
Zaai in ondiepe bak en plant 
de kleine plantjes later uit op 
je landje. Let op slakken! (dit 
geldt voor alle bladgroenten)

Heeft ondersteuning 
nodig, want houdt 

niet van kou en vocht.

Andijvie: 

Hoe leuk, deze plant maakt 
antivries aan bij vrieskou. Dat 

betekent: suikers. En wij 
vinden zoet lekker, dus…

Boerenkool: 

Niet te dicht op elkaar 
(30 cm minimaal)! Het 

worden grote planten. 

Bleekselderij: Aubergine:

Vaak lastig. Zorg voor 
genoeg voeding. Alle 
kolen willen: vreten!!

Broccoli: 

Zie je een witte bloemkool in 
het hart ontstaan? Knak de 
buitenste bladeren over de 
bloemkool heen (schaduw!) 

zodat hij niet roze wordt.

Bloemkool: 

 Laat ze groeien tegen een 
rek. Ze maken zelf mooie 

‘handjes’. Daarmee pakken 
ze zich vast. De peulen zijn 
goed als ze mooi rond zijn.

Doperwten:Check bijna dagelijks de 
vruchten, ze worden 

snel te groot en zijn dan 
niet lekker meer.

Courgette: 

Oogst voor de bolletjes in 
september. Maar bosknoflook 
is niet te versmaden. Dan eet 
je alles al in juni/juli: stengel 

en bolletje.

Knoflook: 

Let op dat de planten 
niet instorten door het 

gewicht van de vruchten, 
zet stokjes en bind ze aan 

waar nodig.

Rode/groene peper: 

Als je ze niet kan laten 
groeien aan een verticale 

draad: neem landkom-
kommers. Die kruipen, zijn 

soms stekelig maar 
superlekker! Schil ze wel, 

want de schil is soms 
bitter.

Komkommer: 

Veel mest/compost 
geven. Geef ze lekker 

de ruimte!

Koolraap: 

Pas op, de zaadjes moeten 
tussen de 20 en de 25 graden 

kiemen!

Paprika: 

In de kou bloeit het niet, 
toch je eigen salade midden 

in de winter! Wat fijn.

Winterpostelein: 
Die oranje knakker is er in 
veel meer kleuren. Zoek 

goed uit wat je wilt!  

Wortel: 

Doe één zaadje in een 
grotere pot. Pas na 
ijsheiligen (half mei) 

planten, vorst is fataal. 
Veel eten geven.

Pompoen: 

Met regelmaat water geven, 
anders gaan ze scheuren.

Koolrabi:

Plant prei in een rechte lijn, 
hark steeds aarde richting 

de rij zodat ze op een 
'bergje' staan (aanaarden), 
zo krijg je een mooie witte 

schacht.

Prei: 

Zorg dat de radijzen 5 cm uit 
elkaar staan, zo worden ze 
mooi groot. Zaai ‘dikker' en 

haal na de kieming de 
tussenliggende plantjes er 

radicaal tussenuit (au!).

Radijs: 

Lekker Hollands, altijd 
goed. Uit één clusterzaadje 

kunnen soms 6 plantjes 
komen, dun wel uit
 tot 1 of 2 plantjes.

Rode biet: 

Het is bijna onkruid. Maar 
wel het lekkerste 

pizza-onkruid! Lekker 
dicht in een rijtje zaaien en 

jong oogsten.

Rucola: 

Let op de slak. Lekkere 
losse grond, daar houdt 

deze krop van.

Sla: 

Oogst steeds de buitenste 
bladeren. Wat een makkelijke 
plant! In alle kleuren van de 
regenboog. Perfect in wok

 of soufflé.

Snijbiet: 

Regel bonenstaken 
(250 cm), zet vier 

planten bij één stok.

Sperziebonen: 

Je kan sturen op een 
grote ui, maar een bosui 

kan je veel vroeger 
oogsten. Dan eet je ook 

de lekkere stengels.

Ui: 

Let op of het ‘rond' of 
‘scherp' zaad is. Dat maakt 

veel uit of het winter of 
zomerspinazie is: oogst (nog 
net niet bloeiende) grotere 
planten. Dan noemen ze het 

wilde spinazie. Grrrrr!!

Spinazie: 

Net als paprika; kieming 
tussen 20 en 25 graden. Nooit 
water op de bladeren geven! 

Veel eten willen ze wel…

Tomaten: 

Wat een mooie teelt! 
Voorzaaien in potjes, dan 

ontdek je pas wat groeikracht 
is!

Tuinbonen: 


