld met stro, bladafval
of gronddoek, want dat houdt de grond lichtvochtig en maakt wieden vrijwel overbodig.
In de bladoksels verschijnen vaak zijstengels. Aan deze zijstengels komen ook wel kolven, maar die
blijven vaak kleiner en zijn soms zelfs onvolgroeid. Houd twee of drie kolven, die uit de hoofdstam
komen, aan en verwijder de zijstengels met eventuele kolfjes (dieven). De kolven die overblijven,
zullen niet alleen groter groeien, maar worden ook zoeter van smaak.
Vooral rond de bloeiperiode is voldoende vocht voor de planten belangrijk, bij droogte worden de
korrels in de kolf minder goed gevormd. Geef om die reden regelmatig water in droge perioden.

Oogst:
Het moment van plukken luistert vrij nauw: te vroeg geplukte kolven geven
zachte wittig gele onvolgroeide korrels die nog niet echt lekker en zoet
smaken. Te laat geoogste kolven geven harde gedeukte korrels die melig
zijn, want de suikers zijn dan intussen omgezet in zetmeel.
Aan de ‘haren’ die boven de kolf uithangen kun je zien wanneer de kolven
rijp zijn om te plukken; wanneer ze donkerbruin en verdroogd zijn, zijn ze
rijp. Bij deze kolf zijn de ‘haren’ al aan het verdrogen, maar nog niet
helemaal tot de kolf – deze kolf moet dus nog even doorrijpen.
Wanneer de stempels - de 'haren' die buiten de kolf uit steken - droog en verdord zijn, is het tijd om
eens te kijken. Je oogst de kolf namelijk vlak voor deze helemaal rijp is. Dat wordt ook wel melkrijp
genoemd. Wanneer je wat van het kaf verwijdert en met je vingernagel in een maïskorrel prikt komt
er wat wittig vocht uit. De korrels zijn dan wel al geel maar nog wel zacht.

De oogstperiode ligt ergens tussen begin augustus en eind september , afhankelijk van zaaitijd, en
omstandigheden als voeding, zon en temperatuur.
Van een geoogste kolf vermindert het suikergehalte vrij snel. Om te zorgen dat de plant zich kan
vermenigvuldigen worden, na de pluk van de kolf, de suikers in de zaadkorrels snel omgezet in
zetmeel. Geoogste maïskolven zijn dus het lekkerste op de dag dat ze geplukt zijn.
In de koelkast kun je maïskolven enkele dagen bewaren maar de extra zoete kwaliteit wordt dan wel
langzaam minder. Je kunt de kolven ook meteen na de oogst 6 minuten in water koken, want de hitte
stopt de omzetting van suikers in zetmeel. Daarna kun je de kolven bijvoorbeeld invriezen.

Op schooltv.nl staat een heel mooi filmpje
waarop je kunt zien hoe mais groeit.
Het heet ‘hoe groeit mais”.

Popcorn:
Wist je dat popcorn ook van maiskorrels wordt gemaakt?
Pop – het geluid dat een korrel maakt wanneer hij open popt.
Corn – Engels voor mais.

De maiskorrels die gebruikt worden voor popcorn zijn korrels van een speciale
soort, want niet alle gedroogde maiskorrels zijn geschikt. De droge korrels
bevatten van binnen zetmeel en vocht. Door hitte verandert het vocht in de
korrel in stoom en die stoom zorgt ervoor dat de korrel wordt opgeblazen. De
korrel ploft open en keert binnenste buiten.
Je kunt pofmaïs gewoon in de supermarkt kopen.

De goede buren en slechte buren:
aardappels, bonen, courgettes,
komkommer, kropsla, pompoenen
en tomaten

bieten en selderie

Oost-Indische Kers
maart april mei
juni
bi
bui + z

juli

augustus september oktober
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oo
oo

november
oo

Zaaien:
Je kunt de zaadjes van de Oost-Indische kers binnen voorzaaien, dat doe je dan vanaf half april, maar
de Oost-Indische kers kan het beste direct op de plaats van bestemming worden gezaaid vanaf mei,
want ze beschadigen vlug tijdens het verspenen. Zaai ze in een lange
rij in de volle grond, tussen 2 gewassen in, als een afscheiding.
Oost-Indische kers heeft weinig nodig, kan op veel verschillende
soorten grond groeien en groeit vrij snel. Juist op arme grond zal de
plant flink gaan bloeien. De kiemplantjes komen al na één of twee
weken op. Ze groeien het beste op een zonnige plek of op een plekje
dat half in de schaduw ligt.
kiemplant Oost-Indische kers

Plant de zaailingen pas vanaf begin mei uit,
wanneer ze groot genoeg zijn.

Eetbaar:
De bloemen en bladeren van de Oost-Indische kers zijn beiden eetbaar (in bv salades). Ze hebben
een wat scherpe smaak. De bloemen en bladeren kunnen worden verwerkt in salades. De bloemen
zijn licht pittig, peperig, poederig, geweldig mooi en lekker in salades. De blaadjes zijn iets peperiger
dan de bloemen en ook lekker en mooi in salades, voorgerechten, ed. De verse, onrijpe groene zaden
zijn tot slot zeer peperig. De zaden kunnen ook worden gedroogd en als vervanging van peperkorrels
worden gebruikt.

Zaden rapen:
Het is het meest gemakkelijk om bij het opruimen van de planten in november
de gevallen zaden op te rapen; ze zijn vaak al bruin en hoeven alleen nog maar
een weekje op een warme plek te drogen voor je ze kunt opbergen.

Handig om te weten:
Niet alleen mensen vinden Oost-Indische kers lekker, het wordt ook door verschillende insecten
gegeten. Rupsen van de vlindersoort ‘groot koolwitje’ staan er om bekend de plant zelfs compleet
kaal te eten. Maar ook de larven van verschillende mottensoorten lusten graag de blaadjes.
De Oost-Indische kers trekt bladluis aan, en kan zo als een biologisch anti luizen middel gebruikt
worden. Wanneer er heel veel bladluizen op de Oost-Indische kers zitten, wijst dat op een tekort aan
kalk in de bodem.

Geneeskrachtig:
Oorspronkelijk komt Oost-Indische kers, anders dan de naam doet vermoeden, uit Midden-Amerika.
Al sinds lange tijd wordt deze plant als geneesmiddel gebruikt in de traditionele kruidengeneeskunde
van de Andes. Misschien komt dat door de grote concentratie vitamine C die er in de bloemen zit,
maar ook het blad is erg gezond.
Wanneer je het blad en/of de bloemen eet, dan helpt dat bijv. tegen keelpijn, bij luchtweginfecties,
urineweginfecties en een slechte huid. Uitwendig toegepast heeft het een desinfecterende werking.
Wanneer je de bladeren kneust, kun je het over wonden heen wrijven of leggen. Het helpt de wond
helen.
Het schijnt ook gebruikt te worden om kaalheid te bestrijden.

De goede buren en slechte buren:
de Oost-Indische kers is een
goede buur voor alle planten in
de moestuin; werkt als lokmiddel
voor vlinders, en bladluizen,
waardoor de andere planten er
minderlast van hebben.

niet van toepassing

Paprika
maart

april
bi bi

mei
v

juni
bui bui

juli

augustus
oo

september oktober
oo

Paprika:
De paprika is officieel een eenjarig vruchtgewas dat afkomstig is uit Midden en Zuid-Amerika. De
naam paprika is ontstaan in Hongarije waar het pepertje betekent. Paprika is een zoete variant van
de peper. We kennen ze in verschillende vormen en kleuren. Zo
heb je langwerpige en ronde paprika’s, in de kleuren geel, groen,
rood en oranje.
Alle paprikasoorten worden eerst groen,
voordat ze hun uiteindelijke kleur krijgen.
Zodra ze van kleur veranderen, en dus rijp
worden, verandert ook de smaak.
Oranje, rode en gele paprika’s zijn zoeter
van smaak, en hoewel de groene paprika
gewoon eetbaar is, vinden veel mensen dat deze wat te bitter smaakt.

