
moestuin
per seizoen

wat kun je planten?

bescherm je tuin voor de winter

en geniet!

In de winter heb je eigenlijk geen werkzaamheden.
Je kunt wintergroenten oogsten (denk aan prei
en pastinaak) en alvast tuinkers binnen planten.
Maar het belangrijkste in de winter is dat je tuin
goed afgedekt en beschermd is.

Want hoe heerlijk is het dat je gewoon kunt eten
uit je tuin! Let op: de data in dit overzicht zijn een
indicatie. Houd het weer goed in de gaten en pas
je plan daar op aan!

Het meeste plant je in de lente. De rest van het jaar
ben je het drukst met oogsten, bijhouden en
bewateren. In dit overzicht zie je wat je in de lente,
zomer en herfst kunt planten.



lente
beginnende lente (half februari tot eind maart)

vroege lente (eerste twee weken van april)

volle lente (half april tot eind mei)

> spinazie
> wortel
> sla
> rode bieten
> koriander

> tuinbonen
> rucola
> ui
> sjalot
> erwten

> witlof
> bonen
> suikermaïs
> (herfst)bloemkool
> brocoli

> pompoen
> courgette
> komkommer
> tomaat (buiten)
> aardappelen

> tuinkers (binnen)
> selderij (binnen)
> radijs
> snij- en pluksla
> dop- en peulerwt

> (winter)prei
> ui
> sjalot



zomer
voorzomer (juni)

hoogzomer (juli)

nazomer (augustus)

> andijvie
> sla
> winterprei

> oogst: aardappelen
> oogst: plantui

> kervel
> veldsla
> spinazie
> winterui

> laat tomaten narijpen

> venkel
> pompoen
> kropsla
> andijvie
> koolrabi

> rode bieten
> bonen
> winterwortelen



herfst
Vroege herfst (eerste twee weken september)

volle herfst (half september t/m eind oktober)

late herfst (november t/m half december)

> knoflook
> inkuilen: wortel
> inkuilen: rode bieten
> inkuilen: knolselderij
> inkuilen: witlof

> oogst: pompoen
> oogst: rode biet

> witlof intafelen en trekken
> bedek kale percelen
> composthoop afdekken
> aspergeloof afsnijden

> kervel
> veldsla
> spinazie
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