
Een moestuin vraagt heel wat planning en werk, maar in
ruil daarvoor krijg je een boeiende omgeving waarin je
samen met de leerlingen (zeker in het basisonderwijs) aan
de slag kan gaan. In een moestuin kan je het  hele jaar door
werken. Heel wat werk kan samen met de leerlingen
gebeuren: zo wordt 'de' moestuin al gauw 'hun' moestuin.
Bovendien worden de leerlingen beloond voor hun harde
werk met oogst uit de eigen tuin. En veel handen maken
het werk lichter. Houd er wel rekening mee dat er ook in
juli en augustus (voor sommige groenten al wat meer dan
voor anderen) werk zal zijn in de moestuin.
Hieronder bespreken we stap voor stap en nauwgezet hoe
je 'vanaf nul' een ecologische moestuin kan aanleggen. De
drempel ligt niet hoog: we kiezen voor een kleine tuin in
de open lucht. Langdurige of plaatsverslindende teelten
laten we achterwege. Geen grote lappen bewaaraardappe-
len dus maar plukverse groenten die makkelijk groeien! 

1. Starten met een 
moestuin

Grootte

Voor de locatie van de moestuin kies je het best een
zonnig plekje in de tuin: liefst gericht op het zuiden,
eventueel op het zuidwesten. Hoe groot wordt je
moestuin? Dat hangt af van de ruimte die je hebt en
de tijd die je eraan kan besteden. Je kan beter klein
beginnen en de tuin zo organiseren dat je hem later
nog kan uitbreiden, bijvoorbeeld door er een strook
gazon bij te nemen. Wij stellen  een moestuin voor
van zo’n 48 m2, dus ongeveer 5 m breed en 9,5 m
lang. Je hebt die 9,5 m nodig voor de breedte van de
percelen en de paden (zie figuur 9). Je kan naarge-
lang de situatie op school deze afmetingen natuurlijk
ook aanpassen.

Inrichting

Hoe richt je een moestuin nu in? Een eerste vereiste
is een hoofdpad van 1 m breed dat over de hele leng-
te van de moestuin loopt. Omdat de moestuin maar 
5 m breed is, leg je dat pad het best aan de zijkant
aan en niet in het midden (zie figuur 9). Als één van
beide zijkanten een groot deel van de dag in de scha-
duw ligt, kies dan die kant voor het pad. Op zwaar-
dere of natte grond is het een goed idee om het pad
te bedekken, bijvoorbeeld met houtsnippers. Die
moet je wel geregeld aanvullen. Grind of losse
steentjes zijn af te raden: dat materiaal verspreidt
zich vlug in de tuin en je pad zit zo weer onder zand
en modder. 

Indelen in percelen

De moestuin wordt ingedeeld in percelen. De percelen
staan loodrecht op het hoofdpad. Alle percelen moeten
even groot zijn. Dat is belangrijk omdat je de groenten elk
jaar een perceel gaat 'opschuiven'. Deze indeling van de
moestuin is dus niet willekeurig, maar is noodzakelijk om
later vruchtwisseling te kunnen toepassen (zie De moestuin
> 2. Vruchtwisseling). Aangezien kinderen kortere armen
hebben, moeten de percelen in een schooltuin smaller zijn
dan in een moestuin voor volwassenen. Bovendien moeten
de paden tussen de percelen breed genoeg zijn om een
groepje leerlingen te laten rondlopen. De paadjes tussen de
percelen kan je, net als het hoofdpad, bedekken met hout-
snippers. 
Concreet betekent dit dat de 9,5 m lengte wordt opgedeeld
in 6 percelen van 80 cm breed met telkens een paadje van
80 cm ertussen. Aan de uiteinden van de moestuin is er tel-
kens ruimte voor een paadje van 35 cm breed (zie figuur
9). Zo kunnen kinderen overal makkelijk aan en is er vol-
doende bewegingsruimte tussen de percelen. Dit is natuur-
lijk maar een voorbeeld van een mogelijke indeling; als je
bv. een lang smal stuk grond hebt kan je de percelen naast
elkaar - op één lijn - aanleggen. 

DE MOESTUIN

FIGUUR 9 : DE MOESTUIN INDELEN IN PERCELEN.
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Beschutting voor de moestuin

Belangrijk voor een ecologische moestuin zijn de hagen en
heggen die de moestuin beschutten (zie Deel III > Aanplantin-
gen met bomen en struiken): zij zorgen voor een geschikt
microklimaat. We overlopen even de vier windstreken. In het
noorden staat de zon nooit en noordenwind is koude wind.
Een scherm van 2 m hoog is aan de noordkant zeker nuttig.
Het oosten is de kant van de ochtendzon, die belangrijk is
voor de plantengroei. Oostenwind is er niet zo vaak. Als hij er
toch is, brengt hij in de winter meestal koude lucht mee en in
het voorjaar uitdrogende lucht. Wat dacht je van een struiken-
rij met bessen om de oostenwind enigszins te temperen? Voor-
zie daarvoor wel een breedte van ongeveer 1 m. Het zuiden
brengt in het vroege voorjaar de eerste zonnestralen, die
belangrijk zijn voor de opwarming van de bodem en het
opgroeien van de vroegste teelten. De zuidkant blijft het best
volledig open, zodat je het zonlicht optimaal  benut. Vanuit
het westen komen wind en regen, maar zelden echte koude.
Een aanrader om in een open landschap de moestuin tegen
stormen te beschermen is een haag van sterke, windbestendige
struiken. Een wintergroene haag geeft de meeste beschutting. 
Een goed aangeplante haag doet meer dan wind tegenhou-
den. Hagen, heggen of een rij kleinfruitstruiken bieden ook
een schuilplaats en voedsel aan vogels, zoogdieren en insec-
ten: dieren die je graag ziet komen in je moestuin. Het zijn
namelijk natuurlijke vijanden van allerlei belagers van je
groenten. 

Grasland of braakland omvormen tot
een moestuin (eenmalig, bij start)

Hoe verander je grasland in tuingrond?
● Je werk begint voor de winter. Zo krijgen de graszoden

meer tijd om te verteren. 
● Maai het gras zo kort mogelijk.  Voer het maaisel af

naar de composthoop. 
● Spit met de spade één steek diep. Dat is ongeveer 20 tot

25 cm. 
● Draai de steek om, met de graszode naar beneden. Dit

doe je voor het hele terrein.
● Als het terrein is omgespit, verdeel je het in percelen.
● Bedek vervolgens de bodem van de percelen met een

laagje plantenmateriaal. Gebruik daarvoor hooi, stro,
lang gras of ander kruidachtig materiaal. Maak de laag
minstens een halve cm dik, en zeker niet dikker dan 

2 cm. Zo’n laag noemen we mulch (zie De moestuin > 6.
Bodemzorg). De pas aangelegde moestuin kan zo de
winter in.

Hoe verander je braakland in tuingrond?
Een stukje tuin waar lang niets aan gedaan is, noemen we
braakland. Er ontstaat een dichte begroeiing van wilde
planten. Als het braakland veel weg heeft van een weide,
dan ga je te werk zoals beschreven bij het grasland. Is er
meer andere kruidgroei dan gras, verwijder die dan eerst.
● Kruidgroei steek je uit met een spitvork (zie De moes-

tuin > 7. Gereedschap). 
● Graspollen wrik je los met een mesthaak (zie De moes-

tuin > 7. Gereedschap). 
● Vervolgens ga je te werk zoals beschreven staat bij het

omvormen van een grasland.

2. Vruchtwisseling

Afwisseling van teelten

Als je jaar in, jaar uit dezelfde groente op hetzelfde perceel
zet, vraag je om belagers. De ziekten en plagen die een
gewas aantasten, kunnen zich dan goed ontwikkelen en
veel schade aanrichten. Bodemcystenaaltjes bijvoorbeeld
tasten aardappelen aan en overleven lang in de bodem. Elk
extra jaar dat er aardappelen op het perceel komen, schotel
je de aaltjes hun favoriete voedsel voor. Zo kunnen ze zich
goed ontwikkelen en voortplanten. De schade wordt elk
jaar groter. Ook vertonen groenten van dezelfde plantenfa-
milie dezelfde kenmerken. Ze hebben een gelijkaardige
groei en beworteling, gebruiken dezelfde voedingsstoffen
en zijn vaak ook gevoelig voor dezelfde ziekten en plagen.
De schimmel die vorig jaar je bloemkool aantastte, vindt
de broccoli van dit jaar ook wel lekker. 
Deze problemen kan je eenvoudig vermijden door vrucht-
wisseling toe te passen. Dat betekent dat je verschillende
teelten afwisselt zodat er heel wat jaren overheen gaan
vooraleer een gewas opnieuw op dezelfde plaats terecht-
komt. Zo ontmoedig je belagers door hen oninteressante
groenten aan te bieden. Hun aantal – en dus ook de schade
– blijft beperkt. Een dergelijk vruchtwisselingsschema is
niet bepaald nieuw, het wordt al eeuwen toegepast. Zo’n
schema opstellen en toepassen is eenvoudig als je de moes-
tuin indeelt in percelen van gelijke grootte.



Verwantschap en voeding

Twee kenmerken liggen aan de basis van het vruchtwisse-
lingsschema: de verwantschap tussen planten en hun
behoefte aan voedingsstoffen (vooral hun stikstofbehoefte). 

● De belangrijkste reden om een vruchtwisselingschema
op te stellen is ziektes voorkomen. Dat doe je door te
vermijden dat groenten van dezelfde familie (die dus
verwant zijn) elkaar opvolgen op hetzelfde perceel.
Om het minimale tijdsinterval te bepalen, kijken we
naar alle mogelijke ziektes van alle families. We gaan
bv. na hoe lang we moeten wachten vooraleer er
opnieuw kolen op het kolenperceel mogen zonder dat
knolvoet (een typische kolenaandoening) de kop
opsteekt. De conclusie: een zesjarig vruchtwisselings-
schema is het minimum. We verdelen de moestuin dus
in zes gelijke percelen. 

● Vervolgens kijken we naar de bemestingsbehoefte en
groeperen we gewassen volgens de hoeveelheid stikstof
(een voedingsstof uit bemesting) die ze nodig hebben.
Kolen vergen heel wat stikstof en krijgen dus een flinke
dosis compost. Gewassen waarvan we de ondergrondse
delen oogsten, zoals worteltjes of bieten, hebben maar
weinig stikstof nodig. Groenten met dezelfde stikstof-
behoefte worden zoveel mogelijk gegroepeerd en op
hetzelfde perceel geplaatst. Zo krijgt iedere plant wat
hij nodig heeft, niet meer en niet minder. Het resultaat
is een gezond gewas.

Zes groepen

Op basis van deze twee kenmerken (verwantschap en stik-
stofbehoefte) kunnen we de verschillende groenten indelen
in zes groepen. Koolgewassen worden makkelijk aangetast
door knolvoet en mogen elkaar daarom nooit opvolgen.
Bladgewassen hebben veelal een korte groeiperiode.
Vruchtgewassen zoals courgettes en pompoenen hebben
een gelijkaardige, ruime compostbehoefte. Wortelgewas-
sen hebben weinig mest nodig. Peulgewassen – erwten en
bonen – hebben geen bemesting nodig.  Aardappelen vor-
men ook een groep.  