Voorzaaien:
Aangezien groenten als pepers en paprika’s een langere opkweekperiode nodig hebben, kun je het
beste eind februari/begin maart al starten met voorzaaien in kweekbakken, een eierdoos of plastic
bekers. Deze kun je binnen op de vensterbank zetten. Zo pak je het voorzaaien aan:
- Vul de potjes met zaaigrond dat op kamertemperatuur is
- en zaai de zaden op 1 cm diepte
- besproei daarna de potjes met lauwwarm water
- dek de potjes af met een plastic zakje of een glasplaat
- en zet de potjes op een warme plek in de vensterbank of op een radiator
- geef de potjes verder dagelijks wat verse lucht door het plastic of glas even te verwijderen
Bij de juiste kamertemperatuur komen de eerste sprietjes van de
kiemende zaden na twee à drie weken omhoog. Dit is gelijk het
moment dat het plastic of de glasplaat verwijderd mag worden.

Verspeen en verplant:
-

vanaf het moment dat de plantjes twee tot vier bladeren hebben gekregen, kun je iedere
zaailing verspenen (overzetten) naar eigen potjes
stop de plantjes tot aan het eerste blaadje diep in de grond
en spuit de plantjes elke dag een beetje nat met de plantensproeier
draai de bakjes of de kleine kweekkas regelmatig een kwart- of halve slag om, zodat alle
jonge planten voldoende zonlicht krijgen
laat ze dan nog een tijdje doorgroeien tot het stengeltje een beetje verhout is
hard ze af door ze in vijf dagen steeds iets langer buiten te zetten
en eind mei of begin juni kunnen de paprika’s, tijdens warm weer, op hun definitieve plek
neergezet worden

Hoe dan?
Paprika's kunnen nogal eens moeilijk 'starten' na het overplanten. Het lijkt dan of ze een aantal
weken stilstaan. Dit is vooral het geval als het buiten nog aan de frisse kant is.

Plant voorzichtig over om de wortels zo min mogelijk te beschadigen en zorg voor voldoende voeding
voor deze zoete vruchtdragende plant. Schep dus ruim compost in het uitgegraven plantgat, voordat
je de plant in de volle grond zet. En geef de planten extra steun door middel van een stok om het
hangen te voorkomen.
De paprikaplant is geen plant die van oorsprong in Nederland voor komt.
Ons klimaat is niet echt geschikt voor paprika teelt in de volle en
onbeschermde grond, maar met een goede verzorging en op een
beschut plekje kan er vaak toch nog wel wat geoogst worden. Een goed
plekje is bijvoorbeeld een zonnige zuidmuur van een gebouw.
De paprika teelt gaat echter stukken beter, wanneer je gebruik maakt
van een kas of een plastic tunnel. Bij paprika's komt zowel zelfbestuiving
als kruisbestuiving (door bijen en mieren) voor. Dit betekent dat ook een
enkele plant in een pot op balkon of terras vruchten kan dragen,
wanneer de plant beschut en op een warme plek staat.

Ziekten en plagen:
Jonge plantjes kunnen ten prooi vallen aan slakken, en ook bladluizen en rupsen kunnen paprika
aantasten. Daarnaast hebben paprika’s wel eens last van oorwormen, die graag hun nesten maken in
een holle paprika.
Bij nat en koel weer kunnen vruchten aan planten die buiten staan gaan rotten. Grijsrot veroorzaakt
lichtbruine plekken op de stengels. De stengels kunnen op deze plaatsen afbreken. Dit zie je vaak
wanneer de plantjes te dicht op elkaar staan en het te vochtig blijft. De Sclerotiniarot is ook naar;
deze geeft ook lichtbruine vlekken op stengels. De hele stengel met bladeren verwelkt daarna. Haal
aangetaste stengeldelen snel weg, anders wordt de hele plant aangetast.

Oogsten en bewaren:
Oogsten als paprika's nog groen zijn geeft een hogere opbrengst, vooral bij
paprika's in de volle grond. Het is blijkbaar gemakkelijker voor een plant om
een nieuwe groene paprika te produceren, dan een bestaande paprika af te
laten rijpen. In de koelkast kunnen paprika's wel twee weken bewaard
worden. Ook aan de plant blijven paprika's lang goed. Veel soorten
verkleuren uiteindelijk naar geel of rood in de late herfst.

Paprika in de keuken:
Paprika’s bevatten veel vitamines en mineralen. Van de gekleurde paprika’s, en met name de rode,
wordt gezegd dat ze goed zijn voor je algemene weerstand, je bloedvaten, je botten en je huid. Je
kunt paprika’s rauw eten en ze geven een lekkere frisse smaak aan salades. Je kunt paprika’s ook
koken, verwerk ze bijvoorbeeld in een stamppot of maak er soep van. Daarnaast zijn ze heel geschikt
om te roerbakken. In de zomer is paprika erg smaakvol aan een spies tussen vleesstukjes. Even op de
barbecue en smullen maar!

De goede buren en slechte buren:
afrikaantje, basilicum,
chili peper, geranium,
marjolein, oregano
en tomaat

abrikoos, bonen,
knolvenkel, koolrabi
en alle koolsoorten

Pluksla
februari maart april
mei
juni
bi
bui
bui z oo z +oo oo

juli
oo

augustus
oo

september oktober

Voorbereiding:
Net als bij de andere slasoorten, begint het zaaien van pluksla met het onkruidvrij en los maken van
de grond. Pluksla houdt – net als andere bladgroenten – van een rijke grond, dus voeg compost en/of
bemesting toe aan de grond. Wanneer de bladeren geel kleuren, wijst dit op een stikstoftekort in de
grond en moet je extra bemesten.

Zaaien:
Zaad van pluksla lijkt op dat van de andere slasoorten: de zaden zijn vrij
klein, wat grijsachtig van kleur en hebben een ovale vorm met spitse
puntjes. Omdat de zaden klein zijn, worden ze ondiep gezaaid. De zaden
worden bedekt met een laagje van ongeveer halve cm grond.
Zaai pluksla in rijtjes of breedwerpig over een breedte van ongeveer 15
centimeter. Je kunt pluksla vanaf begin februari voorzaaien binnen of in
een kas, maar het is heeft weinig zin. Het kost veel extra moeite, terwijl
zaaien in de volle grond prima gaat. De plantjes komen, afhankelijk van de
temperatuur, over het algemeen vrij snel op.

Verzorgen
Zoals hierboven al beschreven, kan het nodig zijn om tussentijds wat extra te
bemesten. Verder moet je tussendoor onkruid verwijderen, zodat de plantjes
alle ruimte krijgen om te groeien.
Bij droogte kan het nodig zijn om water te geven, zeker op zandgrond. Dit is
vooral in het begin belangrijk, op het moment dat de jonge plantjes nog maar
een klein wortelstelsel hebben. Wanneer de planten eenmaal goed groeien,
zijn de wortels lang genoeg om zelf voldoende water op te nemen en hoef je
nauwelijks water bij te geven.
Zie je de bladeren aan het einde van een zonnige dag een beetje slap hangen,
kan een gieter water geen kwaad. Wanneer je water geeft, doe dit dan het
liefste ’s morgens vroeg of ’s avonds laat.

Groeiwijze:
Pluksla is zacht van structuur en smaak. Een fijne basis voor salades en gemakkelijk te verbouwen.
In tegenstelling tot andere soorten sla, vormt pluksla geen krop. De plantjes groeien uit tot losse
bladeren die meestal jong geoogst worden. Als je de bladeren laat doorgroeien, kunnen ze vrij groot
worden. De bladeren zijn zacht en hebben een milde smaak.
Pluksla heeft meerdere voordelen:
- in tegenstelling tot kropsla, schiet pluksla niet snel door.
Hierdoor is pluksla bij uitstek geschikt voor zomerteelt.
- na het plukken of afknippen van de blaadjes,
zullen de bladeren opnieuw uitlopen en kan je dus een tweede
keer oogsten zonder opnieuw te hoeven zaaien
- pluksla kan goed tegen kou. Hierdoor is het mogelijk om al in
februari een rijtje pluksla in een kas of onder een tunneltje
te zaaien.

Oogsten:
Het oogsten van de pluksla is een leuk werkje. Pak een bosje blaadjes vast en knip, scheur of pluk de
buitenste bladeren af. Zolang je niet het midden van de plant kapot knipt of met wortel en al de
grond uit trekt, zullen de bladeren opnieuw uitlopen en kan er een tijdje later opnieuw geoogst
worden. Laat dus altijd het hart van de plant intact, want van daaruit ontspringen alle blaadjes.

Bewaren:
Pluksla kun je dan helaas wel slecht bewaren (het slechtst van alle slasoorten), de blaadjes worden
heel snel slap: eet ze vooral dezelfde dag of bewaar ze maximaal een dag in de koelkast of koel in wat
krantenpapier gewikkeld.
Op de dag van oogst zijn de blaadjes op hun lekkerst. Knapperig en zacht, haast zoet, van smaak.

