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Als het weer het toelaat: spitten!

Kolen beschermen tegen de duiven

Voorzaaien!

Gereedschap nakijken

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

bemesten
Je hebt nu de tijd om alles in orde te maken. Heb je in huis wat 
je de komende maanden nodig gaat hebben? Mest, zaden, gereed-
schap? En dat gereedschap, is dat nog in goede staat of moet het 
bijvoorbeeld geslepen worden?

Als de grond heel nat is en aan je schoenen blijft zitten, doe dan 
niks. Anders zou je de structuur van de grond kapotmaken. Maar 
is de grond droog en vriest het niet, dan kun je met je tuin aan de 
slag. Spit de grond goed om, zodat deze lekker rul is. 

wintergroenten
Heb je een paar maanden geleden wintergroenten gezaaid, dan 
kun je die nu gaan oogsten: prei, knollen en kolen zouden nu groot 
genoeg moeten zijn. Blijven de bloemkolen nog wat klein, dan 
kun je ze makkelijk beschermen tegen de kou: breek de buitenste 
bladeren zodat je ze over het hart van de bloemkool kunt buigen. 
Zo wordt het een lekker warm nestje. 

slakkenjacht
Het is ook al de tijd om op slakkenjacht te gaan. Zie je slakken 
zitten, vang ze dan en zet ze ergens anders weer uit. Zie je kleine 
glazige bolletjes, dan zijn dit slakkeneitjes. Gooi die weg, anders 
blijft er straks weinig van je planten over. Duiven kunnen je kolen 
flink te grazen nemen. Span netten als je de kolen liever zelf opeet.

prei
Met prei kun je de lekkerste dingen maken. Leuk dus als je flink 
kunt oogsten. Prei gedijt het best in een grondsoort die vochtvast 
is, maar niet té nat wordt. De meeste preisoorten kunnen van de 
herfst tot ver in de winter geoogst worden. Wil je prei straks al in 
de herfst oogsten, dan kun je het beste nu al gaan voorzaaien op 
de vensterbank. Rond april, mei kun je de plantjes dan in de volle 
grond zetten. Plaats ze in gaten van wel 15 cm diep en 5 cm breed. 
Vul de gaten met water, niet met grond. Het water zorgt er voor 
dat er lekkere natte grond rond de preitjes komt. 

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

maand van het voorzaaien maand van het voorzaaien



Stap 1
zaai zaadjes voor in potjes. 

Span huishoudfolie over 
de potjes. 

Stap 3
zet twee tot drie 

plantjes van dezelfde 
soort naast elkaar en 
vul de hele kist of het 

stuk grond met allerlei 
verschillende plantjes.

Stap 2
verspeen na de iJsheiligen 

(half mei) de zaailingen. 
Sommige groenten kunnen 

al eerder overgeplant. 
 

Notes:



1

8

15

2

9

16

3

10

17

4

11

18

5

12

19

6

13

20

7

14

21

Harken

Mesten

Voorzaaien
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Opruimen

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

harken
Is het lekker weer? Hop, de tuin in! Neem een hark mee en 
breek de grond daarmee in stukjes uit elkaar. Zorg voor rulle 
grond in de zaaibedjes. Want hoe beter je grond is, hoe beter 
de plantjes straks zullen groeien. Daarom is het ook goed om 
elke twee, drie jaar mest door de grond te harken. Elk jaar is 
niet nodig.

bemesten
Is het tijd om te mesten, gebruik dan organische mest (tuin-
compost of oude koemest). Deze mest voedt en verbetert de 
bodemstructuur. Daarnaast is organische mest beter voor het 
milieu dan kunstmest. Gebruik niet te veel mest, daar wor-
den de plantjes juist kwetsbaar van. Kijk op de verpakking 
wat de ideale verhouding is.  