Het schema voor het eerste jaar ziet er als volgt uit:
Perceel 1: koolgewassen 
Perceel 2: bladgewassen 
Perceel 3: vruchtgewassen 
Perceel 4: wortelgewassen 
Perceel 5: aardappelen
Perceel 6: peulgewassen

Het tweede jaar schuiven de gewassen een perceel op. De
kolen komen nu op het perceel van de peulgewassen, de
bladgewassen op het perceel van de koolgewassen, enzo-
voort:
Perceel 1: bladgewassen 
Perceel 2: vruchtgewassen 
Perceel 3: wortelgewassen 
Perceel 4: aardappelen
Perceel 5: peulgewassen
Perceel 6: koolgewassen

Elk jaar verhuizen de gewassen naar het volgende perceel.
Het duurt op die manier zes jaar voor eenzelfde gewas-
groep terug op dezelfde plaats komt. Dat is lang genoeg
om belagers in toom te houden. Ook de compostbemesting
kan je zo goed in de gaten houden en afstemmen op de
behoeften van elke gewasgroep.

De indeling in percelen geeft verschillende mogelijkheden
om met de leerlingen aan de slag te gaan. Je kan per per-
ceel één klas verantwoordelijk stellen. Er kunnen dan zes
klassen aan de slag in de moestuin. Elke klas kan binnen
‘haar’ gewasgroep een aantal groenten kiezen die ze wil
telen. Je kan de percelen ook in stukjes verdelen, waarbij
elke klas één stukje per perceel krijgt. Zo kan elke klas op
elk perceel werken en dus alle gewasgroepen telen.
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74 Een tip uit de praktijkervaring 
van een school

Verbind elke gewasgroep met een bepaald leerjaar. Het eerste
leerjaar teelt steeds aardappelen, het tweede leerjaar vrucht-
gewassen, enzovoort. Zo hebben de leerlingen na zes jaar
alle gewasgroepen geteeld. Het grote voordeel is dat de leer-
krachten maar kennis moeten hebben over één gewasgroep.
Dat maakt het voor de meeste leerkrachten haalbaarder om
met hun klas in de moestuin te werken. Ze behandelen elk
schooljaar dezelfde gewasgroep, maar de leerlingen zijn
steeds nieuw. Ook het perceel waarop gewerkt wordt, schuift
elk jaar op.
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3. Welke groenten kies je?

Makkelijke groenten

Als je nog niet veel ervaring hebt met een moestuin, begin
je het best met makkelijke groenten. Als je meteen ambiti-
eus het hele groentenassortiment wil telen, wachten je
mogelijk grote teleurstellingen en raak je misschien ont-
moedigd. In de tabel hiernaast staat een overzicht van de
verschillende gewasgroepen, met voor elke gewasgroep
een selectie van groenten. Voor elke groente doen we ook
een voorstel voor de raskeuze. De makkelijkste groenten,
die bijna altijd een goed resultaat geven, staan aangeduid
met één sterretje.

Het moment van de oogst 

Hou er bij de keuze van groenten rekening mee dat er
zeker voor het einde van het schooljaar al groenten geoogst
kunnen worden, zodat de leerlingen het resultaat van hun
werk nog te zien krijgen. Zorg er ook voor dat iemand in
de zomervakantie kan komen oogsten. Het zou zonde zijn
groenten die in de vakantiemaanden geoogst moeten wor-
den verloren te laten gaan. 

Welke groenten oogst je nu wanneer?
● mei:  snijsla en radijsjes 
● juni: pluksla, warmoes, vroege aardappel en 

sluimerwt
● juli en augustus (de oogst is voor de vrijwilligers 

die de tuin onderhouden): vooral boontjes, 
warmoes, snijselder, pluksla en courgette

● september: warmoes, snijselder, courgette, 
pompoen, maïs, venkel, aardappel, snijboon en 
prinsessenboontjes

● oktober: witte en rode kool, warmoes, snijselder, 
pompoen, rode biet en pastinaak

● november, december, januari, februari en maart: 
tuinkers, boerenkool, snijselder, winterpostelein en
pastinaak

● april: geen oogst

KOOLGEWASSEN
witte kool - late teelt (**): Langedijker Bewaar
rode kool - late teelt (**): Langedijker Bewaar
radijs (*): Saxa
boerenkool of krulkool (*): Westlandse Winter

BLADGEWASSEN
snijsla (*): Witte Dunsel, Amerikaanse Gekrulde
pluksla (*): Black Seeded Simpson
tuinkers (*): Gewone, Cressida, Breedbladige
warmoes (*): Groene Gewone, Donkergroene Gladde 

Witribbige, Rhubarb Chard
snijselder (*): Gewone Snij
winterpostelein (*)

VRUCHTGEWASSEN
courgette (*): Black Beauty, Groene van Milaan
pompoen - kleinvruchtig (*): Red Kuri, Hokkaïdo, Buttercup, 

Kabosha
suikermaïs: Golden Bantam

WORTELGEWASSEN
rode biet (*): Kogel
knolvenkel (**): Zefa-Fino, Perfection (belangrijk: kies enkel 

niet-schietgevoelige variëteiten)
pastinaak (*): Tender and True, Lange Holkruin (van Guernsey)

AARDAPPELEN
aardappel (*): Junior, Gloria (vroeg), Charlotte, 

Santé (halfvroeg) 

PEULGEWASSEN
erwt (**)
• sluimerwt lage rassen De Grace 30 – 70 cm

Norli 50 cm
• sluimerwt hoge rassen Heraut 110 – 140 cm

Record 110 – 120 cm

boon (*)
• snijboon
struiksnijboon: Noordster, Admires
staaksnijboon: Helda

• prinsessenboon
struikprinsessenboon: Dubbele Witte zonder Draad, Saxa, 
Purple Queen

(*) makkelijke groenten die bijna altijd een goed resultaat geven

(**) groenten met een langere groeiperiode of waarvan de teelt iets 
moeilijker loopt



Over erwten en bonen

Over erwten en bonen geven we nog een extra woordje uit-
leg. Er bestaan zowel bij erwten als bij bonen hoge en lage
rassen. Om hoge rassen te telen, moet je steun voorzien. 

Erwtenrassen
De meeste tuiniers telen doperwten en sluimerwten. Van
doperwten eet je alleen de jonge erwtjes. Van sluimerwten
eet je de jonge peul met de onvolgroeide erwtjes erin. De
oogst van doperwten valt in juli, wat niet zo interessant is
voor de schooltuin. We kiezen daarom voor sluimerwten,
die je oogst in juni. Er bestaan verschillende rassen.

Bonenrassen
De bonen vormen een uitgebreide groep, met ontzettend
veel verschillende rassen. In België en Nederland zijn vooral
snij- en prinsessenbonen gekend. Van beide wordt de hele
peul met het onrijpe zaad erin gegeten. Snijbonen hebben
brede, platte, lange peulen. Ze worden bijna altijd aan staken
geteeld, vandaar ‘staaksnijboon’. De peulen worden eerst in
fijne reepjes gesneden en dan pas gestoofd. Prinsessenbonen
worden meestal als lage struik geteeld, vandaar ‘struikprin-
sessen’. Van prinsessen wordt de hele peul gestoomd of
gekookt. De oogstpiek van de meeste snijbonen en prinses-
senbonen valt in augustus en september. Als je bonen wil
kweken moet je dus een liefhebber vinden om ze in augustus
te oogsten. Het ras Saxa kan twee weken vroeger en twee
weken later dan de andere bonen gezaaid worden, zodat je
de oogst beter kan spreiden. 

4. Percelen zaaiklaar 
maken (jaar na jaar)

De grond bewerken doe je alleen als dat echt nodig is. Bij de
aanleg van de moestuin moest je spitten, maar spitten is
eigenlijk een noodzakelijk kwaad. We willen de rust en het
evenwicht in de bodem zo weinig mogelijk verstoren. Diep
spitten haalt de bodemlagen door elkaar, en om die versto-
ring te herstellen is er telkens heel wat tijd nodig. Wel moet
je elke lente de grond losmaken om goed te kunnen zaaien
en planten. Verspreid  meteen daarna ook compost over de
percelen.

Wanneer de percelen 
zaaiklaar maken?

Je neemt de eventuele winterbedekking van de bodem weg
in maart (voor zware grond) of in februari (voor zandgrond).
Dan kan de zon de bodem opwarmen. De resten van de win-
terbedekking (hooi, stro, bladeren,…) voer je af naar de
composthoop. 
Je kan de grond pas losmaken als hij niet meer bevroren is
en voldoende opgedroogd. Als vuistregel hiervoor geldt dat
er geen slijk meer aan je schoenen mag kleven als je over de
grond loopt. Anders is de grond nog te nat, en is het nog te
koud voor een vlotte kieming. Alleen de zon kan de grond
opwarmen. 
Grond die losgemaakt is, mag niet te lang onbegroeid blij-
ven liggen: hij verdwijnt dan met de wind of regent dicht en
verhard. Start het klaarmaken van de percelen dus pas twee
à drie weken voor je ze gaat inzaaien. Wanneer je een  per-
ceel precies zaaiklaar moet maken, hangt dus af van de
gewasgroep die op het perceel komt (zie De moestuin >
Wegwijsfiches). 

Grond losmaken

Maak  de grond los tot op 15 à 20 cm diepte zonder hem te
keren. Gebruik een spitvork voor lichte zandgrond of een
woelvork voor zware grond (zie De moestuin > 7. Gereed-
schap). Een woelvork is speciaal voor deze taak ontworpen.
Druk de tanden van de woelvork verticaal in de grond met je
voet. Trek dan de steel naar je toe zodat de tanden de aard-
kluit lichtjes oplichten en breken. Breekt de kluit niet gemak-
kelijk, duw de woelvork dan in de grond heen en weer. Op
lichte grond kan je hetzelfde doen met een spitvork. 

Compost

Nu de grond goed losgewerkt is, is het tijd voor de volgende
stap: verspreid een laag compost over de percelen die je met
een tuinhark (zie De moestuin > 7. Gereedschap) goed
inwerkt in de bovenste 5 tot 10 cm van de bodem. Hoeveel
compost je groenten nodig hebben, hangt niet alleen af van
de gewasgroep. Ook met de grondsoort en  de voorgeschie-
denis van de tuin moet je rekening houden. De voorgeschie-
denis van je tuin zegt veel over het gehalte organische stof in
de bodem. We maken een onderscheid tussen twee situaties: 
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● Je hebt een oude tuin, dus je moestuin is al erg lang
moestuin, of je ontgint een stuk gazon of weiland. In
dat geval is het gehalte organische stof in de bodem
hoog. Bemest je percelen zoals de tabel voor compost-
gift in een ‘oude’ moestuin aangeeft. 

● Je begint een moestuin op een stuk braakliggend ter-
rein, bijvoorbeeld na een nieuwbouw. In dat geval is
het gehalte aan organische stof in de bodem laag.
Bemest je tuin zoals aangegeven in de tabel voor com-
postgift in een ‘nieuwe’ moestuin. Na enkele jaren
schakel je over op de bemesting voor een ‘oude’ tuin.

Denk niet dat meer ook beter is. Als je te veel compost
geeft, geef je teveel stikstof. Dat maakt je planten extra
gevoelig voor schimmels en insectenvraat. Ze zullen dan
ook uitgroeien tot lange planten met slappe stengels.

