ANDIJVIE

Zaaien ➤ maart - juli
(maart - april voorzaaien, mei - juli
vollegrond)
Planten ➤ april - augustus
Oogsten ➤ mei - december
Tip ➤ We onderscheiden twee soorten, namelijk de gewone andijvie met
een glad blad, en krulandijvie, met
gekartelde bladeren.

KKALENDER
ZAAI- EN OOGST

De start van
het nieuwe
moestuin
seizoen
De moestuin staat aan het begin
van een nieuw seizoen. We kunnen
allemaal weer aan het zaaien, planten en straks ook oogsten. In het
voorjaar zaai je erwten, tuinbonen,
zomerwortelen, tomaten en zelfs
courgettes en pompoenen. In het
najaar is het tijd voor onder
andere kervel, spinazie, veldsla
en Oosterse bladgroenten. Met
onze zaai-en oogstkalender gaat
het plannen vanzelf!
Tekst: Angelo Dorny / Foto’s: shutterstock

ARTISJOK

Zaaien ➤ februari - april
(voorzaaien)
Planten ➤ mei - juni
Oogsten ➤ juni - september
Tip ➤ Experimenteer met de variëteit
’Romanesco’, dat is een oud ras met
wijnrode bloemschubben. Decoratief
en ontzettend lekker.

AUBERGINE

Zaaien ➤ februari - maart
(voorzaaien)
Planten ➤ mei - juni
Oogsten ➤ juli - september
Tip ➤ De plant tijdig toppen is van groot
belang. Houd op elke stengel maximaal
twee bloemen en verwijder nieuwe
scheuten aan de voet van de plant.

AUGURK

Zaaien ➤ maart - april
(voorzaaien)
Planten ➤ mei - juni
Oogsten ➤ juli - september
Tip ➤ Augurken plant je beter in de
openlucht, en niet in de kas. Bijen en
andere bestuivers kunnen in de kas
niet of nauwelijks bij de plant met een
slechte bevruchting tot gevolg.

BOERENKOOL

Zaaien ➤ juni - juli
(voorzaaien)
Planten ➤ juli - september
Oogsten ➤ oktober - februari
Tip ➤ Boerenkool wordt ook wel
krulkool genoemd. Je vindt ze in
hoofdzakelijk twee kleuren, namelijk
groen en paars.

BONEN

Zaaien ➤ april - juli
(april voorzaaien, mei - juli vollegrond)
Planten ➤ mei - juli
Oogsten ➤ juli - september
Tip ➤ Bonen zijn vlinderbloemigen. Ze
produceren kleine stikstofbolletjes op
de wortels, die op hun beurt stikstof
aan de grond afgeven.

BROCCOLI

Zaaien ➤ februari - augustus
(afhankelijk van de variëteit)
(voorzaaien)
Planten ➤ april - augustus
Oogsten ➤ juli - november
Tip ➤ ’Spigariello’ is een Italiaanse
bladbroccoli met grijze bladeren die
zoet smaken. Een aanrader voor je
verzameling!

CHILIPEPER

Zaaien ➤ februari - maart
(voorzaaien)
Planten ➤ mei - juni
Oogsten ➤ juli - september
Tip ➤ Chilipepers zijn erg geschikt
om in een pot te kweken. Geef af en
toe water en elke maand een dosis
organische meststoffen.

Zaaien ➤ februari - mei
(februari - maart voorzaaien,
april - mei vollegrond)
Planten ➤ maart - mei
Oogsten ➤ april - juli
Tip ➤ Om het kiemen van zaden te
bevorderen kun je ze vooraf een nacht
in water laten liggen. Zo wordt de
zaadhuid wat zachter.

KERVEL

COURGETTE

Zaaien ➤ april - juni
(april voorzaaien,
mei - juni vollegrond)
Planten ➤ mei - juni
Oogsten ➤ juli - september
Tip ➤ Bijen zijn niet of nauwelijks
actief bij regenweer. Je zult in dat
geval handmatig de bloemen moeten
bestuiven om een goede opbrengst
te genereren.

KOOLRABI

Zaaien ➤ februari - mei
(voorzaaien)
Planten ➤ april - mei
Oogsten ➤ juni - november
Tip ➤ Kun je de massa niet tijdig
verwerken? Snijd dan met een
mesje onderaan voor driekwart het
steeltje door. De plant stopt met
groeien, maar krijgt nog net genoeg
water om in leven te blijven.

Zaaien ➤ maart - mei /
augustus - september
(vollegrond)
Planten ➤ maart - mei /
augustus - september
Oogsten ➤ maart - december
Tip ➤ Experimenteer met
Roomse kervel, een schaduwplant
die iets zoeter smaakt dan de
klassieke variant.

