
Nieuwsbrief Basiszaden 02 januari 2022     

Allereerst de beste wensen en een goed tuinseizoen in 2022 voor iedereen.  

  

                                                                                              
 

 

In januari kan de tuin worden omgespit en bemest. Misschien nog wat andere klusjes 

aanpakken die zijn blijven liggen; een tegelpaadje aanleggen zodat de tuin altijd goed 

begaanbaar is of een kas bouwen om het groeiseizoen te vervroegen en te verlengen.  

Afhankelijk van wat je wilt en wat je tot je beschikking hebt, kan er een zaaiplan worden 

gemaakt. Heb je een kasje, dan worden de mogelijkheden al een stuk groter. Het zaaien 

van andijvie, sla, spinazie, snijmoes en radijs geeft een enorme voorsprong in het voorjaar. 

Maar ook met het voorzaaien van tuinbonen en diverse koolsoorten (spitskool, vroege 

rode kool en vroeg witte kool, maar ook de Bloemendaalse Gele) kun je op deze manier 

goed vervroegen. Half maart kunnen de plantjes gewoon in de tuin worden uitgeplant.  

Wat betreft de “warme” gewassen paprika, peper en aubergine, deze zou ik eind januari 

zaaien en de temperatuur niet onder de 14°C laten komen. 

 

Hoe het voorjaar wordt qua klimaat (temperatuur, neerslag etc) weten we uiteraard nog 

niet, maar de voorbereidingen klaar hebben kun je wel (zaailijst, zaaiplan, indeling, 

spitten, bemesting). Wanneer de omstandigheden het dan toelaten kun je los!! 

Wat echt een vroege soort voor de directe zaai is, is de rode biet Egyptische platronde, 

speciaal ontwikkeld om vroeg te zaaien en niet te schieten. 

Maar ook alle erwten, peulsoorten en tuinbonen kunnen heel goed tegen een graadje 

vorst. En als de temperaturen wat oplopen kunnen ook spinazie, snijbiet, wortelen en uien 

worden gezaaid. 

 

Wat nou “niets te doen in januari”? Druk met van alles dus, om te beginnen met plannen 

maken en zaden bestellen. Inderdaad de natuur kun je niet dwingen, maar ermee 

samenwerken is eigenlijk veel leuker. 

Veel plezier met het maken van een zaden-wensenlijst en het bestellen ervan! 

 

                  
                                  

Laten we hopen dat we Corona dit jaar in 

bedwang kunnen houden en het “normale” 

leven zijn gangetje weer kan gaan. 

 

“De natuur kun je niet dwingen” is weer zo’n 

uitspraak uit de tijd van onze grootouders. En dat 

is ook zo; dwingen is één, maar ermee omgaan 

en je voordeel ermee doen is twee. Met de 

huidige temperatuur in de dubbele cijfers is het 

heel begrijpelijk dat iedereen lekker weer aan de 

slag wil in de tuin, maar blijf liever bij je basisplan. 

Een periode van vorst kan al je plannen 

dwarsbomen. 

 

Team Basiszaden 

 

P.S.  

Mocht je vragen hebben, stel ze gerust via de mail. We 

weten niet alles maar kunnen je wel van tips en tricks 

voorzien. 

 