5. Zaaien

Zaaidiepte en kiemsnelheid

Sommige groenten zaai je meteen op hun plaats in de
moestuin, andere zaai je eerst binnen of op een zaaibed (zie
De moestuin > Wegwijsfiche: koolgewassen > tuinklus-
sen). Zaai in rijtjes zodat je duidelijk het verschil ziet tus-
sen een kiemplantje van je groente en een kiemplantje dat
spontaan in de moestuin groeit. 

Rijen trekken
Om een rechte rij te trekken, kan je twee stokjes waaraan
een touw is vastgemaakt in de grond steken. Trek langs dat
touwtje een rechte lijn met een stok. De lijn moet overal
even diep zijn. Zaai in de lijn en dek het zaad af met grond. 

Zaad uitspreiden en toedekken
Zaad netjes verdelen is makkelijk met grote zaden: die kan
je één voor één vastnemen en plaatsen. Kleine zaden vra-
gen iets meer handigheid. Je kan een kartonnetje dubbel
vouwen zodat je een gootje krijgt. Doe het zaad in dat
gootje en zaai dan beetje bij beetje. 

Zaaidiepte
Hoe groter het zaad, hoe dieper het de grond in moet. Ook
de bodem is van belang. Hoe droger de grond, hoe dieper
het zaad moet. Zo zaai je dieper op zandgrond dan op klei-
grond. 

Compost Kg compost per m2

Gewasgroep Zand Leem en zandleem Klei

Kool 1,75 4,5 4,5
Blad 0,75 3 2,5
Vrucht 1,5 4 3,5
Wortel 0 0 0
Aardappel 0 0 0
Peul 0 0 0

Compostgift in een ‘oude’ moestuin:

Compost Kg compost per m2

Gewasgroep Zand Leem en zandleem Klei

Kool 4,5 8 9,5
Blad 3,5 7 7,25
Vrucht 4 7,5 8,5
Wortel 0 0,75 0
Aardappel 0,75 2 1
Peul 0 0 0

Compostgift in een ‘nieuwe’ moestuin:
Zaaidiepte (in cm)

Grondsoort Klei Leem Zand
Grootte van de zaden

Zeer kleine zaden 0,25 0,75 0,5
selder, postelein

Kleine zaden 0,5 0,75 1
sla, andijvie, kervel,
peterselie, tuinkers, 
prei, kool, raap, koolrabi,
tomaat, wortel, ajuin,
witloof

Middelgrote zaden 1 1,5 2
spinazie, veldsla, warmoes, 
radijs, meloen, komkommer,
augurk, pastinaak, rode
biet, schorseneer

Grote zaden 1,5 2,5 3
erwt, prinsessenboon
snijboon, sojaboon,
pompoen, courgette,
maïs

Zeer grote zaden 2 3 4-5
labboon, pronkboon,
droge boon



Kiemsnelheid
Niet alle zaden kiemen even snel. We geven een lijstje van
snelle tot trage kiemers.

Kiemsnelheid

Tuinkers 2 tot 5 dagen
Radijs, winterpostelein 4 tot 8 dagen
Pompoen, courgette 6 dagen
Tomaat 5 tot 7 dagen
Maïs 5 tot 10 dagen
Kolen 7 tot 10 dagen
Venkel, sla, andijvie 8 dagen
Warmoes, erwt 8 tot 10 dagen
Boon 7 tot 14
Augurk, komkommer 10 dagen
Veldsla 12 tot 16 dagen
Selder, kervel, prei tot 20 dagen
Peterselie, wortel, pastinaak tot 30 dagen 

Biologisch zaad

Als je ecologisch tuiniert, ligt het voor de hand om voor
biologisch zaad te kiezen. Daar zijn een aantal goede 
redenen voor.

Raseigenschappen 
In de biologische landbouw is het belangrijk dat een gewas
in het begin snel kan groeien, zodat onkruid geen kans
krijgt. De biolandbouw gebruikt namelijk geen chemische
onkruidverdelgers. Een goede wortelvorming voorkomt dat
het gewas extra kunstmest nodig heeft. De gewassen moe-
ten ook een goede natuurlijke weerstand hebben tegen
ziektes en insectenvraat, want chemische bestrijdingsmid-
delen zijn ook uit den boze. De biologische landbouw kiest
daarom voor rassen die deze eigenschappen vertonen. Men
werkt met rassen die aangepast zijn aan een bepaalde
bodem of standplaats. Er bestaat een ruim aanbod aan
oude, streekgebonden rassen, die ontstonden in functie van
hun groeiplaats. Deze minder bekende rassen zijn vaak
robuuster, bieden meer weerstand aan ziektes, brengen
meer variatie in onze voeding en zijn vaak ook lekkerder.

De gangbare landbouw stelt heel andere eisen aan zijn
gewassen, en geeft de voorkeur aan rassen die het transport
goed verdragen en die lang houdbaar zijn. Als het ras niet
aangepast is aan de groeiplaats, dan wordt de groeiplaats
aangepast aan het ras. De omgeving wordt bijgestuurd met
kunstmeststoffen en bestrijdingsmiddelen. Het gevolg is
dat we overal dezelfde rassen terugvinden. Streekgebonden
rassen met hun specifieke smaak gaan verloren. Door naar
oude rassen te vragen, help je ze mee in stand houden.

Productiewijze van zaad
Zaad is het begin, ook in de moestuin. Maar vooraleer dat
zaad in jouw tuin belandt, heeft het al een lange geschiede-
nis achter de rug. 
Voor de zaadteelt is het belangrijk dat de velden onkruid-
vrij zijn, anders raken onkruidzaden vermengd met groen-
tenzaden. In de gangbare zaadteelt worden hiervoor flink
wat herbiciden gebruikt. Vervolgens krijgen de planten
groeiregulatoren toegediend zodat ze op hetzelfde tijdstip
rijpen en in één keer geoogst kunnen worden. Vooraleer het
zaad geoogst wordt, komen er nog ontbladeringsmiddelen
aan te pas. Van kale planten is het immers makkelijk om
machinaal zaad te oogsten. Tenslotte worden de zaden
omhuld met een laag fungiciden (schimmelbestrijdende
middelen) om ze te beschermen tegen schimmelziektes. In
de biologische zaadteelt daarentegen wordt onkruid
mechanisch verwijderd en niet doodgespoten. Oogsten
gebeurt manueel zodat er geen onkruidzaden tussen de
groentenzaden terechtkomen. Er wordt twee tot drie maal
geoogst, want gelijktijdige rijping is zeldzaam in de natuur.
De verdere verwerking, zoals het drogen en dorsen,
gebeurt vaak met de hand. De biologische zaadteelt is dus
erg arbeidsintensief. Daarom ligt de prijs van biologisch
zaad hoger. Maar daar staat wel tegenover dat je voor een
milieuvriendelijke zaadteelt en voor een gezonde teeltwijze
in je eigen tuin kiest. 
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6. Bodemzorg

Bodembedekking

In een ecologische moestuin houden we de bodem zoveel
mogelijk bedekt. Daar zijn twee goede  redenen voor:

● De natuur beschouwt een onbedekte bodem als iets waar
snel verandering in moet komen. Als je de bodem niet
bedekt, zal die snel door spontane kruidgroei bedekt
worden. Bedek dus zelf de bodem om kruidgroei te slim
af te zijn.

● Een onbedekte bodem lijdt onder hevige neerslag, wind
en zonneschijn. Dat leidt tot erosie, uitdroging en een
compacte bodem. De bodemstructuur gaat dus verloren.
Door de bodem te bedekken, houd je de bodemstructuur
in goede staat, wat de plantengroei zal bevorderen. 

Er zijn twee manieren om een bodem te bedekken: je kan
een mulchlaag aanbrengen of groenbemesters inzaaien.

Een mulchlaag aanbrengen

Mulchen is de bodem met een laagje organisch materiaal
bedekken. Ideale materialen zijn stro, hooi, lang gras, afge-
vallen bladeren en gazonmaaisel. Let op dat er zo weinig
mogelijk onkruiden of zaden in zitten. Het mulchlaagje mag
niet te dik zijn. Ideaal is een laag van 0,5 tot 2 cm dik. Dik-
kere lagen beletten de grond te ademen. Begin daarom met
een dunne laag die je later eventueel nog aanvult. Het aange-
brachte organisch materiaal verteert langzaam ter plaatse,
wat het bodemleven sterk stimuleert. Een mulchlaag aan-
brengen kan je tijdens het groeiseizoen doen, maar doe het
zeker voor de winter begint. 

Mulchen tijdens het groeiseizoen
Vooral bij maïs, rode en witte kool, pastinaak en knolvenkel
is het aan te bevelen de bodem tussen de plantjes vanaf juni
met een mulchlaagje te bedekken.

Een wintermulchlaag aanbrengen
Een wintermulchlaag beschermt de bodem niet alleen tegen
felle regen en wind, maar heeft als extra voordeel dat de
bodemtemperatuur onder de bedekking iets hoger blijft dan
bij onbedekte grond. De activiteit van de bodemorganismen
blijft hierdoor op een hoger peil, wat goed is voor de
bodemvruchtbaarheid. 

Een winterbedekking aanbrengen doe je als volgt:
● Zodra er een perceel vrijkomt in de herfst maak je dat

onkruidvrij. 
● Licht de grond wat op met een spitvork of woelvork om

hem te verluchten. Bij zware grond moet je dat altijd
doen, bij lichte grond alleen als hij verdicht is. 

● Breng een mulchlaagje aan.
● Neem in het voorjaar de resten van de wintermulchlaag

weg. De onbedekte bodem warmt dan sneller op in het
voorjaarszonnetje.

Groenbemesters

Groenbemesters kan je inzaaien op een perceel waar je dat
jaar geen groenten wil zetten of op percelen waar de groen-
ten al vroeg geoogst werden. Groenbemesters hebben een
positieve invloed op de bodem.

● Ze nemen voor hun groei voedingsstoffen op, vooral
stikstof. Zo wordt vermeden dat de regen die voedings-
stoffen wegspoelt. Als groenbemesters  afsterven, wor-
den ze door het bodemleven verteerd, en komen de voe-
dingsstoffen weer vrij voor de groenten die er gezaaid of
geplant worden.

● Sommige groenbemesters wortelen heel diep, waardoor
ze voedingselementen uit de ondergrond opnemen en
deze zo beschikbaar maken in de bovenste laag van de
bodem. 

● De wortelontwikkeling van groenbemesters verbetert de
bodemstructuur. Als de wortels later afsterven en verte-
ren, blijft er een netwerk van kanaaltjes achter waarlangs
water wegkan.

● Groenbemesters bedekken de grond, waardoor onkruid
minder kans krijgt. 

Er bestaan verschillende groenbemesters, zoals winterrogge,
allerlei soorten klavers en lupinen. Beginners raden we aan
om voor phacelia te kiezen. Phacelia is niet winterhard: bij
lage temperaturen bevriest het en vormt het een laagje lang-
zaam verterend organisch materiaal. Wat er in de lente van
overblijft, voer je af naar de composthoop. Op percelen waar
phacelia wordt ingezaaid is het dus niet nodig om een win-
termulchlaag aan te brengen. Phacelia kan je zaaien tot 15
augustus. Hoe later je zaait, hoe meer zaad je moet gebrui-
ken. Later gezaaide plantjes blijven immers kleiner en
bedekken de grond minder goed. Je kan breedwerpig zaaien
of op rijen. Later groeien de rijen dan dicht.