speciale groenten
Naast bemesten kun je ook denken aan speciale groenten 
die je grond verbeteren. Zo kun je in de nazomer mosterd 
zaaien en voederknollen planten op de lege plekken die na 
het oogsten overblijven. In november kun je winterrogge 
zaaien en die de hele winter laten staan. Je kunt er verder 
niet veel mee, maar winterrogge houdt belangrijke voedings-
stoffen vast, waardoor je grond niet verarmt.

aardappels
Over aardappelen hoef je maar één ding te weten: uit eigen 
tuin smaken ze miljoen keer beter dan uit de winkel. Poten 
dus! Om snel je eigen oogst te kunnen eten, begin je nu met 
voorkiemen: je legt het pootgoed open in bakjes op een lichte 
plek waar het ongeveer 10 graden is. De bedoeling is dat 
de ‘ogen’ - de zwarte pitjes - gaan uitlopen en korte, stevige 
scheuten worden.

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

maand van de aardappelen maand van de aardappelen 



Notes: Stappenplan

Stap 1
leg de pootaardappelen 

op een bord, of in een bakje 
op een lichte plek waar het 

ongeveer 10 graden is

Stap 2
de ogen gaan uitlopen  

Stap 3
het voorkiemen gaat goed als het 

korte stevige scheuten worden 



opruimen
Trek het onkruid uit de grond en oogst de laatste wintergroenten. 
Spit de hele boel nog maar eens lekker om, zodat onkruid geen 
kans meer krijgt. Bovendien kunnen lucht en water dan beter in 
de grond doordringen en dat is voor alle plantjes beter. Had je de 
grond nog niet bemest, dan is het nu een mooi moment. 

slakken
De aardigste methode om slakken te verwijderen is ze een beetje 
dronken te voeren. Zet een ondiep bakje met bier neer, en ge-
heid dat het bakje al snel vol dronken slakken zit. Nu hoef je ze 
alleen maar even ergens anders uit te zetten. Je kunt ook stro of 
cacaodoppen rond de plaatsen leggen waar je echt geen slakken 
wilt hebben. Die stekelige en scherpe randjes zijn voor slakken 
niet prettig.Verwijder slakkeneitjes als je ze spot. Nadat slakken 
hebben gepaard, kunnen ze wel tot driehonderd eieren leggen!

zaaien
Deze maand kun je beginnen met zaaien in de volle grond, als 
je er maar voor zorgt dat je de zaailingen goed beschermt tegen 
vorst met bijvoorbeeld een vliesdoek. Tot de IJsheiligen voorbij 
zijn – en dat is pas half mei – is er altijd kans op (nacht)vorst.

sla
Je kunt al lekker wat groenten gaan zaaien: andijvie, bloemkool, 
broccoli, venkel, prei, radijs, ui en sla. Sla is echt een makkelijke 
jongen. En superlekker. Je kunt bijvoorbeeld allerlei slazaadjes 
met elkaar mengen en dan zaaien. Zo eet je de hele zomer ge-
mengde sla. Ook een leuke is pluksla: al na vier tot zes weken 
kun je de eerste blaadjes eten. Pluksla oogst je niet, maar je 
snijdt er steeds stukjes af, het hele seizoen lang!

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

maand van de Slakken maand van de Slakken 
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Opruimen

Op slakkenjacht

Onkruid wieden

Wortels en bietjes zaaien

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4



.

Stap 1 
maak de aarde rul en verdeel 

de zaadjes over de grond. 
let op, gebruik maar een 

klein beetje zaad.

Stap 4 
na 2 weken kun je de 
eerste sla al oogsten.

Stap 2 
Strooi er zaaigrond of 
potgrond overheen.

Stap 3 
vernevel voorzichtig 
wat water boven de 

zaadjes, laat de zaden 
niet wegspoelen. en 
laten groeien maar.

Tip 
xxxxxxxxxxxxxxxx

Kweek je sla in aardewerken pot-
ten, dan verdampt het vocht in de 
aarde via de pot. Geef de sla dan 

extra water.

Stappenplan

Notes:


