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Werkplan zaai-, poot & plantkalender – 2018

De Zaai- & PootGroep geeft voor 2018 aan voor de werkcoördinatoren wanneer de 
diverse gewassen dienen te worden gezaaid, gepoot of geplant. 

Hieronder volgt een samenvatting van de zaaikalender in een tabel met daarna 
toelichtingen. 
Uitgangspunt voor dit werkplan is de zaaikalender in de BMVH-website: 
http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinbeheer/zaaikalender/ 

Het beginnen met zaaien/poten/planten is steeds zo vroeg mogelijk gepland. Ook is, 
zo mogelijk, een zekere spreiding toegepast. Zo is er: 

1. gelegenheid om werk uit te stellen als er vertraging zou optreden; 
2. een spreiding van risico en tijd met betrekking tot de oogst. 

Bijvoorbeeld: wij hebben zeven zakken spinaziezaad op voorraad die tot 2018 
bruikbaar zijn en die gezaaid kunnen worden in maart en april. Die zeven zakken zijn 
nu opgenomen in het schema om in zeven opeenvolgende weken te worden 
uitgezaaid: week 10 t/m 16, met week 17 als uitloopmogelijheid. Is er op een week 
geen gelegenheid, dan kunnen wij de daaropvolgende week twéé zakken zaad zaaien. 

Alles wat hier onder staat is afhankelijk van 4 voorwaarden: 
1. de benodigde plantvakken zijn op tijd gebruiksklaar gemaakt;
2. de benodigde zaden zijn op tijd besteld en voorradig;
3. de perceels- en weersomstandigheden laten het zaaien / poten / planten toe;
4. er is voldoende menskracht aanwezig op het moment dat dat nodig is. 

Als aan een of meerdere van bovengenoemde voorwaarden niet is voldaan, dan zal 
het zaaien/poten/planten vertraging of zelfs afstel ondervinden. 
Met name de perceels- en weersomstandigheden en de soms gebrekkige opkomst van 
leden geven daar nog wel eens aanleiding toe, zo is de afgelopen jaren gebleken. Dat 
zal in 2018 niet anders zijn. 

Bijvoorbeeld: de vroege aardappels staan op schema om die half maart te poten. 
Maar de afgelopen drie jaar van het bestaan van de BMVH is dat nog nooit gelukt 
(door de weersomstandigheden en door wateroverlast op het plantvak). Wij hebben 
tot dusverre altijd, noodgedwongen, pas in april de aardappelen kunnen poten.  

Wij doen wisselteelt in 6 plantvakken (126 m²/plantvak). 
De volgorde van de plantvakken in de wisselteelt voor 2018 is: 

   richting Van Alphenstraat       richting Dijksweg

knolgewassen aardappels peulvruchten koolgewassen bladgroenten vruchtgewassen
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Voor het een en ander zal gedurende het seizoen misschien wel enige aansturing van 
en coördinatie tussen de werkcoördinatoren nodig zijn. 

Misschien kan het handig zijn als één duo van werkcoördinatoren de zorg voor het 
zaaien in de koude kas op zich neemt? Voor de koude bak kunnen we een strakke 
planning aanhouden want het is een klein klusje dat is niet zo weersgevoelig zoals het 
zaaien in het open veld. 
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Maandkalender zaaien, poten & uitplanten – samenvatting

Gewas Aktiviteit Plantverband 
(in cm's)

Januari

Wintertuinbonen Zaaien in januari, evt. uitloop tot in maart. 60 x 12/15

Februari

Wintertuinbonen (In januari zaaien – evt. uitloop tot maart). 60 x 12/15

Paprika Binnen voorzaaien in februari.

Maart

Koude bak:

Kropsla (meikoning) Voorzaaien: half maart – mei.

Knolselderij Voorzaaien: half maart.

Prei Voorzaaien: maart (– april).

Rode kool Voorzaaien: maart.

Open veld:

Wintertuinbonen (In januari zaaien – evt. uitloop tot maart). 60 x 12/15

Aardappelen Poten vanaf half maart. 50 x 40

Spinazie Zaaien in maart – april. 20 cm tussen rijen

Rode biet (kogel) Zaaien: maart – april. 20 cm tussen rijen

April

Binnen:

Courgette Binnen voorzaaien: half april.

Komkommer Binnen voorzaaien: begin april.

Koude bak:

Kropsla (meikoning) Voorzaaien: half maart – mei.

Andijvie (#5) Voorzaaien: april – mei.

Open veld:

Aardappelen Poten vanaf half maart. 50 x 40

Spinazie Zaaien in maart – april. 20 cm tussen rijen
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Kropsla (meikoning) Uitplanten uit de koude bak: april – juni 25 x 25

Rode biet (kogel) Zaaien: maart – april. 20 cm tussen rijen

Zomerwortels Zaaien: april – mei. 20-25 cm tussen rijen

Winterwortels Zaaien: april – juni. 30-40 cm tussen rijen

Mei

Koude bak:

Kropsla (meikoning) Voorzaaien: half maart – mei. 

Kropsla (Hilde) Voorzaaien: mei – juli.

Andijvie (#5) Voorzaaien: april – mei.

Open veld:

Courgette Uitplanten: half mei. 100 x 100

Paprika Uitplanten: half mei. 75 x 45

Komkommer Uitplanten: half mei. 75 x 75

Stokslabonen Zaaien: half mei – juni. 90 x 60

Stoksnijbonen Zaaien: half mei – juni. 90 x 60

Rode kool Uitplanten uit de koude bak 60 x 50

Kropsla (meikoning) Uitplanten uit de koude bak: april – juni. 25 x 25

Andijvie (#5) Uitplanten uit de koude bak: mei – juni. 30 x 30

Zomerwortels Zaaien: april – mei. 20-25 cm tussen rijen

Winterwortels Zaaien: april – juni. 30-40 cm tussen rijen

Juni

Koude bak:

Kropsla (Hilde) Voorzaaien: mei – juli.

Andijvie (breedblad) Voorzaaien: juni – juli.

Boerenkool Voorzaaien.

Open veld:

Stokslabonen Zaaien: half mei – juni. 90 x 60

Stoksnijbonen Zaaien: half mei – juni. 90 x 60

Kropsla (meikoning) Uitplanten uit de koude bak: april – juni. 25 x 25

Kropsla (Hilde) Uitplanten uit de koude bak: juni – september 25 x 25

Andijvie (#5) Uitplanten uit de koude bak: mei – juni. 30 x 30

Winterwortels Zaaien: juni 30-40 cm tussen rijen

Juli
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Koude bak:

Kropsla (Hilde) Voorzaaien in de koude bak: mei – juli.

Andijvie (breedblad) Voorzaaien in de koude bak: juni – juli.

Open veld:

Knolselderij Uitplanten uit de koude bak: juli. 50 x 40

Prei Uitplanten uit de koude bak: juli. 40 x 15

Kropsla (Hilde) Uitplanten uit de koude bak: juni – september 25 x 25

Andijvie (breedblad) Uitplanten uit de koude bak: juli – september. 30 x 30

Augustus

Open veld:

Kropsla (Hilde) Uitplanten uit de koude bak: juni – september 25 x 25

Andijvie (breedblad) Uitplanten uit de koude bak: juli – september. 30 x 30

Boerenkool Uitplanten uit de koude bak. 50 x 50

September

Open veld:

Kropsla (Hilde) Uitplanten uit de koude bak: juni – september 25 x 25

Andijvie (breedblad) Uitplanten uit de koude bak: juli – september. 30 x 30
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Maandkalender zaaien, poten & uitplanten – toelichting

Werkzaamheden per maand: 
Afgezien van onvoorziene vertragingen, die ongetwijfeld net als voorgaande jaren 
zullen optreden, staan de volgende zaai-, poot- en uitplantwerkzaamheden gepland 
voor de opeenvolgende maanden in 2018: 

1. Januari
Wintertuinbonen
Het zaaien (of “leggen”) van de wintertuinbonen, op 5 cm diepte, mits het een 
zachte januarimaand is. 
Zaaien op 5 – 10 cm diepte. Afstand in de rij 12 – 15 cm. Afstand tussen de 
rijen 60 cm. 
Bij (strenge) vorst het zaaien uitstellen tot februari of zelfs maart. 

2. Februari
Paprika
Binnen voorzaaien van paprika (Meral). 

3. Maart

Op het veld:
 Spinazie
In de maanden maart en april iedere week (de weken 10 t/m 16 – met week 17 
als een week uitlooptijd) één zak spinazie dun zaaien om de opbrengst te 
spreiden. 20 cm afstand tussen de rijen aanhouden. 
 Vroege aardappelen
Vanaf midden maart de Annabelle's poten, 10 cm diep, in rijen op 50 cm 
afstand van elkaar en de aardappelen op 40 cm afstand van elkaar in de rij. Bij 
vertraging uitloop mogelijk tot medio april. In dat laatste geval op 5 cm diep 
poten. 
 Rode biet (kogel)
Weken 11, 14 & 17 rode biet dun zaaien, elke keer één bed met vier rijen. 20 
cm afstand tussen de rijen houden. Bij vertraging uitloop mogelijk tot eind april. 

