
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gefeliciteerd!! 
Je hebt net zaden gekocht van Pluk! Het bijzondere aan deze zaden is dat 

ze onbespoten en geheel gifvrij zijn en opgekweekt met respect voor de 

natuur om ons heen want dat is het uitgangspunt van Pluk! 

“Samenwerken in harmonie met de 

natuur” 

Als je zaait zoals hier is beschreven, kan het bijna niet mislukken. Je moet er 

wel tijd voor nemen en aandacht aan geven tijdens het groeiproces. En als 

het allemaal gelukt is, kun je genieten van prachtige bloemen die niet 

alleen je tuin verrijken maar ook een belangrijke bijdrage leveren aan de 

bijtjes en al het andere insecten- en bodemleven. Deze éénjarige bloemen 

voelen zich overal thuis, zelfs in potten op je balkon, voorwaarde is dat ze 

de hele dag in de zon staan en in vruchtbare grond. Je kunt iedere 

grondsoort verrijken met (je eigen) compost. Uiteraard mogen de planten 

niet te droog staan. Als je ze in potten plant, zorg er dan voor dat ze altijd 

voldoende water hebben en geef ze liefst 1x in de twee weken wat 

organische mest. 

Zodra de planten gaan bloeien kun je er zoveel van plukken als je wilt. 

Sterker nog, je MOET blijven plukken. Iedere plant heeft een sterke 

overlevingsdrang en wil maar één ding “zichzelf voortplanten en voor 

nageslacht zorgen”. Dus zodra de plant niet meer geplukt wordt stopt hij 

met bloeien en gaat hij zaad aanmaken. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen of buiten zaaien? 

Eénjarigen zijn ongelooflijk rijke bloeiers die je tuin de hele 

zomer extra kleur geven. De meeste éénjarigen kun je 

direct in de volle grond zaaien. Dit kan, afhankelijk van de 

temperatuur, vanaf half april. Mocht het toch nog erg 

koud worden dan kun je het ingezaaide gedeelte 

afdekken met vliesdoek. Vliesdoek heb ik altijd in huis want 

het beschermd je zaden en planten tegen kou en het is zo 

licht dat je jonge plantjes niet beschadigen. Na 21 mei 

“de IJsheiligen” is de kans op nachtvorst voorbij en kun je 

direct buiten zaaien. 

Binnen voorzaaien kun je al vanaf februari-maart. Het 

voorzaaien van éénjarigen heeft als voordeel dat de 

plantjes groter en sterker zijn, waardoor je minder snel last 

hebt van slakkenvraat. Maar je moet er natuurlijk wel de 

ruimte voor hebben. 

 

Binnen voorzaaien 

Wat heb je nodig? 

Een zaaibak of biologisch 

afbreekbare potjes. Een lichte 

plek waar het gemiddeld 15-

20 C is en zaai- en stekgrond. 

Zo ga je te werk: 

Kijk op het zakje of het een 

licht- of donker kiemer is. Vul 

de zaaibak met speciale zaai- 

en stekgrond, maak de grond 

nat en strooi er daarna de 

zaden gelijkmatig over uit. Bij 

fijne zaden is dat erg lastig. 

Doe dit met een speciale 

zaadstrooier of gebruik 

hiervoor een oud 

kruidenpotje. Fijn zaad zaai je 

erg ondiep en grover zaad 

zaai je iets dieper, maar nooit 

dieper dan 1 cm. In een 

biologisch afbreekbaar potje 

zaai je één of twee zaadjes, 

zodat je deze direct in de 

volle grond kunt uitplanten 

nadat het volgroeid is. Druk 

na het zaaien de grond aan 

met een plankje of je vlakke 

hand maar niet al te vast, 

anders komt er te weinig 

zuurstof in de grond. Dek de 

zaaibak af met een plastic 

deksel. Blijf water geven (met 

een broes), zorg dat het niet 

te nat (schimmel) wordt maar 

zeker niet te droog (zaadjes 

hebben vocht en warmte 

nodig om te ontkiemen). 

Zodra je het eerste groen ziet 

verschijnen, verwijder je de 

plastic deksel. Deze heb je nu 

niet meer nodig. 

 

Verschillen zaai- stekgrond 

en potgrond 
 

Potgrond bevat turf en kokosvezels 

en is voorzien van een bemesting 

voor 6 tot 8 weken. Zaai-stekgrond 

bestaat voornamelijk uit zand en 

(neutrale) grond zodat de zaden 

kunnen kiemen zonder dat de 

jonge worteltjes kunnen 

verbranden door meststoffen. Zaai-

stekgrond wordt dus gebruikt om te 

zaaien of te stekken en als de 

plantjes hun eerste echte blaadjes 

hebben gekregen worden ze 

verpot in potgrond. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licht- of donkerkiemer wat is dat 

eigenlijk? 