De goede buren en slechte buren:
asperges, bieten, dille, knolvenkel,
koolsoorten, radijs, rammenas,
schorseneren en tomaten

niet bekend

Pompoen
maart

april
bi (half april)

mei
bui na 20 mei

juni
z

juli

augustus

september oktober
oo
oo

Zaaien:
Pompoenplanten ontstaan uit vrij grote zaden die iedereen die wel eens een pompoen heeft
opengesneden, zal herkennen. De zaden zijn spitsovaal en lijken een soort dun vliesje om zich heen
te hebben. Deze zaden zullen binnenshuis snel ontkiemen.
Ook buiten ontkiemen ze prima, mits het warm genoeg is.
Je kunt pompoenen dus in
de volle grond zaaien,
maar het moet dan wel
warm genoeg zijn, dit is
meestal vanaf juni. Je
kunt ook binnen
voorzaaien in potten
zaailing pompoen
vanaf half april. Eerder voorzaaien is af te raden want de plantjes
groeien snel maar kunnen niet goed tegen de kou. Je kunt ze pas na IJsheiligen uitplanten (half mei).
Wanneer je eerder voor zaait, zit je al die tijd met enorme planten. Dat is niet handig bij het
verplanten.
Neem potten met een diameter van minstens 10 centimeter, want een pompoenplant groeit flink
voordat je deze buiten gaat planten. Stop het zaadje ongeveer 2 cm diep in de aarde.

Verplanten:
Voordat je de plantjes buiten in de volle grond kunt zetten, moet je ze afharden.
Je laat ze in vijf dagen tijd wennen door ze iedere dag iets langer buiten te zetten. Plant vervolgens
de jonge plantjes op de juiste plek, minimaal 2 meter uit elkaar, want de pompoenplant neemt als
volwassen plant heel veel ruimte in. Doe dit vanaf 20 mei, maar uiterlijk de eerste week van juni,
maar let daarbij wel op de temperatuur buiten. Het beste kun je uitplanten wanneer de temperatuur
een aantal dagen hetzelfde blijft zonder hoge schommelingen.
Geef de jonge pompoenplantjes bij het planten extra voeding. Je graaft een ruim plantgat, voegt een
emmer compost toe, wat water en zet dan pas het jonge plantje in de grond.

Verzorging:
De teelt verloopt meestal vrij probleemloos - de jonge
plantjes moeten beschermd worden tegen onkruid en
slakken, en in droge perioden moet je vaak water
bijgeven, maar snoeien is niet nodig.
De pompoenplant is een kruipende plant, die veel ruimte
in neemt. Hij kan ergens tegen op groeien, maar ook
liggend op de grond kan de plant goed groeien.
Een volwassen pompoenplant heeft een paar vierkante meter
ruimte nodig. Bij een ruimtegebrek in je bak, kun je de takken over
de rand van de bakken leiden. Zorg dan wel dat er nog voldoende
zon op komt, want daar houden ze wel van. Leg net als bij de
courgettes een flinke laag stro onder de pompoenen, zodat ze niet
in de natte grond blijven liggen.
Hiermee voorkom je dat ze gaan rotten.

Oogst:
Na het verplanten, ontstaan er (vaak gele) bloemen aan de plant. Hier ontstaan na verloop van tijd
de mini-pompoentjes die in de loop van enkele weken tot maanden uitgroeien tot flinke pompoenen.
Afhankelijk van de soort kun je pompoenen van de zomer tot de late herfst oogsten. Rond de
maanden september en oktober kunnen de meeste pompoenen geoogst worden. Een rijpe pompoen
herken je aan de steel. Zodra de steel rimpels en groeven heeft, is de vrucht klaar.
Oogst de pompoenen met een scherp en schoon mes. Door de steel op een minimale lengte van 5
cm te houden, verleng je de houdbaarheid van de pompoen.
Let op:
De grote bladeren van de pompoenplant zijn behaard en kunnen irritatie geven aan de huid.
Pompoenen kun je in een donkere, koele en droge ruimte nog maanden bewaren.

Zaadjes oogsten:
Wanneer je een pompoen open snijdt, zie je al vlug de zaden zitten. Houd een paar zaden apart en
maak deze schoon met water en droog het af met een handdoek. Neem een dik stuk karton en leg de
zaden te drogen. Zorg voor een goede ventilatie.

Pluk het zaadvliesje weg dat rond de zaadjes zit. Bewaar de zaden droog en schimmelvrij in een pot
of envelop en schrijf er de oogstdatum en de soort pompoen op.

De goede buren en slechte buren:
andijvie, boon, erwt, mais, OostIndische kers, radijs, sla, spinazie,
raap, rode biet, schorseneer, selderie,
tuinboon en ui

wortel

Rabarber
maart

april

mei
oo

juni
oo

juli

augustus

september oktober
p

Groeiwijze:
Rabarber is een vaste plant die gemakkelijk geplant kan worden. De
plant vormt dikke groene tot donkerrode stengels met aan het uiteinde
een enorm groot groen blad.
In het voorjaar kan de plant gaan bloeien:
uit het centrum van de plant ontstaat dan
een bloemstengel waar een heleboel
kleine bloemetjes en dus zaadjes aan
ontstaan. Je kunt de bloemstengel
wegknippen, zodat alle energie naar de
stengels gaat in plaats van naar het
bloeien van de kleine bloemetjes.
Aan een rabarberplant kunnen een groot aantal stengels ontstaan.
In de winter sterven de bladeren en stengels af.
Als het in het voorjaar warmer begint te worden, loopt de plant vanzelf weer uit.

Voorbereiding:
Rabarber is een vaste plant en blijft dus jaren op dezelfde plek staan. De plant zal in de loop der tijd
flink groeien waarbij ook het wortelstelsel vrij groot wordt. Dit maakt verplaatsen lastig, dus denk
goed na over de plek waar je de rabarber plant. De plant heeft tenminste een vierkante meter ruimte
nodig. Rabarber schijnt van zon te houden, maar ze doet het ook in de schaduw prima. Spit de grond
los en haal onkruid weg, zodat je later niet onder de rabarberplant hoeft te kruipen om onkruid te
verwijderen. Vervolgens kan de rabarber geplant worden. Dit doe je in het vroege najaar.

Planten:
Graaf een kuil waar de wortelkluit gemakkelijk in past. Zet de plant vervolgens in de kuil en zorg er
daarbij voor dat de groeipunten net boven de grond uitkomen. Vul de overgebleven ruimtes rondom
de plant met grond en druk deze grond aan zodat de wortels goed contact met de grond krijgen.

Verzorgen:
Net na het planten zal het nog nodig zijn om zo nu en dan onkruid te wieden onder en rondom de
plant. Al gauw zullen de bladeren zo groot zijn, dat er weinig licht overblijft voor de onkruidzaadjes.
In het voorjaar kan de rabarberplant wel een portie oude stalmest gebruiken of een laagje compost.

Oogsten:
Het oogsten van rabarber is een kwestie van de stengel van
de plant af draaien, knippen of trekken. Het bladgedeelte
kan vervolgens de composthoop op, de stengels kunnen
mee naar huis. Haal niet alle stengels van een plant af. De
bladeren nemen namelijk energie op en als je alle stengels
en dus alle bladeren oogst, zal de plant geen energie meer
hebben om verder te groeien en reserves aan te leggen voor
de winter. De plant groeit bovendien snel dus voor je het
weet, is er een nieuwe portie stengels klaar om geoogst te
worden.
Begin mei trek je de eerste stelen uit de grond, in de groeirichting. Je draait het blad er af, dat is niet
eetbaar en dat gooi je dus op de compost hoop. Je kunt rabarber oogsten tot 21 juni. Als je daarna
nog door oogst, put je de plant uit en heb je volgend jaar geen rabarber. Doordat je niet meer oogst,
kan de plant voldoende herstellen en genoeg voedingsstoffen opslaan voor het volgende seizoen.

Bewaren:
De geoogste stengels kunnen prima een paar dagen in de koelkast bewaard worden, maar de smaak
gaat dan wel een beetje achteruit. Net na het oogsten is de smaak, zoals bij bijna alle groenten en
fruit, het lekkerst. Er zitten heel veel voedingsstoffen in rabarber, het is een gezonde groente om te
eten. Je kunt rabarber rauw eten en dat is het lekkerste wanneer je de stukjes rabarber even in wat
siroop doopt of juist even in wat zout. Je kunt rabarber ook koken en dan zal er een moes ontstaan,
die je lekker kunt eten bij toetje of taart, maar die je ook in kunt maken of vriezen voor een later
moment.
In de loop van het seizoen wordt rabarber steeds zuurder, je kunt dan wat suiker of honing aan de
rabarber toevoegen.

