
Sprookjesachtig wit, een dun laagje sneeuw toverde de tuin 

om in een winters tafereel. Wat ons betreft, mag het nog wel 

even blijven liggen, maar de temperaturen gaan alweer 

omhoog. Een paar weken vorst zou voor de tuin goed zijn, 

ook omdat er dan wat ongedierte het hoekje omgaat. 

Het begint nu zo zoetjes aan wel tijd te worden om de planning voor de tuin in orde te 

maken. Welke bemesting ga je gebruiken; mest, compost of kunstmest? 

Bij gebruik van echte mest, let erop dat het wel een jaar oud is anders is deze nog te scherp 

voor de gewassen. 

Compost kun je in zakken kopen, of zoals hier in de buurt, gratis een karretje vol halen bij de 

gemeentewerf. Of gewoon kunstmest wat bij de tuincentra te koop is.  

Wat je gebruikt maakt niet zoveel uit, ze werken alle 3. Het gaat erom waar jij je goed bij 

voelt. 

Qua zaaiwerk begint het nu al een beetje te komen. Wanneer je pepers of paprika’s wilt 

zaaien, dat kan al in week 4 of 5. Ze groeien namelijk vrij traag, voor de aubergine geldt 

hetzelfde. De zaadjes kiemen bij 20°C en na de kiem de temperatuur niet onder de 15°C 

laten komen. Geef ze ook maximaal licht, wanneer de plantjes te donker staan dan gaan 

ze rekken en groeien spichtig. Dus volop in het licht. 

Buitengewassen voorzaaien is een goede manier om je tuinseizoen te verlengen, of eigenlijk 

vervroegen. Je kunt nu al beginnen met sla, andijvie en bijvoorbeeld snijbiet. Denk bij het 

uitplanten wel om eventuele (nacht)vorst; een paar planken waar plastic overheen 

gespannen kan worden is vaak al voldoende om de vorst buiten te houden. 

Diverse koolsoorten zijn ook goed voor te zaaien, eerst in een kleine tray en na een week of 

4 verpotten naar een grotere tray/pot. Bij kool denk ik aan soorten die voor de verse markt 

zijn, bijv. broccoli (Marathon), bloemkool (All year round), spitskool (Express), rodekool 

(Roodkop) en savooiekool (Bloemendaalse Gele). Om niet alles tegelijk klaar te hebben, 

zaai op verschillende tijdstippen, om zo de gehele zomer een vers product op de tuin te 

hebben.  

Tuinbonen en erwten zijn ook prima voor te kiemen. Wanneer ze + 10 cm. groot zijn en het 

weer is goed, kunnen ze gewoon buiten worden uitgeplant. Deze gewassen kunnen wel wat 

vorst verdragen. 

Wanneer ik dit allemaal zo opschrijf, kan ik niet wachten tot het voorjaar weer begint.  

Qua planning kun je je zaailijst nalopen, wat heb je al en wat heb je nog nodig? Dit dan 

gauw bestellen. 

Op zoek gaan naar een paar trays voor het voorzaaien en wat grotere trays of potten 

(ongeveer 9 cm.) om de plantjes later te kunnen verpotten. 

Veel succes komende weken. Vriendelijke groet, Erik.        
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