Op het zadenzakje staat of het zaad een licht of 

donkerkiemer is. Maar wat is dat eigenlijk? Heel 

eenvoudig. Lichtkiemers hebben licht nodig om te 

ontkiemen en hoeven daarom niet met grond bedekt 

te worden als ze worden gezaaid. Ik maak de grond 

altijd nat voordat ik ga zaaien zodat de zaden niet 

wegspoelen. Donkerkiemers willen graag in het 

donker kiemen en deze zaden moeten dus wel met 

grond bedekt worden. Voor beide soorten geldt dit bij 

voorzaaien en bij ter plekke in de volle grond zaaien. 

Zorg er voor dat je bij het zaaien van zowel 

lichtkiemers als bij donkerkiemers in de volle grond, de 

zaden na het zaaien met een plankje, je hand of 

achterkant van een hark goed aandrukt zodat ze niet 

weg kunnen waaien. 

 

Verspenen 

Wanneer het zaad kiemt, zal het één of twee 

kiemblaadjes vormen en na de kiemblaadjes 

verschijnt het eerste echte bladpaar. Dan is het tijd om 

te verspenen. Wip het plantje voorzichtig uit de grond 

met een stokje (ik gebruik altijd een potlood) of 

lepeltje. Het beste is wanneer er een aantal worteltjes 

met een kluitje aarde aan blijft hangen, maar het lukt 

mij ook niet altijd om aarde mee te krijgen!! Zet de 

plantjes in een grotere pot met potgrond. Kweek ze nu 

verder op tot ze groot genoeg zijn om buiten te 

worden uitgeplant. Voordat je ze uitplant laat je de 

jonge planten geleidelijk aan de buitentemperatuur 

wennen door ze vanaf begin mei af en toe een paar 

uur buiten te zetten op een beschutte plek. Na een 

paar dagen, als het niet te koud en te nat is, kun je ze 

ook geleidelijk wat nachtjes buiten laten staan. Na 21 

mei (IJsheiligen) plant je ze definitief uit in de volle 

grond met ongeveer 30 cm afstand van elkaar. Zorg 

ervoor dat de planten veel zonlicht krijgen want het 

zijn echte zonaanbidders. Zorg er altijd voor dat de 

grond voldoende vochtig is. 

 

 

TIP:  

Regelmatig de 

uitgebloeide 

bloemen 

verwijderen 

verlengt de 

bloeitijd 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buiten zaaien in de volle 

grond 

Kies een zonnige plek want dan 

kiemen de zaden het best. De meeste 

éénjarigen kiemen al bij een 

temperatuur tussen de 10 en 15  C.  

Maak de grond vooraf goed los  en 

verrijk hem met (je eigen) compost.    

Hark hem daarna glad. Ik zaai zelf 

altijd in rijtjes (dat rijtje valt niet meer 

op als de planten eenmaal bloeien) 

omdat je dan heel goed een 

onderscheid kunt maken (zodra de 

plantjes opgekomen zijn) tussen wat je 

gezaaid hebt en eventueel onkruid. 

Trek geultjes met de achterkant van je 

hark met een onderlinge afstand van 

30 cm. Giet er wat water over met een 

broes. Zaai vervolgens de bloemzaden 

dun uit, op ongeveer 1à 2 cm afstand 

van elkaar. Zaai nooit te diep. Fijn 

zaad ongeveer 1 cm onder de grond 

en grof zaad maximaal 3 cm. Maak 

het geultje daarna weer dicht met je 

hand en druk licht aan. Zet er daarna 

een naambordje bij en voor ieder rijtje 

een stokje zodat je precies weet waar 

je gezaaid hebt. Tijdens het 

kiemproces is het heel belangrijk dat 

de grond vochtig is en blijft maar 

maak het niet te nat. 

Als de zaden opkomen kun je zien of 

ze te dicht op elkaar staan. Je kunt ze 

dan uitdunnen. Het beste is dat de 

plantjes uiteindelijk onderling op 30 cm 

afstand van elkaar staan. Maar ik laat 

er altijd wat meer staan mocht er een 

plantje onverhoopt niet goed 

opgekomen zijn. Deze kun je later ook 

nog weghalen. Maar let wel: Ieder 

plantje heeft ruimte nodig om zich 

goed te kunnen ontwikkelen. Hoe 

dichter ze op elkaar staan, hoe 

slechter ze tot hun recht komen. 

TIP: 
Sommige zaden zijn 

erg hard. Deze zaden 

kun je het best een 

nachtje voorweken in 

lauwwarm water 

voordat je ze zaait. 

 

 

Heel veel 

plezier!! 

www.pluktuinpluk.com 


