Teeltplan
MAAND VOOR MAAND

Een plan maken
In het boekje vind je de periodes dat je de zaden kunt zaaien,
verplanten en oogsten. Ook heeft de ene plant meer ruimte

Maart

nodig om uit te groeien dan de andere. Verder speelt het

Binnen zaaien: 6 zaden tomaat, 20 zaden kropsla, 20 zaden

weer een rol, het type, de omvang en het gebruik van je

bindsla.

schoolmoestuin.

Buiten zaaien: 40 zaden prei, 40 zaden peentjes en 40 zaden
snijbiet in vak 7, 8 en 9 en 20 zaden rucola in vak 5.

1. In potten (binnen)
Als je geen buitenruimte tot je beschikking hebt, kun je ook

April

prima binnen het wonder van plantengroei uit zaden laten

Buiten zaaien: 40 zaden radijs in vak 1, 40 zaden spinazie in

ervaren. Gebruik dan bijvoorbeeld sla en tomaat.

vak 3, 30 zaden bietjes in vak 6. Als je geen sla binnen hebt
opgekweekt, kun je nu ook 20 zaden sla in vak 2 en 4 buiten

2. In bakken

zaaien.

Heb je een moestuin van bakken? Dan adviseer ik je om het

Planten: heb je sla binnen opgekweekt dan kun je die eind april

‘Makkelijke Moestuin Kinderboek’ van Jelle Medema aan

buiten planten. De sla in vak 2 en vak 4.

te schaffen. Daar staat alle informatie in die je nodig hebt,
heel duidelijk beschreven en zeer geschikt voor kinderen en

Mei

beginnende moestuiniers.

Oogsten: als het goed weer is kun je in mei al radijsjes,
spinazie en sla oogsten.

3. In de grond

Zaaien: De radijs en spinazie kun je gelijk nog een keer zaaien

Als voorbeeld geven we een moestuin in de grond van

op dezelfde plek. Ook kun je ervoor kiezen om in vak 1 of 3 sla

ongeveer 5 x 5 meter. Groter kan ook, kleiner kan zeker.

te zaaien.
Planten: de tomatenplantjes kunnen nu naar buiten. Plant ze in

Stap 1: Verdeel in bedden

vak 10. Zorg voor een rek of stokken zodat ze omhoog kunnen

Verdeel de grond in delen (dit noem je bedden) van 70 cm

klimmen. Bind de stengels eventueel losjes vast.

breed en maak paadjes tussen de bedden van 50 cm. Stamp
voor de paadjes de aarde aan of leg er stoeptegels in. Aan de

Juni

buitenranden kunnen de paadjes smaller zijn, 30 cm.

Oogsten: sla, bietjes, radijs, snijbiet en spinazie.

Stap 2: Maak vakken

Juli

Verdeel nu de 4 bedden in vakken van 50 cm, dan krijg je 10

Oogsten: Als je moestuin voor de vakantie klaar moet zijn, kun

vakken per bed. Elk vak is nu 70 x 50 cm. Per bed kunnen we

je alles oogsten. Prei en worteltjes zijn nog klein maar dat is

alle 10 soorten zaden gebruiken. Je kunt nu de moestuinklas

niet erg, ze zijn net zo lekker. Net als radijs, bietjes en sla. Sluit

in 4 groepjes verdelen zodat elk groepje een eigen bed heeft

af met een kookles met de klas. In het boekje staat een lekker

met 10 vakken. Of je maakt kleinere groepjes met elk minder

zomers recept.

vakken.
Augustus
Stap 3: Wat waar wanneer

Als je in de zomer door kunt gaan, kun je de meeste groenten

Let op dat de tomaten lang groeien en omhoog moeten kunnen

nog een keer zaaien in mei-juli en in augustus-september

klimmen aan lange stokken of een rek. Let met je planning

oogsten. Oogsten: prei, wortel, tomaat.

ook op dat alle planten in het licht staan en dat je goed bij de
planten kunt komen om te onderhouden en te oogsten. Zet

September

daarom lagere gewassen vooraan en hogere meer achteraan.

Deze maand oogst je de laatste groenten en rond de

• Laag:

kropsla, bindsla, spinazie, radijs, rucola

herfstvakantie eindigt het moestuinseizoen.

• Middel:

peen, biet, prei,

• Klimmend/hoog: tomaat, snijbiet