KROPSLA

KNOLVENKEL

Zaaien ➤ april - juli
(voorzaaien)
Planten ➤ april - juli
Oogsten ➤ augustus - oktober
Tip ➤ Venkel schiet makkelijk op
als hij te koud wordt geplant. Wacht
tot april en zaai voor in de kas.

KOMKOMMER

BLOEMKOOL

Zaaien ➤ februari - augustus
(afhankelijk van de variëteit)
(voorzaaien)
Planten ➤ april - september
Oogsten ➤ mei - december
(afhankelijk van de variëteit)
Tip ➤ Witte bloemkolen zijn het resultaat van het wegnemen van zonlicht.
Door in het beginstadium enkele
schutbladeren rond het hart te buigen
en vast te maken met een touwtje
of wasknijper, zorg je ervoor dat het
bloemkoolhart wit wordt.

ERWT

Zaaien ➤ maart - april
(voorzaaien)
Planten ➤ mei - juni
Oogsten ➤ juli - september
Tip ➤ Kaskomkommers produceren
phartenocarpe vruchten (zonder
voorafgaande bevruchting). Buitenkomkommers daarentegen hebben
wel de hulp van bijen en hommels
nodig om vruchten te produceren.

KOOLRAAP

Zaaien ➤ mei - juni
(vollegrond)
Planten ➤ x
Oogsten ➤ oktober - december
Tip ➤ Koolraap is geen meiraap.
Deze knollen worden groter,
wegen meer en kunnen meer
vorst verdragen.

Zaaien ➤ februari - oktober
(afhankelijk van de variëteit)
(februari - maart voorzaaien,
april - oktober vollegrond)
Planten ➤ maart - oktober
Oogsten ➤ maart - december
(in de kas)
Tip ➤ We onderscheiden
vroege sla, maar ook zomersla
en wintersla. Informeer je vooraf
goed, dat voorkomt straks dat de
planten snel gaan doorschieten.

MELOEN

Zaaien ➤ april - mei
(voorzaaien)
Planten ➤ mei - juni
Oogsten ➤ juli - september
Tip ➤ Een meloen kweek je
beter in de kas, daar zijn de
omstandigheden ideaal.

PAPRIKA

Zaaien ➤ februari - maart
(voorzaaien)
Planten ➤ mei - juni
Oogsten ➤ juli - september
Tip ➤ Paprika heeft af en toe
organische voeding nodig,
de plant is erg gulzig.

PASTINAAK

Geniet nog dit jaar
van een fantastische
oogst.Het kan niet
meer misgaan!

Zaaien ➤ april - juli
(vollegrond)
Planten ➤ x
Oogsten ➤ oktober - december
Tip ➤ Pastinaak kiemt ontzettend
traag. Schrik er niet van als je de
eerste weken niets ziet opkomen.

POMPOEN

Zaaien ➤ april - mei
(voorzaaien)
Planten ➤ mei - juni
Oogsten ➤ september - oktober
Tip ➤ Spaghettipompoen is een
aanrader van formaat. De vruchten
- die eigenlijk tot de groep van
de courgettes behoort - hebben
draadachtig vruchtvlees dat doet
denken aan spaghetti.

RODE BIET

Zaaien ➤ maart - juni
(vollegrond)
Planten ➤ x
Oogsten ➤ juni - november
Tip ➤ Het is raadzaam om tijdens
droge periodes extra water te geven.

RODEKOOL

Zaaien ➤ maart - april
(voorzaaien)
Planten ➤ april - mei
Oogsten ➤ augustus - oktober
Tip ➤ Ga op zoek naar de variëteit
’Langedijker Vroege’, afkomstig uit
Noord-Holland. De plant vormt een
stevige kool die je vroeg kunt oogsten.

RUCOLA

Zaaien ➤ maart - oktober
(vollegrond)
Planten ➤ x
Oogsten ➤ maart - november
Tip ➤ Je kunt rucola bijna het jaar
rond zaaien, zo pluk je van maart tot
eind november onafgebroken.

PREI

Zaaien ➤ februari - april /
juli - augustus
(afhankelijk van de variëteit)
(voorzaaien)
Planten ➤ maart - april /
juli - augustus
(afhankelijk van de variëteit)
Oogsten ➤ januari - december
(zomer- en winterprei)
Tip ➤ We onderscheiden zomer- en
winterprei. Zomerprei plant je vanaf
maart en april, winterprei gaat pas
vanaf juli en augustus de grond in.