7. Gereedschap

Welk gereedschap heb je nodig?

Gebruik materiaal dat op maat is van de leerlingen (bv.
aangepaste lengte en dikte van de stelen van de werk-
tuigen) en waar ze dus vlot mee kunnen werken. Let er op
dat het gereedschap correct gebruikt wordt, anders krijg je
vroeg of laat ongelukken. Correct gebruik betekent:
● Niet te dicht op elkaar werken, je hebt ‘werkruimte’

nodig.
● Niet wijzen of grote bewegingen maken met gereed-

schap.
● Gereedschap niet laten slingeren in de tuin, maar altijd

netjes opbergen.
● Gereedschap neerleggen met de tanden of de snijdende

kant naar beneden.

Overzicht van het nodige materiaal:

1. Spade spitten
2. Spitvork zandgrond verluchten, 

de composthoop omzetten
3. Woelvork zware grond verluchten 

(niet nodig op zandgrond)
4. Tuinhark grond gelijk leggen
5. Hak onkruid weghakken
6. Schoffel onkruid weghakken
7. Mesthaak graspollen loswrikken
8. Pootstok planten uitplanten (bv. kolen) 
9. Plantschopje plantgaten maken
10. Krabber grond gelijk leggen, onkruid 

weghalen
11. Drietand   onkruid weghakken
12. Tuinkoord rechte rijen maken
13. Kleine gieters met fijne broes water gieten
14. Kruiwagen compost transporteren
Emmertjes of bakjes transporteren van plantjes, 

compost,...
Laarzen en werkkledij       verhinderen dat de leerlingen 

zich vuil maken
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FIGUUR 10 : OVERZICHT VAN HET NODIGE MATERIAAL
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Onderhoud van gereedschap

Gereedschap komt in contact met planten en vochtige
grond. Het gaat dus makkelijk roesten. Degelijk onderhoud
is dus nodig.

Dagelijks onderhoud
Borstel na gebruik altijd de grond van het gereedschap en
bewaar het op een droge plaats. 

Jaarlijks onderhoud
Voor je het gereedschap voor een langere periode weg-
bergt, bv. tijdens de winter, verwijder je met een borsteltje
alle grond- en plantenresten. Daarna kan je het gereed-
schap instrijken met olie.  Gebruik daarvoor een oude verf-
kwast.

8. Een werkkalender 
opstellen

Je hebt nu al een algemeen overzicht van de voornaamste
taken in een moestuin. We zetten ze nog even kort op een
rijtje:

● de moestuin aanleggen (eenmalig, bij start)
● de moestuin indelen in percelen 
● de percelen zaaiklaar maken (jaarlijks)
● zaaien, planten en oogsten (jaarlijks)
● eventueel groenbemesters inzaaien en een 

wintermulchlaag aanbrengen (jaarlijks)

Stel een werkkalender op voor de moestuin op school. Het
bijgevoegd voorbeeld helpt je op weg. De groenten staan
in deze werkkalender onderverdeeld per gewasgroep, dus
per perceel, en voor elke groente staat aangegeven wanneer
je moet zaaien, planten, oogsten,… Houd er wel rekening
mee dat weersomstandigheden de planning kunnen ver-
vroegen of verlaten.

z: buiten zaaien pl: planten/uitplanten o: oogsten zb: binnen zaaien vk: voorkiemen

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December
Koolgewassen
Witte kool z z z z z pl pl pl pl pl pl o o o o o
Rode kool z z z z z pl pl pl pl pl pl o o o o o
Radijs Saxa z z z z z z o o o o o o
Boerenkool Winter z z z z o o o o o o o o

o o o o o o o o o o

Bladgewassen
Snijsla z z z z z z z z o o o o o
Pluksla z z z z z z z z z z z z o o o o o o o o 
Tuinkers zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb zb 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Warmoes z z z z z z z z z z z z 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Snijselder z z z z z z z z z z z z z z o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o o o o o o o 
Winterpostelein z z z z o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o

Vruchtgewassen
Courgette zb zb zbzb zb

pl pl pl pl pl pl o o o o o o o o o o o o
Pompoen, klein zb zb zbzb zb

pl pl pl pl pl o o o o o o o
Suikermaïs, potjes zb zb zb pl pl pl o o o o
Suikermaïs, volle grond z z z o o o o o

Wortelgewassen
Rode biet z z z z z z z z z z z o o o o o o

Knolvenkel Zefa-Fino z z z z o o o o o
Pastinaak z z z z o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o

Aardappelen
Vroeg vk vk vk vk pl pl pl pl o o o o o
Halfvroeg vk vk vk vk pl pl pl pl pl pl o o o o o o

Peulgewassen
Sluimerwt z z z z z z z z o o o o o
Prinsessenboon z z z z z z (z)(z)

o o o o o o o o o o (o)(o)
Snijboon z z z z z z o o o o o o o o o o o
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Per gewasgroep hebben we een wegwijsfiche toegevoegd
om je te helpen een gedetailleerde werkkalender op te stel-
len voor de groenten die je in je moestuin wil kweken.
Voor elke gewasgroep nemen we een selectie aan groenten
onder de loep. We sommen voor elke groente op wat er
maand na maand moet gebeuren om een succesvolle oogst

te garanderen. We verwijzen daarbij ook regelmatig naar
de algemene taken. Een  perceel zaaiklaar maken voor
pompoenen gebeurt bv. op dezelfde manier als voor boon-
tjes. In de wegwijsfiches staan sommige begrippen schuin
en vet gedrukt. We leggen deze begrippen verder uit bij de
tuinklussen aan het einde van elke wegwijsfiche.

FEBRUARI

● Je kan nog oogsten van de boerenkool.
● Maak het perceel waar de koolgewassen op komen

zaaiklaar (zie De Moestuin > 4. Percelen zaaiklaar
maken).

MAART - APRIL

Radijsjes
● Begin maart kan je buiten de eerste radijsjes zaaien.

Om de oogst wat te spreiden zaai je best om de twee
weken een beetje. Je kan de variëteit Saxa zaaien tot
half april. Later zaaien is minder aan te raden, de
radijzen groeien dan zo snel dat ze 'voos' worden. 

● Zaaien doe je op rijen die 10 tot 15 cm uit elkaar lig-
gen. Binnen de rij laat je telkens 2 cm tussen twee
opeenvolgende zaadjes.

● Na een week komen de radijsplantjes boven en na een
korte groeiperiode van 6 tot 8 weken kan je al oog-
sten. 

● Het enige waarop je in het korte radijzenleven moet
letten, is dat ze voortdurend in vochtige grond kunnen
groeien. Tijdens een droge periode is gieten op zand-
grond zeker nuttig. Droogte leidt tot een snel gevorm-
de knol die voos is en soms erg sterk smaakt. Boven-
dien hebben radijzen ook de neiging te barsten als ze
na een lange droge periode plots weer water krijgen.
Je houdt de vochtigheid dus best voortdurend op peil. 

Rode en witte kool
● Vanaf de laatste week van maart tot eind april kan je

buiten rode en witte bewaarkool zaaien. Dat doe je op
een zaaibedje op het perceel van de koolgewassen.
Wie niet zelf kolen zaait, kan plantgoed aankopen. 

MEI - JUNI: ZOMER OP TIL

Radijsjes
● Mei is de oogstmaand van de radijsjes die je in maart

en april gezaaid hebt. Bij het oogsten trek je ze aan het
loof uit de grond. 

● Radijzen zijn weinig geschikt om te bewaren, boven-
dien kan niets op tegen de smaak van versgeplukte

radijsjes. Ga daarom om de paar dagen naar behoefte
oogsten. 
Van radijzen eet je voornamelijk de knolletjes, maar ook
de blaadjes zijn eetbaar en lekker in een omelet. 

Rode en witte kool
● Gezaaide kool kan je tussen half mei en half juni uit-

planten. Koolplantjes plant je uit als ze ongeveer 10 cm
groot zijn. Plant ze uit op rijen die 60 cm van elkaar lig-
gen, met ook 60 cm tussen twee plantjes binnen dezelf-
de rij. Zoveel plaats heeft elke koolplant nodig om te
groeien.

● Als je koolplantjes aankocht, dan kan je die nu ook uit-
planten. 

● Plaats vlak na het uitplanten een koolkraag rond de voet
van de stengel van de koolplantjes. 

Boerenkool
● Waar je de radijsjes geoogst hebt, komt een deel van het

perceel vrij. Hier kan je dan boerenkool zaaien. Je zaait
in rijen die 60 cm uit elkaar liggen. Binnen de rij laat je
telkens 15 cm tussen twee opeenvolgende zaadjes. 

JULI - AUGUSTUS

Pak het onkruid nog eens flink aan voor je op vakantie
vertrekt. Tijdens deze zomermaanden kan onkruid  snel
bloeien en zaad vormen. 

Radijsjes
● Als alle radijsjes geoogst zijn en er nog plaats vrij is op

het perceel van de koolgewassen kan je daar phacelia
inzaaien (zie De Moestuin > 6. Bodemzorg).

Rode en witte kool
● Je kan nu een mulchlaag aanbrengen tussen de planten

(zie De Moestuin > 6. Bodemzorg).

Boerenkool
● Als de boerenkolen te dicht bij elkaar staan, moet je ze

dunnen. Dat betekent dat je binnen een rij alleen de
sterkste planten laat staan. De andere plantjes verwijder
je tot de planten binnen de rij op ongeveer 60 cm van
elkaar staan. 

● Je moet wieden en schoffelen om overbodige kruidgroei
te verwijderen.

● Je kan nu een mulchlaag aanbrengen tussen de planten.

Wegwijsfiche: koolgewassen
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SEPTEMBER - OKTOBER

Rode en witte kool
● De kolen groeien rustig door. 
● Als je kolen lang wil bewaren, is het tijdstip van oog-

sten erg belangrijk. Laat de kolen volledig volgroeien
maar haal ze binnen voor het echt gaat vriezen. Zon-
der een vroege vorstperiode kunnen kolen tot eind
oktober of zelfs tot in november op het perceel blijven
staan. De kolen die je onmiddellijk wil gebruiken, kan
je alvast oogsten. 

Boerenkool
● Je moet wieden en schoffelen om de kruidgroei te ver-

wijderen.

NOVEMBER - DECEMBER

Rode en witte kool
● In november mag je de eerste echte nachtvorst ver-

wachten. Haal de  kolen die nog niet geoogst werden
nu zeker binnen. 

● Breng na het oogsten een wintermulchlaag aan op het
perceel (zie De moestuin > 6. Bodemzorg). 

Boerenkool
● Je kan boerenkool oogsten vanaf november. Dat doe

je door bladeren van de stam te breken, te beginnen
met de onderste bladeren. Je plukt steeds maar zoveel
als je nodig hebt. De volgende keer pluk je de blade-
ren die iets hoger staan. 

● Boerenkool heeft geen last van vrieskou en kan de
hele winter buiten blijven. Boerenkool is trouwens pas
écht lekker nadat het gevroren heeft.

TUINKLUSSEN 

Zaaibed
Wat is een zaaibed?
Een zaaibed is een aparte plek op het perceel om in te
zaaien. De gekiemde plantjes verhuizen later naar hun
definitieve plekje op hetzelfde perceel. 

Waarom zaaien op een zaaibed?
Een zaaibed heeft als voordeel dat je aan dat kleine, over-
zichtelijke plekje makkelijk extra zorg kan besteden. 