In de koude bak:
 Kropsla (meikoning)
Week 11 kropsla (2 rijtjes) zaaien in de koude bak. Dit herhalen in weken 14 & 
17). 
 Prei
Week 11 prei voorzaaien in de koude bak.
 Knolselderij
Week 11 knolselderij voorzaaien in de koude bak.
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 Rode kool 
Week 11 rode kool voorzaaien in de koude bak.

4. April

Binnen:
 Courgette & komkommer
Binnen voorzaaien van courgette (half april) en komkommer (begin april). 

Op het veld:
 Vroege aardappelen
Als wij níet in maart de Annabelle's hebben kunnen poten, dan is er tot half april 
gelegenheid om dit te doen. Poten in rijen op 50 cm afstand van elkaar en de 
aardappelen op 40 cm afstand van elkaar in de rij; 5 cm diep poten. 
 Spinazie
In de weken 14 t/m 16 – met week 17 als een week uitlooptijd iedere week één 
zak spinazie dun zaaien om de opbrengst te spreiden. 20 cm afstand tussen de 
rijen aanhouden. 
 Rode biet (kogel)
In de weken 14 & 17 rode biet dun zaaien, elke keer één bed met vier rijen. 20 
cm afstand tussen de rijen houden. Bij vertraging uitloop mogelijk tot eind april. 
 Zomerwortels
Weken 14 & 16 (april), 18 & 20 (mei) zomerwortels dun zaaien, elke keer één 
bed met vier rijen. 20-25 cm afstand tussen de rijen houden. 
 Winterwortels
Weken 17 (april), 19 & 21 (mei), 23 (juni) winterwortels dun zaaien, elke keer 
één ben met drie rijen. 30 cm afstand tussen de rijen aanhouden. 
 Kropsla (meikoning)
Eind april (week 16 of 17, afhankelijk van hoe de sla is gegroeid) de kropsla uit 
de koude bak uitplanten in het veld. Tussen de rijen 25 cm afstand houden en 
tussen de planten op de rij ook 25 cm afstand houden. 

In de koude bak:
 Kropsla (meikoning)
In de weken 14 & 16 elk 2 rijen kropsla zaaien in de koude bak. 
 Andijvie (# 5)
In de weken 14, 16 (april), 18 & 20 (mei) elke week 1 rij andijvie zaaien in de 
koude bak. 

5. Mei

Op het veld:
 Stokslabonen
In de weken 20, 22 (mei) & 24 (juni) (met een uitlooptijd tot eind juni) elke 
keer 2 rijen van 10 m zaaien (“leggen”). 90 cm afstand tussen de rijen 
aanhouden en 60 cm afstand tussen de planten in de rij; de bonen 2 tot 5 cm 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinbeheer/zaaikalender/ Blz. 7/10

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinbeheer/zaaikalender/


BMVH – Zaai- & Pootgroep
Werkplan 'zaai-, poot- & plantkalender' – 2018

diep zaaien.  
 Stoksnijbonen 
In de weken 20, 22 (mei) & 24 (juni) (met een uitlooptijd tot eind juni) elke 
keer 2 rijen van 10 m zaaien (“leggen”). 90 cm afstand tussen de rijen 
aanhouden en 60 cm afstand tussen de planten in de rij; de bonen 2 tot 5 cm 
diep zaaien. 
 Rode kool 
Week 19 (evt. 20): rode kool uitplanten; 60 cm afstand tussen de rijen 
aanhouden en 50 cm afstand tussen de kolen in de rij. 20 rijen van 10 kolen 
aanplanten. 
 Zomerwortels
Weken 18 & 20 zomerwortels dun zaaien, elke keer één bed met vier rijen. 20-
25 cm afstand tussen de rijen houden. 
 Winterwortels
Weken 19 & 21 en 23 (juni) winterwortels dun zaaien, elke keer één bed met 
drie rijen. 30 cm afstand tussen de rijen aanhouden. 
 Courgettes
In week 20 de courgettesuitplanten op het plantvak voor de vruchtgewassen. 
Drie rijen van 10 m lengte, 1 m afstand tussen de planten op de rij en 1 m 
afstand tussen de rijen. 
 Paprika's
In week 20 de paprika's uitplanten op het plantvak voor de vruchtgewassen. 
Acht rijen van 10 m lengte, 45 cm afstand tussen de planten op de rij en 75 cm 
afstand tussen de rijen. 
 Komkommers
In week 20 de komkommers uitplanten op het plantvak voor de 
vruchtgewassen. Vier rijen van 10 m lengte, 75 cm afstand tussen de planten 
op de rij en 75 cm afstand tussen de rijen. 
 Andijvie (# 5)
In de weken 19 & 21 de eerste rijen andijvie uit de koude bak uitplanten in het 
veld. Tussen de rijen 30 cm afstand houden en tussen de planten op de rij ook 
30 cm afstand houden.  
 Kropsla (meikoning)
In de weken 19 & 21 de kropsla uit de koude bak uitplanten in het veld. Tussen 
de rijen 25 cm afstand houden en tussen de planten op de rij ook 25 cm 
afstand houden.  

