
Het maken van een plan                         

 

       

 

Inderdaad, het bouwplan, eigenlijk ook een soort schijf van 5 (of 6 als je een kas hebt) 

namelijk wortelgroente (wortel, biet, ui etc), bladgroente (sla, andijvie, spinazie etc), 

koolachtige (rode, witte, spits etc), peulgroente (bonen, erwt, tuinboon etc) en aardappel. 

 

En welke verwachtingen heb je van je tuin? Wanneer je probeert het maximale uit je 

moestuin te halen, dan hebben we hier nog wat tips: 

1. Maak een plattegrond van je tuin en maak een zaai-/plantplanning. 

2. Maak een oogstplanning. Wanneer wil je kunnen oogsten? Door op meerdere tijdstippen  

    te zaaien/planten, verleng je het oogstseizoen en zijn niet al je producten gelijktijdig  

    “klaar”. Zo voorkom je dat je veel weg moet geven/gooien of dat bijvoorbeeld na je 

    vakantie alle sla is doorgeschoten. 

    Erwten en peulen kunnen vroeg worden gezaaid, zodat ze al oogstbaar zijn voor de  

    zomervakantie. Boontjes zou je wat later (eind juni) kunnen zaaien, zodat deze oogstbaar 

    zijn in september. 

3. Seizoen vervroegen: voorzaaien in huis of in een koude kas/platglasbak. In huis zaaien en 

    een platglasbak maken zijn de goedkoopste oplossingen. Je kunt zo het oogstseizoen ca. 

    4 weken vervroegen. Hier komen we in de volgende nieuwsbrief op terug. 

4. Gebruik (kool)soorten met hun geselecteerde eigenschappen in de juiste periode. 

    Sommige rassen groeien snel en zijn dus ideaal voor oogst in zomer en herfst en sommige 

    zijn speciaal geselecteerd om te bewaren (bijvoorbeeld bewaar-witte en rode kool) of om 

    in de tuin te laten staan in de winter (spruiten, boerenkool, savooiekool). Deze kunnen 

    tegen 5-10° vorst. Dit geldt ook voor prei. 

     

De verleiding om in het voorjaar alles tegelijk te gaan zaaien is groot, maar met een beetje 

geduld en een goede planning kan het maximale uit de (moes)tuin worden gehaald. 

De volgende nieuwsbrief gaan we wijden aan de planning voor de maand januari. 

 

Hopelijk heb je na het lezen van dit verhaal, inspiratie opgedaan voor het maken van een 

plan voor het nieuwe seizoen. Veel plezier ermee! 

 

Team Basiszaden            

 

 

Als je deze nieuwsbrief leuk en interessant vindt, geef het door aan vrienden en andere 

geïnteresseerden. Stellen we zéér op prijs!                                       

De spruiten, boerenkool, savooiekool en prei staan nog op het land, 

maar de rest is al geoogst. Het meeste ingevroren, maar ook de 

bewaarkisten en glazen potten zijn gevuld en er is ook sap en jam 

gemaakt. 

Ja, dit seizoen is alweer voorbij, maar vragen en gedachten voor het 

komende jaar komen alweer bovendrijven. Wat ging er goed en wat 

kan beter? Wat willen we dit jaar gaan proberen? Past dit ook in het 

bouwplan? 