Hoe ziet een goed zaaibed eruit?
De grond van het zaaibed moet fijn zijn en gelijk liggen.
Op fijn verkruimelde grond kunnen de kiemplantjes veel
goede wortels vormen. Dat is belangrijk om ze later te
kunnen verhuizen naar hun definitieve groeiplaats.
Plantjes met sterke wortels ondervinden minder stress
bij het verhuizen. Speciaal bemesten is niet nodig. Na
het kiemen blijven de plantjes maar enkele weken op het
zaaibed staan. Extra stikstof geven doet zelfs meer

kwaad dan goed: in plaats van gedrongen, krachtig
plantgoed krijg je dan lang uitgegroeide slapjanussen.

Hoe een zaaibed maken?
● Maak de grond van het zaaibed onkruidvrij. 
● Verkruimel de grond met een hark. 
● Werk in de bovenste 5 cm van de bodem wat oude,

verteerde compost in met behulp van een hark.

Hoe kolen zaaien op een zaaibed?
● Zaai in rijen die op 10 cm van elkaar liggen. Tussen

twee zaadjes in dezelfde rij laat je ongeveer 3 cm.
● Na 10 tot 14 dagen steken de plantjes hun kopje boven

de grond. 

Uitplanten
Wat is uitplanten?
Het uitplanten is een belangrijk moment: kiemplantjes
verlaten de plaats waar ze opgekweekt werden (bv. een
zaaibed, potjes binnenshuis,…) en komen op hun defini-
tieve groeiplaats terecht. 

Hoe uitplanten?
Uitplanten is voor elk plantje een 'stressmoment'. Zorg
daarom voor sterke, gezonde planten en ga voorzichtig
en aandachtig te werk.
● Uitplanten doe je als de plantjes ongeveer 10 cm groot

zijn, of als ze twee tot drie échte bladeren hebben (bla-
deren die verschijnen na de twee kiemblaadjes).

● Slappe plantjes mag je niet uitplanten. Giet ze eerst
goed nat zodat ze voldoende water kunnen opnemen.
Zet aangekochte planten in een potje eerst een half uur
in een emmer water.

● Maak de grond van het perceel los met een hark en leg
de grond gelijk.

● Maak plantgaten waar de plantjes terecht zullen
komen. Op losse grond kan je plantgaten maken met
je handen. Lukt dat niet, gebruik dan een plantschopje
of een pootstok.

● Giet water in de plantgaten zodat ook daar de bodem
goed nat is. 

● Maak met je handen de grond rond de plantjes op het
zaaibed goed los. Neem het plantje vast bij de stengel,
vlak boven de grond. Trek de plantjes dan voorzichtig
en traag uit de losse grond. 

● Leg de plantjes voorzichtig in een kistje op een krant.
● Ga met het kistje naar de plaats waar je de plantgaten

gemaakt hebt en zet telkens één plantje in een plantgat.
● Plant het plantje iets dieper dan het op het zaaibed

stond. De onderste bladeren moeten wel boven de
grond uitkomen.

● Vul het plantgat met grond. Druk de grond rond het
plantje goed aan. Zo zorg je voor een goed contact
tussen de wortels en de grond.

Koolkraag
Waarom een koolkraag aanbrengen?
De koolvlieg legt haar eitjes aan de voet van de stengels
van koolplantjes. Een koolkraag verhindert dat de larven
van de koolvlieg de bodem indringen en de wortels van
de plant opeten.
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Hoe een koolkraag aanbrengen?
● Neem een stuk soepel en stevig plastic.
● Knip hieruit een vierkant van 15 op 15 cm.
● Knip van het midden van één van de zijden tot aan het

midden van het vierkant. Daar geef je nog een klein
schuin knipje (zie figuur 11).

● Breng de kraag aan rond de voet van de stengel zodat
die goed afgesloten is van de bodem.

Dunnen
Dunnen gebeurt op dezelfde manier als uitgelegd bij de
tuinklussen van de bladgewassen.

Wieden en schoffelen
Meer uitleg over wieden en schoffelen vind je bij de
wegwijsfiche met algemene tuinklussen.

FIGUUR 11 : EEN KOOLKRAAG MAKEN EN AANBRENGEN.



FEBRUARI

● Je kan nog oogsten van de winterpostelein. 
● Maak het perceel waar de bladgewassen op komen

zaaiklaar (zie De moestuin > 4. Percelen zaaiklaar
maken). Winterpostelein wortelt erg oppervlakkig
zodat je het makkelijk kan verwijderen om plaats te
maken voor de groenten.

MAART - APRIL

Snijsla 
● Snijsla vormt veel kleine, smalle blaadjes naast elkaar.
● Vanaf begin maart kan je buiten snijsla zaaien. Om de

oogst te spreiden zaai je het best om de twee weken
een beetje. 

● Zaaien gebeurt in rijen die 10 tot 15 cm van elkaar lig-
gen. Zaai dik: wel 4 zaden per cm. 

Pluksla
● Pluksla vormt geen gesloten krop, maar een open

rozet. 
● Vanaf begin maart kan je buiten pluksla zaaien. Zaai-

en gebeurt in rijen die 30 cm van elkaar liggen. Laat
tussen twee opeenvolgende zaden een afstand van 3
tot 5 cm. Later ga je uitdunnen tot de planten op 25 à
30 cm van elkaar staan in de rij. 

● Een andere manier om pluksla te zaaien is het zaad in
de rij dik uitzaaien zoals beschreven staat bij de snij-
sla. Uitdunnen is dan niet nodig. De planten groeien
dan minder in de breedte uit. 

Warmoes
● Warmoes of snijbiet is een zusje van suikerbiet en

rode biet. Van suikerbiet en rode biet gebruiken we de
wortel, warmoes daarentegen wordt voor zijn  blad en
stengel gekweekt. Je kan het blad klaarmaken als
spinazie of met roomsaus, in aardappelpuree verwer-
ken of er soep van koken. De stengels kan je stoven of
gratineren. 

● De zaden van warmoes die in een zaadpakje zitten,
zijn eigenlijk de vruchtjes van de plant. In elk vruchtje
zitten ongeveer 3 zaden. 

● Warmoes kan je buiten zaaien vanaf half april. Zaai
het in rijen die 25 cm van elkaar liggen. In een rij leg
je om de 5 cm één vruchtje. 

● Later ga je moeten uitdunnen tot de plantjes op 
30 cm van elkaar staan in de rij.

MEI - JUNI: ZOMER OP TIL

Snijsla
● Snijsla kan je volop oogsten vanaf mei. Na 8 weken

zijn de blaadjes ongeveer 10 cm groot. Je kan ze dan
met een mes net boven de grond afsnijden voor de
eerste rauwkostslaatjes van het jaar. 

Pluksla
● Pluksla, gezaaid in maart, april en mei oogst je vanaf

half juni tot eind juli. Pluk  alleen de onderste blaadjes
en laat de rest van de plant ongemoeid. Hij vormt tel-
kens nieuw bladeren. Tot de sla gaat bloeien, kan je
blijven oogsten.  

Warmoes
● Ook in mei en juni kan je buiten nog warmoes zaaien. 
● Vanaf eind mei, begin juni kan je oogsten van de

plantjes die je in april zaaide. Zodra de plantjes 15 cm
hoog zijn, kan je ze oogsten. Snijd je de planten min-
stens 5 cm boven de grond af, dan zullen ze snel terug
groeien. Zo heb je twee tot drie weken later nog een
oogst. Snijd je ze erg dicht tegen de grond af, zal de
plant niet meer terug groeien. 

Snijselder
● Selder kan je pas buiten zaaien vanaf mei. De zaden

van selder hebben 18 à 20 °C nodig om te kiemen.
Selder is een trage kiemer, reken op zo'n 20 dagen. 

● Zaai selder in rijen die op 25 cm van elkaar liggen,
met 15 cm tussen twee opeenvolgende zaden in
dezelfde rij.

JULI - AUGUSTUS

Pak de kruidgroei nog eens flink aan voor je op vakantie
vertrekt. Tijdens  de zomermaanden kan onkruid snel
bloeien en zaad vormen. 

Pluksla
● Tot de pluksla in bloei komt te staan (eind juli), kan je

oogsten. 

Warmoes
● Heel de zomer door kan je warmoes oogsten. 

Snijselder
● Vanaf begin augustus kan je van de vroegst gezaaide

planten al enkele steeltjes plukken.

Wegwijsfiche: bladgewassen
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SEPTEMBER - OKTOBER

Warmoes
● In september en oktober kan je nog volop warmoes

oogsten. Deze groente verdraagt lichte nachtvorst. 

Snijselder
● Van snijselder kan je steeltjes plukken naarmate je ze

nodig hebt. Tot aan de eerste vorst blijft snijselder
groeien en kan je oogsten. 

● In oktober kan je enkele planten overplanten in een
pot. Zet de pot op een plaats met veel licht, maar niet
te warm (dus niet in de klas). Zo kan je in de winter
ook nog selder oogsten.  

Winterpostelein
● Zaai winterpostelein tijdens de eerste 2 weken van

september op de vrijgekomen plaatsen van het per-
ceel. Winterpostelein houdt de bodem gedurende de
hele winter bedekt. Je kan oogsten van november tot
in februari. Winterpostelein wordt breedwerpig
gezaaid. Als het in je tuin in bloei komt te staan en
zaad vormt, moet je het de volgende jaren niet meer
zaaien. Er zit dan al zaad in de bodem. 

NOVEMBER - DECEMBER

Breng een wintermulchlaag aan op het perceel (zie De
moestuin > 6. Bodemzorg). Waar je winterpostelein hebt
gezaaid is dat niet nodig.

TUINKLUSSEN

Dunnen
Wat is dunnen?
Dunnen betekent dat je plantjes weghaalt uit een rij. 

Waarom dunnen?
Niet alle zaden kiemen, daarom zaai je altijd een beetje
te veel. Bijgevolg kunnen de plantjes te dicht bij elkaar
staan om goed te kunnen groeien. Ze staan dan zo dicht
bij elkaar, dat ze na een regenbui niet goed opdrogen.
Dat kan leiden tot schimmels. Dunnen is dan de bood-
schap, zodat de plantjes die overblijven genoeg plaats
hebben om te groeien en snel kunnen opdrogen. 

Wanneer dunnen?
Als je merkt dat de plantjes te dicht bij elkaar staan en
nat blijven, moet je dunnen. De grootte van de plantjes
is minder belangrijk dan hoe dicht ze bij elkaar staan. 

Hoe dunnen?
● Trek de plantjes voorzichtig uit met de hand en let

erop dat de andere plantjes niet mee loskomen.
● Duw met je vinger de grond aan rond het plantje dat

blijft zitten. Zo zit het zeker vast.
● Bij het dunnen van slaplanten kan je de verwijderde

plantjes gebruiken voor het eerste slaatje van het jaar.
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FEBRUARI

In februari is er nog geen werk op het perceel van de
vruchtgewassen.

MAART - APRIL

Maak in april het perceel waar de vruchtgewassen op
komen zaaiklaar (zie De moestuin > 4. Percelen zaai-
klaar maken). 