De goede buren en slechte buren:
kool en raap

zuring

Radijs
maart april
z
z + oo

mei
z + oo

juni
z + oo

juli
oo

augustus september oktober
z + oo
z + oo

november
oo

Zaaien:
Bij mooi zacht weer kun je radijsjes al vanaf 1 maart zaaien, meteen op de juiste plek, want radijsjes
kunnen niet tegen verplanten. Voorzaaien heeft dus geen zin. Je zaait ze in maart t/m juni en weer in
september t/m half oktober. Hartje zomer doen ze het minder goed.

Hoe dan?
Wanneer je de moestuinbak verdeelt in vakken van 30 cm bij 30 cm, passen er 16 radijzen in 1 vak.
- prik met je vinger 16 gaatjes - ongeveer 1 cm diep.
- doe in elk gaatje twee zaadjes druk de gaatjes dan voorzichtig dicht.
- doordat je twee zaadjes per gaatje gebruikt, komt er altijd wel eentje op.
- giet nog een beetje water op de plek van het gaatje.
- voorzichtig, want anders spoelen de zaadjes weg!
- binnen 3 tot 11 dagen komen de zaailingen tevoorschijn - afhankelijk van het weer.
- houd de grond goed vochtig!

Zaailingen dunnen
Staat er in sommige gaatjes meer dan 1 zaailing? Pak een schaar,
laat de grootste en sterkste staan en knip de anderen weg.
Wegknippen is beter dan wegtrekken. Want met het wegtrekken,
krijgt de wortel van de overblijver toch een duw of stoot.
Laat je ze allemaal staan, dan kunnen de radijsjes niet goed groeien en komt er alleen maar blad.

En dan?
Na een week of zo komen de eerste 'echte' blaadjes tevoorschijn.
Dan gaan de plantjes snel groeien en voor je het weet is je hele vak
groen. Blijf goed voor je plantjes zorgen: geef regelmatig water (dat
voorkomt dat ze te scherp van smaak worden of dat ze gaan barsten) en
haal onkruid meteen weg, net als gele of dorre blaadjes.
Aan elk plantje komt één radijs.
En na een paar weken kan je ze al goed zien.
De radijsjes steken een klein stukje boven de grond uit, maar je kunt ook
voorzichtig wat aarde opzij vegen om te zien of ze al groot genoeg zijn.

Oogsten:
Trek de plantjes met de grootste radijzen er helemaal uit. De andere plantjes laat je nog even
doorgroeien en oogst je in de week erna. Eet ze rauw uit het vuistje of snij ze in schijfjes of stukjes en
doe ze door de salade of op je brood, gecombineerd met kaas – heerlijk !
Als het hele vak leeg is maak je het vak schoon. Voeg dan een schep compost toe, werk dat door de
mix en kies een nieuwe groente uit

De goede buren en slechte buren:
Bonen, erwten, koolrabi, koolsoorten, kropsla, oost-indische
kers, snijbieten, spinazie, tomaten, worteltjes

komkommer

Sjalot
februari maart
p
p

april
p

mei

juni

juli
oo

augustus
oo

september oktober

Poten:
Sjalotten zaai je niet uit, die poot je in de grond. Je stopt één sjalot in de grond en dat wordt een
kluitje nieuwe sjalotten.
Er bestaan 2 soorten sjalotten:
Roodbruine sjalotten: deze plant je in februari en de oogst valt dan in juli.
Roodbruine sjalotten geven wat minder/kleinere sjalotjes met een extra
zoete/sterke smaak. Ze schieten niet zo snel door
Gele sjalotten: deze plant je wat later in het voorjaar, rond maart/april. De oogst
valt dan ook wat later (rond augustus). De opbrengst is wat groter (in formaat en
aantal) en de smaak is wat milder, maar de kans op doorschieten is wat groter.
Wanneer je van beide soorten een rijtje plant, leuk om het verschil te zien en ervaren in grootte,
oogsttijd, smaak, etc., en ook handig. Daarnaast kun je bij de teelt van 2 soorten sjalotten dus wat
vroeger (roodbruine) en ook wat later (gele sjalotten) oogsten.
Je plant sjalotten door ze zover in de grond te drukken dat je nog net het puntje boven
de grond ziet. Voor alle duidelijkheid: het puntje is de bovenkant, de platte kant (vaak
zie je er nog wat verdroogde worteltjes aan) is de onderkant.
Sjalotten zijn overduidelijk familie van de uien. Het grote verschil is
dat één kleine geplante ui, één grote ui wordt, en dat 1 normaal
formaat sjalot, gemiddeld zo’n 8 nieuwe sjalotjes oplevert. Je kunt dat al
zien wanneer de sjalot uitloopt, de sjalot maakt meerdere bladeren bij
het uitlopen. Je kunt vaak ook gelijk al de verdikkingen in de bol zien;
dat worden de nieuwe sjalotten.

Zaaien:
Je kunt sjalotten ook zaaien, maar dan duurt het langer voordat je kunt oogsten. Je zult vanuit een
zaadje eerst een plantsjalot moeten maken, en daarna kun je die plantsjalot gebruiken om nieuwe
sjalotten aan te laten ontstaan. Dat kost een jaar extra en daarom kiezen we daar vaak niet voor.
In het eerste jaar zaai je de sjalottenzaden in het vroege voorjaar. In de nazomer oogst je dan kleine
plantsjalotjes. Na een vorstvrije overwintering plant je dan de sjalot rond februari/maart weer uit en
kun je in de zomer/nazomer voor het eerst oogsten.

Verzorging:
Sjalotten doen het op alle grondsoorten goed, mits de grond goed luchtig is en niet te zwaar/te nat
is. In de winter werk je compost of oude stalmest door de grond, zodat de bodem een goede
structuur krijgt.
Een week of twee tot drie voor het planten geef je het vak waar je de sjalotten wil poten, nog wat
extra voeding met compost. Je kunt eventueel biologische moestuinvoeding met kali halen, dat
vinden wortel- en knolgewassen prettig. Zo kun je planten met dezelfde voedingsbehoefte bij elkaar
in één verrijkt vak zetten. Denk aan worteltjes, winterpeen, uien, ed.
Geef bij droog weer water en zorgt dat het onkruid rondom de planten beperkt blijft, zodat de
sjalotten ruimte krijgen om te groeien.

Hoe kleiner de plantsjalot des te minder sjalotten brengt ze op die
echter wel groot zullen zijn, hoe groter de plantsjalot des te meer
sjalotten brengt ze op die echter wel kleiner zullen zijn.
Op de foto’s op de vorige pagina kun je zien hoe een sjalot
meerdere bladeren krijgt en zich in meerdere segmenten lijkt op
te splitsen. Op deze foto kun je al goed zien hoe 1 plantsjalot is
opengebarsten en dat er in dat geval 7 sjalotten uit komen
groeien.

Oogsten:
Wanneer sjalotten oogstrijp zijn, duwen ze elkaar een beetje opzij door het groeien, het blad wordt
bruin en gaat omvallen. Je ziet vanzelf welke sjalotten groot genoeg zijn om te oogsten want ze
liggen voor ongeveer 1/3 deel boven de grond. Je kunt dan ook het loof eten, is ook erg lekker,
beetje bieslookachtig van smaak maar dan pittiger van smaak en steviger van structuur. Je kunt dus
gewoon af en toe een paar sjalotten oogsten, wanneer je ze wilt eten.
Maar de ‘grote oogst’ van de sjalotten die je ook wilt beware, komt later. Als het loof (de blaadjes)
voor een deel is verdord en op de grond gaat liggen zie je de sjalotten ‘bloot’ en bijna naast elkaar
uitgespreid liggen. Dan kun je de sjalotten gemakkelijk oogsten door ze gewoon op te rapen, soms
zitten ze nog met wat kleine worteltjes vast in de grond maar dat trek je heel gemakkelijk los.
Probeer de sjalotten met zoveel mogelijk loof te oogsten, want je kunt ze dan aan dat loof bij elkaar
binden. Je droogt de bosjes sjalotten het best op een droge en luchtige plaats. Zo zorg je ervoor
dat de sjalotten goed bewaarbaar blijven. De bovenkant van de sjalot, waar het blad zit, is bij de
oogst vaak nog niet droog genoeg voor bewaring. En de sjalot is op die plek het zwakst, als die ‘nek’
niet goed droog is wanneer je de sjalotten in een emmer of kistje opbergt kan ze in die ‘nek’ gaan
rotten/schimmelen en dat kan de rest van de sjalotten vervolgens aansteken.
Dat is toch zonde ?!

knoflook en sjalot hangen naast elkaar om te drogen

Dus liever een week te lang laten drogen dan 1 dag tekort!!
Na een week of drie kun je de sjalotten zo van het verdorde en bijna papierachtige loof trekken.
Sjalotten hebben een wat verfijndere smaak dan uien. Rauw is de sjalot wat scherper dan een ui,
gebakken of gestoofd is de sjalot juist wat zoeter dan ui.

