
 

                                                       

Zomertijd, eindelijk! 
Met het vooruit zetten van de 

klok is het voor mij net alsof 

de zomer er nu pas echt 

aankomt. 

 

Zittend in ons tuinhuis met 

een schrijfblok op schoot, 

koppie koffie erbij, uit de 

radio klinkt “Dreadlock 

Holiday” van 10CC. De 

kippen toch maar weer even 

los gelaten in (een afgezet 

deel van) de tuin.  

Gisteren onze camper “van 

stal” gehaald na 1,5 jaar en 

hij startte….…..in 1 keer! Ja, de zomer is nu toch echt in aantocht! 

In de tuin kunnen we nu ook weer aan de slag. Bieten, snijbiet, wortelen, spinazie en 

uien kunnen allemaal gezaaid worden. De grond even loswoelen, een geultje erin 

maken en de zaadjes er zo gelijkmatig mogelijk inzaaien. Bedenk wel hoe groot de 

gewassen worden die je gaat oogsten, bieten en uien meer ruimte geven dan bijv. 

wortelen. Een handig hulpmiddel daarbij is de zaadstrooier. 

Zelf hebben wij de laatste jaren geen spinazie meer gezaaid, maar snijbiet (rode of 

groene). Het voordeel van deze groente is dat wanneer je hebt geoogst, de plantjes 

gewoon doorgroeien en een paar weken later heb je opnieuw een maaltje. Het heeft 

ook iets meer smaak dan spinazie en is wat steviger van structuur. 

Nog even een tip bij het zaaien; als je de grond weer terugschuift in het geultje, is 

lichtjes aandrukken van de grond al voldoende om het zaad te laten kiemen.  

Het zaadje moet contact hebben met de grond en heeft zeker 2 dagen nodig om te 

acclimatiseren en heel langzaam het vocht wat in de grond zit, op te nemen. Meestal 

is het niet nodig om na het zaaien veel water eroverheen te gieten, dan wordt de 

balans grond-lucht-vocht verstoord en krijgen schimmels meer kans door het hoge 

vochtgehalte. Mijn advies: lekker luchtige grond, zaaien, aandrukken, minimaal water 

geven en na 4 à 5 dagen opnieuw wat water. Dan kan het bijna niet fout gaan. 

Ik heb gehoord, komende week gaan we, wat het weer betreft, in de dubbele cijfers. 

Dus allemaal naar buiten en lekker wroeten in de grond. Geniet ervan en blijf gezond! 
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