Pompoen
● Vanaf eind april, begin mei kan je binnenshuis pom-

poenen zaaien in potjes.  Gebruik daarvoor gewone
tuingrond, want jonge compost is te voedselrijk voor
kiemplantjes. Is je tuingrond erg zwaar (klei), meng
de grond dan met zand. Is je tuingrond erg licht
(zand), meng  de grond dan met goed verteerde, oude
compost.

● Zaai in elk potje één zaadje, 1 à  2 cm diep. 
● Plaats de potjes op kamertemperatuur (ongeveer

20°C) in een kamer waar veel licht binnenvalt. 
● Zet de voorgezaaide plantjes niet op de grond, maar

op een plastic ondergrond. De wortels groeien al snel
door en zetten pot en al vast op de bodem. Als je dan
nog wil uitplanten, heb je gegarandeerd beschadigde
wortels. 

● Na enkele dagen komen de lichtgroene kiemlobben
tevoorschijn. 

Courgette
● Vanaf eind april, begin mei kan je binnenshuis ook

courgette zaaien. Ga op dezelfde manier te werk als
bij pompoen.

MaIs
● Maïs kan je binnen zaaien vanaf half april. De werk-

wijze is hetzelfde als bij pompoen en courgette, alleen
moeten de zaadjes 3 tot 4 cm diep gezaaid worden. De
grond in de potjes moet bij maïs ook goed vochtig
zijn, want je mag bij maïs na het zaaien niet meer gie-
ten tot het kiemplantje goed te zien is.  

MEI - JUNI

Pompoen
● Als de kiemplantjes twee tot drie echte bladeren heb-

ben, is het tijd om ze buiten uit te planten. Dat
gebeurt meestal drie weken nadat je ze binnen gezaaid
hebt. Laat de plantjes enkele dagen afharden voor je
ze uitplant. 

● Pompoenplantjes kan je buiten uitplanten tot eind juni.

● Bij pas uitgeplante plantjes kunnen slakken voor pro-
blemen zorgen. Gebruik een stuk plastic van ongeveer
15 cm hoog (bv. een plastic fles waarvan bodem en
bovenstuk afgeknipt zijn) om rond de plantjes te zet-
ten ter bescherming. 

● Je moet wieden en schoffelen tot de bladeren van de
pompoenplant zelf de bodem bedekken. De stengels of
ranken van de pompoenplant verspreiden zich over de
grond. Elke plant heeft een oppervlakte van 2 tot 3 m2

nodig. Ook in een  kleine tuin kan je pompoenen een
plaats geven:  leid de stengels bv. omhoog langs
touwen (zie figuur 12). 

Courgette
● Plant de kiemplantjes van courgette buiten uit als ze

twee tot drie echte bladeren hebben. Eerst enkele
dagen afharden is nodig. Bescherm de jonge plantjes
ook tegen slakken, zoals beschreven bij pompoen.

● Courgette kan je tot begin juli buiten uitplanten. 
● Je moet wieden en schoffelen tot de bladeren van de

plant zelf de bodem bedekken. Courgette is niet zo’n
kruiper als pompoen. Elke plant heeft een oppervlakte
van 1 m2 nodig.

Wegwijsfiche: vruchtgewassen

FIGUUR 12 : POMPOENEN KWEKEN IN DE HOOGTE.

:
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MaIs
● Twee tot drie weken nadat je de maïs binnen gezaaid

hebt, kan je de plantjes buiten uitplanten. Ze zijn dan
ongeveer 10 cm hoog. Eerst enkele dagen afharden is
nodig.

● Plant uit op rijen die 75 cm van elkaar liggen, met tel-
kens 20 cm tussen twee opeenvolgende plantjes. 

● Wied de kruidgroei tussen de jonge plantjes met de
hand. Schoffelen kan de wortels beschadigen. 

● Einde juni kan je een mulchlaag (zie De moestuin > 6.
Bodemzorg) aanbrengen. Wieden is dan niet meer
nodig.

JULI - AUGUSTUS

Pak de kruidgroei nog eens flink aan voor je op vakantie
vertrekt. Tijdens  de zomermaanden kan onkruid snel
bloeien en zaad vormen. 

Pompoen
● Alleen als de groei uit de hand loopt en het pompoen-

gewas een andere groente dreigt te overwoekeren mag
er gesnoeid worden. 

● In de bladoksels komen felgele bloemen, eerst enkele
mannelijke en na een tiental dagen ook vrouwelijke.
De vrouwelijke bloemen hebben onderaan al gauw
een klein pompoentje zitten. Dat is het vruchtbeginsel.
Per plant groeien enkele vruchtbeginsels uit tot vol-
waardige pompoenen.

Courgette
● Begin juli kan je al de eerste vruchten oogsten van de

plantjes die je in mei buiten uitgeplant hebt. Bij heel
mooi weer zijn er al eind juni courgettes te oogsten.
Meestal duurt het 1 tot 2 weken voor er aan een
bloem een plukwaardige courgette komt, maar bij
goed weer kan het al na enkele dagen. Je moet dan
snel zijn met oogsten, want courgettes zijn het lek-
kerst als ze jong geplukt worden. Ze zijn dan niet gro-
ter dan 15 tot 20 cm en wegen minder dan een halve
kilo. Twintig stuks per plant is geen uitzondering. 

MaIs
● Maïs bloeit in juli - augustus. Als het erg droog is tij-

dens de bloei moet je water gieten.  
● In de bladoksels komen zijstengels. Haal die weg,

anders krijg je daar kleine kolven die geen goede kor-
relzetting hebben. 

● Vanaf eind augustus kan je oogsten.  Als de draden die
uit de kolf hangen bruin en droog zijn, kan je de kolf
plukken. Vers is de kolf het lekkerst.

SEPTEMBER - OKTOBER

Pompoen
● De oogst van pompoenen valt in september en okto-

ber. Aan de steel van de pompoen kan je zien of hij
rijp is. Is de steel rimpelig, met groeven of droge
barstjes, dan is het tijd om te oogsten. 

● Om de pompoen te oogsten mag je hem niet zomaar
van de plant trekken. Dan bestaat de kans dat de steel
uitscheurt, waardoor de pompoen sneller gaat rotten.
Snijd daarom de steel ongeveer 5 cm boven de pom-
poen af. 

● Haal de pompoenen zeker binnen voor de eerste vorst,
ze verdragen geen vrieskou. 

● Laat de pompoenen eerst behoorlijk drogen op een
goed verluchte plaats. Borstel na één tot drie weken de
grondresten van de vruchten en verhuis ze naar hun
definitieve bewaarplaats. Pompoenen kan je het best
bewaren bij een temperatuur tussen 8 en 12°C in een
vrij droge ruimte. Bewaar je ze in een vochtigere
ruimte, smeer ze dan in met plantaardige olie om ze te
beschermen tegen schimmels.

● Pompoenen die bij de oogst nog niet helemaal rijp
zijn, rijpen vaak na het plukken nog verder. Ze zijn
dan pas op hun lekkerst in januari.

Courgette
● Tot begin oktober kan je van verse courgettes genie-

ten. Jong geplukt smaken ze het best. 
● Jonge courgettes kan je op een koele plek enkele

dagen bewaren. Volgroeide courgettes kan je veel lan-
ger bewaren, dankzij hun verharde schil. Weken later
kan je er nog soep van maken, maar voor andere
bereidingen smaken ze niet fijn genoeg. 

MaIs
● Vanaf eind augustus kan je maïs oogsten.  Je kan de

kolven enkele dagen in de koelkast bewaren. 

NOVEMBER - DECEMBER

Breng een wintermulchlaag aan op het perceel (zie De
moestuin > 6. Bodemzorg). 

TUINKLUSSEN

Afharden
Wat is afharden?
Plantjes die binnen gezaaid werden, moeten wennen aan
de lagere temperaturen buiten. De plantjes moeten dus
wat harder en sterker worden voor je ze buiten uitplant.
We noemen dat afharden.

:

:

::
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Wanneer afharden?
Afharden kan zodra de plantjes 10 cm groot zijn (of
twee tot drie echte bladeren hebben). 

Hoe afharden?
● Zet de potjes overdag buiten. 
● De plantjes zijn nog niet sterk genoeg om buiten de

koude nacht door te brengen. Haal ze daarom ’s
avonds weer binnen. 

● Herhaal dit enkele dagen. 
● Geef de plantjes tijdens het afharden geen water meer.

Uitplanten
Groenten die binnen gezaaid werden, moeten uitgeplant
worden op het perceel van de vruchtgewassen. 

Hoe uitplanten?
Gebruik enkel planten die sterk en gezond zijn. Uitplan-
ten gebeurt bij vruchtgewassen op dezelfde manier als
bij koolgewassen (zie De moestuin > Wegwijsfiche:
koolgewassen > Tuinklussen). Enkel de afstand waarop
je de plantjes van elkaar moet uitplanten varieert van
groente tot  groente. 
● Bij pompoenen:  plaats één plant per 2 à 3 m2.
● Bij courgettes: plaats één plant per m2.
● Bij maïs: plant de plantjes uit op rijen die 75 cm van

elkaar liggen. Laat tussen twee opeenvolgende plant-
jes in een rij 20 cm.

Wieden, schoffelen en gieten
Meer uitleg over wieden, schoffelen en gieten vind je bij
de wegwijsfiche met algemene tuinklussen.
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FEBRUARI

● Je kan nog pastinaak oogsten.
● In februari is er nog geen werk op het perceel van de

wortelgewassen.

MAART - APRIL

Maak in april het perceel voor de wortelgewassen zaai-
klaar (zie De moestuin > 4. Percelen zaaiklaar maken). 

Rode biet
● Vanaf half april kan je buiten rode biet zaaien. Net als

bij warmoes is het zaad van de biet eigenlijk een
vruchtje. Gemiddeld telt elk vruchtje drie zaadjes, je
zal later dus moeten uitdunnen.

● Zaai op rijen die 30 cm van elkaar liggen. Leg in een
rij om de 5 cm een vruchtje. Druk de grond na het
zaaien goed aan.

Pastinaak
● Tussen half april en half mei kan je pastinaak zaaien. 
● Zaai pastinaak op rijen die 30 cm van elkaar liggen.

Tussen twee zaadjes laat je telkens 4 cm. 
● Het kan 30 dagen duren voor pastinaak kiemt. Je kan

eventueel radijsjes mee zaaien om te zien hoe de rijen
lopen. Radijsjes kiemen wel snel en zo weet je waar je
onkruid mag weghalen en waar niet.

● In het begin groeit pastinaak traag, maar tijdens de
zomer kan het blad fors uitgroeien. 

MEI - JUNI: ZOMER OP TIL

Rode biet
● Tot begin juli kan je buiten rode biet zaaien.
● Wied het onkruid tussen de rijen bieten. Van de drie

plantjes die uit één vruchtje komen, kan er maar eentje
doorgroeien. Laat de sterkste plant staan en haal de
twee andere uit de grond. Ga hierbij voorzichtig te
werk, anders trek je ze alle drie uit de grond. Druk de
aarde rond het plantje dat blijft staan goed aan. 

● Bij rode biet hoef je eigenlijk geen mulchlaag aan te
brengen omdat bieten bijna helemaal boven de grond
staan. 

Pastinaak
● Wied het onkruid tussen de rijen pastinaak.
● In juni kan je een mulchlaag aanbrengen om overbodi-

ge kruidgroei tegen te houden (zie De moestuin > 6.
Bodemzorg).