Vermeerderen:
Je kunt je eigen sjalotten weer gebruiken voor de nieuwe teelt in het volgende jaar. Kies de mooiste,
gezondste en grootste sjalotten direct na de oogst uit om het jaar erop weer uit te planten.

De goede buren en slechte buren:
aardbei, aubergine, biet, kolen, paprika,
pepers, sla, snijbiet, tomaat en wortel.

bonen, erwten en peterselie

Spinazie
februari maart
bui !
z + bui

april
z + oo

mei
z + oo

juni juli
oo oo

augustus

september oktober
z
oo oo

Zaaien:
Je kunt spinazie het beste zaaien in het voorjaar of in het najaar.
Je zaait vanaf februari, maar dit moet dan wel in een kas of onder
een tunnel. Bij een te lage temperatuur ontkiemt spinazie niet
goed. En teveel water is ook niet goed, dan komen de plantjes
ook niet op. Vanaf maart kun je gewoon buiten zaaien. De oogst
van deze plantjes begint in april.
Je kunt vanaf eind augustus weer buien zaaien en dan nog in
september en oktober jonge, malse spinazieblaadjes oogsten.
Zaai spinazie dicht op elkaar in rijen, zonder later uit te dunnen, om op die manier klein, lichtgroen
en mals blad te krijgen. Bij uitdunnen of ruimer zaaien wordt het blad wat stugger en donkerder.

Over spinazie:
Spinazie is een bladgroente die rijk is aan mineralen, maar
ook aan nitraat en oxaalzuur. De mineralen in spinazie zijn
erg goed voor je, maar door de aanwezigheid van nitraat als
oxaalzuur moet je het gebruik ervan ook niet overdrijven.
Want zowel nitraat als oxaalzuur zijn giftig, wanneer je het in
grote hoeveelheden binnen krijgt. Zolang je niet elke dag
spinazie eet, kan het geen kwaad.
Spinazie is éénjarig en wordt zo’n 20 tot 30 centimeter hoog.
De plant heeft een dunne penwortel die diep in de grond kan
komen, hierdoor is het ook niet geschikt om te verspenen.
Spinazie is een snelgroeiend en kortlevend gewas dat het vooral in het voorjaar en najaar goed doet.
Het blad is heel zacht en mals. Je kunt het rauw eten, bijvoorbeeld in salade of op je brood, maar je
kunt het ook roerbakken, stoven of koken.
In de zomer schiet spinazie heel snel door, zodra er bloemen in komen, moet je het niet meer eten.

Verzorging:
Spinazie stelt hoge eisen aan de bodem, zeker als het om de structuur gaat. Ze wil graag een luchtige
bodem die wel vochtvasthoudend is maar niet kletsnat. Geef tijdens droge periodes voldoende water
bij, vooral net na het zaaien en bij de jonge zaailingen. Giet het water niet op het blad, maar juist net
naast de planten. Bij de vroege teelt (in het voorjaar) en bij de late teelt (in het najaar) heeft spinazie
graag een zonnig plekje, maar tijdens de warme zomer juist vooral wat meer schaduw en koelte. as
op voor vogels en muizen, beiden vinden spinaziezaden erg lekker. Om die reden kan het handig zijn
je spinaziezaaisels met gaas of netten te beschermen.

Oogst:
Snijd spinazie meteen af wanneer het oogstrijp is. Wanneer je te lang wacht, wordt het blad geel en
dat is een teken dat de plant extra nitraat op slaat. En dus wil je de gele blaadjes niet. Zorg bij het af
snijden dat het hart van de plant intact blijft; zo kan er nog een tweede (kleine) oogst komen.

De goede buren en slechte buren:
aardappels, aardbeien, bieten, koolrabi, koolsoorten, radijs, rammenas, stokbonen en tomaten

niet bekend

Stambonen
Maart

April
bi

Mei
bui

Juni
(z) (z)

Juli
Augustus september oktober
oo +weg (oo) +weg (oo) +weg

(bij warm weer)

Zaaien:
Laat de bonen eerst een uurtje in een laagje water voorweken. Ze worden dan wat zachter en
zwellen een beetje op. Daardoor zullen ze beter ontkiemen.
Binnen in zaadpotjes planten (ongeveer 4 weken voor het buiten
planten). Gebruik luchtige grond zodat wortel en plant makkelijk
kunnen groeien. Maak met je vinger een gaatje van ongeveer 3 cm diep
en stop 1 boon in het gaatje. Druk het gaatje dan voorzichtig dicht en
giet een klein beetje water over de gaatjes.
Je kan ook proberen om na 15 mei de bonen rechtstreeks buiten in de
grond te zaaien als het voorzaaien niet zo goed lukt.
de jonge zaailing van de stamboon

Vogels en slakken:
Vogels lusten de zaadjes wel heel graag, dus wanneer je buiten zaait, kun je er ter bescherming een
plastic bakje overheen zetten. Dat werkt meteen als een soort mini-kasje.
Bij warm weer (rond de 20 graden) komen de zaailingen na een dag of 7-10 boven de grond
uitpiepen. Pas nu goed op dat slakken er niet bij kunnen, dus laat dat plastic bakje nog maar even
staan. Ze zullen er beter door groeien.

Buiten planten:
Wanneer stambonen binnen opgekweekt zijn en buiten uitgeplant worden, hebben ze het liefst al
vier echte blaadjes. Dan hoef je ze niet meer per se af te dekken voor de vogels omdat het lekkerste
er dan al af is. Plant ze in groepjes van 5 plantjes op een afstand van ongeveer 20 cm.

Tuingaas:
Stambonen worden ongeveer 40 cm hoog. Er passen 9 plantjes in een
vak van 30 bij 30 cm. Zo dicht op elkaar lijken de bonen net een struik.
Ze worden daarom ook wel struikbonen genoemd. Tijdens het groeien
kun je er tuingaas in een u-vorm overheen zetten. Zo blijven ze netjes
rechtop en binnen het vak.
rekje van tuingaas om de bonen heen

Naast de algemene zorgen zoals onkruid wieden moet er
rekening mee gehouden worden dat bonen weinig water
nodig hebben. Bij het planten wordt er water gegeven en
daarna echt alleen bij droog weer. Makkelijk he? Geef de
planten niet op de blaadjes water, maar op de grond bij de
steel.
volwassen plant van de stamboon

Oogst:
Stamboontjes bloeien vlug, al na een week of acht kun je
oogsten. De oogst duurt ongeveer twee weken en als je
alle boontjes geplukt hebt, haal je de planten eruit.
Om lang te oogsten zaai je vanaf half mei tot eind juni
elke twee weken een nieuw vak in.
Dan pluk je van half juli tot half september.

stambonen oogsten

De goede buren en slechte buren:
aardappels, bieten, bonenkruid,
komkommers, koolrabi, koolsoorten,
kropsla, selderie en tomaten

erwten, knoflook,
knolvenkel, prei
en uien

Stokbonen
Maart

April
bi

Mei
bui

Juni

Juli
oo

Augustus
oo

september oktober
oo
oo +weg

(bij warm weer)

Zaaien:
Laat de bonen eerst een uurtje in een laagje water voorweken. Ze worden dan wat zachter en
zwellen een beetje op. Daardoor zullen ze beter ontkiemen.

de jonge zaailing van de stokboon

Binnen in zaadpotjes planten (ongeveer 4 weken voor het buiten
planten). Gebruik luchtige grond zodat wortel en plant makkelijk kunnen
groeien. Maak met je vinger een gaatje van ongeveer 3 cm diep en stop 1
boon in het gaatje. Druk het gaatje dan voorzichtig dicht en giet een klein
beetje water over de gaatjes.
Je kan ook proberen om na 15 mei de bonen rechtstreeks buiten in de
grond te zaaien als het voorzaaien niet zo goed lukt.