In de koude bak:
 Andijvie (# 5)
In de weken 18 & 20 elk 1 rij andijvie zaaien in de koude bak. 
 Kropsla (meikoning)
Eventueel: in week 18 twee rijen kropsla zaaien in de koude bak. 
 Kropsla (Hilde)
In de weken 20 & 22 (mei) en 24 & 26 (juni) elk 2 rijen kropsla zaaien in de 
koude bak. 
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6. Juni

Op het veld: 
 Kropsla (meikoning)
Begin juni de laatste kropsla (meikoning) uit de koude bak uitplanten in het 
veld. Tussen de rijen 25 cm afstand houden en tussen de planten op de rij ook 
25 cm afstand houden. 
 Winterwortels
In week 23 winterwortels dun zaaien, één bes met drie rijen. 30 cm afstand 
tussen de rijen aanhouden. 
 Stokslabonen
In week 24 (met een uitlooptijd tot eind juni) 2 rijen van 10 m zaaien. 90 cm 
afstand tussen de rijen aanhouden en 60 cm afstand tussen de planten in de rij; 
de bonen 2 tot 5 cm diep zaaien.  
 Stoksnijbonen 
In week 24 (met een uitlooptijd tot eind juni) 2 rijen van 10 m zaaien. 90 cm 
afstand tussen de rijen aanhouden en 60 cm afstand tussen de planten in de rij; 
de bonen 2 tot 5 cm diep zaaien. 
 Andijvie (# 5)
De laatste andijvie uit de koude bak uitplanten in het veld. Tussen de rijen 30 
cm afstand houden en tussen de planten op de rij ook 30 cm afstand houden. 
 Kropsla (Hilde)
Eind juni de eerste kropsla (Hilde) uit de koude bak uitplanten in het veld. 
Tussen de rijen 25 cm afstand houden en tussen de planten op de rij ook 25 cm 
afstand houden.

In de koude bak:
 Andijvie (breedblad)
In de weken 24 & 26 (juni) en 28 & 30 (juli) elk 1 rij andijvie zaaien in de 
koude bak. 
 Kropsla (Hilde)
In de weken 24 & 26 elk 2 rijen kropsla zaaien in de koude bak. 
 Boerenkool
In week 24 boerenkool zaaien in de koude bak. 

7. Juli

Op het veld:
 Kropsla (Hilde)
De eerste kropsla (Hilde) uit de koude bak uitplanten. 
 Andijvie (breedblad)
De eerste andijvie (breedblad) uit de koude bak uitplanten. 
 Knolselderij
De knolselderij uit de koude bak uitplanten. 
 Prei
De prei uit de koude bak uitplanten. 
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In de koude bak:
 Andijvie (breedblad)
In de weken 28 & 30 elk 1 rij andijvie zaaien in de koude bak. 
 Kropsla (Hilde)
In de weken 28 & 30 elk 2 rijen kropsla (Hilde) zaaien in de koude bak. 

8. Augustus

Op het veld:
 Kropsla (Hilde)
Kropsla (Hilde) uit de koude bak uitplanten. 
 Andijvie (breedblad)
Andijvie (breedblad) uit de koude bak uitplanten. 
 Boerenkool
Boerenkool uit de koude bak uitplanten, rijen op 50 cm afstand van elkaar, 
planten in de rij ook op 50 cm afstand van elkaar. 

9. September

Op het veld:
 Kropsla (Hilde)
Kropsla (Hilde) uit de koude bak uitplanten. 
 Andijvie (breedblad)
Andijvie (breedblad) uit de koude bak uitplanten. 
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