
Bloemen zaaien                           

 
Hoe te zaaien? Of je nu in de volle grond of binnen zaait (voorzaaien), de 

zaadjes moeten de grond in. Hoe diep ze gezaaid moeten worden, verschilt per 

zaadje, maar hanteer als stelregel 2,5x de grootte van het zaadje als diepte.  

Kleine en fijne zaadjes hoef je slechts met een heel dun laagje grond te 

bedekken of iets aandrukken. 

Na het zaaien moet je direct water geven, de zaden hebben water nodig om te 

kunnen ontkiemen. 

 

Zaaimogelijkheden: 1. ter plaatse zaaien grove zaden 

    2. ter plaatse zaaien fijne zaden 

    3. voorzaaien in trays 

 

1. Ter plaatse zaaien van grove zaden, bijvoorbeeld zonnebloem of stokroos. 

Omdat het grove zaden zijn, zijn ze makkelijk op de bestemde plek te zaaien. Duw de zaden ca. 2  

tot 3 cm. in de grond, afhankelijk van de grootte van het zaadje (zie boven). 

Wil je zeker weten dat er op die plek een plantje/bloem bovenkomt? Zaai dan 2 of 3 zaadjes bij 

elkaar en verwijder later eventueel de teveel opgekomen plantjes. 

De zaaiperiodes zijn verschillend, meestal vind je de informatie op de verpakking, maar in het 

algemeen geldt dat er van half april tot eind mei in de volle grond gezaaid kan worden. Het moet 

buiten ongeveer tussen de 15 en 20 graden zijn en geen kans meer op nachtvorst. 

 

2. Ter plaatse zaaien van fijnzadige soorten, het zgn. breedwerpig zaaien. Je maakt de plek waar je 

de bloemen wilt hebben zaaiklaar, dus bijv. 2 x 1 meter. De bovenste laag ca. 3 cm. los maken en 

het zaad zo goed mogelijk verdelen. 

Omdat je maar 1 of 2 gram nodig hebt, vermengen met wat wit (vogel)zand, zodat je beter kunt 

zien waar je al gezaaid hebt en het wat beter verspreid wordt.  

De verhouding is ongeveer 1 (zaad) op 3 (zand). 

Daarna de grond voorzichtig doorharken, zodat de zaadjes iets onder de grond komen en 

(voorzichtig) water geven.  

Je kunt er ook een stukje plastic overheen leggen om de kieming iets te versnellen. 

Voor de zaaiperiode, zie punt 1. 

 

3. Voorzaaien in trays. De tray vullen en de grond iets aandrukken. In het 

midden een gaatje drukken van ongeveer 1 cm. diep. Hier doe je dan 

4 of 5 zaadjes in, daarna grond eroverheen heen en water geven. 

Dit is wel wat meer werk, maar je weet zeker dat je plantjes krijgt en je 

hebt in de zomer ook eerder bloemen. 

Voorzaaien binnen kan in maart of begin april, meestal in een 

kweekkasje binnenshuis of tuinkas. 

Wanneer er teveel plantjes opkomen, kunnen ze elkaar verstikken. Dan 

moet je een aantal plantjes “verspenen”, verplanten naar een eigen potje. 

De kluitjes met gekweekte plantjes kunnen dan vanaf half mei buiten worden uitgeplant in de volle 

grond. De onderlinge afstand is een beetje afhankelijk van de grootte van de uiteindelijke planten, 

kleinere soorten dichter bij elkaar dan grotere soorten. 

 

  Team Basiszaden                                                              