Vogels en slakken:
Vogels lusten de zaadjes wel heel graag, dus wanneer je buiten zaait, kun je er ter bescherming een
plastic bakje overheen zetten. Dat werkt meteen als een soort mini-kasje.
Bij warm weer (rond de 20 graden) komen de zaailingen na een dag of 7-10 boven de grond
uitpiepen. Pas nu goed op dat slakken er niet bij kunnen, dus laat dat plastic bakje nog maar even
staan. Ze zullen er beter door groeien.

Buiten planten:
Wanneer stokbonen binnen opgekweekt zijn en buiten uitgeplant worden, hebben ze het liefst al vier
echte blaadjes. Dan hoef je ze niet meer per se af te dekken voor de vogels omdat het lekkerste er
dan al af is. Plant ze in groepjes van 5 plantjes op een afstand van ongeveer 20 cm.

Klimrek:
Stokbonen willen omhoog!
Bonenplantjes groeien hard en gaan al snel op zoek naar
iets waar ze zich aan omhoog kunnen winden. Help ze dus
een beetje in de richting van het klimrek. Hebben ze dat
eenmaal gevonden dan hoef je niets meer te doen: ze
winden zich vanzelf omhoog.

bonenplantjes door het rek heen begeleiden

Bonen hebben weinig water nodig.
Bij het planten wordt er water gegeven en daarna echt
alleen bij droog weer.

Makkelijk hè?
Geef de planten water op de grond bij de steel en niet op de blaadjes water.
Bonen rotten snel door teveel water. Een beetje vochtige grond is oké,
maar kijk uit voor te natte aarde.

Oogst:
Stokbonen stoppen eerst al hun energie in de groei omhoog.
Ze bloeien later dan de lage soorten en na een week of zeven
zie je de eerste bloemetjes. Als de schattige vlinderbloemetjes
er eenmaal zijn, komen de boontjes snel daarna.
stokboon schiet boven het klimrek uit

de oogst van stokbonen

Knip ze van de plant af als ze ongeveer 20 cm lang zijn: dan zijn ze echt
het lekkerst: heerlijk knapperig! Bovendien gaan de planten daardoor
meer bloemen (en dus peulen!) aanmaken. Stokbonen blijven gewoon
doorgroeien en bloeien en er komen telkens nieuwe bonen aan dezelfde
planten. Van stokbonen oogst je lang: tot het einde van de zomer. Oogst
zoveel mogelijk en laat de peulen niet te groot worden. Daarmee verleng
je de oogsttijd.

En in het najaar kun je bonen oogsten uit de verdroogde peulen oogsten.
Die kan je lang bewaren.
Bonenplanten kunnen slecht tegen kou. Zodra de temperatuur zakt, wordt het blad bruin en er
groeien er geen nieuwe bonen meer. Zodra het echt koud wordt, pluk je de bonen die er nog hangen
en haal je de planten uit je bak.
 De wortels mag je in de mix laten zitten.
Daar zitten witte stikstofbolletjes aan en die zijn heel goed voor je andere planten.

De goede buren en slechte buren:
aardappels, bieten, bonenkruid,
komkommers, koolrabi, koolsoorten,
kropsla, selderie en tomaten

erwten, knoflook,
knolvenkel, prei
en uien

Tomaten
Maart April
bi
bi + v

Mei
bui

Juni

Juli
oo

Augustus
oo

september
oo

oktober
weg

(bij warm weer)

Zaaien:
Wil je zelf tomaten kweken, dan moet je daar uiterlijk half april mee beginnen, want bij een tomaat
zit al snel 4 maanden tussen het zaadje en de eerste oogst. Al die tijd heeft hij veel warmte en
zonlicht nodig. Begin je pas met zaaien als het buiten warm genoeg is - rond eind mei - dan ben je te
laat. Want in september zijn de dagen kort en koelt het snel af. Veel zal je dan niet oogsten. Wanneer
je eind maart binnen voor zaait, dan zet je tegen eind mei al een mooie tomatenplant in je bak. Dan
oogst je vanaf eind juli tot half oktober een massa tomaatjes.
Gebruik luchtige grond zodat wortel en plant makkelijk kunnen groeien. Leg het zaadje op de grond
en strooi hier een dun laagje grond over. Even water geven en klaar. Houd de grond vochtig, maar
niet te nat!! Anders groeien er schimmels in plaats van plantjes.

Verspenen:
Als de plantjes 2 echte blaadjes hebben , kan je ze verspenen. Dit doe je heel voorzichtig.
Ieder plantje krijgt zijn eigen grotere pot.
 kies voor de juiste potjes, zorg ervoor dat ze groot genoeg zijn.
 kies voor een goede potgrond, die bevat meer voedingsstoffen.
 zaailingen zijn klaar om te verspenen zodra ze hun eerste echte blaadjes krijgen.
 haal ze met behulp van een vork uit de grond, zo beschadig je de jonge worteltjes niet.
 maak een plantgat en zet er de zaailing in, zorg ervoor dat de plantjes tot net aan de eerste
blaadjes in de grond zitten.
 maak dicht en druk lichtjes aan.
 geef water met een gieter. Eerst in het potje, na gemiddeld 2 tot 3 weken geef je onderaan in
een schaaltje water.
 Als het buiten warmer wordt, kan je de plantjes overdag buiten laten wennen. Haal aan het
einde van de dag wel weer binnen, anders heb je kans dat ze door de kou niet overleven.

zaailing van de tomatenplant

Laat het plantje nu verder groeien tot hij na 15 mei buiten in de grond gezet kan worden.
Maak voordat de plantjes naar buiten mogen een plantenwigwam.
Kijk op de volgende bladzijde, om te zien hoe en wat.

Plantenwigwam maken:
Maak een soort tent van bamboestokken in de juiste bak (zie plattegrond).
Doe dit zoals het voorbeeld. Gebruik bamboestokken en touw hiervoor.
Plant de tomatenplanten op voldoende afstand van elkaar. Bind touwtjes aan
de bovenste stok van de constructie. Maak de touwtjes zo lang als van de
grond tot de bovenste stok. Hier kun je later de plant mee omhoog binden
zodat de tomaatjes niet gaan rotten op de grond. Ook vangen ze dan meer
zon, zodat ze sneller rijpen.
wigwam van bamboestokken

Dieven van de tomaat:
Nee, dit betekent niet dat je de tomaat mag stelen…
Dieven van een plant betekent namelijk dat je uitgelopen
‘okselknoppen’ weghaalt. Het verwijderen van de okselknoppen is
belangrijk om te voorkomen dat de plant alle energie stopt in de
nieuwe zijtakken.
Door te dieven wordt de tomatenplant groot, sterk en zullen er
meer tomaten aan groeien. Vooral in de zomer groeien
okselknoppen bijzonder snel. Deze okselknoppen kun je heel
simpel met de hand afbreken.
het dieven van tomaten

Van deze okselknoppen kun je ook weer nieuwe tomatenplanten maken, door deze in een potje met
potgrond te steken.

Rijp voor de oogst:
Wanneer de plant volwassen is,
en de vruchten van groen verkleurd zijn naar rood,
kunnen de vruchten geplukt en gegeten worden.

de volwassen tomatenplant

De goede buren en slechte buren:
afrikaantje, boon, knoflook, maïs,
Oost-Indische kers, peterselie, prei, radijs,
rammenas, selderij, spinazie, ui, witlof en wortel

aardappel, augurk,
chrysant,komkommer,
koolrabi en venkel

Ui
februari maart april mei
p p

juni
oo

juli
oo

augustus september oktober

Zaaien:
Je kunt uien zaaien voor de eenjarige teelt
Dit zijn zaden die speciaal geteeld zijn om in hetzelfde seizoen te oogsten.
Je kunt deze uien ter plaatse zaaien of voorzaaien en later uitplanten. Als je
ze wilt voorzaaien doe dat dan wel op een zo licht en koel mogelijke plaats.
De kiemduur is vrij lang, zo’n 3-4 weken, afhankelijk van de temperatuur.
Uiteraard kun je ook ter plaatse zaaien en later uitdunnen.
Je kunt zelf plantuien kweken
In het eerste jaar zaai je deze uitjes, dicht op elkaar om te zorgen dat
ze klein blijven. De in juli geoogste uitjes moeten vervolgens tot maart
het volgende jaar koel (rond de 3-4 graden) worden bewaard, waarna
ze kunnen worden uitgeplant als plantuitje.
Het is tijdrovend en moeilijk, en dat terwijl er bedrijven zijn die deel
één al voor je hebben gedaan.
Je kunt plantuien planten
Er zijn tegenwoordig heel veel leuke rassen als plantui te koop en dat is echt een stuk makkelijker.
Rode uien zijn wat minder lang bewaarbaar als gele uien.