Knolvenkel
● Knolvenkel zaai je pas na 21 juni buiten.
● Laat bij het zaaien 40 tot 50 cm tussen de rijen en laat

4 tot 5 cm tussen twee opeenvolgende zaden in een rij.
● Na 7 dagen kiemen de zaadjes al.
● Zodra de plantjes hun twee eerste echte blaadjes heb-

ben, kan je uitdunnen tot de plantjes op 20 cm van
elkaar staan in de rij. 

JULI - AUGUSTUS

Pak de kruidgroei nog eens flink aan voor je op vakantie
vertrekt. Tijdens  de zomermaanden kan onkruid snel
bloeien en zaad vormen. 

Pastinaak
● In juli moet je pastinaakplanten uitdunnen tot de

afstand tussen twee opeenvolgende planten in de rij 15
cm is. Zo krijgen de planten voldoende ruimte om uit
te groeien. 

● Ook op de werkplanning voor juli: wieden en een
mulchlaag aanbrengen om de kruidgroei te remmen. 

Knolvenkel
● ‘s Zomers heeft knolvenkel veel water nodig, vooral

bij het begin van de knolvorming. Zeker op zandgron-
den moet je knolvenkel regelmatig gieten. 

● Breng een mulchlaag aan. Zo'n laag helpt voorkomen
dat de bodem uitdroogt.

SEPTEMBER - OKTOBER

Rode biet
● Rode biet kan je vanaf oktober oogsten.
● In de keuken heeft rode biet hevige supporters, maar

ook felle tegenstanders. Tegenstanders verwijten hem
zijn ‘grondsmaak’. Waar die vandaan komt, weten we
nog niet precies, maar de praktijk wijst uit dat de com-
binatie van bodemtype, ras en teeltwijze de smaak
beïnvloedt. Een serveertip: serveer jonge, gekookte
rode bieten lauw in schijven, met zure room erbij. 

Pastinaak
● Pastinaak kan je oogsten van half september tot eind

maart. 
● Zolang ze in de grond blijven, zijn pastinaken bestand

tegen vorst. Je kan dus de hele winter pastinaak oog-
sten naar behoefte. Alleen in zware grond kunnen ze
rotten.

Wegwijsfiche: wortelgewassen
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● Om de pastinaken uit te trekken, licht je de grond op
met een riek.

● Pastinaak smaakt lekker in recepten voor worteltjes.
Pastinaak heeft een iets wildere smaak dan worteltjes
en wordt zelden rauw gegeten. Je kan hem schillen of
schoonschrobben en vervolgens stomen, stoven of
koken. Tijm en gesnipperd selderblad zijn lekker bij
pastinaak. Verder kan je pastinaak  ook verwerken in
soep, aardappelpuree en stoofschotels. 

Knolvenkel
● Van eind augustus tot eind september kan je de knol-

len met een mes van de wortel lossnijden. Ze wegen
dan 250 tot 300 g. Laat de knollen niet te groot wor-
den. Ze worden dan vlug vezelig en taai, schieten door
of barsten. 

● Dreigt er vroege vorst dek de planten dan af met wat
stro of bladeren. 

● Bij vorst kan je de knollen beter oogsten. Op een
koele plaats kan je ze dan nog enkele weken bewaren. 

NOVEMBER - DECEMBER

● In november mag je de eerste echte nachtvorst ver-
wachten. Haal rode bieten nu zeker binnen. 

● Alleen de pastinaken kan je op een droge bodem nog
buiten laten staan. Zolang ze goed in de grond zitten,
zijn ze tegen vorst bestand. 

● Breng een wintermulchlaag aan op het perceel (zie De
moestuin > 6. Bodemzorg). 

TUINKLUSSEN

Wieden en gieten
Meer uitleg over wieden en gieten vind je bij de weg-
wijsfiche met algemene tuinklussen.

Dunnen
Dunnen gebeurt bij wortelgewassen op dezelfde manier
als bij bladgewassen (zie De moestuin > Wegwijsfiche:
bladgewassen > Tuinklussen)
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FEBRUARI

● Maak in februari het perceel voor de aardappelen zaai-
klaar (zie De moestuin > 4. Percelen zaaiklaar
maken). 

● Koop eind februari  aardappelpootgoed van vroege of
halfvroege rassen. 

● Je kan het pootgoed laten voorkiemen door de poters
enkele weken binnen in bakjes te leggen. 

MAART - APRIL

● Maak de grond kort voor het uitplanten opnieuw goed
los (zie De moestuin > 4. Percelen zaaiklaar maken),
dat zal het planten vergemakkelijken. De grond mag
tamelijk grof blijven liggen. 

● Van half maart tot half april kan je de voorgekiemde
vroege aardappelen buiten uitplanten. Wacht bij voor-
keur tot begin april, want aardappelloof houdt niet van
nachtvorst. Afharden voor het uitplanten is aan te
raden.

● Met halfvroege aardappelen kan je wachten tot eind
april om ze buiten uit te planten. 

● Eind april moeten alle aardappelen gepoot of geplant
zijn.

MEI - JUNI: ZOMER OP TIL

● Als de planten ongeveer 15 cm hoog zijn, kan je aan-
aarden.: breng met een hak de grond  tussen de rijen
vlakbij de planten. Die komen dan op ‘ruggen’ te lig-
gen.

● Vroege aardappelen, bv. Gloria, kan je in juni al oog-
sten. Je mag ze al oogsten als het blad nog groen is.
De knollen zijn dan eigenlijk nog niet rijp, maar toch
al erg lekker. 

● Wat je niet dadelijk verbruikt, oogst je pas als de bla-
deren geel zijn (in juli). Je kan er ook voor kiezen om
eind juni de vroege aardappelen allemaal te oogsten
en voor onmiddellijk verbruik mee te geven aan de
leerlingen. 

JULI - AUGUSTUS

● Wacht tot de bladeren geel zijn om aardappelen te
oogsten die je niet meteen  gebruikt. Vroege aardappe-
len kan je tot in juli oogsten.

● Rooi aardappelen  bij droog en zonnig weer en laat de
aardappelen na het oogsten  op de grond liggen om te 

drogen. Eén zonnige dag is daarvoor voldoende. Laat
ze niet langer dan twee dagen liggen, want dan wor-
den ze groen. Een goede vuistregel is dat alle aankle-
vende grond poederdroog moet zijn, voor je de knol-
len naar hun uiteindelijke bewaarplaats brengt. 

● Bewaar aardappelen in een donkere, goed geventileer-
de ruimte, bv. een kelder,  zolder of garage. De tempe-
ratuur moet er tussen 4 en 8 °C liggen.  Leg de aardap-
pelen in bakken met een lattenrooster, zodat er ook
lucht onder kan. Je mag ze stapelen, maar niet hoger
dan 50 cm. Aardappelen die groen geworden zijn, mag
je in geen geval opeten of aan dieren geven: ze zijn
giftig. Je kan ze wel composteren.  

SEPTEMBER - OKTOBER

Halfvroege aardappelen oogsten doe je vooral in sep-
tember. 

NOVEMBER - DECEMBER

Breng een wintermulchlaag aan op het perceel (zie De
moestuin > 6. Bodemzorg). 

TUINKLUSSEN 

Voorkiemen
Wat is voorkiemen? 
Aardappelen voorkiemen  betekent dat je het pootgoed
(dat zijn de kleine aardappeltjes die je gaat planten) bin-
nen laat kiemen. Er komen dan scheuten aan de aardap-
peltjes. 

Waarom voorkiemen?
Voorgekiemde aardappeltjes hebben een voorsprong op
aardappeltjes die je onmiddellijk buiten plant. Ze zijn al
een stap verder waardoor de oogst vroeger valt. Zo kan
je de oogst spreiden. Eerst oogst je de aardappelen die je
voorkiemde. De aardappelen die je zonder voorkiemen
plantte, zullen later oogstklaar zijn.

Hoe voorkiemen?
● Leg het pootgoed in bakjes op een bedje van tuin-

grond.
● Zet de bakjes in een koele ruimte van ongeveer 10°C.

De bakjes moeten veel licht krijgen, maar geen zon.
● Benevel het plantgoed af en toe met de plantenspuit.
● De aardappeltjes krijgen korte, stevige scheuten van

0,5 tot 1 cm lang (als de scheuten langer worden,
staan de bakjes te warm en te donker).

Wegwijsfiche: aardappelen
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Afharden
Hoe afharden?
Een week voor je de aardappelen  uitplant, zet je de bak-
jes overdag buiten en ‘s nachts terug binnen. Zo kan het
pootgoed wennen aan de lagere temperaturen buiten.

Uitplanten
Hoe uitplanten?
● Maak plantgaten met een plantschopje of met je han-

den. De plantgaten moeten 5 cm diep zijn in kleigrond
en 10 cm diep in lichte grond.

● Maak de plantgaten  in rijen die 60 cm van elkaar lig-
gen met telkens 60 cm tussen twee knolletjes in
dezelfde rij. 

● Leg telkens één knolletje in een plantgat, met de
mooiste scheut naar boven.

● Vul het plantgat met grond en maak er een klein heu-
veltje bovenop.

Aanaarden
Wat is aanaarden?
Aanaarden betekent dat je de aarde rond de stengel van
een plant ophoogt. 

Waarom aanaarden?
● Aanaarden bevordert de ondergrondse stengelvor-

ming: de plant zal dan meer aardappelen vormen.
● Het beschermt de vroege aardappelplantjes tegen

nachtvorst.
● Het belet dat de gevormde knollen aan het licht bloot-

gesteld  en dus groen worden. 
● De grond op de ruggen warmt sneller op. 
● Regen wordt beter afgevoerd. 
● Tijdens het aanaarden haal je het onkruid weg. 

Wanneer aanaarden?
Aanaarden kan zodra de planten 15 cm hoog zijn. Als je
vroeg geplante aardappelen aanaardt, mag je  het opko-
mende loof gerust volledig met aarde bedekken. Zo
bescherm  je de planten tegen nachtvorst. Je kan ook in
twee beurten aanaarden: de eerste keer als de planten 10
cm groot zijn, een tweede keer als ze  15 à 20 cm groot
zijn. Zo wordt het onkruid twee keer verstoord.

Hoe aanaarden?
Duw de grond tussen de rijen met je handen of met een
hak  naar de planten toe.
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FEBRUARI

Erwten
● Maak in februari  de helft van het perceel voor de

peulgewassen zaaiklaar (zie De moestuin > 4. Perce-
len zaaiklaar maken). Hier komen de erwten. 

MAART - APRIL

Erwten
● De erwt is een echte voorjaarsplant. Ze groeit beter in

het frisse voorjaar dan in de warme zomer. Bij vroeg
gezaaide erwten is het risico op aantastingen bovendien
veel kleiner. 

● Erwten kan je buiten ten vroegste begin maart zaaien.
Bij vochtig weer of op een natte, zware leem- of kleibo-
dem wacht je  beter tot in april. 

● Sluimerwten geven hun volledige oogst in een korte
periode van 2 tot 3 weken, daarom zaai je het best
meerdere keren. Om de oogsten te spreiden kan je het
best  om de twee weken een ander ras zaaien. Eenzelfde
ras twee weken later zaaien heeft niet hetzelfde effect
als twee weken later een ander ras zaaien. In het eerste
geval blijkt er soms maar enkele dagen verschil te zijn
in oogstdatum, ondanks de 2 weken verschil tussen het
zaaien.

