
 
 

 
 

Moestuin zaaikalender 
 

Januari Februari 
Bij gunstig weer kunnen voorlopig alleen nog onder 

glas de volgende soorten gezaaid worden: 

 

Onder glas hetzelfde als in januari en ook kunt u  nu 

doperwten, peulen en tuinbonen voortrekken 

 

In volle grond bij gunstig weer: 

bleekselderij radijs doperwten sla 

bloemkool rucola pastinaak snijsla 

knolselderij selderij peper spinazie 

kropsla snijsla peulen tuinbonen 

koolsoorten tuinkers prei  

peterselie wortelen raapstelen  

raapstelen  radijs  

 

 

 

Maart April 
Onder glas: Onder glas dezelfde soorten als bij Maart vermeld 

Augurken meloenen   

courgette postelein   

komkommer tomaten   

koolrabi zomerandijvie   

In volle grond: In volle grond: 

andijvie kruiden slaselderij bieten pluksla  

artisjokken paprika spinazie bindsla prei  

aubergine peterselie spruitkool bloemkool radijs  

augurken pluksla tuinbonen courgette schorseneren  

bieten prei zaaiuien doperwt (late) sla  

bloemkool raapstelen zilveruien groene kool snijbiet  

doperwten radijs zuring kopsla snijselderij  

knolselderij sla  kruiden spruitkool  

komkommer snijbiet  maïs wortelen  

kropsla snijsla  peulen (late) zilveruien  

   peterselie zuring  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mei Juni 
augurken kropsla snijselderij andijvie raapstelen  

bietjes maïs tuinkers bietjes sla  

bindsla postelein winterkroten bindsla slabonen  

bloemkool peterselie winterwortels bloemkool snijbiet  

boerenkool pluksla witlof boerenkool snijbonen  

bonen  postelein zilveruien courgette tuinkers  

courgette ramanas zomerandijvie koolrabi zomerwortelen  

groene kool sla zomerwortelen kropsla   

komkommers slabonen  peterselie   

koolrapen snijbonen  postelein   

Deze maanden zijn ook zeer geschikt voor het planten van plantuien, 

sjalotten en pootaardappelen 
 

 

 

 

Juli Augustus 
boerenkool postelein zomerwortelen groenlof snijsla  

Chinese kool rucola sla  kropsla spinazie  

herfstrapen snijbiet  pootuien tuinkers  

kropsla snijselderij  postelein veldsla  

peterselie stamslabonen  snijbiet zomerwortelen  

postelein tuinkers     

 

 

 

September Oktober 
Bloemkool en koolsoorten nu zaaien en onder glas 

overwinteren om vroeg in de lente koolplanten te 

hebben 

 

Veldsla nu zaaien en onder glas overwinteren om 

vroeg in de lente planten ter beschikking te hebben 

 

Er kunnen nu bloembollen geplant worden !! 
Denk hierbij aan tulpen, narcissen, 

sneeuwklokjes en blauwe druifjes 

groenlof raapstelen   

knoflook (poten) snijsla   

 

  

Hopelijk kunt u terug kijken op een geslaagd tuinseizoen en dat betekent nagenieten 

van een heerlijke oogst. In Januari liggen de nieuwe zadencatalogussen alweer in de 

winkel en kijk ook eens op onze site www.woonentuinwinkel.nl 

Na het tuinseizoen kunt u uw tuingereedschap bij ons laten slijpen, denk hierbij aan: 

heggenschaar, snoeischaar en grasmachine. Tot ziens in onze winkel en onthoudt: 
 

Haastwerk bestaat niet in de tuin….... 

…….alles groeit in z’n eigen tempo 