Verzorging:
Uien groeien op elke soort gronden, mits die een goede structuur
heeft. Je kunt in de winter compost in de grond werken en in het
voorjaar bij het uitplanten een matige hoeveelheid samengestelde
organische meststof voor de moestuin. En tijdens de groeiperiode
kun je nog wat kali toevoegen, want dat bevordert de groei van alles
waar je de ondergrondse bol/knol van kunt eten.
Omdat uien oppervlakkig groeien en wortelen hebben ze snel last van droogte. Maar dat zie je nooit
aan een ui, ze wordt niet slap of zo, ze groeit alleen minder goed. Regelmatig gieten bij droogte zorgt
voor extra grote uien. Pas daar wel bij op: uien houden er dus niet van om in kletsnat water te blijven
‘staan’.
De geur van uien trekt de uienvlieg aan. Regelmatig wieden is uiteraard belangrijk zodat de uien
kunnen groeien en de voedingsstoffen op kunnen nemen die je hebt gegeven. Doe dit dan wel
voorzichtig zodat je de ui en het oppervlakkige wortelstelsel niet beschadigt en de uienvlieg niet
wordt gelokt.
Aan de temperatuur kun je niet veel doen maar geef dus vooral water in droge en
warme perioden. Als een ui toch door gaat schieten zie je dat snel: in het midden van
het loof komt een sterk verdikt en hard stengeltje met een bloem in knop (in de vorm
van een wit ‘vlammetje’). Haal direct het bloempje in de knop eruit; je kunt de ui dan
gewoon laten staan en laten groeien, als de plant haar energie niet meer kan
stoppen in de bloei en vorming van zaden zal ze die weer gebruiken voor de groei
van de bol.
Overigens kun je ook die uien die beginnen door te schieten ook gewoon oogsten.

Oogst:
Uien zijn rijp om te oogsten als het blad gaat verdorren en vergelen. Op
een gegeven moment valt het loof van de ui vanzelf om en gaat daarna
verdrogen. Je kunt ze dan een beetje helpen door ze allemaal dezelfde
kant op te duwen. Je zult zien dat de uien dan heel gemakkelijk een knik
maken, net boven de bol.
Laat de uien zo een week of 2 tot 3 liggen (afsterven). En dan is het tijd
om te oogsten. Je oogst de uien heel gemakkelijk door ze uit de grond te
trekken. Zo ondiep wortelen ze dus ook blijkbaar.
Wanneer er zachte uien tussen zitten gooi je die gelijk weg. De goede uien spreidt je uit op een
warme en goed geventileerde plaats.
Maar je kunt ook een aantal uien bij elkaar te
binden aan het loof en de bosjes dan onder
een afdakje te hangen. Afhankelijk van plaats
en weer zijn de uien na drie of vier weken
mooi droog.
Je kunt uien langer bewaren wanneer je het overtollig verdroogd lof eraf wrijft. Verder knip je de
worteltjes eraf en het verdorde blad, maar niet te dicht bij de ui zelf!
De bol bestaat eigenlijk uit een aantal verdikte bladeren waarin reservevoedsel
ligt opgeslagen, de buitenste dikke ‘bladeren’ verdrogen en beschermen de
kern onder andere tegen kou, droogte, etc..

een rode uien soort

De bekendste uien zijn de gele ronde uien; in die groep bevinden zich een
aantal rassen die het langst houdbaar zijn. Er zijn echter ook nog andere
soorten zoals zoete witte uien, rode uien, platte uien, reuze-uien, winter uien, en nog veel meer soorten...

Wisselteelt:
Uien horen in het vak van de wortelgewassen. Om aantasting door aaltjes
en schimmels te voorkomen, moet je om de vier tot zes jaar van vak
wisselen. Bedenk daarbij dat sjalotten, knoflook, stengelui, maar
bijvoorbeeld ook prei tot die groep behoort. Prei behoort niet tot de
wortelgewassen maar tot de bladgewassen, en dat maakt de vruchtwisseling
wat ingewikkeld.
De combinatieteelt van uien en worteltjes is heel bekend en wordt
aanbevolen omdat twee vaak voorkomende ‘belagers’ elkaar verjagen: de
wortelvlieg en de uienvlieg verdrijven elkaar.
Verse uien zijn heel sappig, extra sterk en ook het nog mooie groene
loof kun je dan eten. Sterker nog, die bloeistengel kun je ook eten. Knip
de aanstaande bloeistengel zo diep mogelijk in de plant weg en snijd
daarna het bovenste stuk met bloem weg. De groene stengels kun je
dan gebruiken in bijvoorbeeld een stoofschotel of als roerbak.
En laat ook eens wat doorgeschoten uien in bloei komen.
De bloemen zijn heel mooi en lokken ook nog eens heel veel bijen en hommels naar de tuin.

De goede buren en slechte buren:
aardbeien, bieten, bonenkruid, dille,
kamille, komkommers, witlof en wortel

bonen, erwten
en koolsoorten

Wortel
maart
z

april
z

mei
z

juni
juli
z + oo z + oo

augustus
oo

september oktober
oo
oo

Voorbereiding:
Worteltjes houden van een zonnige standplaats en een lichte en luchtige bodem (op zware kleigrond
kunnen de wortelen niet heel goed recht naar beneden groeien en kunnen ze nog wel eens
vertakken of heel stomp in plaats van puntig worden, dat maakt ze trouwens niet minder lekker
hoor). Als de grond heel zwaar is kun je wat zand door de bovenlaag mengen zodat de grond toch
wat luchtiger is voor de worteltjes.

Zaaien:
Worteltjes zaai je vanaf half maart, in de volle grond. Wortelgroenten moet je niet
verspenen, want worteltjes die verspeend of verplant zijn, mislukken altijd!
Ze raken vaak beschadigd en groeien dan vervormd verder. Wanneer je wortels
verplaatst, kan er nog iets anders naars gebeuren. De geur van de worteltjes komt
vrij en trekt de wortelvlieg aan. Die legt dan eitjes bij de wortel en de larven die
daar uit komen, eten dan je worteltjes op. Je moet wortels daarom, meteen op de
juist plek zaaien en genoeg ruimte geven om uit te groeien.
Je zaait (zomer)worteltjes tussen begin maart en eind juli.
Dat het in maart nog koud is maakt voor een worteltje niet uit.

Hoe dan?

zaailingen wortel

Maak een ondiep geultje in de grond en leg elke 3 centimeter twee of drie zaadjes. Dek de zaden af
met wat zand (bijvoorbeeld uit de zandbak) en geef de eerste weken regelmatig en voorzichtig water
met een plantenspuit. Worteltjes kiemen heel langzaam, het kan wel drie of vier weken duren. En
dan is het zand waar je de zaden mee hebt afgedekt heel handig, want zo kun je goed zien waar de
zaailingen boven de grond moeten komen.
Je kunt meerdere keren zaaien tussen maart en eind juli, bijvoorbeeld elke vier weken 1 rijtje zaaien
en dan oogst je ook gespreid tussen juni en oktober. Zo heb je telkens verse wortels.

Verzorging:
Worteltjes hebben niet veel voeding nodig, als je arme grond hebt
kies dan een meststof waar wat extra kali in zit, want kali is goed
voor de ontwikkeling van de wortel (doe dat dan ongeveer 2
weken voor het zaaien). Geef in droge perioden regelmatig

water, zeker tijdens het kiemen en de jonge groei. En heel
voorzichtig onkruid wieden, zodat je de jonge zaailingen niet
beschadigt.
Komen er per gaatje meer zaailingen op dan laat je de mooiste staan en knip je de rest weg, zodat
dat ene worteltje meer ruimte krijgt om te groeien.

Wortelvlieg:
Hoe verder in het seizoen je komt, hoe meer kans je hebt op de aantasting van de wortelvlieg, daar
moet je dan wel rekening mee houden. Wanneer een wortel is aangetast door de larven van de
wortelvlieg, zie je dat meteen. Er zijn donkere gangen door de wortel heen gegeten en hij is helemaal
zacht en snotterig geworden. Bij minimale aantasting, kun je plaatselijk wat wegsnijden en de rest
van de wortel nog eten.