SAVOOIEKOOL

Zaaien ➤ mei - juni
(voorzaaien)
Planten ➤ juni - juli
Oogsten ➤ oktober - december
Tip ➤ Savooiekool is vrij winterhard.
Je kunt de kool dus gerust in de moestuin laten staan tijdens de winter.

SCHORSENEREN

RADIJS

Zaaien ➤ februari - juni /
augustus - september
(vollegrond)
Planten ➤ x
Oogsten ➤ maart - oktober
Tip ➤ Zaai radijsjes in het voor- en
najaar. Tijdens de zomer kunnen ze,
bij flink warm weer en gebrek aan
water, ontzettend snel doorschieten.

Zaaien ➤ maart - mei
(vollegrond)
Planten ➤ april - mei
Oogsten ➤ oktober - februari
Tip ➤ Schorseneren groeien traag,
maar zijn winterhard. Je kunt de
wortels oogsten van oktober tot eind
februari.

SELDERIJ

Zaaien ➤ februari - maart
(voorzaaien)
Planten ➤ april - mei
Oogsten ➤ september - november
Tip ➤ Bleekselderij wordt gebleekt,
maar is in theorie een gewone selderij
waarvan zonlicht wordt weggenomen.

SNIJ- EN PLUKSLA

Zaaien ➤ maart - september
(voorzaaien/vollegrond)
Planten ➤ x
Oogsten ➤ maart - oktober
Tip ➤ Je kunt snij- en pluksla bijna
het hele jaar zaaien en oogsten. Zaai
elke twee weken een nieuw partijtje,
dan spreid je de oogst.

TOMAAT

Zaaien ➤ maart - april
(voorzaaien)
Planten ➤ mei - juni
Oogsten ➤ juli - september
Tip ➤ Geen kas? Plant tomaten onder
een afdakje in de moestuin, waar ze
beschermd worden tegen de regen.

SNIJBIET

Zaaien ➤ april - juni
(voorzaaien/vollegrond)
Planten ➤ april - mei
Oogsten ➤ mei - oktober
Tip ➤ Snijbiet is niet helemaal
winterhard, maar wel geschikt voor
de najaarstuin. Je kunt de bladeren
eten, maar zeker ook de zoete
stengels.

SPINAZIE

Zaaien ➤ februari - april /
augustus - september
(afhankelijk van de variëteit)
(voorzaaien/vollegrond)
Planten ➤ maart - mei /
augustus - september
Oogsten ➤ april - juni /
september - oktober
Tip ➤ Nieuw-Zeelandse spinazie is
een buitenbeentje, maar wel zeer
geschikt om in je moestuin te planten.
Lekker om rauw te eten, maar ook
geschikt om kort te stoven.

SPRUITKOOL

Zaaien ➤ april - mei
(voorzaaien)
Planten ➤ mei - juni
Oogsten ➤ november - februari
Tip ➤ Spruitjes worden nog beter
nadat het een keer heeft gevroren.
Oogst daarom pas na de eerste
nachtvorst.

SUIKERMAIS

Zaaien ➤ april - mei
(voorzaaien/vollegrond)
Planten ➤ mei
Oogsten ➤ augustus - september
Tip ➤ Oogst op het juiste moment.
Suikermais is rijp wanneer de
consistentie van de korrels lijkt
op halfharde honing.

TUINBOON

Zaaien ➤ januari - maart
(voorzaaien/vollegrond)
Planten ➤ maart - april
Oogsten ➤ mei - juli
Tip ➤ De topjes die je eruit haalt - om
een luizenplaag te voorkomen - hoef
je niet weg te gooien. Pluk ze, spoel
ze af onder water en verwerk ze in
salades. Ze zorgen voor een pittige
bonensmaak.

WITTE KOOL

Zaaien ➤ maart - april
(voorzaaien)
Planten ➤ april - mei
Oogsten ➤ augustus - oktober
Tip ➤ Zuurkool wordt gemaakt van
witte kool. Het is een bereidingswijze
en geen aparte koolsoort.

WORTELEN

Zaaien ➤ februari - juli
(afhankelijk van de variëteit)
(vollegrond)
Planten ➤ x
Oogsten ➤ mei - februari
(afhankelijk van de variëteit)
Tip ➤ We onderscheiden winter- en
zomerwortelen. Zomerworteltjes zijn
kleiner, fijner en zoeter dan de grote,
dikke winterwortelen.

WORTELPETERSELIE

Zaaien ➤ maart - juni
(vollegrond)
Planten ➤ x
Oogsten ➤ september - januari
Tip ➤ Niet alleen de wortel van de
plant is eetbaar, ook de bladeren
kunnen worden gegeten. De smaak
doet denken aan peterselie, maar
dan iets milder.