● Zaai bij lage rassen in rijen die 40 tot 50 cm van elkaar
liggen. 

● Zaai hoge rassen bij voorkeur in dubbele rijen. Dan kan
er aan beide kanten van het - later te plaatsen - steun-
materiaal een rij erwten omhoog klimmen. Laat bij het
zaaien tussen de twee rijen van de dubbele rij ongeveer
30 cm, en laat tussen de dubbele rijen 70 tot 80 cm. 

● Laat in een rij een afstand van 3 tot 5 cm tussen de
zaden. De normale zaaidiepte is 2 cm in zware grond
tot 5 cm in lichte grond.

● Erwten hebben voldoende licht nodig om te groeien.
Plaats de rijen daarom bij voorkeur volgens de noord-
zuidas, zodat er minder schaduw op de planten valt. De
planten drogen dan sneller op na regen of dauw, zodat
schimmels minder kans krijgen. 

Bonen
● Maak in april de andere helft van het perceel voor de

peulgewassen zaaiklaar, voor de bonen. 

MEI - JUNI: ZOMER OP TIL

Erwten
● Erwten hebben erg broze en dunne stengels. Daarom

moet je aanaarden als de planten 10 tot 15 cm hoog
zijn. 

● Plaats daarna voor de hoge rassen een steun waaraan ze
zich met hun hechtranken kunnen vasthouden. Als je
het steunmateriaal plaatst, moet de grond onkruidvrij
zijn. Nadien onkruid verwijderen is een lastig gewrie-
mel tussen steun en gewas, waarbij je de stengels kan
beschadigen. Je kan de bodem bedekken met een
mulchlaag (zie De moestuin > 6. Bodemzorg).

● Vanaf begin juni kan je de eerste sluimerwten plukken.
Je mag de sluimen al plukken als de erwtjes erin nog
heel klein zijn. Te laat geplukte sluimen zijn minder
mals en de erwtjes zijn dan te dik. Eén keer per week
plukken is een minimum. Oogsten kan tot begin juli.

Bonen
● Bonen zijn warmteminnende planten die absoluut geen

vorst verdragen. Zaai ze dus pas buiten na 15 mei. 
● Bonen hebben grote zaden en mogen vrij diep gezaaid

worden: ongeveer 2 cm diep in zware grond tot 5 cm
diep in zandgrond. 

● Maak voor struikbonen een geultje waarin je om de 5
tot 10 cm een zaadje legt. Laat tussen de rijen 40 tot 50
cm ruimte. 

● Plaats bij staakbonen het steunmateriaal al voor je
zaait. Zorg dat de steun stevig in de grond staat en maak
op elke hoek van het vierkant, telkens op zo'n 10 cm
van de steun, een halfcirkelvormige gleuf in de bodem.
Leg hierin telkens een 6-tal zaden, op ongeveer 5 cm
van elkaar. Laat na opkomst (1 tot 2 weken na het zaai-
en) de 3 tot 4 stevigste planten verder groeien en ver-
wijder de anderen.

JULI - AUGUSTUS

Pak de kruidgroei nog eens flink aan voor je op vakantie
vertrekt. Tijdens  de zomermaanden kan onkruid snel
bloeien en zaad vormen. 

Erwten
● Als alle erwten geplukt zijn, kan je het loof juist boven

de grond afhakken en naar de compostbak brengen.
Laat de wortels nog in de grond zitten. De stikstof in de
wortelknobbeltjes kan zo de volgende teelt ten goede
komen.  

● Waar plaats vrij komt op het perceel, kan je phacelia
zaaien of de bodem bedekken met een mulchlaag. Je
kan dit eventueel ook al in juni doen, als afsluiting van
het schooljaar, op voorwaarde dat alle erwten al
geoogst zijn. 

Bonen
● Afhankelijk van het ras kan je bonen buiten zaaien tot

eind juni. Kijk voor de juiste zaaidatum op de verpak-
king van de zaden. 

● Bij struikbonen kan je, zodra het eerste bladpaar

Wegwijsfiche: peulgewassen
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gevormd is, de plantjes steunen door aan te aarden. Bij
een slechte opkomst, of als de vogels je verrast hebben,
kan je op de open plaatsen in de rij nog snel bijzaaien. 

● Staakbonen kan je in het begin een handje helpen door
de stengels rond de steun te winden. 

● Bij staakbonen moet je wieden. Na het wieden kan je
een mulchlaag aanbrengen. Struikbonen daarentegen
groeien mooi dicht.

● Pluk in juli en augustus zeker één keer per week  boon-
tjes. Als je vaak plukt, zal de plant langer doordragen. 

● Ook hier helpt een combinatie van verschillende rassen
je de oogst te spreiden, zodat je van begin juli tot eind
september verse boontjes op tafel krijgt.

SEPTEMBER - OKTOBER

Bonen
● Tot eind september, en met wat geluk nog tot begin

oktober, kan je boontjes plukken.
● Soms zijn er zoveel boontjes tegelijk dat je ze niet de

baas kan. Laat in dat geval enkele planten volledig rij-
pen. Je kan het droge zaad ervan gebruiken voor de
teelt van volgend jaar. Bonen zijn eenjarige en zelfbe-
stuivende planten. Je kan er vrij makkelijk zelf zaad
van telen. Maar als er twee verschillende rassen kort
bijeen staan, is er kans op kruisbestuiving. Dan krijg je
nakomelingen die niet het gewenste resultaat opleveren.
Zelf zaad telen doe je dus bij voorkeur als je maar één
bonenras in je tuin gezaaid hebt. 

● Oogst de planten die je als zaaddragers uitkoos,  wan-
neer ze beginnen te vergelen en als de peulen verdroogd
zijn. Trek de planten helemaal uit, bind ze in bosjes bij
elkaar en laat ze drogen in een goed verluchte kamer.

NOVEMBER - DECEMBER

Breng een wintermulchlaag aan op het perceel (zie De
moestuin > 6. Bodemzorg).

TUINKLUSSEN 

Aanaarden
Wat is aanaarden?
Aanaarden betekent dat je de aarde rond de stengel van
een plant ophoogt. 

Hoe aanaarden?
Verplaats de grond tussen de rijen met je handen of met
een hak  naar de planten toe.

Erwtensteun
Waarom een steun aanbrengen?
Hoge erwtenrassen hebben een steun nodig waaraan ze
zich kunnen vasthouden. De steun moet stevig zijn zodat
hij niet omvalt als het waait. De hoogte van de steun

hangt af van het erwtenras dat je gekozen hebt. Lees op
het pakje zaad hoe hoog je erwtenras zal worden.

Een steun aanbrengen: waar en wanneer?
Plaatst de erwtensteun als de plantjes ongeveer 15 cm
hoog zijn, na het aanaarden. Zet de steun tussen de twee
rijen van een dubbele rij, zodat de plantjes van beide rijen
erop kunnen rusten.

Hoe een steun maken?
● Maak een houten constructie uit rijshout (dat zijn

dunne, jonge takken). Gebruik hiervoor snoeihout en
kies takken met veel zijtakken. Haal een deel van de
zijtakken weg en houd alleen de zijtakken over die in
éénzelfde vlak staan. Steek om de 20 cm een tak schuin
in de grond en bind de takken bovenaan samen (zie
figuur 13). 

● Heb je geen snoeihout, gebruik dan stevige ijzerdraad
voor je steun. Steek palen in de grond waartussen je
draden kan spannen. Zet de palen 2 m uit elkaar en zorg
ervoor dat ze goed vast zitten. Bevestig dan de ijzer-
draad aan de palen. Begin op een hoogte van 10 cm
boven de grond. Hoe hoog de hoogste draad moet
komen, hangt af van het ras. Bind de planten regelmatig
op. 

Bonensteun 
Hoe een steun
maken?
● Maak een vier-

kant van 75 op
75 cm op de
grond. 

● Plaats een stok in
elke hoek van het
vierkant. 

● Breng de stokken
bovenaan bijeen
en bind ze vast
(zie figuur 14). 

FIGUUR 14 : BONENSTEUN.

FIGUUR 13 : EEN HOUTEN CONSTRUCTIE ALS ERWTENSTEUN.
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Wieden

Wat is wieden?
Wieden betekent dat je met je handen onkruidplantjes
weghaalt. Zo kan je ook aan moeilijk bereikbare plaat-
sen. Tussen de plantjes in een rij mag je niet hakken of
schoffelen, maar wel wieden.

Waarom wieden?
Onkruid groeit sneller dan groenten. Vooral als de
groenten nog klein zijn, is het belangrijk om andere
plantjes weg te halen. Als de onkruidplantjes groter wor-
den dan de groenten, beroven ze de groenten van licht.

Wanneer wieden?
Wieden lukt het best als de onkruidplantjes nog klein
zijn en als de grond los en droog is.

Hoe wieden?
● Neem het plantje zo dicht mogelijk bij de bodem vast. 
● Woel het los en trek het uit. 
● Breng het uitgetrokken onkruid naar de composthoop.

Hakken en schoffelen 

Wat?
Met een hak en schoffel snij je het onkruid net onder de
grond af. Hak en schoffel zijn dan ook scherp. 

Waarom?
Hakken en schoffelen doe je om te beletten dat onkruid
de groei van je groenten belemmert. 

Wanneer?
Zodra de rijen van de gezaaide groenten zichtbaar wor-
den, kan je tussen de rijen hakken of schoffelen. Hakken
en schoffelen doe je het best bij zonnig en droog weer.
Hak of schoffel op kleigrond vóór de grond volledig
opgedroogd is, want droge kleigrond is te hard. 

Hoe?
Schoffelen doe je op lichte grond, hakken kan op alle
gronden. De schoffel duw je voor je uit, de hak trek je
naar je toe.

Planten gieten 

Wanneer gieten?
Planten giet je alleen als het echt nodig is. Als je planten
elke dag water geeft, worden ze lui en vormen ze geen
goede wortels. Vergeet je eens te gieten, dan gaan de
planten dood. Je laat de plant dus beter zelf naar water
zoeken zodat hij veel wortels aanmaakt. Alleen in een
hele droge periode is gieten noodzakelijk. Beslis dus
niet te snel om te gieten, maar kijk eerst na hoe vochtig
de bodem nog is. Stop hiervoor een spade in de grond en
maak een gleuf. Voel met je hand aan de grond op 10 cm
diepte. Voelt de grond koel aan, dan is gieten niet nodig.
Voel je geen verschil in temperatuur, dan moet je wel
gieten. 

Hoe gieten?
● Gebruik een gieter met een fijne broes (kop met fijne

gaatjes) voor jonge planten. Voor grotere planten mag
de broes eraf. Gebruik voor kiemplantjes een planten-
spuit. 

● Giet de planten bij bewolkt weer en zeker niet in de
volle zon. Waterdruppels op bladeren werken namelijk
als een loep. Ze versterken de zonnestraling, waardoor
de planten kunnen verbranden.

● Gebruik als het kan regenwater om je planten te gie-
ten. 

● Het water mag niet te koud zijn. Is  het water in je
regenton erg koud, vul dan een gieter en laat hem
staan tot de zon het water opgewarmd heeft.

● Giet meteen een flinke hoeveelheid in plaats van elke
dag een beetje. Dan vormt de plant goede wortels en
blijft hij niet afhankelijk van het water dat hij dage-
lijks krijgt. 

Wegwijsfiche: algemene tuinklussen