De uienvlieg is ook al zo’n vervelend insect voor je moestuin. Het doet
hetzelfde met uien, als de wortelvlieg met wortels. Maar, let op; de
wortelvlieg en de uienvlieg verdragen elkaar niet. Dus wanneer je uien, sjalot
of knoflook bij worteltjes plant, heb je minder kans op deze ongewenste
gasten.

Oogst:
Wanneer je de grond rond de worteltjes een halve centimeter weg veegt kun
je de bovenkant van de worteltjes zien, en als je die dik genoeg vindt, kun je
het worteltje oogsten.
In zanderige grond kun je dat doen door de wortel aan het
loof voorzichtig uit de grond te trekken. Op zwaardere
(klei)grond kun je de wortel uit de grond halen door een
spitvork of schep(je) ongeveer 5 tot 8 centimeter naast
het worteltje zo diep mogelijk in de grond te steken en zo
de grond met wortel en al op te tillen.
Draai of snijd direct na de oogst de stengels met blaadjes van de wortel af, als je het loof laat zitten
wordt de wortel na enige uren zacht. Oogst worteltjes zo kort mogelijk voor je ze gaat eten, dan zijn
ze het lekkerst, maar je kunt ze (zonder loof dus) ook nog wel 1 of 2 dagen op een koele en donkere
plaats bewaren.

Zaad oogsten:
Worteltjes zijn tweejarig. In het eerste jaar maakt ze de eetbare zacht, zoetige wortel. Als je haar niet
zou oogsten en ze de winter niet gaat rotten, kan ze in het voorjaar doorschieten. Wortels kunnen
wel wat kou verdragen, maar té natte grond is niet oké. Daarvan gaan de wortels rotten.
In het voorjaar kan de wortel dan doorschieten en een bloeistengel maken. Er komen bloemen in de
stengel en vervolgens zaden en dan sterft de wortel onder de grond af (ze heeft haar taak volbracht)
en dan kun je het zaad oogsten.

Soorten:
Zomerwortelen zijn snelgroeiend, er zijn tegenwoordig veel rassen in
de handel die allemaal hun eigen positieve kenmerken hebben.
Kies de worteltjes die geschikt zijn voor jouw grond of de periode
waarin je wilt zaaien, of je favoriete vorm of kleur,
er is tegenwoordig veel keuze!

Worteltjes taart:
Worteltjes taart is een heerlijke zoete taart en er is een heel erg leuk
prentenboek in omloop, waarin de groei van worteltjes centraal staat.
Het hele proces van zaaien, wieden, wachten, verzorgen, oogsten en dan
verwerken, komt aan bod. Inclusief recept voor de taart.
Het gaat om het boek ‘Haas wil worteltjestaart’, echt een aanrader!

De goede buren en slechte buren:
bieslook, dille, erwten, knoflook, pluksla, prei, radijs, rammenas,
rozenmarijn, salie, schorseneren, snijbieten, tomaten, uien en witlof

niet bekend

Zonnebloem
maart

april
z

mei
z

juni

juli

augustus
oo

september oktober

Naar de zon
In het Frans heet de zonnebloem ‘Tournesol’. Dit
betekent letterlijk: draait met de zon. Bloeiende
zonnebloemen op een akker wijzen naar het oosten, waar
de zon ’s morgens opkomt.
Zonnebloemen waarvan de bloemknop nog niet geopend
is, kunnen iets bijzonders. Overdag draait de bloemknop
op zonnige dagen mee met de zon van oost naar west.
’s Nachts keert de bloemknop terug naar de oostelijke stand. Deze dagelijkse beweging is mogelijk
door een flexibel deel van de stengel onder de bloemknop, de pulvinus. Tegen de tijd dat de bloem
begint te openen verstijft deze pulvinus, dat gebeurt terwijl de bloem naar het oosten wijst. Hun
draaiend bestaan is voorbij en de bloeiende zonnebloemen blijven de hele dag naar het oosten
gedraaid staan.

Bloem en Pit:
Zowel de zonnebloem als de zaadjes zijn goed te herkennen. Een zonnebloem is een vrolijke bloem
en verschijnt in oranje, bruin, crème, donkerrood en soms zelfs in twee kleuren.
De zaadjes zijn goed herkenbaar, al heeft elke zonnebloemsoort ook net
iets andere zaadjes. Vogels zijn dol op deze zonnebloempitten, maar ook
voor ons is de zonnebloempit eetbaar. De pitten zitten tjokvol met
gezonde vitamine en mineralen, dus best een goed idee om af en toe
wat pitten te eten. Doe ze bijvoorbeeld door je salade of yoghurt. Maar
ook de bloem heeft veel effect op mensen.
Mensen zijn vaak onder de indruk van deze grote, zonnige bloem en in
veel culturen staat deze bloem symool voor kracht, levenslust,
vruchtbaarheid en meer. Rond 1530 vonden de Spaanse zeemannen deze
bloemen –die dus oorspronkelijk uit Noord- en Zuid-Amerika komen – zo
mooi, dat ze via de pitten naar Europa hebben gebracht.
Deze bloem heeft veel mensen geïnspireerd, met name in de kunstwereld.
Wie kent nou niet dit schilderij van Vincent van Gogh?

Zaaien:
Het beste zaai je de zonnebloempitten direct buiten. Tijdens het verplanten van
zonnebloemen kan er namelijk wortelschade ontstaan. Wil je toch eerder binnen
zaaien, gebruik dan een turfpotje dat mee geplant kan worden. Zo blijven de wortels
heel. Zet het potje op een lichte plek (vensterbank) en draai het regelmatig, zodat de
stengel recht wordt. Na vijf tot zes weken kun je de zonnebloemen uitplanten en
plaatsen op een zonnige plek in de tuin.
Maak de grond diep los, zodat de wortels makkelijk de diepte in kunnen gaan. Meng
compost door de grond en maak daarna gaatjes in de grond, zo diep als je duim. Zorg
ervoor dat de gaatjes minimaal 30 – 45 cm uit elkaar zitten. Stop in elk gaatje 2 zaadjes
met de punt naar boven en maak het gaatje weer dicht.
Het boek ‘een zaadje in de wind’ van Eric Carle gaat over wat een zaadje nodig heeft om een mooie
grote bloem te worden en wat er mis kan gaan na het zaaien en ontkiemen.

Verzorging:
Geef voldoende water, zo’n halve liter per zaadje en verwijder na een tijdje bij elk gaatje het kleinste
plantje. Geef weer water wanneer de grond erg droog is, want zonnebloemen verdampen veel
water. Wanneer je onvoldoende bij giet, onttrekt de zonnebloem het water uit zijn omgeving en daar
kunnen andere planten, die vlakbij staan, veel last van hebben.
Behalve veel zon heeft je zonnebloem ook veel ruimte nodig voor zijn wortels.
Wanneer de groene bladeren van de plant geel worden, kan er het volgende aan de hand zijn:
- de bloem krijgt te weinig stikstof (voeding) binnen;
geef de zonnebloem extra voeding
- de zonnebloem krijgt te weinig water;
is de aarde droog geef, dan extra water
- de zonnebloem krijgt te veel water;
is de aarde nog vochtig, dan hoef je geen water te geven
- als alleen de onderste laag bladeren geel worden, hoef je niets te doen;
na een tijdje sterven die af en vallen ze op de grond, dat is normaal
Wanneer ze een halve meter groot zijn, kun je ze eens per week een dosis vloeibare tomatenvoeding
geven. Dat bevat veel kalium en daarvan worden de bloemen groot en sterk. Steun de stengel door
middel van een bamboestok, want hoe hoger de zonnebloem, hoe meer steun hij nodig heeft en je
wilt toch niet dat hij om knakt!

Tips!
Eerst even het zaadje in het water leggen tot hij ontkiemt en dan in de grond stoppen. Dan heeft je
zonnebloem meer kans van slagen. En strooi wat chilipoeder over het zaadje om muizen weg te
jagen. Want muizen houden namelijk wel van een zonnebloempitten, maar niet van chilipoeder!

Insecten:
Door de felle kleuren, lokken
zonnebloemen altijd insecten aan.
Je ziet vaak hommels en bijen bij
deze bloemen, maar ook vlinders
en andere insecten.
Laat deze vrolijke bloemen dus zo
lang mogelijk staan !
En je doet meteen onofficieel mee met de actie Nederland Zoemt.
Goed idee toch?

De goede buren en slechte buren:
komkommer

aardappel

