Verspenen
Wat is verspenen?

groeien. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld een lange satéprikker

De eerste twee blaadjes van jonge plantjes noem je

gebruiken. Ga zo verder totdat alle plantjes die tegen elkaar

kiemblaadjes. Kiemblaadjes zien er iets anders uit en

aan groeien apart zijn geplant.

zijn meestal kleiner dan de ‘gewone’ blaadjes die daarna
komen. Als de gewone blaadjes komen en als de plantjes

Stap 4: Wat heb je verspeend

met de blaadjes tegen elkaar aan komen, wordt het tijd om

Schrijf met watervaste stift de naam van de groenten die je

te verspenen. Dat is ongeveer 3 weken na het zaaien. Bij

hebt gezaaid op de naamstekers of etiketten. Steek die in de

verspenen geven we de kleine plantjes dus wat meer ruimte.

potjes of plak er op. Dan weet je later nog welke groente waar
is gezaaid. Schrijf eventueel ook de verspeendatum erbij of

Welke planten kun je verspenen?

schrijf dat in je moestuinlogboek.

De meeste planten kun je verspenen. Radijs, biet, spinazie en
peen kun je beter niet verspenen. Als deze plantjes te dicht op

Stap 5: Water geven

elkaar staan kun je de kleinste met een schaar wegknippen.

Geef de verspeende planten wat water en zet ze op een warme,

Maar het is meestal niet erg als ze erg dicht op elkaar staan.

beschutte plek.

Je hebt nodig:

Vanaf april

• Potjes en bakjes, bijvoorbeeld opkweekpotjes, lege

Stap 6: Wennen aan buiten

margarinekuipjes, kwarkbekers. Zorg dat er onderin gaten

In april kun je de planten al een beetje aan buiten laten

zitten om te veel water eruit te laten lopen. Kartonnen

wennen. Zet ze op een mooie dag buiten in de zon en uit de

rolletjes zijn ook goed.

wind. ’s Avonds kunnen ze dan weer naar binnen.

• Eventueel grotere bakken om de kleine potjes en bakjes in te
zetten
• Een zak potgrond of zaaigrond
• Potlood of dun stokje
• Gietertje
• Naamstekers, etiketten of ijsstokjes
• Watervaste stiften
Stap 1: Potjes vullen
Vul nieuwe potjes of bakjes met aarde en druk het iets aan, net
als bij stap 1 bij zaaien.
Stap 2: Plantje loshalen
Met een ijsstokje of oude vork haal je nu voorzichtig een klein
plantje uit de grond. Niet aan het plantje trekken, het is heel
belangrijk dat de wortels heel blijven.
Stap 3: Plantjes in een nieuwe pot zetten
Maak met een potlood een holletje in de grond van een nieuw
potje, en laat de wortels van het plantje hierin zakken. Druk de
grond iets aan zodat het plantje netjes rechtop blijft staan. Bij
tomaten en bonen kun je er een stokje naast steken zodat het
plantje steun heeft. Tomaten en bonenplantjes worden namelijk
lang en hebben steun nodig om recht naar boven te blijven
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